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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผูถื้อหุน้และคณะกรรมการของบริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเห็น 
 

ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมของบริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษทัแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
งบการเงินที่ตรวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
• งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการส าหรับปี

ส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไวใ้นส่วนของ 
ความรับผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้ 
มีความเป็นอิสระจากกลุ่มกิจการและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกับ 
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์และขา้พเจา้ 
ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ี
ขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 
 
 



 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน  ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของ 
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี  
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การวัดมูลค่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการ
พฒันาและโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพฒันา 
 

 

อา้งถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้ 2.7 นโยบายการ
บญัชี เร่ืองโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันาและ
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์อการพฒันา ขอ้ 9 เร่ืองโครงการ
อสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา และขอ้ 15 เร่ืองโครงการ
อสงัหาริมทรัพยร์อการพฒันา 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โครงการอสังหาริมทรัพย์
ระหว่างการพัฒนาและโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการ
พฒันาท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 4,601 ลา้นบาท คิดเป็น
ร้อยละ 87 และ จ านวน 2,384 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 65 
ของมูลค่าสินทรัพยท์ั้ งหมดของกลุ่มกิจการและบริษทั ซ่ึง
ในจ านวนน้ีประกอบด้วยบ้านพร้อมขาย เฟส เอ  ของ
โครงการหน่ึงของบริษทัท่ีหยุดชะงกัชัว่คราวซ่ึงมีราคาทุน
แสดงอยู่ในโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
จ านวน 115 ล้านบาท และบ้านระหว่างก่อสร้างของเฟส  
บีโครงการเดียวกันน้ี ท่ีมีราคาทุนแสดงอยู่ในโครงการ
อสังหาริมทรัพยร์อการพฒันาจ านวน 105 ลา้นบาท โดย
บริษทัได้มีการบนัทึกค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการ
บ้านแห่งน้ีส าหรับบ้านพร้อมขาย เฟส เอ เป็นจ านวน  
51 ลา้นบาท และบา้นระหว่างก่อสร้าง เฟส บี เป็นจ านวน 
37 ลา้นบาท 
 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินวธีิการท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการประเมินมูลค่า
ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาและ
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์อการพฒันา ดงัน้ี 
 
- เยี่ยมชมสภาพบ้านพร้อมขาย เฟส เอ และบ้านท่ีก าลัง

ก่อสร้าง เฟส บี ของโครงการหน่ึงของบริษทัท่ีหยดุชะงกั
ชัว่คราว เพ่ือประเมินสภาพโครงการดงักล่าว 

 
- สอบถามผูบ้ริหารถึงแผนการขายบา้นเฟส เอ และแผนการ

พฒันาการก่อสร้างบา้นเฟส บี 
 
- สอบถามผู ้บริหารในเชิงทดสอบเก่ียวกับแหล่งข้อมูล 

ท่ีผูบ้ริหารใชใ้นการพิจารณามูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
ของบา้นพร้อมขายเฟส เอ  

 
- ประเมินวิธีการ และทดสอบความเหมาะสมของขอ้มูลท่ี

ใชใ้นการประเมินมูลค่าตลาดของบา้นพร้อมขายเฟส เอ 
จากผูบ้ริหาร โดยตรวจสอบราคาท่ีดินอา้งอิงจากราคา
ประเมินของกรมท่ีดินและโครงการบ้านใกลเ้คียงใน
บริเวณเดียวกนั และราคาท่ีมีผูเ้สนอซ้ือ  

 
- เปรียบเทียบจ านวนเงินสุทธิท่ีบริษทัคาดว่าจะไดรั้บจาก

การขายบ้าน เฟส เอ (สุทธิจากค่าใช้จ่ายท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนจากการขาย) กบัราคาตามบญัชี และ 

 

- ประเมินความเหมาะสมของการบันทึกค่าเผื่อการลดลง
ของค่าก่อสร้างบา้นเฟส บี ทั้งจ านวนและเปรียบเทียบกบั
ราคาตามบญัชี  

 



 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ วธีิการตรวจสอบ 
 

การวัดมูลค่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการ
พฒันาและโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพฒันา (ต่อ) 
 

 

ผูบ้ริหารไดป้ระมาณผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนของบา้น
พร้อมขายเฟส เอ โดยเปรียบเทียบราคาสุทธิท่ีคาดว่าจะ
ได้รับของการขายบ้านดังกล่าวกับราคาตามบัญชีและ
ประมาณผลขาดทุนจากค่าก่อสร้างบ้านเฟส บี ทั้ งจ านวน
เน่ืองจากหยุดชะงักการก่อสร้าง ผูบ้ริหารได้ประเมินว่า
ประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการบา้นแห่ง
ดงักล่าวน้ีมีความเหมาะสมและไม่ตอ้งบนัทึกค่าเผื่อเพ่ิมเติม
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับ เร่ืองน้ี  เน่ืองจากโครงการ
อสั งห าริมท รัพ ย์ระห ว่างการพัฒ น าและโครงการ
อสังหาริมทรัพยร์อการพฒันามีมูลค่าท่ีเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และผูบ้ริหารใช้
ดุลยพินิจในการประเมินถึงความเหมาะสมของค่าเผื่อการ
ลดลงของมูลค่าของโครงการ โดยพิจารณาจากมูลค่าสุทธิท่ี
คาดวา่จะไดรั้บของการขายและการพฒันาโครงการดงักล่าว 
 

ผลจากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจา้พบว่าวิธีการใน
การประเมินมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันา
และโครงการอสังหาริมทรัพยร์อการพัฒนาของผูบ้ริหาร ได้
อาศัยข้อมูลในการประเมินและปัจจัยสภาพแวดล้อมทาง
การตลาดอยา่งเหมาะสม 

 
ข้อมูลอืน่ 
 

กรรมการเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ย ขอ้มูลซ่ึงรวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ขา้พเจา้คาดวา่ขา้พเจา้จะไดรั้บรายงานประจ าปี
ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี  
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืน และขา้พเจา้ไม่ได้ให้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและพิจารณา
ว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้ง
ส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 



 

ความรับผดิชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ  
 

กรรมการมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี โดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีกรรมการพิจารณาวา่จ าเป็น เพื่อให้สามารถ
จดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิด
จากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การ
บญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ือง เวน้แต่กรรมการมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มกิจการและบริษทั หรือหยดุด าเนินงาน หรือไม่
สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหนา้ท่ีช่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มกิจการและบริษทั 
 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พ่ือให้ไดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด 
และเสนอรายงานของผูส้อบบัญชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ใน
ระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ี 
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และถือวา่มี
สาระส าคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อ
การตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี  
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพและการสังเกต  และ
สงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวธีิการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของ
ขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียง
ท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้
การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกบั
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ
และบริษทั 



 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี  และ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยกรรมการ  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีไดรั้บ และประเมินวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่  
ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดย
ให้ขอ้สงัเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยดงักล่าว
ไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึง
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่ม
กิจการและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูล
โดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพ่ือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง  
การควบคุมดูแลและการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองต่างๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีได้
วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ได้
พบในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค  ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
อิสระและไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมด ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามีเหตุผล 
ท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พ่ือป้องกนัไม่ให้ขา้พเจา้ 
ขาดความเป็นอิสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

จากเร่ืองท่ีส่ือสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพิ้จารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีใน
รายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักล่าว หรือในสถานการณ์ท่ี
ยากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการกระท าดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

 
นภนุช อภิชาตเสถียร 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5266 
กรุงเทพมหานคร 
26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 7 119,324,624 92,847,251 46,903,940 14,307,066
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 8, 32 ข) 47,183,891 35,961,066 41,726,536 5,494,191
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ

จากบริษทัยอ่ย 32 ค) - - 849,206,763 719,258,272
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน 2,451,943 - - -
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา - สุทธิ 9, 10 3,448,353,155 4,434,984,039 1,510,075,515 1,845,585,262
เงินลงทนุเผ่ือขาย 11 101,527,733 46,140,968 101,527,733 46,140,968
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 12 14,692,898 3,322,642 241,810 248,567

รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 3,733,534,244 4,613,255,966 2,549,682,297 2,631,034,326

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 10 13,772,355 5,206,176 1,542,692 1,532,662
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 13 - - 158,935,700 112,943,400
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ - สุทธิ 14 13,459,861 13,459,861 11,009,190 11,009,190
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์อการพฒันา - สุทธิ 10, 15 1,153,028,647 893,177,977 874,420,196 742,807,328
สิทธิการเช่า - สุทธิ 10, 16 12,833,333 13,499,999 - -
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10, 17 217,936,495 143,303,765 35,424,139 7,189,623
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน - สุทธิ 18 13,768,637 10,248,044 - 537,146
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 19 79,585,105 95,666,428 29,599,835 28,332,808
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 20, 32 ง) 31,731,174 167,975,213 19,022,625 44,707,731

รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 1,536,115,607 1,342,537,463 1,129,954,377 949,059,888

รวมสินทรัพย์ 5,269,649,851 5,955,793,429 3,679,636,674 3,580,094,214

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ  ____________________________________________      กรรมการ  _____________________________________________

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก
สถาบนัการเงิน และกิจการอ่ืน 22 232,966,245 581,477,077 108,224,472 302,508,246

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 21, 32 จ) 216,459,862 271,408,244 113,300,663 110,319,680
ตน้ทนุงานก่อสร้างท่ียงัไมถึ่งก าหนดช าระ 13,866,836 34,691,802 8,003,214 8,165,209
เงินกูย้มืระยะยาวและหุ้นกูท่ี้ถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 22 941,808,615 1,372,936,120 720,763,392 615,578,060
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 27,608,617 11,079,128 - 9,851,115
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 23 26,779,739 64,290,136 9,431,570 5,574,165

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 1,459,489,914 2,335,882,507 959,723,311 1,051,996,475

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะยาวและหุ้นกู้ 22 1,159,563,242 1,833,056,449 438,737,070 1,172,447,994
ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 24 17,473,076 19,614,644 8,506,034 10,221,279
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 6,524,452 6,446,094 3,950,472 1,711,527

รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 1,183,560,770 1,859,117,187 451,193,576 1,184,380,800

รวมหนีสิ้น 2,643,050,684 4,194,999,694 1,410,916,887 2,236,377,275

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทนุเรือนหุ้น
ทนุจดทะเบียน
   หุ้นสามญั 1,000 ลา้นหุ้น 

      มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 25 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000

ทนุท่ีออกและช าระเตม็มลูคา่แลว้
   หุ้นสามญั 1,000 ลา้นหุ้น 
      มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท (พ.ศ.2560: หุ้นสามญั
         750 ลา้นหุ้น มลูคา่ท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 25 1,000,000,000 750,000,000 1,000,000,000 750,000,000
ส่วนเกินมลูคา่หุ้นหุ้นสามญั 25 467,900,000 - 467,900,000 -

ก าไรสะสม
จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 26 100,000,000 28,600,214 100,000,000 28,600,214
ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,081,987,984 1,005,791,750 700,471,248 565,077,598

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ (23,288,817) (23,598,229) 348,539 39,127

รวมส่วนของเจ้าของ 2,626,599,167 1,760,793,735 2,268,719,787 1,343,716,939

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 5,269,649,851 5,955,793,429 3,679,636,674 3,580,094,214

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 1,931,018,741 1,525,233,775 500,259,523 789,991,386
รายไดจ้ากการก่อสร้าง 14,962,377 - - -

รวมรายได้ 1,945,981,118 1,525,233,775 500,259,523 789,991,386

ต้นทุน

ตน้ทุนขายจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 29 (1,107,977,281) (891,564,176) (322,419,586) (507,462,383)
ตน้ทุนคา่ก่อสร้าง 29 (11,455,506) - - -

รวมต้นทุน (1,119,432,787) (891,564,176) (322,419,586) (507,462,383)

ก าไรขั้นต้น 826,548,331 633,669,599 177,839,937 282,529,003
รายไดเ้งินปันผล 32 ก) - - 269,993,700 -
รายไดอ่ื้น 27 54,208,006 150,372,652 55,837,840 170,254,606
คา่ใชจ่้ายในการขาย 29 (207,617,588) (224,587,266) (66,190,000) (99,052,714)
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 29 (196,572,722) (212,378,613) (62,344,703) (118,477,667)
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 29 (27,588,621) (3,918,365) (2,388,945) (2,072,031)

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิ
และค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 448,977,406 343,158,007 372,747,829 233,181,197

ตน้ทุนทางการเงิน (143,519,191) (198,390,893) (81,310,564) (131,837,430)

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 305,458,215 144,767,114 291,437,265 101,343,767
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 28 (91,631,710) (18,127,559) (17,283,524) (21,474,341)

ก าไรสุทธิส าหรับปี 213,826,505 126,639,555 274,153,741 79,869,426

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560
หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

ก าไรเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั

ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
- การวดัมูลคา่ใหม่ของภาระผกูพนั

ผลประโยชน์พนกังาน 24 4,710,861 2,100,145 3,298,586 (1,753,769)
- ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่จดัประเภท

รายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุน
ในภายหลงั 28 (942,172) (420,029) (659,717) 350,754

รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั
ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
- การเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรม

ของเงินลงทุนเผ่ือขาย 12 386,765 48,909 386,765 48,909
- ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะจดัประเภท

รายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุน
ในภายหลงั 28 (77,353) (9,782) (77,353) (9,782)

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 
- สุทธิจากภาษี 4,078,101 1,719,243 2,948,281 (1,363,888)

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 217,904,606 128,358,798 277,102,022 78,505,538

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 213,826,505 126,639,555 274,153,741 79,869,426

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - - - -

213,826,505 126,639,555 274,153,741 79,869,426

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่ 217,904,606 128,358,798 277,102,022 78,505,538

ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - - - -

217,904,606 128,358,798 277,102,022 78,505,538

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 30 0.27 0.17 0.35 0.11

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

ส่วนต ่ากว่าทุน การเปลีย่นแปลง

ทุนจดทะเบียน จัดสรร - ทุนส ารอง จากการรวมธุรกจิ ในมูลค่ายตุิธรรมของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ทีอ่อกและช าระแล้ว ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ภายใต้การควบคุมเดียวกนั เงนิลงทุนเผือ่ขาย เจ้าของ

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 750,000,000 - 28,600,214 1,005,791,750 (23,637,356) 39,127 1,760,793,735

รับช าระหุน้สามญั 25 250,000,000 467,900,000 - - - - 717,900,000

เงินปันผล 31 - - - (69,999,174) - - (69,999,174)

ทุนส ารองตามกฎหมาย 26 - - 71,399,786 (71,399,786) - - -

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - 217,595,194 - 309,412 217,904,606

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 1,000,000,000 467,900,000 100,000,000 1,081,987,984 (23,637,356) 348,539 2,626,599,167

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

ส่วนต ่ากว่าทุน การเปลีย่นแปลง

ทุนจดทะเบียน จัดสรร - ทุนส ารอง จากการรวมธุรกจิ ในมูลค่ายตุิธรรมของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ทีอ่อกและช าระแล้ว ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จัดสรร ภายใต้การควบคุมเดียวกนั เงนิลงทุนเผือ่ขาย เจ้าของ

