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CGC 175/2564 

         วนัท่ี 11พฤศจิกายน 2564 

 

เรือ่ง ค าอธิบายและวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสที่ 3/2564  

สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2564  

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 

 บรษัิท ชโย กรุป๊ จ ากดั (มหาชน) ขอรายงานผลการด าเนินงานประจ าไตรมาสที่ 3/2564 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 
2564 ของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย (รวมเรยีกวา่ “บรษัิท”) ดงัตอ่ไปนี ้

ผลการด าเนินงาน 

 
 

 

กรกฎาคม - 

กนัยายน 2564 %

กรกฎาคม - 

กนัยายน 2563 %

มกราคม - 

กนัยายน 2564 %

มกราคม - 

กนัยายน 2563 %

รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้สินเช่ือแก่สินทรัพยด์อ้ยคุณภาพ 161,825,842 93.0% 104,549,439 86.7%      468,185,719 92.4%      305,550,394 86.7%
รายไดจ้ากการให้บริการเร่งรัดหน้ีสิน 9,139,115 5.3% 12,308,018 10.2% 31,334,275 6.2% 39,384,061 11.2%
รายไดด้อกเบ้ียจากเงินให้กูย้มื 2,991,624 1.7% 1,813,438 1.5% 7,051,539 1.4% 5,339,756 1.5%
รายไดจ้ากการขาย                         -   0.0%          1,893,994 1.6%              134,310 0.0%          2,191,696 0.6%
รวมรายได้ 173,956,581 100% 120,564,889 100% 506,705,843 100% 352,465,907 100%
ต้นทุนการให้บริการ (38,805,303) -22.3% (29,123,250) -24.2% (109,511,053) -21.6% (85,018,671) -24.1%
ต้นทุนขาย (1,934) 0.0% (1,008,768) -0.8% (139,317) 0.0% (1,225,526) -0.3%

ก าไรขั้นต้น 135,149,344 77.7% 90,432,871 75.0% 397,055,473 78.4% 266,221,710 75.5%
รายไดอ่ื้น 1,812,566 1.0% 665,978 0.6% 6,081,327 1.2% 2,231,060 0.6%
ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์นรอการขาย 53,700,314 30.9%                         -   0.0% 62,606,989 12.4% 24,037,961 6.8%
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร (18,366,525) -10.6% (15,882,542) -13.2% (51,883,539) -10.2% (48,483,806) -13.8%
ผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (57,960,589) -33.3% (20,519,377) -17.0% (132,841,596) -26.2% (61,422,456) -17.4%
ตน้ทนุทางการเงิน (24,619,379) -14.2% (13,485,615) -11.2% (75,504,197) -14.9% (32,931,784) -9.3%

ก าไรก่อนภาษเีงินได้ 89,715,731 51.6% 41,211,315 34.2% 205,514,457 40.6% 149,652,685 42.5%
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้      (18,508,280) -10.6%        (9,533,093) -7.9%      (34,239,440) -6.8%      (31,328,074) -8.9%

ก าไรสุทธิส าหรับงวด 71,207,451 40.9% 31,678,222 26.3% 171,275,017 33.8% 118,324,611 33.6%

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี                         -   0.0%                         -   0.0%                         -   0.0%                         -   0.0%

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 71,207,451 40.9% 31,678,222 26.3% 171,275,017 33.8% 118,324,611 33.6%

การแบ่งปันก าไร

ส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่        70,883,079 40.7%        32,022,186 26.6%      170,415,475 33.6%      118,997,543 33.8%
ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม              324,372 0.2%            (343,964) -0.3%              859,542 0.2%            (672,932) -0.2%

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด        71,207,451 40.9%        31,678,222 26.3%      171,275,017 33.8%      118,324,611 33.6%

งบการเงินรวม ส าหรับ 3 เดือน งบการเงินรวม ส าหรับ 9 เดือน
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 รายได้รวม 

รายไดร้วมจากการด าเนินงานของบรษัิท ประจ าไตรมาส 3/2564 มีจ านวนทัง้สิน้ 173.96 ลา้นบาทโดยเพิ่มขึน้จากปี
ก่อนจ านวน 53.39 ลา้นบาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นรอ้ยละ 44.28 โดยสาเหตุการเพิ่มขึน้ของรายไดส้่วนใหญ่เกิดจาก การ
เพิ่มขึน้ของรายไดด้อกเบีย้จากเงินใหส้นิเช่ือแก่สนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพจ านวน 57.28 ลา้นบาท 