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2560 750,000,000 - 24,606,743 881,465,550 (23,637,356) - 1,632,434,937

ทุนส ารองตามกฎหมาย 26 - - 3,993,471 (3,993,471) - - -

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - 128,319,671 - 39,127 128,358,798

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 750,000,000 - 28,600,214 1,005,791,750 (23,637,356) 39,127 1,760,793,735

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส่วนของเจ้าของ

ก าไรสะสม

ก าไรสะสม

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ

งบการเงนิรวม  (บาท)

ส่วนของเจ้าของ

งบการเงนิรวม  (บาท)

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

การเปลีย่นแปลง

ทุนจดทะเบียน จัดสรร - ทุนส ารอง ในมูลค่ายุตธิรรมของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ที่ออกและช าระแล้ว ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย เจ้าของ

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 750,000,000 - 28,600,214 565,077,598 39,127 1,343,716,939
รับช าระทุนจดทะเบียนหุ้นสามญั 25 250,000,000 467,900,000 - - - 717,900,000
เงินปันผล 31 - - - (69,999,174) - (69,999,174)
ทุนส ารองตามกฎหมาย 26 - - 71,399,786 (71,399,786) - -
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - 276,792,610 309,412 277,102,022

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 1,000,000,000 467,900,000 100,000,000 700,471,248 348,539 2,268,719,787

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

การเปลีย่นแปลง

ทุนจดทะเบียน จัดสรร - ทุนส ารอง ในมูลค่ายุตธิรรมของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ที่ออกและช าระแล้ว ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร เงินลงทุนเผื่อขาย เจ้าของ

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 750,000,000 - 24,606,743 490,604,658 - 1,265,211,401
ทุนส ารองตามกฎหมาย 26 - - 3,993,471 (3,993,471) - -
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี - - - 78,466,411 39,127 78,505,538

ยอดคงเหลอื ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 750,000,000 - 28,600,214 565,077,598 39,127 1,343,716,939

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

งบการเงินเฉพาะกจิการ (บาท)

ก าไรสะสม

ก าไรสะสม
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 305,458,215 144,767,114 291,437,265 101,343,767
รายการปรับปรุง

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 17,006,990 21,892,895 441,398 2,605,294
(ก าไร) ขาดทนุจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 918,445 (172,459) (502,757) (82,805)
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (5,270,143) - (33,232) -
ตดัจ าหน่ายภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย (กลบัรายการ) 19,612,633 6,024,669 9,298,225 (140,928)
คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 1,929,046 - - -
คา่เผ่ือการลดลงของมลูคา่โครงการ (กลบัรายการ) (6,533,408) - (6,533,408) -
คา่เผ่ือการดอ้ยคา่ของสินทรัพย ์- สโมสรโครงการบา้นเด่ียว 17, 29 - 26,215,491 - 26,215,491
คา่ใชจ่้าย(กลบัรายการ)ประมาณการหน้ีสิน 20,535,093 (15,634,081) 2,238,945 1,425,097
คา่ใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 3,266,943 2,684,988 1,856,941 888,048
รายไดจ้ากการยกเลิกสญัญา (1,519,563) (15,702,682) (294,449) (8,792,405)
ดอกเบ้ียรับ 27 (2,321,337) (511,776) (53,595,329) (43,985,512)
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน (180,496) (121,656) - -
เงินปันผลรับ 32 ก) - - (269,993,700) -
ตน้ทนุทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย 118,633,404 169,279,355 63,038,538 111,585,626
ตน้ทนุทางการเงิน - คา่ธรรมเนียมการจดัหาเงินกูย้มื 24,885,787 29,111,538 18,272,026 20,251,804

496,421,609 367,833,396 55,630,463 211,313,477
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน

 - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (13,151,871) (10,007,226) (36,232,345) 1,750,644
 - โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 821,625,656 9,478,628 279,282,620 523,837,511
 - โครงการอสงัหาริมทรัพยร์อการพฒันา (87) (50,280) - (63,108)
 - สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (11,370,256) 77,807,059 6,757 44,210,222
 - สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (704,813) (5,294,816) (220,212) (5,421,405)
 - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (51,626,944) (34,221,210) 4,347,953 (48,818,717)
 - ตน้ทนุงานก่อสร้างท่ียงัไมถึ่งก าหนดช าระ (20,824,966) (2,918,781) (161,995) (190,177)
 - หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (41,892,990) (22,457,804) 3,857,405 (247,275)
 - ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังานจ่าย (697,650) - (273,600) -

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 1,177,777,688 380,168,966 306,237,046 726,371,172
จ่ายตน้ทนุทางการเงิน (205,358,283) (244,772,738) (131,409,917) (147,595,722)
จ่ายคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (89,605,406) (41,150,936) (35,057,349) (12,354,252)
รับคืนภาษีเงินได้ 132,490,092 706,000 22,525,706 -

เงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนนิงาน 1,015,304,091 94,951,292 162,295,486 566,421,198

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบ้ียรับ 2,321,337 161,126 54,263,498 36,194,060
เงินปันผลรับ 32 ก) - - 269,993,700 -
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง (เพ่ิมข้ึน) (8,566,179) 3,374,786 (10,030) (10,662)
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 32 ค) - - 578,383,340 (537,837,040)
เงินสดจ่ายเพ่ือใหเ้งินกูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 32 ค) - - (709,000,000) 227,769,426
เงินสดจ่ายเพ่ือใหเ้งินกูย้มืระยะสั้นแก่กิจการอ่ืน (2,451,943) - - -
เงินสดจ่ายเพ่ือลงทนุในเงินลงทนุเผ่ือขาย 11 (55,000,000) (46,053,098) (55,000,000) (46,053,098)
เงินสดจ่ายเพ่ือเพ่ิมทนุในเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 13 - - (45,992,300) -
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (911,204) 369,377 1,047,835 102,000
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (91,589,412) (9,954,257) (29,146,841) (680,211)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 5,270,143 - 570,378 -
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (3,948,831) (6,243,031) - -

เงนิสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกจิกรรมลงทุน (154,876,089) (58,345,097) 65,109,580 (320,515,525)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน
และกิจการอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) (355,675,995) (51,363,864) (200,349,876) 16,143,818

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 22 951,098,900 1,122,363,506 237,899,999 317,055,456
เงินสดรับจากหุน้กู้ 22 - 479,100,000 - 479,100,000
เงินสดรับจากการออกหุน้ 25 750,000,000 - 750,000,000 -
เงินสดจ่ายคา่ใชจ่้ายในการออกหุน้ 25 (32,100,000) - (32,100,000) -

22 (1,662,746,569) (1,037,741,563) (474,030,109) (563,372,964)
22 (400,000,000) (492,500,000) (400,000,000) (492,500,000)

เงินสดจ่ายส าหรับคา่ธรรมเนียมการจดัหาเงินกูย้มื 22 (12,928,478) (6,402,113) (6,292,750) (3,268,750)
เงินสดจ่ายส าหรับคา่ธรรมเนียมการจดัหาหุน้กู้ 22 - (15,379,110) - (15,379,110)
จ่ายช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,663,031) (2,036,942) - -
จ่ายเงินปันผล 31 (69,935,456) - (69,935,456) -

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (833,950,629) (3,960,086) (194,808,192) (262,221,550)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ 26,477,373 32,646,109 32,596,874 (16,315,877)
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 92,847,251 60,201,142 14,307,066 30,622,943

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 119,324,624 92,847,251 46,903,940 14,307,066

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ช าระคืนหุน้กู้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายการทีไ่ม่กระทบเงนิสด:

เจา้หน้ีคา่ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 540,930 84,316 8,774 82,925
โอนท่ีดินเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 14 - 12,687,654 - 12,687,654
โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุเป็น

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 14 - 266,129 - 266,129
โอนอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุเป็น

โครงการอสงัหาริมทรัพยร์อการพฒันา 14 - 1,412,335 - 1,412,335
โอนโครงการอสงัหาริมทรัพยร์อการพฒันา

เป็นโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา - 211,405,979 - 211,405,979
โอนโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา

เป็นโครงการอสงัหาริมทรัพยร์อการพฒันา 9 259,850,583 150,454,920 131,612,868 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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1 ข้อมูลท่ัวไป 
 
บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) เป็นบริษทัมหาชนจ ากัด ซ่ึงจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่ตามท่ีได ้
จดทะเบียนไวท่ี้ เลขท่ี 909/1 ชั้น 6 หอ้ง 601-602 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 
เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานขอ้มลู จึงรวมเรียกบริษทัและบริษทัยอ่ยวา่ “กลุ่มกิจการ” 
 
ธุรกิจหลกัของกลุ่มกิจการ คือ การพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือขาย รับจา้งก่อสร้าง ใหเ้ช่าและใหบ้ริการ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
 

2 นโยบายการบัญชี 
 
นโยบายการบญัชีท่ีส าคญัท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดงัต่อไปน้ี 
 
2.1  เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปภายใตพ้ระราชบญัญติัการบญัชี 
พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายถึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกภายใตพ้ระราชบญัญติัวชิาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และขอ้ก าหนด
ของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดท าและน าเสนอรายงานทางการเงินภายใต้
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไดจ้ดัท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององค์ประกอบของ 
งบการเงิน ยกเวน้เร่ืองท่ีอธิบายไวใ้นนโยบายการบญัชีในล าดบัต่อไป 
 
การจดัท างบการเงินให้สอดคลอ้งกับหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไปในประเทศไทย ก าหนดให้ใช้ประมาณการทางบัญชี 
ท่ีส าคัญและการใช้ดุลยพินิจของผูบ้ริหารซ่ึงจัดท าข้ึนตามกระบวนการในการน านโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการ 
ไปถือปฏิบติั กิจการเปิดเผยเร่ืองการใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหาร หรือความซับซ้อน หรือเก่ียวกบัขอ้สมมติฐานและประมาณการ
ท่ีมีนยัส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุขอ้ 4 
 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบบัภาษาองักฤษจดัท าข้ึนจากงบการเงินตามกฎหมายท่ีเป็นภาษาไทย ในกรณี 
ท่ีมีเน้ือความขดัแยง้กนัหรือมีการตีความในสองภาษาแตกต่างกนั ใหใ้ชง้บการเงินตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่วข้อง 

 
2.2.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุงใหม่ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้

ในหรือหลงัวนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัและเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ 
 

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

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การปรับปรุงการเปิดเผยขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลง
ในหน้ีสินของกิจการท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมจดัหาเงินทั้งท่ีเป็นรายการท่ีเป็นเงินสดและรายการท่ีไม่ใช่เงินสด 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชัดเจนในเร่ืองวิธีการบญัชีส าหรับภาษีเงินได้ 
รอตดับญัชีในกรณีท่ีกิจการมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีมีจ านวนต ่ากว่ามูลค่าฐานภาษีของสินทรัพย ์
ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
- กรณีสินทรัพยท่ี์วดัดว้ยมลูค่ายติุธรรมมีมูลค่าต ่ากวา่ฐานภาษีของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

จะถือวา่มีผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีเกิดข้ึน 
- ในการประมาณการก าไรทางภาษีในอนาคต กิจการสามารถสันนิษฐานว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยใ์น

มลูค่าท่ีสูงกวา่มลูค่าตามบญัชีได ้ 
- ในกรณีท่ีกฎหมายภาษีอากรมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัแหล่งท่ีมาของก าไรทางภาษี ท่ีสามารถใชป้ระโยชน์สินทรัพย์

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีได้เฉพาะในประเภทท่ีก าหนด การพิจารณาการจะได้ใช้ประโยชน์ของสินทรัพย ์
ภาษีเงินไดร้อตดับญัชีจะตอ้งน าไปประเมินรวมกนักบัสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชีท่ีเป็นประเภทเดียวกนั
เท่านั้น 

- ในการประมาณก าไรทางภาษีในอนาคตจะไม่รวมจ านวนท่ีใช้หักภาษีท่ี เกิดจากการกลับรายการของ 
ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีนั้น 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2560) ไดมี้การอธิบายให้ชดัเจนวา่การเปิดเผยตามขอ้ก าหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ี ให้ถือปฏิบัติกับส่วนได้เสียท่ีถูกจดัประเภทเป็นสินทรัพยท่ี์ถือไว ้
เพื่อขาย ตามขอบเขตของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2560) ยกเวน้การเปิดเผยข้อมูล 
ทางการเงินโดยสรุป 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการได้ประเมินและพิจารณาว่ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดังกล่าวข้างต้นไม่มีผลกระทบ 
ท่ีมีนยัส าคญัต่อกลุ่มกิจการ  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้  

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้
 
2.2.2.1 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท า 

กบัลูกคา้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 
กลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า ใช้แทนมาตรฐาน 
การบญัชีและการตีความมาตรฐานบญัชีดงัต่อไปน้ี 
 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31  
   (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) 

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่น้ีอา้งอิงหลกัการว่า รายไดจ้ะรับรู้เม่ือการควบคุมในสินคา้หรือ
บริการไดโ้อนไปยงัลูกคา้ ซ่ึงแนวคิดของการควบคุมไดน้ ามาใชแ้ทนแนวคิดของความเส่ียงและผลตอบแทน
ท่ีใชอ้ยูเ่ดิม 
 
การรับรู้รายไดต้อ้งปฏิบติัตามหลกัการส าคญั 5 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 
1) ระบุสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 
2) ระบุแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติัในสัญญา 
3) ก าหนดราคาของรายการในสัญญา 
4) ปันส่วนราคาของรายการใหก้บัแต่ภาระท่ีตอ้งปฏิบติั และ 
5) รับรู้รายไดข้ณะท่ีกิจการเสร็จส้ินการปฏิบติัตามแต่ละภาระท่ีตอ้งปฏิบติั  
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานที่เกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้  

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
2.2.2.1 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท า 

กบัลูกคา้ ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 
กลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาตรฐานท่ีปรับปรุงใหม่ดงักล่าวมาถือปฏิบติัก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 

 
การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัจากวธีิปฏิบติัในปัจจุบนัไดแ้ก่ 
• สินคา้หรือบริการท่ีแตกต่างกันแต่น ามาขายรวมกัน จะตอ้งรับรู้รายการแยกกัน และการให้ส่วนลด

หรือการให้ส่วนลดภายหลัง จากราคาตามสัญญาจะต้องถูกปันส่วนไปยงัแต่ละองค์ประกอบของ 
แต่ละสินคา้หรือบริการ 

• รายไดอ้าจจะตอ้งถูกรับรู้เร็วข้ึนกว่าการรับรู้รายไดภ้ายใตม้าตรฐานปัจจุบนั หากส่ิงตอบแทนมีความ
ผนัแปรดว้ยเหตุผลบางประการ (เช่น เงินจูงใจ การให้ส่วนลดภายหลัง ค่าธรรมเนียมท่ีก าหนดจาก 
ผลการปฏิบติังาน ค่าสิทธิ ความส าเร็จของผลงาน เป็นตน้) จ  านวนเงินขั้นต ่าของส่ิงตอบแทนผนัแปร
จะตอ้งถูกรับรู้รายไดห้ากไม่ไดมี้ความเส่ียงท่ีมีนยัส าคญัท่ีจะกลบัรายการ 

• จุดท่ีรับรู้รายไดอ้าจมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิม : รายไดบ้างประเภทท่ีในปัจจุบนัรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 
ณ วนัส้ินสุดสัญญาอาจจะตอ้งเปล่ียนเป็นรับรู้รายไดต้ลอดช่วงอายสัุญญา หรือในกรณีตรงกนัขา้ม 

• มีขอ้ก าหนดใหม่ท่ีเฉพาะเจาะจงส าหรับรายไดจ้ากการให้สิทธิ การรับประกนั ค่าธรรมเนียมเร่ิมแรก 
ท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้และสัญญาฝากขาย 

• เน่ืองจากเป็นมาตรฐานฉบบัใหม่จึงมีการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
 

กิจการมีทางเลือกในการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีโดยการปรับปรุงยอ้นหลัง 
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  8 เร่ือง นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ
ขอ้ผิดพลาดโดยมีขอ้อนุโลม หรือปรับปรุงโดยรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงั กบัก าไรสะสม ณ วนัตน้งวด
ของรอบระยะเวลารายงานท่ีเร่ิมตน้ใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีประกอบกับการเปิดเผย
ขอ้มลูเพ่ิมเติม 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของการน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้  

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
2.2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี

เร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ท่ีมีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาถือปฏิบติั
ก่อนวนับงัคบัใช ้

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2  
   (ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4  
   (ปรับปรุง 2561) 

เร่ือง สัญญาประกนัภยั 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 22 

เร่ือง รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศและส่ิงตอบแทน 
   จ่ายล่วงหนา้ 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 2 มีการอธิบายใหช้ดัเจนข้ึนเก่ียวกบั 

- การวดัมูลค่าของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช าระด้วยเงินสด กิจการต้องไม่น าเง่ือนไข 

การไดรั้บสิทธิ ซ่ึงอยู่นอกเหนือเง่ือนไขทางตลาดมาพิจารณาในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของการ

จ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑท่ี์ช าระดว้ยเงินสด ณ วนัท่ีวดัมลูค่า แต่ตอ้งน ามาปรับปรุงจ านวนผลตอบแทน

ท่ีรวมอยูใ่นจ านวนท่ีวดัมลูค่าของหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากรายการดงักล่าว 

- เม่ือกิจการต้องหักจ านวนภาระผูกพันภาษีเงินได้ของพนักงานท่ีเก่ียวข้องกับการจ่ายโดยใช้หุ้น 

เป็นเกณฑ์ และน าส่งภาษีท่ีหักไวด้ังกล่าวซ่ึงโดยปกติเป็นเงินสด กิจการต้องจัดประเภทรายการ

ดงักล่าวเป็นรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช าระดว้ยตราสารทุนทั้งหมด เสมือนว่าไม่มีลกัษณะ

ของการช าระดว้ยยอดสุทธิ 

- การบัญชีส าหรับการปรับปรุงเง่ือนไขของรายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีเปล่ียนการจดัประเภท 

จากการจ่ายช าระดว้ยเงินสดเป็นการจ่ายช าระดว้ยตราสารทุน 

 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 ไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขเพ่ิมเติมโดยให้ทางเลือกแต่ไม่ไดบ้งัคบัให้
บริษทัประกนัภยัไดรั้บยกเวน้การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เป็นการชัว่คราว และใหถื้อปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทาง
การเงิน และการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับธุรกิจประกนัภยั (เม่ือมีการประกาศใช้) ท่ีจะออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
จนกวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาประกนัภยั จะมีผลบงัคบัใช ้
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้  

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
2.2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ีมีการปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ี

เร่ิมตน้ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 ท่ีมีเก่ียวขอ้งกบักลุ่มกิจการ กลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาถือปฏิบติั
ก่อนวนับงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 ได้มีการอธิบายให้ชัดเจนว่ากิจการร่วมลงทุน กองทุนรวม กองทรัสต ์ 
และกิจการท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัท่ีสามารถเลือกวิธีการวดัมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้
ดว้ยวธีิมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน โดยกิจการตอ้งเลือกวิธีการน้ีในแต่ละบริษทัร่วมหรือการร่วมคา้ 
ณ วนัท่ีรับรู้รายการคร้ังแรกของบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 
 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 ไดมี้การอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการโอนอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไปยงั
บญัชีอ่ืนๆ หรือโอนจากบญัชีอ่ืนๆ มาเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจะท าไดก้็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลง
การใชง้านของอสังหาริมทรัพยน์ั้นโดยมีหลกัฐานสนับสนุน การเปล่ียนแปลงในการใช้งานจะเกิดข้ึนเม่ือ
อสังหาริมทรัพยเ์ขา้เง่ือนไข หรือส้ินสุดการเขา้เง่ือนไขของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน การเปล่ียนแปลง
ในความตั้งใจเพียงอยา่งเดียวไม่เพียงพอท่ีจะสนบัสนุนวา่เกิดการโอนเปล่ียนประเภทของสินทรัพยน์ั้น 
 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 22 ไดใ้ห้หลกัเกณฑ์วา่ควรใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัใดมา
ใชส้ าหรับการรับรู้มูลค่าเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย ์ค่าใชจ่้ายหรือรายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการจ่ายช าระหรือรับ
ช าระส่ิงตอบแทนล่วงหนา้ท่ีเป็นสกุลเงินต่างประเทศ โดยก าหนดใหใ้ชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีกิจการรับรู้
สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นตวัเงิน เช่น เงินจ่ายล่วงหน้า หรือหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงิน เช่น รายไดรั้บล่วงหนา้ ท่ีเกิดจาก
การจ่ายหรือรับช าระส่ิงตอบแทนล่วงหน้านั้น กรณีท่ีมีการจ่ายส่ิงตอบแทนล่วงหน้าหลายงวดให้ใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดการรับรู้สินทรัพยท่ี์ไม่เป็นตวัเงินหรือหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินในแต่ละงวดของการ
จ่ายส่ิงตอบแทนล่วงหนา้ 
 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบของการน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 

2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้  
แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 

2.2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานการบญัชี
และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีสามารถน ามาใช้
ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะส าหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 

 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
   ฉบบัท่ี 7 

เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
   ฉบบัท่ี 9 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงาน 
   ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 

เร่ือง การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 
   ในหน่วยงานต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการรายงาน 
   ทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 

เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 

กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ดงักล่าวขา้งตน้ จะน ามาใชแ้ทนและยกเลิกมาตรฐานการบญัชี
ดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 101 เร่ือง หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 103 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงินของธนาคาร 

   และสถาบนัการเงินท่ีคลา้ยคลึงกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 104 เร่ือง การบญัชีส าหรับการปรับโครงสร้างหน้ีท่ีมีปัญหา 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 106 เร่ือง การบญัชีส าหรับกิจการท่ีด าเนินธุรกิจเฉพาะดา้นการลงทุน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 107 เร่ือง การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลูส าหรับ 

   เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน ก าหนดหลักการเก่ียวกับ 
การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงินว่าเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจ้าของ และการหักกลบสินทรัพย ์
ทางการเงินกบัหน้ีสินทางการเงิน มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีใชก้บัการจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงินใน
มุมของผูอ้อกเคร่ืองมือทางการเงินเพ่ือจดัประเภทเป็นสินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน และตราสารทุน 
รวมถึงการจดัประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล ผลก าไรและขาดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง และสถานการณ์ท่ีท าใหสิ้นทรัพย์
ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินตอ้งหกักลบกนั 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้  

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
2.2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานการบญัชี

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีสามารถน ามาใช้
ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะส าหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน ก าหนดให้กิจการ
ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลเพ่ือให้ผูใ้ชง้บการเงินสามารถประเมินเก่ียวกบัความมีนัยส าคญัของเคร่ืองมือทางการเงิน 
ท่ีมีต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินของกิจการ และลักษณะและระดับของความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจาก
เคร่ืองมือทางการเงินท่ีกิจการเปิดรับระหว่างรอบระยะเวลารายงานและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
รวมทั้งแนวทางการบริหารความเส่ียงดงักล่าว 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน กล่าวถึงการจัดประเภทรายการ  
การวดัมูลค่า การตัดรายการสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน การค านวณการด้อยค่าของ
สินทรัพยท์างการเงิน และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 
 
- การจดัประเภทรายการและการวดัมลูค่า 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีแบ่งออกเป็น 
สามประเภทได้แก่ ราคาทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรม 
ผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน โดยข้ึนอยู่กับโมเดลธุรกิจของกิจการในการจัดการสินทรัพย์
ทางการเงินและลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

- การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุน ตอ้งวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน โดยกิจการสามารถเลือกรับรู้สินทรัพยท์างการเงิน
ประเภทตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนโดยไม่สามารถโอนไป 
เป็นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

- หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ยกเวน้หน้ีสิน
ทางการเงินท่ีตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน หรือกิจการเลือกวดัมูลค่า 
ดว้ยมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนเม่ือเขา้เง่ือนไขท่ีก าหนด 

- ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทและวดัมลูค่าดว้ยวธีิมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชี (ต่อ) 
 
2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้  

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
2.2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานการบญัชี

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีสามารถน ามาใช้
ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะส าหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 
 
- ขอ้ก าหนดการดอ้ยค่ากล่าวถึงการบญัชีส าหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อ สินทรัพย ์

ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย หรือสินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดั
มลูค่าดว้ยวธีิมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า และสินทรัพยท่ี์เกิดจาก 
ภาระผูกพนัวงเงินสินเช่ือและสัญญาค ้ าประกันทางการเงิน โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เกิดเหตุการณ์ 
ดา้นเครดิตข้ึนก่อน กิจการตอ้งพิจารณาการเปล่ียนแปลงในคุณภาพเครดิตของสินทรัพยท์างการเงิน
เป็นสามระดับ ในแต่ละระดับจะก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อการด้อยค่าและการค านวณวิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงท่ีแตกต่างกันไป โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้หรือสินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาภายใต้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 15 ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคัญ  
และลูกหน้ีตามสัญญาเช่า จะใชว้ธีิการอยา่งง่าย (simplified approach) ในการพิจารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่า 

 
- การบัญชีป้องกันความเส่ียงมีวตัถุประสงค์เพ่ือแสดงผลกระทบในงบการเงิน ซ่ึงเกิดจากกิจกรรม  

การบริหารความเส่ียงของกิจการท่ีใช้เคร่ืองมือทางการเงินในการจัดการฐานะเปิดท่ีเกิดข้ึนจาก 
ความเส่ียงนั้นๆ ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุน (หรือก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในกรณีของ
เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีกิจการเลือกแสดงการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) 
วิธีการดังกล่าวมีเป้าหมายในการแสดงถึงบริบทของเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันความเส่ียงภายใต ้
การบญัชีป้องกนัความเส่ียงเพ่ือใหเ้กิดความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์ละผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบังบการเงิน 

 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 เร่ือง การป้องกันความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิ 
ในหน่วยงานต่างประเทศ ให้ความชัดเจนเก่ียวกับวิธีการทางบัญชีท่ีเก่ียวกับการป้องกันความเส่ียงของ 
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ โดยให้แนวทางในการระบุความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศท่ีเข้าเง่ือนไข ให้แนวทางเก่ียวกับเคร่ืองมือป้องกันความเส่ียงในการป้องกันความเส่ียงของ 
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ ว่าสามารถถือโดยกิจการใดๆภายในกลุ่มกิจการมิใช่เฉพาะ 
เพียงบริษัทใหญ่เท่านั้ น และให้แนวทางในการท่ีจะระบุมูลค่าท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่จากส่วนของ
เจา้ของไปยงัก าไรหรือขาดทุนส าหรับทั้งเคร่ืองมือป้องกนัความเส่ียงและรายการท่ีมีการป้องกนัความเส่ียง 
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2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุง และการตีความมาตรฐานท่ีเกีย่วข้อง (ต่อ) 

 
2.2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีมีการประกาศแลว้  

แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้(ต่อ) 
 
2.2.2.3 กลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานการบญัชี

และมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีสามารถน ามาใช้
ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใชเ้ฉพาะส าหรับรอบระยะเวลาท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562 (ต่อ) 

 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน  
ให้ข้อก าหนดทางบัญชีส าหรับกรณีท่ีกิจการออกตราสารทุนให้แก่เจ้าหน้ีเพ่ือช าระหน้ีสินทางการเงิน
ทั้งหมดหรือบางส่วน กิจการตอ้งวดัมูลค่าตราสารทุนท่ีออกให้แก่เจา้หน้ีดว้ยมูลค่ายุติธรรม กิจการตอ้งตดั
รายการหน้ีสินทางการเงินทั้งหมดหรือบางส่วนเม่ือเป็นไปตามขอ้ก าหนดของมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับท่ี 9 ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหน้ีสินทางการเงิน (หรือบางส่วนของหน้ีสินทาง
การเงิน) ท่ีช าระและมลูค่ายติุธรรมของตราสารทุนท่ีออกตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 
ผูบ้ริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการน ามาตรฐานกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
ฉบบัเหล่าน้ีมาใชเ้ป็นคร้ังแรก 

 
2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และการจัดท างบการเงินรวม 

 
บริษัทย่อย 
 
บริษทัยอ่ยหมายถึงกิจการ (ซ่ึงรวมถึงกิจการเฉพาะกิจ) ท่ีกลุ่มกิจการควบคุม กลุ่มกิจการควบคุมกิจการเม่ือกลุ่มกิจการมีการ
เปิดรับหรือมีสิทธิในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบัผูไ้ดรั้บการลงทุนและมีความสามารถท าใหเ้กิดผลกระทบต่อ
ผลตอบแทนจากการใชอ้  านาจเหนือผูไ้ดรั้บการลงทุน กลุ่มกิจการรวมงบการเงินของบริษทัย่อยไวใ้นงบการเงินรวมตั้งแต่
วนัท่ีกลุ่มกิจการมีอ  านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย กลุ่มกิจการจะไม่น างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมไวใ้นงบการเงินรวม
นบัจากวนัท่ีกลุ่มกิจการสูญเสียอ านาจควบคุม 
 
กลุ่มกิจการบนัทึกบญัชีการรวมธุรกิจท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั โดยถือปฏิบติัตามวิธีซ้ือ ส่ิงตอบแทน 
ท่ีโอนให้ส าหรับการซ้ือบริษัทย่อย ประกอบดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์ผูซ้ื้อโอนให้และหน้ีสินท่ีก่อข้ึนเพ่ือจ่าย 
ช าระให้แก่เจา้ของเดิมของผูถู้กซ้ือและส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มกิจการ ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้รวมถึง
มลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย ์หรือหน้ีสินท่ีผูซ้ื้อคาดวา่จะตอ้งจ่ายช าระตามขอ้ตกลง ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือจะรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน มูลค่าเร่ิมแรกของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีรับมาจากการรวม
ธุรกิจจะถูกวดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ ในการรวมธุรกิจแต่ละคร้ัง กลุ่มกิจการวดัมลูค่าของส่วนไดเ้สียท่ี 
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2 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 
 