ส าหรบัรายไดร้วมส าหรบังวด 9 เดือนแรก เพิ่มขึน้จ านวน 154.24 ลา้นบาทหรือเพิ่มขึน้ประมาณรอ้ยละ 43.76 นัน้ 
สาเหตกุารเพิ่มขึน้สว่นใหญ่นัน้เกิดจาก การเพิ่มขึน้ของรายไดด้อกเบีย้จากเงินใหส้นิเช่ือดอ้ยคณุภาพ (โปรดดรูายละเอียด
การเพิ่มขึน้จากตารางดา้นลา่ง) จ านวน 162.64 ลา้นบาท 

 รายได้จากเงนิใหส้ินเชื่อแก่สนิทรัพยด์้อยคุณภาพ 

ส าหรบังวด 9 เดือน แรกของปี 2564 บริษัทมียอดจัดเก็บจากหนีท้ี่ไม่มีหลกัประกันและยอดรายไดจ้ากการขาย
หลกัประกนัของหนีด้อ้ยคณุภาพจ านวน 229.47 ลา้นบาท ซึ่งมากกว่างวดเดียวกนัของปีก่อนหรือปี 2563 อยู่จ านวน 
65.31 ลา้นบาทหรือคิดเป็นการเพิ่มขึน้รอ้ยละ 39.78  เนื่องจากในช่วงปลายปี 2563 บริษัทไดม้ีการซือ้พอรต์หนีด้อ้ย
คณุภาพชนิดไมม่ีหลกัประกนัมาบรหิารเพิ่มเติมมากขึน้จึงสง่ผลใหใ้นงวด 9 เดือนแรกของปีนีบ้รษัิทมีรายไดเ้พิ่มมากขึน้ 

 ส าหรบัรอบ 9 เดือนสิน้สดุ
วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 

ส าหรบัรอบ 9 เดือนสิน้สดุ
วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

 ลา้นบาท % ลา้นบาท % 

รายไดด้อกเบีย้ตามประมาณการ (Effective interest rate) 277.27 59.22 167.56 54.84 

รายไดด้อกเบีย้สว่นเกินจากประมาณการ 190.92 40.78 137.99 45.16 

รวมรายได้ดอกเบีย้ 468.19 100.00 305.55 100.00 

ยอดจดัเก็บจากหนีท้ี่ไมมี่หลกัประกนัและยอดรายไดจ้ากการขาย
หลกัประกนัของหนีด้อ้ยคณุภาพ 

229.47 100.00 170.61 100.00 

- ไมมี่หลกัประกนั 181.59 79.13 133.61 78.31 

- มีหลกัประกนั 47.88 20.87 37.00 21.69 

หมายเหต:ุ ตัง้แต่ 1 มกราคม 2563 บริษัทไดบ้นัทึกรายไดต้ามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 (TFRS9) ส่งผลใหว้ิธีการรบัรู ้
รายได ้กล่าวคือ บริษัทไดบ้นัทึกรายไดด้อกเบีย้ในอตัราคิดลด (Effective interest rate) โดยค านวณจากประมาณการกระแสเงินสดที่
คาดว่าจะไดร้บัในอนาคตและคิดลดกระแสเงินสดเพื่อค  านวณอัตราดอกเบีย้ที่แทจ้ริง นอกจากนีเ้ม่ือมีเงินสดรบัที่เกิดขึน้จริงมากกว่า
มลูคา่ตามบญัชีคงเหลือสทุธิ(NBV) เงินจ านวนดงักลา่วไดบ้นัทกึอยูใ่นรายไดด้อกเบีย้สว่นเกินจากประมาณการ 

 รายได้จากการให้บริการเร่งรัดหนี้สนิ 

ในไตรมาส 3/2564 บริษัทมีรายไดจ้ากการใหบ้ริการเร่งรดัหนีส้ินจ านวน 9.14 ลา้นบาท โดยลดลงจากไตรมาส
เดียวกนัปีก่อน  จ านวน 3.17 ลา้นบาท หรอืลดลงเทา่กบัรอ้ยละ 25.74 และในงวด 9 เดือนของปี 2564 บรษัิทมีรายไดจ้าก
การใหบ้รกิารเรง่รดัหนีส้นิจ านวน 31.33 ลา้นบาท ลดลงจากงวด 9 เดือนปีก่อนจ านวน จ านวน 8.05 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ย
ละ 20.44 โดยการลดลงของรายไดท้ัง้ในงวด 3 เดือน และ 9 เดือน มีสาเหตจุากการที่ผูว้่าจา้งมีนโยบายในการช่วยเหลือ
ลกูคา้ โดยการใหห้ยดุการติดตามและ/หรอืใหย้ืดระยะเวลาการจ่ายเงินออกไปหรือลดการจ่ายเงินค่างวดลดลง เนื่องจาก
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การแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19 นอกจากนีผู้ว้า่จา้งมีการปรบัเปลีย่นจ านวนบญัชีที่บรษัิทไดร้บัมอบหมายใหต้ิดตาม 
สง่ผลใหบ้รษัิทมีรายไดจ้ากการใหบ้รกิารเรง่รดัหนีส้นิลดลง 