2.3 บัญชีกลุ่มกจิการ - เงินลงทุนในบริษัทย่อย และการจัดท างบการเงินรวม (ต่อ) 

 
บริษัทย่อย (ต่อ) 
 
ไม่มีอ  านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือดว้ยมูลค่ายุติธรรม หรือ มูลค่าของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตามสัดส่วนของหุ้นท่ีถือ
โดยส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 
 
ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ ผูซ้ื้อตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีผูซ้ื้อถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนหนา้การรวม
ธุรกิจใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการวดัมูลค่าใหม่นั้ นในก าไรหรือ
ขาดทุน 
 
ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายออกไปโดยกลุ่มกิจการ รับรู้ด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีซ้ือ การเปล่ียนแปลงในมูลค่า
ยติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายท่ีรับรู้ภายหลงัวนัท่ีซ้ือซ่ึงจดัประเภทเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินให้รับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน ส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายซ่ึงจดัประเภทเป็นส่วนของเจา้ของตอ้งไม่มีการวดัมูลค่าใหม่ และให้บนัทึก
การจ่ายช าระในภายหลงัไวใ้นส่วนของเจา้ของ 

 
ส่วนเกินของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือ
ธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ ท่ีมากกว่ามลูค่ายติุธรรมสุทธิ ณ วนัท่ี
ซ้ือของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดท่ี้ไดม้า ตอ้งรับรู้เป็นค่าความนิยม หากมูลค่าของมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ มลูค่าส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ และมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจของส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของของผูถู้กซ้ือท่ีผูซ้ื้อ
ถืออยู่ก่อนการรวมธุรกิจ น้อยกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อยท่ีไดม้าเน่ืองจากการซ้ือในราคาต ่ากว่า
มลูค่ายติุธรรม จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยงัก าไรขาดทุน 
 
กิจการจะตดัรายการบญัชีระหว่างกัน ยอดคงเหลือ และก าไรท่ียงัไม่ไดเ้กิดข้ึนจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการ ขาดทุนท่ียงั 
ไม่เกิดข้ึนจริงก็จะตดัรายการในท านองเดียวกนั เวน้แต่รายการนั้นมีหลกัฐานว่าสินทรัพยท่ี์โอนระหว่างกนัเกิดการดอ้ยค่า 
นโยบายการบญัชีของบริษทัยอ่ยไดถู้กปรับปรุงเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการ 
 
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยจะบนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า ตน้ทุนจะมีการปรับเพื่อ
สะทอ้นการเปล่ียนแปลงส่ิงตอบแทนท่ีเกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าส่ิงตอบแทนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่าย ตน้ทุนจะรวม
ตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งจากการไดม้าของเงินลงทุนน้ี 
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2.4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 
ในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ  
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเม่ือทวงถาม  เงินลงทุนระยะส้ันอ่ืนท่ีมีสภาพคล่องสูงซ่ึงมีอายุไม่เกินสามเดือนนบัจากวนัท่ี
ไดม้า และเงินเบิกเกินบญัชี เงินเบิกเกินบญัชีจะแสดงไวใ้นส่วนของของหน้ีสินหมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงินรวมและ
งบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ 
 

2.5 ลูกหนี้การค้า 
 
ลูกหน้ีการคา้รับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่าตามใบแจง้หน้ี และจะวดัมูลค่าต่อมาดว้ยจ านวนเงินท่ีเหลืออยู่หักดว้ยค่าเผื่อหน้ีสงสัย 
จะสูญซ่ึงประมาณจากการสอบทานยอดคงเหลือ ณ วนัส้ินปี ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญหมายถึงผลต่างระหว่างราคาตามบญัชี
ของลูกหน้ีการคา้เปรียบเทียบกับมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บจากลูกหน้ีการคา้ หน้ีสูญท่ีเกิดข้ึนจะรับรู้ไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 
โดยถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายในการบริหาร 

 
2.6 เงินลงทุน  

 
กลุ่มกิจการจัดประเภทเงินลงทุนท่ีนอกเหนือจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยเป็น 2 ประเภท คือ 1. เงินลงทุนเพื่อค้า และ  
2. เงินลงทุนเผื่อขาย การจดัประเภทข้ึนอยูก่บัจุดมุ่งหมายขณะลงทุน ฝ่ายบริหารจะเป็นผูก้  าหนดการจดัประเภทท่ีเหมาะสม
ส าหรับเงินลงทุน ณ เวลาลงทุนและทบทวนการจดัประเภทเป็นระยะ 
 
1. เงินลงทุนเพ่ือคา้ คือ เงินลงทุนเพ่ือจุดมุ่งหมายหลกัในการหาก าไรจากการเปล่ียนแปลงราคาในช่วงเวลาส้ัน และแสดง

รวมไวใ้นสินทรัพยห์มุนเวยีน  
 

2.  เงินลงทุนเผือ่ขาย คือ เงินลงทุนท่ีจะถือไวโ้ดยไม่ระบุช่วงเวลาและอาจขายเพ่ือเสริมสภาพคล่องหรือเม่ืออตัราดอกเบ้ีย
เปล่ียนแปลง  

 
เงินลงทุนทั้ง 2 ประเภทรับรู้มูลค่าเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน ซ่ึงหมายถึงมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีให้ไปเพ่ือให้ไดม้า 
ซ่ึงเงินลงทุนนั้นรวมทั้งค่าใชจ่้ายในการท ารายการ 
 
เงินลงทุนเผือ่ขายวดัมูลค่าในเวลาต่อมาดว้ยมลูค่ายุติธรรม รายการก าไรและขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงของเงินลงทุนเผือ่ขาย
รับรู้ในส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
บริษทัจะทดสอบค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าเงินลงทุนนั้นอาจมีค่าเผือ่การดอ้ยค่าเกิดข้ึน หากราคาตาม
บัญชีของเงินลงทุนสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน บริษัทจะบันทึกรายการขาดทุนจากค่าเผื่อการด้อยค่ารวมไวใ้น 
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
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2.6 เงินลงทุน (ต่อ) 
 

ในการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่าย เม่ือเปรียบเทียบกับ
ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนนั้นจะบนัทึกรวมอยู่ในก าไรหรือขาดทุน กรณีท่ีจ าหน่ายเงินลงทุนท่ีถือไวใ้นตราสารหน้ีหรือ
ตราสารทุนชนิดเดียวกนัออกไปบางส่วน ราคาตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายจะก าหนดโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก
ดว้ยราคาตามบญัชีจากจ านวนทั้งหมดท่ีถือไว ้
 

2.7 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาและโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพฒันา 
 

โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันาคือโครงการท่ีถืออสังหาริมทรัพยไ์วด้ว้ยความตั้งใจในการพฒันาและการขาย
ในการด าเนินธุรกิจปกติ โครงการอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันาคือ ท่ีดินท่ีมีไวเ้พื่อรอการพฒันาในอนาคต โครงการ
อสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันา แสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับโดยประมาณแล้วแต่ราคาใดจะต ่ากว่า  
มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ คือ ราคาขายโดยประมาณหักดว้ยตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการขาย และโครงการอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันา
แสดงในราคาทุน หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของมลูค่าโครงการ  
 

ตน้ทุนของโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันาประกอบดว้ย ตน้ทุนของแต่ละโครงการ ราคาทุนประกอบดว้ย
ตน้ทุนจากการไดม้าซ่ึงท่ีดิน ค่าใชจ่้ายในการพฒันาท่ีดิน ตน้ทุนการก่อสร้างโครงการและระบบสาธารณูปโภค และตน้ทุน
การกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้ง ตน้ทุนการกูย้มืซ่ึงกูม้าโดยเฉพาะเพ่ือใชใ้นโครงการรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกระทัง่การพฒันา
ส าเร็จ และโครงการอสังหาริมทรัพยร์อการพัฒนาประกอบด้วยต้นทุนของแต่ละโครงการ รวมต้นทุนจากการได้มา 
ค่าใชจ่้ายในการพฒันา และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

กลุ่มกิจการจะบนัทึกโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันาเป็นตน้ทุนขายเม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  
 

2.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองโดยกลุ่มกิจการเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่า หรือจากการเพ่ิมข้ึนของมูลค่าของสินทรัพย์
หรือทั้ งสองอย่าง และไม่ได้มีไวใ้ช้งานโดยกิจการในกลุ่มกิจการ จะถูกจดัประเภทเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
รวมถึงอสังหาริมทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้างหรือพฒันาเพ่ือเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในอนาคต 
 

กลุ่มกิจการจดัประเภทท่ีดินท่ีถือไวภ้ายใตสั้ญญาเช่าด าเนินงานเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนเม่ืออสังหาริมทรัพยน์ั้น
เป็นไปตามค านิยามของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สัญญาเช่าด าเนินงานนั้นจะถูกรับรู้เสมือนวา่เป็นสัญญาเช่าทางการเงิน 
 

การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนด้วยวิธีราคาทุน รวมถึงต้นทุนในการท ารายการและ  
ตน้ทุนการกูย้ืม ตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดข้ึนเพ่ือวตัถุประสงคข์องการไดม้า การก่อสร้างหรือผลิตอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนนั้น
จะรวมเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุนของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ต้นทุนการกู้ยืมจะถูกรวมในขณะท่ีมีการซ้ือหรือ 
การก่อสร้างและจะหยดุพกัทนัทีเม่ือสินทรัพยน์ั้นก่อสร้างเสร็จอยา่งมีนยัส าคญั หรือระหวา่งท่ีการด าเนินการพฒันาสินทรัพย์
ท่ีเขา้เง่ือนไขหยดุชะงกัลง 
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2.8 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ต่อ) 
 

หลงัจากการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนจะบนัทึกดว้ยวิธีราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อ 
การขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ท่ีดินไม่มีการหักค่าเส่ือมราคา ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอ่ืน ๆ จะค านวณตามวิธีเส้นตรง และรับรู้ 
ในก าไรหรือขาดทุน เพ่ือท่ีปันส่วนราคาทุนตลอดประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ 
 

การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชีของสินทรัพยจ์ะกระท าก็ต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มกิจการ 
จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนั้น และตน้ทุนสามารถวดัมูลค่าไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาทั้ งหมดจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิดข้ึน เม่ือมีการเปล่ียนแทนช้ินส่วนของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน  
จะตดัมลูค่าตามบญัชีของส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนออก 
 

2.9 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีตั้ งของสโมสรของโครงการ ท่ีดินพร้อมอาคาร อาคาร
ส านักงานและโรงงาน และส่วนปรับปรุงอาคาร เคร่ืองตกแต่งและติดตั้งและเคร่ืองใช้ส านักงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ และ
ยานพาหนะ สโมสรประกอบดว้ยอาคาร สระน ้ าและศูนยกี์ฬา ท่ีดินแสดงดว้ยราคาทุนและหักดว้ยค่าเผื่อการดอ้ยค่าของ
สินทรัพย ์อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหักดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ตน้ทุน
เร่ิมแรกจะรวมตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือสินทรัพยน์ั้น 
 

ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือรับรู้แยกเป็นอีกสินทรัพยห์น่ึงตามความเหมาะสม 
เม่ือตน้ทุนนั้นเกิดข้ึนและคาดว่าจะให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตแก่บริษทัและตน้ทุนดงักล่าวสามารถวดัมูลค่า 
ไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และจะตดัมูลค่าตามบญัชีของช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัรายการออก ส าหรับค่าซ่อมแซมและ
บ ารุงรักษาอ่ืน ๆ กลุ่มกิจการจะรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 

 

ท่ีดินไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคา  ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยอ่ื์นค านวณโดยใชว้ธีิเส้นตรง เพ่ือลดราคาทุนแต่ละชนิดใหเ้ท่ากบั
มลูค่าคงเหลือตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ท่ีประมาณการไวข้องสินทรัพยด์งัต่อไปน้ี 
 

ส่วนปรับปรุงท่ีดิน 20 ปี 
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง        20 ปี 
อาคาร และส่วนปรับปรุงอาคาร   5 - 30 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน     3 - 5 ปี 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองจกัร   5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ          5 ปี 
 

ทุกส้ินรอบรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกิจการได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือ และอายุการให้ประโยชน์ 
ของสินทรัพยใ์หเ้หมาะสม 
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2.9 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ (ต่อ) 

 
ในกรณีท่ีมูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน มูลค่าตามบญัชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ 
คืนทนัที (หมายเหตุขอ้ 2.13) 
 
ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยเปรียบเทียบจากส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บ
จากการจ าหน่ายสินทรัพย์กับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ และจะรับรู้บัญชีผลก าไรหรือขาดทุนอ่ืนสุทธิในก าไร 
หรือขาดทุน 

 
2.10 สิทธิการเช่า 

 
สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสม ค่าตดัจ าหน่ายของสิทธิการเช่าค านวนจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรง
ตามอายสัุญญาเช่า 30 ปี ค่าตดัจ าหน่ายจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน 
 

2.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 
สิทธิการใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยท่ีซ้ือมามีลกัษณะเฉพาะบนัทึกเป็นสินทรัพยโ์ดยค านวณจากตน้ทุนในการไดม้าและ 
การด าเนินการใหโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นสามารถน ามาใชง้านไดต้ามประสงค ์โดยจะตดัจ าหน่ายตลอดอายปุระมาณการ
ใหป้ระโยชน์ภายในระยะเวลา 5 ปี 
 

2.12 การต้ังต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ 
 
ต้นทุนการกู้ยืมท่ีใช้ในการก่อสร้างสินทรัพย์ให้เสร็จสมบูรณ์หรือเตรียมสินทรัพยใ์ห้อยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได ้
ตามประสงค์ไดบ้นัทึกรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ตน้ทุนการกู้ยืมประกอบดว้ยดอกเบ้ียจากเงินกู้ยืมทั้งระยะส้ันและ
ระยะยาว อตัราท่ีใชค้  านวณตน้ทุนการกูย้ืมท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์คือ อตัราดอกเบ้ียถวัเฉล่ียของยอดเงินกูย้ืมใน
ระหวา่งปี ในกรณีท่ีเงินกูย้มืเกิดข้ึนโดยเฉพาะเพ่ือซ้ือ ก่อสร้างหรือผลิตสินทรัพย ์จ านวนตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวมเป็นราคาทุน
ของสินทรัพยจ์ะเป็นตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดจริงในระหว่างปีของเงินกูย้ืมนั้นหักดว้ยรายไดท่ี้เกิดจากการน าเงินกู้ยืมดงักล่าว 
ไปลงทุนเป็นการชัว่คราว ในกรณีท่ีเงินกูย้มืเพ่ือวตัถุประสงคท์ัว่ไปแต่ไดน้ ามาเพ่ือซ้ือ ก่อสร้าง หรือผลิตสินทรัพย ์จ านวน
ตน้ทุนการกู้ยืมท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย ์ตอ้งค านวณโดยการคูณรายจ่ายของสินทรัพยน์ั้ น ดว้ยอตัราการตั้งข้ึน 
เป็นทุน อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน คือ อตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดจากเงินกูย้มืเพ่ือวตัถุประสงคท์ัว่ไป
ในระหวา่งปี จ  านวนตน้ทุนการกูย้มืท่ีรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์ะตอ้งไม่เกินตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดข้ึนจริง 
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2.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

สินทรัพยท่ี์มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่ชัด เช่น ค่าความนิยม ซ่ึงไม่มีการตดัจ าหน่ายจะถูกทดสอบการดอ้ยค่าเป็น
ประจ าทุกปี สินทรัพยอ่ื์นท่ีมีการตัดจ าหน่ายจะมีการทบทวนการดอ้ยค่า เม่ือมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งช้ีว่าราคาตาม
บญัชีอาจสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะรับรู้เม่ือราคาตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่า 
มลูค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ซ่ึงหมายถึงจ านวนท่ีสูงกวา่ระหวา่งมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายเทียบกบัมลูค่าจากการใช ้
สินทรัพยจ์ะถูกจดัเป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุดท่ีสามารถแยกออกมาได ้เพ่ือวตัถุประสงค์ของการประเมินการดอ้ยค่า สินทรัพย ์
ท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินนอกเหนือจากค่าความนิยมซ่ึงรับรู้รายการขาดทุนจากการด้อยค่าไปแล้ว จะถูกประเมิน 
ความเป็นไปไดท่ี้จะกลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.14  ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดประกอบดว้ย ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดจ้ะรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุน ยกเวน้ส่วนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกับรายการท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือรายการท่ีรับรู้
โดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ ในกรณีน้ี ภาษีเงินไดต้อ้งรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือโดยตรงไปยงัส่วนของเจา้ของ
ตามล าดบั 
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันค านวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ หรือ ท่ีคาดไดค่้อนข้างแน่ว่าจะมี 
ผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงานในประเทศท่ีบริษทัและบริษทัย่อย ด าเนินงานอยู่และเกิดรายไดเ้พ่ือเสียภาษี 
ผูบ้ริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวดๆ ในกรณีท่ีมีสถานการณ์ท่ีการน ากฎหมายภาษี  
ไปปฏิบติัข้ึนอยู่กับการตีความ และจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีท่ีเหมาะสมจากจ านวนท่ีคาดว่าจะตอ้งจ่ายช าระภาษี 
แก่หน่วยงานจดัเก็บ 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ตามวิธีหน้ีสิน เม่ือเกิดผลต่างชัว่คราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน และราคา
ตามบญัชีท่ีแสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการจะไม่รับรู้ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดจากการรับรู้เร่ิมแรก
ของรายการสินทรัพยห์รือรายการหน้ีสินท่ีเกิดจากรายการท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และ ณ วนัท่ีเกิดรายการ รายการนั้นไม่มี
ผลกระทบต่อก าไรหรือขาดทุนทั้งทางบญัชีหรือทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีค านวณจากอตัราภาษี (และกฎหมาย
ภาษีอากร) ท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่ หรือท่ีคาดไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะมีผลบงัคบัใชภ้ายในส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน และคาดว่า
อัตราภาษีดังกล่าวจะน าไปใช้เม่ือสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบัญชีท่ีเก่ียวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหน้ีสินภาษีเงินได ้
รอตดับญัชีไดมี้การจ่ายช าระ 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะ 
น าจ านวนผลต่างชัว่คราวนั้นมาใชป้ระโยชน์ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะแสดงหกักลบกนัก็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษี
เงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกับหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและ
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเก่ียวขอ้งกับภาษีเงินไดท่ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัโดยการ 
เรียกเก็บเป็นหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนัซ่ึงตั้งใจจะจ่ายหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ย 
ยอดสุทธิ 
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2.15 สัญญาเช่าระยะยาว 
 
กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผู้เช่า 
 
สัญญาเช่าสินทรัพยซ่ึ์งผูใ้ห้เช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเป็นส่วนใหญ่ สัญญาเช่านั้ นถือเป็น
สัญญาเช่าด าเนินงาน เงิน ท่ีต้องจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดังกล่าว (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีได้รับจากผู้ให้ เช่า)  
จะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยใชว้ธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่านั้น  
 
สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงผูเ้ช่าเป็นผูรั้บความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดถือเป็น
สัญญาเช่าการเงิน ซ่ึงจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่า หรือมลูค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวน
เงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า แลว้แต่มลูค่าใดจะต ่ากวา่  
 
จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายดงักล่าวจะปันส่วนระหว่างหน้ีสินและค่าใช้จ่ายทางการเงินเพ่ือให้ได้อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อหน้ีสิน 
คงคา้งอยู่ โดยพิจารณาแยกแต่ละสัญญา  ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหน้ีสิน ส่วน
ดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่าเพ่ือท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับ
ยอดคงเหลือของหน้ีสินท่ีเหลืออยู่ สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพย์
ท่ีเช่าหรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะนอ้ยกวา่ 
 
กลุ่มกิจการไดท้  าสัญญาขายและเช่าเคร่ืองจกัรกลบัคืนซ่ึงเขา้ลกัษณะเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนเกินจากราคาขายท่ีสูงกว่า
ราคาตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่ไดถู้กรับรู้เป็นรายไดโ้ดยทนัที แต่กลุ่มกิจการบนัทึกรับรู้เป็นรายไดร้อตดับญัชีซ่ึงแสดงสุทธิ
ภายใตท่ี้ดิน อาคารและอุปกรณ์และทยอยตดัส่วนเกินดงักล่าวตลอดอายสัุญญาเช่า 
 
กรณีทีก่ลุ่มกจิการเป็นผู้ให้เช่า 
 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าการเงินบันทึกเป็นลูกหน้ีสัญญาเช่าการเงินดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีจ่ายตาม
สัญญาเช่า ผลต่างระหว่างยอดรวมของลูกหน้ีเบ้ืองตน้กับมูลค่าปัจจุบนัของลูกหน้ีบันทึกเป็นรายไดท้างการเงินค้างรับ 
รายได้จากสัญญาเช่าระยะยาวรับรู้ตลอดอายุของสัญญาเช่าโดยใช้วิธีเงินลงทุนสุทธิซ่ึงสะท้อนอตัราผลตอบแทนคงท่ี 
ทุกงวด ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีรวมอยู่ในการวดัมูลค่าลูกหน้ีสัญญาเช่าทางการเงินเร่ิมแรกและจะทยอยรับรู้โดยลดจาก
รายไดต้ลอดอายขุองสัญญาเช่า 
 
สินทรัพยท่ี์ให้เช่าตามสัญญาเช่าด าเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ 
ตดัค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยด์้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของ 
กลุ่มกิจการซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยคลึงกัน รายไดค่้าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ายให้แก่ผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวิธีเส้นตรง
ตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 
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2.16 เงินกู้ยืม 

 
เงินกูย้ืมรับรู้เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหักดว้ยตน้ทุนการจดัท ารายการท่ีเกิดข้ึน เงินกูย้ืมวดัมูลค่า
ในเวลาต่อมาดว้ยวธีิราคาทุนตดัจ าหน่ายตามวธีิอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทน (หกัดว้ยตน้ทุนการจดัท า
รายการท่ีเกิดข้ึน) เม่ือเทียบกบัมลูค่าท่ีจ่ายคืนเพ่ือช าระหน้ีนั้นจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนตลอดช่วงเวลาการกูย้มื  
 
ค่าธรรมเนียมท่ีจ่ายไปเพ่ือให้ไดเ้งินกู้มาจะรับรู้เป็นตน้ทุนการจดัท ารายการเงินกูใ้นกรณีท่ีมีความเป็นไปไดจ้ะใชว้งเงินกู้
บางส่วนหรือทั้งหมด ในกรณีน้ีค่าธรรมเนียมจะรอการรับรู้จนกระทัง่มีการถอนเงิน หากไม่มีหลกัฐานท่ีมีความเป็นไปได ้
ท่ีจะใช้วงเงินบางส่วนหรือทั้งหมด ค่าธรรมเนียมจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้าส าหรับการให้บริการสภาพคล่องและ 
จะตดัจ าหน่ายตามระยะเวลาของวงเงินกูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
 
เงินกูย้มืจดัประเภทเป็นหน้ีสินหมุนเวยีนเม่ือกลุ่มกิจการไม่มีสิทธิอนัปราศจากเง่ือนไขใหเ้ล่ือนช าระหน้ีออกไปอีกเป็นเวลา
ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน นบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

2.17 ผลประโยชน์พนักงาน  
 
ผลประโยชน์พนักงานของกลุ่มกิจการประกอบดว้ยผลประโยชน์หลงัออกจากงานทั้งท่ีเป็นโครงการผลประโยชน์ และ
โครงการสมทบเงิน โครงการสมทบเงินเป็นโครงการท่ีกลุ่มกิจการจ่ายเงินสมทบให้กับกองทุนท่ีแยกต่างหาก โดยกลุ่ม
กิจการไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมาย หรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายช าระเพ่ิมเติมจากท่ีไดส้มทบไวแ้ล้ว  
หากกองทุนไม่มีสินทรัพยเ์พียงพอท่ีจะจ่ายช าระภาระผกูพนัจากการให้บริการของพนกังานทั้งในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน 
ส่วนโครงการผลประโยชน์เป็นโครงการท่ีไม่ใช่โครงการสมทบเงิน โดยปกติโครงการผลประโยชน์จะก าหนดจ านวน
ผลประโยชน์ ท่ีพนักงานจะได้รับเม่ือเกษียณอายุ ซ่ึงจะข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย เช่น อายุพนักงาน อายุการท างาน 
และค่าตอบแทน เป็นตน้ 
 
2.17.1 โครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ 

 
กลุ่มกิจการจัดให้มีผลประโยชน์พนักงานหลังการเลิกจ้างหรือเกษียณอายุเพ่ือจ่ายให้แก่พนักงานตามกฎหมาย
แรงงานของประเทศไทยและของประเทศท่ีกลุ่มกิจการมีการด าเนินงานอยู่ หน้ีสินผลประโยชน์พนักงานค านวณ
โดยผูเ้ช่ียวชาญทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัดว้ยเทคนิคการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (Actuarial 
Technique) อันเป็นประมาณการจากมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตและค านวณ 
คิดลดโดยใช้อัตราดอกเบ้ียของพันธบัตรรัฐบาลท่ีมีก าหนดเวลาใกล้เคียงกับระยะเวลาของหน้ีสินดังกล่าว 
โดยประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคตนั้ นประมาณการจากเงินเดือนพนักงาน อัตรา 
การลาออก อัตราการตาย อายุงาน และปัจจัยอ่ืน ก าไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยัท่ีเกิดข้ึนจากการปรับปรุงจากประสบการณ์หรือการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติฐานจะตอ้งรับรู้ในส่วนของ
เจา้ของผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงวดท่ีเกิดข้ึน ตน้ทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทนัทีในก าไรหรือขาดทุน 
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2 นโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ) 
 

2.17 ผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

2.17.2 โครงการสมทบเงินกองทุนส ารองเลีย้งชีพ 
 
กลุ่มกิจการจดัให้มีกองทุนส ารองเล้ียงชีพซ่ึงเป็นลกัษณะของแผนการจ่ายสมทบตามท่ีไดก้ าหนดการจ่ายสมทบไวแ้ลว้ 
สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกไปจากสินทรัพยข์องกลุ่มกิจการและไดรั้บการบริหารโดยผูจ้ดัการ
กองทุนภายนอกตามเกณฑแ์ละขอ้ก าหนดพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 กองทุนส ารองเล้ียงชีพ
ดงักล่าวไดรั้บเงินสะสมเขา้กองทุนจากพนกังานและเงินสมทบจากกลุ่มกิจการ เงินจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการนั้น 
 

2.17.3 ผลประโยชน์พนักงานอืน่ 
 

ผลประโยชน์พนักงานอ่ืนของกลุ่มกิจการ ในส่วนของ Long Service Reward ไดบ้นัทึกในงบแสดงฐานะการเงิน
ดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์ ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐาน และตน้ทุน
บริการในอดีต จะบนัทึกในงบก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 

2.18 ประมาณการหนี้สิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือ กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือตามขอ้ตกลงท่ีจดัท าไว ้อนัเป็น
ผลสืบเน่ืองมาจากเหตุการณ์ในอดีต ซ่ึงการช าระภาระผกูพนันั้นมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลใหก้ลุ่มกิจการตอ้ง
สูญเสียทรัพยากรออกไป และประมาณการจ านวนท่ีตอ้งจ่ายไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 
ในกรณีท่ีมีภาระผกูพนัท่ีคลา้ยคลึงกนัหลายรายการ กลุ่มกิจการก าหนดความน่าจะเป็นท่ีกลุ่มกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพ่ือ
จ่ายช าระภาระผกูพนัเหล่านั้น โดยพิจารณาจากความน่าจะเป็นโดยรวมของภาระผกูพนัทุกประเภท แมว้่าความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ท่ีกิจการจะสูญเสียทรัพยากรเพ่ือช าระภาระผกูพนับางรายการท่ีจดัอยูใ่นประเภทเดียวกนัจะมีระดบัต ่า 
 
กลุ่มกิจการจะวดัมูลค่าของจ านวนประมาณการหน้ีสิน โดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายท่ีคาดว่าจะตอ้งน ามาจ่ายช าระ 
ภาระผูกพนั โดยใชอ้ตัราก่อนภาษีซ่ึงสะทอ้นถึงการประเมินสถานการณ์ตลาดในปัจจุบนัของมูลค่าของเงินตามเวลาและ
ความเส่ียงเฉพาะของหน้ีสินท่ีก าลงัพิจารณาอยู่ การเพ่ิมข้ึนของประมาณการหน้ีสินเน่ืองจากมูลค่าของเงินตามเวลา จะรับรู้
เป็นดอกเบ้ียจ่าย 
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2.19 การรับรู้รายได้  
 
รายไดจ้ากธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์
 
รายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมท่ีดินและหอ้งชุดในอาคารชุดรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  
 
เงินค่างวดท่ีช าระตามสัญญาจะแสดงไวเ้ป็น “เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้” 
 
รายไดอ่ื้น 
 
รายไดอ่ื้นประกอบดว้ยมูลค่ายุติธรรมท่ีไดรั้บจากการขายและบริการซ่ึงเกิดข้ึนจากกิจกรรมตามปกติของกลุ่มกิจการโดย
เป็นจ านวนเงินสุทธิจากภาษีขาย เงินคืนและส่วนลด รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็น
สาระส าคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าได้โอนไปยงัผูซ้ื้อแล้ว รายได้จากการให้บริการรับรู้เป็นรายได้ในปีเดียวกับ 
ท่ีการใหบ้ริการเสร็จส้ินลง 
 