 รายได้จากการปลอ่ยสนิเชื่อ 

ในไตรมาส 3/2564 บริษัทมีรายไดด้อกเบีย้จากการปลอ่ยสินเช่ือจ านวน 2.99 ลา้นบาทซึ่งเพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัไตร
มาสเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 1.18 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 64.97 และในงวด 9 เดือนของปี 2564 บริษัทมีรายไดจ้าก
เงินใหส้ินเช่ือจ านวน 7.05 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากงวด 9 เดือนของปีก่อนจ านวน จ านวน 1.71 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 
32.05 ซึง่เป็นผลมาจากการปลอ่ยสนิเช่ือที่เพิ่มขึน้ โดยยอดลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน  2564 และ 2563 อยู่ที่ 
123.14 ลา้นบาทและ 51.20 ลา้นบาทตามล าดบั 

 รายได้จากการขาย 

ในไตรมาส 3/2564 บริษัทไม่มีรายไดจ้ากการขายสินคา้ และงวด 9 เดือนของปีนี ้บริษัทมีรายไดจ้ากการขายสินคา้จ านวน 
0.13 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกนัปีก่อน เนื่องจากแพรร่ะบาดของโควิด 19 บรษัิทจึงชะลอการขายในธุรกิจนีไ้วก้่อน 

ต้นทุนการขายและบริการ 

ตน้ทนุการใหบ้ริการหลกัของบริษัทไดแ้ก่ เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น และค่าบริการเรียกเก็บหนีท้ี่จ่ายใหแ้ก่บคุคลภายนอก 
รวมถึงคา่ใชจ้า่ยงานคดี โดยในไตรมาสที่ 3/2564 บรษัิทมีตน้ทนุใหบ้รกิารอยูท่ี่รอ้ยละ 22.3 ใกลเ้คียงกบัไตรมาสที่ 3/2563 
ที่อยูท่ี่รอ้ยละ 24.2 ของรายไดร้วม 

ก าไรขั้นต้น 

ในไตรมาสที่ 3/2564 บริษัทมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 135.15 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ยละ 77.7 ของรายไดร้วม ซึ่งใกลเ้คียงกบัไตร
มาสที่ 3/2563 ที่อยูท่ี่รอ้ยละ 75.0 ส  าหรบังวด 9 เดือนของปี 2564 บริษัทมีก าไรขัน้ตน้จ านวน 397.06 ลา้นบาทหรือคิดเป็นรอ้ย
ละ 78.4 ของรายได ้โดยก าไรขัน้ตน้ของบริษัทเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวนประมาณ 130.84 ลา้นบาท โดยสาเหตุ
ของการเพิ่มขึน้ของก าไรขัน้ตน้สว่นใหญ่เกิดจากการที่ บรษัิทมีรายไดจ้ากการเงินใหส้นิเช่ือแก่สนิทรพัยด์อ้ยคณุภาพเพิ่มขึน้ 

รายได้อื่น 

รายไดอ้ื่นๆ ของบริษัทส่วนใหญ่มาจากรายไดด้อกเบีย้และค่าเช่ารบัทัง้ในส่วนของอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนและ
ทรพัยส์นิรอการขาย  รายไดอ้ื่นของบรษัิทในไตรมาส 3/2564 มีจ านวนเทา่กบั 1.81 ลา้นบาทเพิ่มขึน้จากไตรมาส 3 ของปี
ก่อนจ านวน 1.15 ลา้นบาท ในขณะรายไดอ้ื่นๆ ส าหรบังวด 9 เดือนแรกของปีนีม้ีจ านวน 6.08 ลา้นบาท โดยเพิ่มขึน้จากปี
ก่อนจ านวน 3.85 ลา้นบาท โดยสาเหตกุารเพิ่มขึน้สว่นใหญ่มาจากก าไรจากการจ าหนา่ยทรพัยส์นิ จ านวน 1.49 ลา้นบาท
และรายไดด้อกเบีย้รบัท่ีเพิ่มขึน้ 