รายไดค่้าเช่า (สุทธิจากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดจ่้ายใหก้บัผูเ้ช่า) รับรู้ดว้ยวธีิเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 
 
รายไดจ้ากการยกเลิกสัญญารับรู้เม่ือเกิดสิทธิตามขอ้สัญญาหรือขอ้กฎหมายท่ีกลุ่มกิจการมีสิทธิในการท่ีจะยดึเงินมดัจ าและ
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 
 
รายไดด้อกเบ้ียรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลาโดยค านึงถึงอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงของช่วงเวลาจนถึงวนัครบอายุและ
ค านึงถึงจ านวนเงินตน้ที่เป็นยอดคงเหลือในบญัชีส าหรับการบนัทึกคา้งรับของกลุ่มกิจการ 
 
รายไดเ้งินปันผลรับรู้เม่ือสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บเงินปันผลนั้นเกิดข้ึน 
 

2.20  การจ่ายเงินปันผล 
 
เงินปันผลจ่ายบนัทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเม่ือไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั 
เงินปันผลระหวา่งกาลบนัทึกในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเม่ือไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการของบริษทั 
 

2.21 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 
 
ส่วนงานด าเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผู ้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้าน 
การด าเนินงาน ผูมี้อ  านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานหมายถึงบุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการจัดสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ท่ีท  าการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน 
 
3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงิน 

 
กิจกรรมของกลุ่มกิจการย่อมมีความเส่ียงทางการเงินท่ีหลากหลายซ่ึงได้แก่ ความเส่ียงจากตลาด (รวมถึงความเส่ียง 
ดา้นมูลค่ายุติธรรมอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงดา้นกระแสเงินสดอนัเกิดจากการเปล่ียนแปลง
อตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงดา้นราคา) ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ และความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเส่ียง
โดยรวมของกลุ่มกิจการจึงมุ่งเน้นความผนัผวนของตลาดการเงินและแสวงหาวธีิการลดผลกระทบท่ีท าใหเ้สียหายต่อผลการ
ด าเนินงานทางการเงินของกลุ่มกิจการใหเ้หลือนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได ้ 
 
การจดัการความเส่ียงด าเนินงานโดยฝ่ายบริหารเงินส่วนกลาง (ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการ) เป็นไปตามนโยบาย 
ท่ีอนุมติัโดยคณะกรรมการบริษทั ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการจะช้ีประเด็น ประเมิน และป้องกนัความเส่ียงทางการเงิน
ด้วยการร่วมมือกันท างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยปฏิบัติงานต่างๆ ภายในกลุ่มกิจการ คณะกรรมการจัดการความเส่ียง 
จะก าหนดหลกัการโดยภาพรวมเพ่ือจดัการความเส่ียงและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อครอบคลุมความเส่ียง
อย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ความเส่ียงอตัราดอกเบ้ีย ความเส่ียงการให้สินเช่ือ การใช้ตราสารอนุพนัธ์ทางการเงินและการลงทุน
โดยใชส้ภาพคล่องส่วนเกินในการจดัการความเส่ียง 
 
3.1.1 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบ้ีย คือ  ความเส่ียงท่ีมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินจะเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจาก 
การเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
 
รายไดแ้ละกระแสเงินสดจากการด าเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ไม่ข้ึนกบัการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียในตลาด 
ธุรกรรมทั้ งหมดท่ีใช้อนุพนัธ์ด้านอัตราดอกเบ้ียตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินก่อนเข้าท ารายการ  
กลุ่มกิจการไม่มีสินทรัพยท่ี์ต้องอ้างอิงอัตราดอกเบ้ียอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการมีการท าสัญญา 
เงินกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงิน แบบอตัราดอกเบ้ียลอยตวั กลุ่มกิจการไม่ไดท้  าสัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย
ในการป้องกนัความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย เน่ืองจากฝ่ายบริหารเช่ือว่าผลกระทบจากการผนัผวนของอตัราดอกเบ้ีย
ดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อกลุ่มกิจการอยา่งมีนยัส าคญั 
 

3.1.2 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ  
 
ความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือ คือ ความเส่ียงท่ีคู่สัญญาฝ่ายหน่ึงจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัท่ีระบุไวใ้น
เคร่ืองมือทางการเงินจนท าใหคู้่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงเกิดความเสียหายทางการเงิน 
 
กลุ่มกิจการไม่มีความเส่ียงจากการกระจุกตัวของสินเช่ือท่ีมีนัยส าคัญ และกลุ่มกิจการได้ฝากเงินสดไวก้ับ 
สถาบันการเงินท่ีน่าเช่ือถือ ส่วนความเส่ียงจากการกระจุกตวัของการให้สินเช่ือท่ีเป็นผลจากลูกหน้ีการคา้มีน้อย 
เน่ืองจากกลุ่มกิจการมีลูกคา้จ านวนมากรายและจากหลากหลายธุรกิจ ดว้ยเหตุผลเหล่าน้ี ท  าให้ฝ่ายบริหารเช่ือว่าไม่มี
ความเส่ียงจากการใหสิ้นเช่ือเพ่ิมเติมเกินกว่าจ านวนท่ีไดบ้นัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญส าหรับหน้ีท่ีเรียกเก็บไม่ไดไ้วแ้ลว้ 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

3.1 ปัจจัยความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 

3.1.3 ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

จ านวนเงินสดท่ีมีอย่างเพียงพอย่อมแสดงถึงการจดัการความเส่ียงของสภาพคล่องอย่างรอบคอบ ความสามารถ 
ในการหาแหล่งเงินทุนแสดงให้เห็นไดจ้ากการท่ีมีวงเงินอ านวยความสะดวกในการกู้ยืมท่ีไดมี้การตกลงไวแ้ล้ว 
อย่างเพียงพอ ส่วนงานบริหารเงินของกลุ่มกิจการไดต้ั้งเป้าหมายว่าจะใชค้วามยืดหยุ่นในการระดมเงินทุนโดยการ
รักษาวงเงินสินเช่ือท่ีตกลงไวใ้ห้เพียงพอท่ีจะหามาได ้เน่ืองจากลกัษณะธรรมชาติของธุรกิจท่ีเป็นฐานของกลุ่มกิจการ 
มีพลวตัเปล่ียนแปลงได ้ 
 

3.1.4 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น  
 
เน่ืองจากกลุ่มกิจการไม่มีธุรกรรมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ ดงันั้นกลุ่มกิจการจึงไม่มีความเส่ียงจากความผนัผวน
ของอตัราแลกเปล่ียน 
 

3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
นอกจากน้ีการเปิดเผยขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนแสดงไวใ้นหมายเหตุขอ้ 14 และเงินกูย้ืมแสดง
ไวใ้นหมายเหตุขอ้ 22 
 
  งบการเงนิรวม 

และงบการเงินเฉพาะกจิการ 

  ข้อมูลระดบั 2 

  พ.ศ. 2561 
พนับาท 

พ.ศ. 2560 
พนับาท 

สินทรัพย์   

เงินลงทุนเผื่อขาย (หมายเหตุขอ้ 11) 101,528 46,141 

สินทรัพย์รวม 101,528 46,141 
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3 การจัดการความเส่ียงทางการเงิน (ต่อ) 
 
3.2 การประมาณมูลค่ายุติธรรม (ต่อ) 

 
เคร่ืองมือทางการเงินในระดับท่ี 1 
 
มลูค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง อา้งอิงจากราคาเสนอซ้ือขาย ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงิน ราคาเสนอซ้ือขายท่ีใชส้ าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือโดยกลุ่มกิจการ ไดแ้ก่ ราคาเสนอซ้ือปัจจุบนัท่ีอา้งอิงจากมลูค่า
สินทรัพยสุ์ทธิ  (“NAV”) ท่ีเผยแพร่โดยบริษทับริหารจดัการ 
 
เคร่ืองมือทางการเงินในระดับท่ี 2 
 
มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่ไดมี้การซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง วดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า
ซ่ึงใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลในตลาดท่ีสังเกตได้ท่ีมีอยู่และอา้งอิงจากประมาณการของกิจการเองมาใช้น้อยท่ีสุดเท่าท่ี
เป็นไปได้ ถ้าขอ้มูลท่ีเป็นสาระส าคญัทั้งหมดในการวดัมูลค่ายุติธรรมได้มาจากขอ้มูลท่ีสังเกตได ้เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยู่ใน
ระดบั 2 
 
เคร่ืองมือทางการเงินในระดับท่ี 3 
 
ถา้ขอ้มลูท่ีเป็นสาระส าคญัขอ้ใดขอ้หน่ึงหรือมากกวา่ไม่ไดม้าจากขอ้มลูท่ีสังเกตไดใ้นตลาด เคร่ืองมือนั้นจะรวมอยูใ่นระดบั 3 
 
ไม่มีรายการโอนระหวา่งระดบัของล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหวา่งปี 
 

4  ประมาณการทางบัญชีท่ีส าคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ 
 
การประมาณการ ขอ้สมมติฐานและการใชดุ้ลยพินิจไดมี้การประเมินทบทวนอย่างต่อเน่ือง และอยู่บนพ้ืนฐานของประสบการณ์ 
ในอดีตและปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตท่ีเช่ือวา่มีเหตุผลในสถานการณ์ขณะนั้น 
 
กลุ่มกิจการมีการประมาณการทางบญัชี และใช้ขอ้สมมติฐานท่ีเก่ียวขอ้งกับเหตุการณ์ในอนาคต ผลของประมาณการทางบญัชีอาจไม่
ตรงกับผลท่ีเกิดข้ึนจริง ประมาณทางการบญัชีท่ีส าคญัและขอ้สมมติฐานท่ีมีความเส่ียงอย่างเป็นสาระส าคญัท่ีอาจเป็นเหตุให้เกิดการ
ปรับปรุงยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในรอบระยะเวลาบญัชีหนา้ มีดงัน้ี 

 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

40 

4  ประมาณการทางบัญชีที่ส าคัญ ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพนิิจ (ต่อ) 
 

(ก) ประมาณการการด้อยค่าของต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาและโครงการอสังหาริมทรัพย์
รอการพฒันา  
 
กลุ่มกิจการพิจารณาการด้อยค่าของต้นทุนโครงการระหว่างพฒันา และโครงการอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันา  
เม่ือพบว่ามลูค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยด์งักล่าวลดลงอยา่งเป็นสาระส าคญั ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของ
ตน้ทุนโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันาและโครงการอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันา เท่ากับมูลค่า 
ท่ีคาดว่าจะได้รับคืนสุทธิ อย่างไรก็ตามความมีสาระส าคัญและการปรับลดมูลค่าดังกล่าวข้ึนกับดุลยพินิจของ 
ฝ่ายบริหาร 
 

(ข) ประมาณการต้นทุนท้ังหมดท่ีจะใช้ในการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 
 
ในการค านวนตน้ทุนขายบา้นพร้อมท่ีดินและอาคารชุด กลุ่มกิจการตอ้งประมาณการตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะใช้ในการ
พฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงตน้ทุนดงักล่าวประกอบดว้ย ตน้ทุนการไดม้าซ่ึงท่ีดิน, ค่าใชจ่้ายในการพฒันาท่ีดิน, 
ตน้ทุนการก่อสร้างโครงการและระบบสาธารณูปโภค และตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีฝ่ายบริหารไดป้ระมาณการ
ตน้ทุนดงักล่าวข้ึนจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยมีการทบทวนประมาณการดังกล่าวเป็นระยะ หรือ 
เม่ือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งมีสาระส าคญั 
 

5 การจัดการความเส่ียงในส่วนของทุน 
 
วตัถุประสงค์ของกลุ่มกิจการในการบริหารทุนของกลุ่มกิจการนั้นเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ืองของ 
กลุ่มกิจการ เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน และเพ่ือด ารงไวซ่ึ้งโครงสร้างของทุนท่ี
เหมาะสมเพื่อลดตน้ทุนของเงินทุน 
 
ในการด ารงไวห้รือปรับโครงสร้างของทุน กลุ่มกิจการอาจปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุ้น การคืนทุนให้แก่ผูถื้อหุ้น 
การออกหุน้ใหม่ หรือการขายทรัพยสิ์นเพ่ือลดภาระหน้ีสิน  
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6 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน  
 
ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดียวกับรายงานภายในท่ีน าเสนอให้ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน หมายถึง บุคคลท่ีมีหน้าท่ีในการ 
จดัสรรทรัพยากร และประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานด าเนินงาน ซ่ึงพิจารณาวา่คือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารท่ีท าการตดัสินใจเชิงกลยทุธ์ 
 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  

 

ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์
เพือ่ขาย ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง ธุรกจิให้เช่าอาคารส านักงาน การตัดรายการบัญชีระหว่างกนั งบการเงินรวม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
           

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,931,019 1,525,234 14,962 - - - - - 1,945,981 1,525,234 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 211,228 448,075 48,120 29,391 (259,348) (477,466) - - 
ดอกเบ้ียรับ 54,531 45,536 286 16 4 2 (52,500) (45,042) 2,321 512 

รายไดอ่ื้น 12,177 135,726 41,454 15,111 1,040 - (2,784) (976) 51,887 149,861 

รวมรายได ้ 1,997,727 1,706,496 267,930 463,202 49,164 29,393 (314,632) (523,484) 2,000,189 1,675,607 
           

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน 259,534 154,454 (28,055) 78,601 20,700 13,506 53,279 (101,794) 305,458 144,767 

เงินปันผลรับ 269,994 - - - - - (269,994) - - - 

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน           

   ตามส่วนงานก่อนภาษีเงินได ้ 529,528 154,454 (28,055) 78,601 20,700 13,506 (216,715) (101,794) 305,458 144,767 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้(หมายเหตุขอ้ 28)         (91,632) (18,127) 

ก าไรสุทธิส าหรับปี         213,826 126,640 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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6 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน (ต่อ) 
 
 ธุรกจิพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพือ่ขาย ธุรกจิรับเหมาก่อสร้าง ธุรกจิให้เช่าอาคารส านักงาน การตัดรายการบัญชีระหว่างกนั งบการเงินรวม 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
           

สินทรัพยต์ามส่วนงาน 6,117,447 6,551,046 404,031 595,023 166,601 183,505 (1,424,848) (1,373,781) 5,269,650 5,955,793 

สินทรัพยท่ี์ไม่ไดปั้นส่วน - - - - - - - - - - 

สินทรัพยท์ั้งส้ินตาม           
   งบการเงินรวม 6,117,447 6,551,046 404,031 595,023 166,601 183,505 (1,424,848) (1,373,781) 5,269,650 5,955,793 

           
หน้ีสินตามส่วนงาน 3,280,146 4,549,059 389,048 588,962 47,746 85,501 (1,073,889) (1,028,522) 2,643,051 4,195,000 

หน้ีสินท่ีไม่ไดปั้นส่วน - - - - - - - - - - 

หน้ีสินทั้งส้ินตาม           
   งบการเงินรวม 3,280,146 4,549,059 389,048 588,962 47,746 85,501 (1,073,889) (1,028,522) 2,643,051 4,195,000 

 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินสดในมือ 331 385 67 141 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 8,727 7,284 2,234 1,445 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 77,217 43,042 31,832 12,721 

เช็คเงินสดท่ีออกโดยธนาคาร 33,050 42,136 12,771 - 

รวม 119,325 92,847 46,904 14,307 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินฝากธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 0.25 ถึงร้อยละ 0.50 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 0.25 ถึงร้อยละ  
0.50 ต่อปี) 
 

8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ - สุทธิ 
 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ 17,508 3,070 1,509 1,711 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (3,870) (1,941) (1,401) (1,401) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 13,638 1,129 108 310 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
       (หมายเหตุขอ้ 32 ข)) - 2 33,664 47 
 - บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ 8,985 11,035 452 451 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสร้าง 1,092 267 - - 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 17,071 16,112 5,810 2,389 

อ่ืน ๆ 6,398 7,416 1,693 2,297 

 47,184 35,961 41,727 5,494 

 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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8 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่ - สุทธิ (ต่อ) 
 

ลูกหน้ีการคา้ สามารถวเิคราะห์ตามอายหุน้ีท่ีคา้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 5,372 525 - 310 
ไม่เกิน 3 เดือน 8,985 487 108 - 
3 - 6 เดือน 1,361 117 - - 
6 - 12 เดือน 258 - - - 
เกินกวา่ 12 เดือน 1,532 1,941 1,401 1,401 
 17,508 3,070 1,509 1,711 
หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (3,870) (1,941) (1,401) (1,401) 

 13,638   1,129 108 310 
 

9 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา - สุทธิ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ค่าท่ีดินและค่าพฒันาท่ีดิน 1,379,533 1,591,049 846,675 844,452 
ค่าก่อสร้างและอ่ืนๆ 346,178 624,520 188,530 153,396 
ตน้ทุนการกูย้มื 247,869 163,406 165,978 100,429 
หอ้งชุดพร้อมขาย 1,554,272 2,060,510 283,444 619,655 
บา้นพร้อมขาย 199,575 178,553 208,743 185,867 
วสัดุก่อสร้าง 32,458 25,615 - - 
รวม 3,759,885 4,643,653 1,693,370 1,903,799 
หกั โอนโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่าง     
        การพฒันาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย ์     
        รอการพฒันา (หมายเหตุขอ้ 15) (259,851) (150,455) (131,613) - 
หกั ค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าโครงการ     
        อสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา      

- บา้นพร้อมขาย (51,420) (57,953) (51,420) (57,953) 
- หอ้งชุดพร้อมขาย (261) (261) (261) (261) 

สุทธิ 3,448,353 4,434,984 1,510,076 1,845,585 
     

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุน     
   พฒันาอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งปี 114,845 93,947 77,516 32,647 
     

อตัราดอกเบ้ียของตน้ทุนเงินกูย้มื (ร้อยละต่อปี) 5.74 - 9.34 6.03 - 8.50 6.25 - 8.69 6.03 - 8.15 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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10 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลกัประกนั 
 
สินทรัพยท่ี์กลุ่มกิจการใชเ้ป็นหลกัประกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

(ก) โครงการอสังหาริมทรัพย ์
   ระหวา่งการพฒันา 2,837 3,956 1,229 1,630 

(ข) เงินฝากสถาบนัการเงินที่มีภาระ     
           ค  ้าประกนั 14 5 2 2 
(ค) โครงการอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันา 806 832 681 681 
(ง) สิทธิการเช่า 13 13 - - 
(จ) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์      

           (อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร) 102 107 - - 

 3,772 4,913 1,912 2,313 

 
รายละเอียด 
 
ก) บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ าโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันาไปจดจ านอง เพ่ือค ้าประกันวงเงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืม

ระยะส้ันและเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และหนงัสือค ้าประกนัจากสถาบนัการเงิน  
ข) บริษัทและบริษัทย่อยน าเงินฝากออมทรัพยแ์ละเงินฝากประจ าไปวางไวก้ับสถาบันการเงินเพ่ือค ้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี  

เงินกูย้มืระยะยาวและหนงัสือค ้าประกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
ค) บริษทัไดน้ าโครงการอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันาไปจดจ านองเพ่ือค ้าประกนัเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีบริษทัและ

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดรั้บจากสถาบนัการเงิน 
ง) บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้น าสิทธิการเช่าไปจดจ านองไวก้ับสถาบันการเงินเพ่ือค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือท่ีบริษัทย่อยได้รับจาก 

สถาบนัการเงินดงักล่าว 
จ)  บริษทัและบริษทัยอ่ยไดน้ าอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารไปจดจ านองเพ่ือค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี และเงินกูย้มืระยะยาวกบั 

สถาบนัการเงินแห่งหน่ึง 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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11 เงินลงทุนเผื่อขาย 
 
ความเคล่ือนไหวของเงินลงทุนเผือ่ขายระหวา่งปีประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 46,141 - 
การลงทุนเพ่ิมข้ึน 55,000 46,092 
การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขาย  387 49 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 101,528 46,141 

 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 มลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขาย มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท 
   

เงินลงทุนเผือ่ขาย 101,092 46,092 
บวก การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขาย 436 49 

มลูค่ายติุธรรม 101,528 46,141 

 
มลูค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผือ่ขาย อา้งอิงจากมลูค่าสินทรัพยสุ์ทธิ (“NAV”) ท่ีเผยแพร่โดยบริษทับริหารจดัการ มลูค่ายติุธรรมน้ีถูกจดั
อยูใ่นระดบัท่ี 2 ของล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรม  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดน้ าเงินลงทุนเผือ่ขายมูลค่า 47 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 46 ลา้นบาท) ไปจ าน าเพ่ือเป็นหลกัประกนั
แก่บริษทัผูจ้ดัการจ าหน่ายหุน้กูข้องบริษทั ในกรณีบริษทัผดินดัช าระหุน้กูต่้อผูล้งทุน 

 
12 สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 

 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินมดัจ าค่าท่ีดิน 11,500 - - - 

อ่ืนๆ 3,193 3,323 242 249 

 14,693 3,323 242 249 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

47 

13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนการถือหุ้น ทุนท่ีเรียกช าระแล้ว ราคาทุน เงินปันผลรับ 

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

  (ร้อยละ) (พนับาท) 
          

บริษทั พระยาพาณิชย ์พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ 99.99 99.99 30,000 30,000 29,999 29,999 269,994 - 
บริษทั ไทยสยามนคร พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั รับเหมาก่อสร้าง 99.98 99.98 50,000 4,000 49,992 3,999 - - 
บริษทั สยามมหานคร พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั พฒันาอสังหาริมทรัพย ์และใหเ้ช่าพ้ืนท่ี

อาคารส านกังาน 99.93 99.93 80,000 80,000 78,945 78,945 - - 

รวม    160,000 114,000 158,936 112,943 269,994 - 

 
บริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
 
 
 
 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย (ต่อ) 
 

การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสามารถวเิคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 112,943 112,943 
การลงทุนเพ่ิมข้ึน 45,993 - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 158,936 112,943 
 

ในการประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1 ประจ าปี  พ.ศ. 2561 เม่ือวนัท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ผู ้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเพ่ิมทุน 
จดทะเบียนของบริษทั ไทยสยามนคร พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากัด (“ไทยสยามนคร พร็อพเพอร์ต้ี”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทั จากหุ้นสามญั
จ านวน 40,000 หุ้น เป็นหุ้นสามญัจ านวน 500,000 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท โดยเม่ือวนัท่ี 24 กนัยายน พ.ศ. 2561 
ไทยสยามนคร พร็อพเพอร์ต้ี ได้รับค่าหุ้นส าหรับหุ้นสามัญท่ีเพ่ิมจ านวน 460,000 หุ้น โดยมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท  
เป็นจ านวนเงิน 46 ลา้นบาท โดยมีมูลค่าหุ้นท่ีช าระแลว้ตามมลูค่าท่ีตราไว ้และไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 
24 กนัยายน พ.ศ. 2561 
 

14 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน - สุทธิ 
 

รายการเคล่ือนไหวส าหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ที่ดนิ ที่ดนิ 

 พนับาท พนับาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559   
ราคาทุน 2,451 - 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 2,451 - 
   

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 2,451 - 
รับโอนที่ดินจากท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (หมายเหตุขอ้ 17) 12,688 12,688 
โอนท่ีดินไปโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา และ   
   โครงการอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันา (1,679) (1,679) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 13,460 11,009 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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14 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน - สุทธิ (ต่อ) 
 
รายการเคล่ือนไหวส าหรับอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ที่ดนิ ที่ดนิ 

 พนับาท พนับาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560   
ราคาทุน 13,460 11,009 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 13,460 11,009 

   
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561   

ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 13,460 11,009 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 13,460 11,009 

   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561   

ราคาทุน 13,460 11,009 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 13,460 11,009 

 
ณ วนัท่ี 31ธันวาคม พ.ศ. 2561 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนภายใตว้ิธีราคาทุนตามขอ้มูลทางการเงินรวมและขอ้มูลทางการเงิน
เฉพาะกิจการมีมูลค่าเท่ากับ 13.46 ล้านบาท และ 11.01 ล้านบาท ตามล าดับ และมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 51.59 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 51.59 ลา้นบาท) และ 46.64 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 : 46.64 ลา้นบาท) ตามล าดบั 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของกลุ่มกิจการท าโดยผูป้ระเมินอิสระโดย บริษทั แลนดม์าร์ค คอนซัลแทนส์ 
จ ากัด กลุ่มกิจการวดัมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่า โดยเทคนิคการประเมินมูลค่าน้ีใชป้ระโยชน์สูงสุดจากขอ้มูลในตลาด 
ท่ีสังเกตไดท่ี้มีอยู่ของท่ีดินโดยใชว้ิธีเปรียบเทียบราคาตลาดของท่ีดินต่อตารางวา และปรับปรุงดว้ยขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้
อย่างมีนัยส าคญั เช่น ตน้ทุนต่าง ๆ ในการบริหารจดัการ, ค่าใช้จ่ายการตลาด, ค่าธรรมเนียมและค่าภาษีต่าง ๆ รวมถึงก าไรและ 
ความเส่ียงซ่ึงเป็นส่วนลดท่ีตอ้งหกัออก กลุ่มกิจการจึงไดจ้ดัประเภทการวดัมูลค่าอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดงักล่าวอยู่ในระดบั 3 
ของมลูค่ายติุธรรม 
 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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15 โครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพฒันา - สุทธิ 
 
โครงการอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันา - สุทธิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ค่าท่ีดิน  784,785 635,610 635,610 635,610 
ค่าก่อสร้างและอ่ืนๆ 137,002 137,002 140,263 140,263 
ตน้ทุนการกูย้มื 8,723 7,443 4,266 4,266 
บวก  รับโอนจากโครงการอสังหาริมทรัพย ์     
           ระหวา่งการพฒันา (หมายเหตุขอ้ 9) 259,851 150,455 131,613 - 
หกั   ค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าโครงการ     
           อสังหาริมทรัพยร์อการพฒันา     

- ตน้ทุนค่าก่อสร้าง (37,332) (37,332) (37,332) (37,332) 

สุทธิ 1,153,029 893,178 874,420 742,807 

 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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16 สิทธิการเช่า - สุทธิ 
 
รายการเคล่ือนไหวส าหรับสิทธิการเช่า - สุทธิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
รายละเอียดดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

 พนับาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
ราคาทุน 20,000 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (5,833) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 14,167 
  

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 14,167 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (667) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 13,500 
  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ราคาทุน 20,000 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (6,500) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 13,500 
  

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 13,500 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (667) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 12,833 
  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
ราคาทุน 20,000 
หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (7,167) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 12,833 

 
กลุ่มกิจการไดน้ าสิทธิการเช่าท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 12.83 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 :  
13.50 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากสถาบนัการเงิน (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 10) 

 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

52 

17 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  
 

รายการเคล่ือนไหวส าหรับท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

 
ที่ดนิและส่วน
ปรับปรุงที่ดนิ 

 
ที่ดนิพร้อม 
ส่ิงปลูกสร้าง 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง
และเคร่ืองใช้
ส านักงาน 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
และเคร่ืองจักร ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559         
ราคาทุน 22,034 62,664 136,882 31,693 104,913 13,297 - 371,483 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (990) (4,182) (57,651) (26,607) (78,888) (9,970) - (178,288) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 21,044 58,482 79,231 5,086 26,025 3,327 - 193,195 
         

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560         
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 21,044 58,482 79,231 5,086 26,025 3,327 - 193,195 
การซ้ือเพ่ิมข้ึน  - - - 1,712 6,255 150 1,793 9,910 
การจ าหน่ายออกไป และการตดัจ าหน่าย          
   - ราคาทุน - - - (1,510) (2,742) - (20) (4,272) 
   - ค่าเส่ือมราคาสะสม - - - 1,455 2,742 - - 4,197 
สินทรัพยโ์อนเขา้ (ออก) ระหวา่งกนั - - - - 1,573 - (1,573) - 
โอนท่ีดินไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน          
   (หมายเหตุขอ้ 14) (12,688) - - - - - - (12,688) 
ค่าเส่ือมราคา (94) (1,228) (4,744) (2,234) (11,350) (1,173) - (20,823) 
การดอ้ยค่า - สโมสรโครงการบา้นเด่ียว (1,425) - (24,790) - - - - (26,215) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 6,837 57,254 49,697 4,509 22,503 2,304 200 143,304 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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17 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 งบการเงนิรวม 

 ที่ดนิและส่วน
ปรับปรุงที่ดนิ 

ที่ดนิพร้อม 
ส่ิงปลูกสร้าง 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้งและ
เคร่ืองใช้ส านักงาน 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 
และเคร่ืองจักร ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560         
ราคาทุน 9,346 62,664 136,882 31,895 109,999 13,447 200 364,433 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,084) (5,410) (62,395) (27,386) (87,496) (11,143) - (194,914) 
หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า - สโมสรโครงการบา้นเด่ียว (1,425) - (24,790) - - - - (26,215) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 6,837 57,254 49,697 4,509 22,503 2,304 200 143,304 
         

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561         
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 6,837 57,254 49,697 4,509 22,503 2,304 200 143,304 
การซ้ือเพ่ิมข้ึน  - - - 2,197 39,791 1,553 48,678 92,219 
การจ าหน่ายออกไป และการตดัจ าหน่าย          
   - ราคาทุน - - - (541) (452) - - (993) 
   - ค่าเส่ือมราคาสะสม - - - 490 450 - - 940 
สินทรัพยโ์อนเขา้ (ออก) ระหวา่งกนั - - - - 887 - (887) - 
ค่าเส่ือมราคา (94) (1,228) (3,102) (2,070) (9,851) (1,189) - (17,534) 
ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 6,743 56,026 46,595 4,585 53,328 2,668 47,991 217,936 
         