ก าไรจากการขายสินทรัพยร์อการขาย 

ในไตรมาส 3/2564 บรษัิทมีก าไรจากการขายทรพัยส์ินรอการขายจ านวน 53.70 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 3/2563 เนื่องจาก
มีการทรพัยส์ินรอการขายจ านวน 1 แปลง ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา (ทัง้นีส้ินทรพัยร์อการขายหรือ NPA เกิดจากการที่บริษัท
ประมลูหลกัประกนัของหนีด้อ้ยคณุภาพที่บรษัิทซือ้มาจากสถาบนัการเงินกลบัมาเป็น สนิทรพัยร์อการขายของบรษัิท) 
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ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการบริหารหลกัของบริษัท ประกอบดว้ย เงินเดือน สวสัดิการและโบนสัของพนกังานและผูบ้ริหารของบริษัท ค่า
ตรวจสอบบญัชี และค่าที่ปรกึษาทางธุรกิจ โดยในไตรมาส 3/2564 บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหารจ านวน 18.37 ลา้นบาท ซึ่ง
เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวของปีก่อนจ านวน 2.43 ลา้นบาทเนื่องจากค่าธรรมเนียมการโอนและภาษีธุรกิจเฉพาะของการ
จ าหน่ายทรพัยส์ินรอการขายในไตรมาสนี ้ส าหรบังวด 9 เดือนแรกของปีนี ้บริษัทมีค่าใชจ้่ายในการบริหารจ านวน 51.88 ลา้น
บาท เพิ่มขึน้จ านวน 3.40 ลา้นบาท  โดยคา่ใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้สว่นใหญ่เป็นคา่ธรรมเนียมโอนและคา่ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ 

ผลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้ เกิดจากเปรยีบเทียบมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดรบัที่คาดวา่จะเกิดขึน้อนาคต 
(PV) กบัมลูคา่สทุธิทางบญัชี (NBV) ในลกูหนีแ้ตร่ะราย โดยในกรณีที่มลูคา่ปัจจบุนัมีจ านวนนอ้ยกว่ามลูค่าสทุธิทางบญัชี 
จ านวนดงักล่าวจะถูกบนัทึกเป็นผลขาดทุนดา้นเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึน้ โดยผลขาดทนุในไตรมาส 3/2564 มีจ านวน 
57.96 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาส 3/2563 จ านวน 37.44 ลา้นบาท ส าหรบังวด 9 เดือนแรกของปีนี ้บริษัทมีผลขาดทนุ
จ านวน 132.84 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวกนัปีก่อน จ านวน 71.42 ลา้นบาท โดยสาเหตสุว่นใหญ่เกิดจากพอรต์
หนีด้อ้ยคณุภาพเพิ่มขึน้ในช่วงปลายปี 2563 สง่ผลใหผ้ลขาดทนุดา้นเครดิตที่คาดวา่จะเกิดขึน้เพิ่มขึน้ 

ต้นทุนทางการเงนิ 

ตน้ทนุทางการเงินของบริษัทในไตรมาส 3/2564 ส าหรบั และงวด 9 เดือนแรกของปีนี ้ เพิ่มขึน้จากงวดเดียวของปีก่อน
จ านวน 11.13 ลา้นบาท และ 42.57 ลา้นบาทตามล าดบั โดยสาเหตขุองการเพิ่มขึน้สว่นใหญ่เกิดจากการที่บริษัทมีการ
กูย้ืมเงินมาเพื่อลงทนุซือ้พอรต์หนีด้อ้ยคณุภาพมาบรหิารเพิ่มมากขึน้ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดใ้นไตรมาส 3/2564 และงวด 9 เดือนแรกของปีนี ้ เพิ่มขึน้จากไตรมาสเดียวของปีก่อนจ านวน 8.98 
ลา้นบาท และ 2.91 ลา้นบาทตามล าดบั ซึง่เป็นไปตามก าไรสทุธิก่อนภาษีที่เพิ่มขึน้ 

ก าไรสุทธิ 

ก าไรสทุธิของบรษัิทในไตรมาส 3/2564 มีจ านวนเท่ากบั 71.21 ลา้นบาทเพิ่มขึน้จากไตรมาส 3/2563 จ านวน 39.53 ลา้น
บาทหรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 124 78 โดยสาเหตุของการเพิ่มขึน้ของก าไรส่วนใหญ่เป็นผลมาจากก าไรจากการจ าหน่าย
ทรพัยส์ินรอการขายและก าไรขัน้ตน้ที่เพิ่มขึน้ ในขณะที่ก าไรสทุธิส าหรบังวด 9 เดือนแรกของปี 2564 มีจ านวนเท่ากับ 
171.28 ลา้นบาทซึ่งเพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนจ านวน 52.95 ลา้นบาทหรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 44.75 โดยสาเหตกุาร
เพิ่มขึน้สว่นใหญ่ของก าไรสทุธิเป็นเหตผุลเดียวกนักบังวด 3 เดือน 

ฐำนะกำรเงิน 

สินทรัพยร์วม 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 บริษัทมีสินทรพัยร์วม จ านวนเท่ากับ 4,800.85 ลา้นบาท โดยเพิ่มขึน้จากสิน้ปีก่อนจ านวน 
1,990.00 ลา้นบาทหรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 70.80 โดยสาเหตขุองการเพิ่มขึน้สว่นใหญ่เกิดจาก 