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561         
ราคาทุน 9,346 62,664 136,882 33,551 150,225 15,000 47,991 455,659 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (1,178) (6,638) (65,497) (28,966) (96,897) (12,332) - (211,508) 
หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า - สโมสรโครงการบา้นเด่ียว (1,425) - (24,790) - - - - (26,215) 
ราคาตามบญัชี - สุทธิ 6,743 56,026 46,595 4,585 53,328 2,668 47,991 217,936 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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17 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ที่ดนิและส่วน
ปรับปรุงที่ดนิ 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง
และเคร่ืองใช้
ส านักงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
        

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559        
ราคาทุน 19,913 48,589 12,427 3,474 5,188 - 89,591 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (22,151) (11,167) (3,429) (4,932) - (41,679) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 19,913 26,438 1,260 45 256 - 47,912 
        

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560        
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 19,913 26,438 1,260 45 256 - 47,912 
การซ้ือเพ่ิมข้ึน  - - 582 15 - - 597 
การจ าหน่ายออกไป และ การตดัจ าหน่าย - ราคาทุน - - (662) (1,981) - - (2,643) 
การจ าหน่ายออกไป - ค่าเส่ือมราคาสะสม - - 643 1,981 - - 2,624 
โอนท่ีดินไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (หมายเหตุขอ้ 14) (12,688) - - - - - (12,688) 
ค่าเส่ือมราคา - (1,648) (543) (12) (194) - (2,397) 
การดอ้ยค่า - สโมสรโครงการบา้นเด่ียว (1,425) (24,790) - - - - (26,215) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 5,800 - 1,280 48 62 - 7,190 
        

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560        
ราคาทุน 7,225 48,589 12,347 1,508 5,188 - 74,857 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (23,799) (11,067) (1,460) (5,126) - (41,452) 
หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า - สโมสรโครงการบา้นเด่ียว (1,425) (24,790) - - - - (26,215) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 5,800 - 1,280 48 62 - 7,190 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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17 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
ที่ดนิและส่วน
ปรับปรุงที่ดนิ 

อาคารและส่วน
ปรับปรุงอาคาร 

เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง
และเคร่ืองใช้
ส านักงาน เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ยานพาหนะ 

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและ

ติดตั้ง 

สินทรัพย์ระหว่าง
ก่อสร้างและ

ติดตั้ง รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
         

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561         
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 5,800 - 1,280 48 62 - - 7,190 
การซ้ือเพ่ิมข้ึน  - - 2 8 785 28,425 28,425 29,220 
การจ าหน่ายออกไป - ราคาทุน - - (6,899) - - - - (6,899) 
การจ าหน่ายออกไป - ค่าเส่ือมราคาสะสม - - 6,355 - - - - 6,355 
ค่าเส่ือมราคา - - (220) (15) (207) - - (442) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 5,800 - 518 41 640 28,425 28,425 35,424 
         

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561         
ราคาทุน 7,225 48,589 5,450 1,516 5,973 28,425 28,425 97,178 
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม - (23,799) (4,932) (1,475) (5,333) - - (35,539) 
หกั  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า - สโมสรโครงการบา้นเด่ียว (1,425) (24,790) - - - - - (26,215) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 5,800 - 518 41 640 28,425 28,425 35,424 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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17 ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ (ต่อ) 
 
ในระหวา่งปี พ.ศ. 2560 บริษทัไดรั้บรู้การดอ้ยค่าของสโมสรโครงการบา้นเด่ียว จ านวน 26.22 ลา้นบาทในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ เน่ืองจากมูลค่าตามบญัชีสูงกว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด
คือ สโมสรโครงการบา้นเด่ียว ซ่ึงประกอบดว้ยท่ีดินท่ีเป็นท่ีตั้งของสโมสรโครงการ  อาคารสโมสร สระน ้ าและศูนยกี์ฬา ก าหนดจาก
มลูค่าจากการใชโ้ดยใชเ้กณฑว์ธีิพิจารณาจากรายได ้(Income approach) ในการคิดลดกระแสเงินสดของสินทรัพยด์งักล่าวเพ่ือค านวณหา
มลูค่าตลาดของทรัพยสิ์นตามสภาพปัจจุบนั มลูค่าจากการใชป้ระเมินโดยผูป้ระเมินอิสระโดยบริษทั แลนดม์าร์ค คอนซลัแทนส์ จ ากดั 
 
สินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงินท่ีกลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่าซ่ึงรวมแสดงในรายการขา้งตน้ประกอบดว้ย อุปกรณ์ส านักงาน รถยนต์ และ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละเคร่ืองจกัร มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

ราคาทุนของสินทรัพยต์ามสัญญาเช่าการเงิน 8,363 8,641 - - 

หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม (3,754) (2,889) - - 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 4,609 5,752 - - 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มกิจการมีเคร่ืองจกัรท่ีขายและเช่ากลบัคืนภายใตสั้ญญาเช่าการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็น
จ านวนเงิน 4.61 ลา้นบาท 
 
 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

57 

18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 

 งบการเงินรวม 

  โปรแกรมคอมพวิเตอร์  
 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ระหว่างการพฒันา รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559    
ราคาทุน 3,229 3,704 6,933 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (1,961) - (1,961) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,268 3,704 4,972 

    
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,268 3,704 4,972 
การซ้ือเพ่ิมข้ึน 604 5,075 5,679 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (403) - (403) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 1,469 8,779 10,248 

    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560    
ราคาทุน 3,833 8,779 12,612 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (2,364) - (2,364) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 1,469 8,779 10,248 

    
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 1,469 8,779 10,248 
การซ้ือเพ่ิมข้ึน 1,354 2,693 4,047 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (526) - (526) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 2,297 11,472 13,769 

    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561    
ราคาทุน 2,823 11,472 14,295 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (526) - (526) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 2,297 11,472 13,769 

 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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18 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 

 พนับาท 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559  
ราคาทุน 1,529 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (784) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 745 

  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 745 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (208) 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ 537 

  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560  
ราคาทุน 1,529 

หกั  ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (992) 

ราคาตามบญัชี - สุทธิ 537 

  
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561  
ราคาตามบญัชีตน้ปี - สุทธิ 537 
การจ าหน่ายออกไป - ราคาทุน (1,529) 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม 992 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี - 

ราคาตามบญัชีปลายปี - สุทธิ - 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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19 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 
รายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะ      

   ใชป้ระโยชน์ภายใน 12 เดือน - - - - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะ     
   ใชป้ระโยชน์เกินกวา่ 12 เดือน 84,435 106,683 31,522 29,162 

 84,435 106,683 31,522 29,162 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะ     
   จ่ายช าระภายใน 12 เดือน - - - - 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีจะ     
   จ่ายช าระเกินกวา่ 12 เดือน (4,850) (11,017) (1,922) (829) 

 (4,850) (11,017) (1,922) (829) 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 79,585 95,666 29,600 28,333 

 
รายการเคล่ือนไหวของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
รายละเอียดดงัน้ี 
 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

ณ วันที่ 1 มกราคม 95,666 75,540 28,333 27,261 
เพ่ิม(ลด)ในก าไรหรือขาดทุน (หมายเหตุขอ้ 28) (15,062) 20,556 2,004 731 
เพ่ิม(ลด)ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (1,019) (430) (737) 341 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 79,585 95,666 29,600 28,333 

 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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19 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม  

  เพิม่/(ลด) เพิม่/(ลด)  
  ในก าไร ในก าไร  
 1 มกราคม  หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 (หมายเหตุข้อ 28) (หมายเหตุข้อ 28) พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
การรับรู้รายไดต้ามประมวลรัษฎากร 19,241 (11,049) - 8,192 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 388 386 - 774 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดลงของ     
   มลูค่าโครงการ-ระหวา่งการพฒันา 24,352 (1,307) - 23,045 
ก าไรระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 55,341 (11,356) - 43,985 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,922 514 (942) 3,494 
ประมาณการหน้ีสิน 3,138 (497) - 2,641 
ผลขาดทุนทางภาษี - 2,016 - 2,016 
อ่ืน ๆ 301 64 (77) 288 

รวม 106,683 (21,229) (1,019) 84,435 

     
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

การรับรู้ตน้ทุนตามประมวลรัษฎากร (11,017) 6,167 - (4,850) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 95,666 (15,062) (1,019) 79,585 

 
 
 
 
 
 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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19 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

 งบการเงินรวม  

  เพิม่/(ลด) เพิม่/(ลด)  
  ในก าไร ในก าไร  
 1 มกราคม  หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 (หมายเหตุข้อ 28) (หมายเหตุข้อ 28) พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
การรับรู้รายไดต้ามประมวลรัษฎากร 29,692 (10,451) - 19,241 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 388 - - 388 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดลงของ     
   มลูค่าโครงการ-ระหวา่งการพฒันา 19,109 5,243 - 24,352 
ก าไรระหวา่งกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34,983 20,358 - 55,341 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 3,806 536 (420) 3,922 
ประมาณการหน้ีสิน 6,064 (2,926) - 3,138 
อ่ืน ๆ 305 6 (10) 301 

รวม 94,347 12,766 (430) 106,683 

     
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

การรับรู้ตน้ทุนตามประมวลรัษฎากร (18,807) 7,790 - (11,017) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 75,540 20,556 (430) 95,666 

 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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19 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  เพิม่/(ลด) เพิม่/(ลด)  
  ในก าไร ในก าไร  
 1 มกราคม  หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2561 (หมายเหตุข้อ 28) (หมายเหตุข้อ 28) พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
การรับรู้รายไดต้ามประมวลรัษฎากร 1,548 1,676 - 3,225 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 280 - - 280 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดลง     
   ของมลูค่าโครงการ-ระหวา่งการพฒันา 24,352 (1,307) - 23,045 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 2,045 317 (660) 1,702 
ประมาณการหน้ีสิน 636 331 - 967 
ผลขาดทุนทางภาษี - 2,016 - 2,016 
อ่ืน ๆ 301 64 (77) 288 
รวม 29,162 3,097 (737) 31,522 

     
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
การรับรู้ตน้ทุนตามประมวลรัษฎากร (829) (1,093) - (1,922) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 28,333 (2,004) (737) 29,600 

 
 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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19 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (ต่อ) 
 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  เพิม่/(ลด) เพิม่/(ลด)  
  ในก าไร ในก าไร  
 1 มกราคม  หรือขาดทุน เบ็ดเสร็จอืน่ 31 ธันวาคม 
 พ.ศ. 2560 (หมายเหตุข้อ 28) (หมายเหตุข้อ 28) พ.ศ. 2560 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
การรับรู้รายไดต้ามประมวลรัษฎากร 13,181 (11,633) - 1,548 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 280 - - 280 
ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการลดลง     
   ของมลูค่าโครงการ-ระหวา่งการพฒันา 19,109 5,243 - 24,352 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 1,516 178 351 2,045 
ประมาณการหน้ีสิน 827 (191) - 636 
อ่ืนๆ 305 6 (10) 301 
รวม 35,218 (6,397) 341 29,162 

     
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
การรับรู้ตน้ทุนตามประมวลรัษฎากร (7,957) 7,128 - (829) 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ 27,261 731 341 28,333 

 
20 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ 

 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินประกนัทัว่ไป  
- บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ 5,260 4,399 2,293 1,878 
- บริษทัยอ่ย (หมายเหตุขอ้ 32 ง)) - - 4,909 4,909 

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายขอคืน 16,731 153,680 5,919 31,824 
เงินประกนัค่าเวนคืนท่ีดิน 5,810 5,810 5,810 5,810 

อ่ืน ๆ 3,930 4,086 92 287 

 31,731 167,975 19,023 44,708 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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20 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ (ต่อ) 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2561 บริษทัไดรั้บคืนเงินค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายรอขอคืนของปี พ.ศ. 2550 ถึง พ.ศ. 2559 เป็นจ านวนเงิน 23.20 ลา้นบาท 
ส่วนท่ีไม่ได้รับคืนของปีดังกล่าวจ านวน 9.3 ล้านบาท และบริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้รับคืนเงินค่าภาษีหักณท่ีจ่ายรอขอคืน 
ของปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2560 เป็นจ านวนเงิน 109.96 ลา้นบาท ส่วนท่ีไม่ไดรั้บคืนของปีดงักล่าวจ านวน 10.31 ลา้นบาท ส่วนท่ี
ไม่ไดรั้บคืนแสดงอยูใ่นค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

21 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อืน่ 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลหรือบริษทัอ่ืนๆ 110,153 122,544 13,430 6,207 
 - บริษทัยอ่ย บุคคลและกิจการ      

      ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 32 จ)) 1,191 692 46,688 69,128 

 111,344 123,236 60,118 75,335 
เจา้หน้ีอ่ืน - บุคคลหรือบริษทัอ่ืนๆ 31,037 28,529 10,708 13,033 
 - บริษทัยอ่ย บุคคลและกิจการ      
       ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 32 จ)) 1,895 1,887 9,937 2,387 
เงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้      
   - บุคคลหรือบริษทัอ่ืนๆ 41,061 96,150 16,225 7,843 
   - บริษทัยอ่ย บุคคลและกิจการ      
         ท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 32 จ)) - 143 - - 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  4,130 4,959 3,155 4,366 

อ่ืนๆ  26,993 16,504 13,158 7,356 

 216,460 271,408 113,301 110,320 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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22 เงินกู้ยืม 
 
เงินกูย้มื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ส่วนของหมุนเวียน     
เงินเบิกเกินบญัชี 29,742 103,502 - 16,770 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน      
    และกิจการอ่ืน     
    - เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัทางการเงิน      
         และกิจการอ่ืน 29,408 238,854 29,408 171,922 

    - ตัว๋สญัญาใชเ้งินจากสถาบนัทางการเงิน 173,816 239,121 78,816 113,816 

เงินเบิกเกินบญัชี และ เงินกูย้มืระยะสั้น     

   จากสถาบนัการเงินและกิจการอ่ืน 232,966 581,477 108,224 302,508 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึง       
   ก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี 466,255 976,301 245,209 218,943 

หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 475,554 396,635 475,554 396,635 

เงินกูย้มืระยะยาวและหุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระ     

   ภายในหน่ึงปี 941,809 1,372,936 720,763 615,578 
     

ส่วนของไม่หมุนเวียน     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 1,159,563 1,365,191 438,737 704,583 

หุ้นกู ้ - 467,865 - 467,865 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินและหุ้นกู ้ 1,159,563 1,833,056 438,737 1,172,448 

รวมเงินกูย้มื 2,334,338 3,787,469 1,267,724 2,090,534 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เงินกู้ยืมระยะส้ันของกลุ่มกิจการเป็นเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินและบริษัทอ่ืนและ 
เงินกู้ตามตัว๋สัญญาใช้เงินท่ีกลุ่มกิจการออกให้กับสถาบันการเงิน ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 6.25 ถึงร้อยละ 7.70 ต่อปี (พ.ศ. 2560 :  
ร้อยละ 6.25 ถึงร้อยละ 10.00 ต่อปี) และจะครบก าหนดช าระคืนภายใน 1 ปี 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

66 

22  เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
22.1 รายการเคล่ือนไหวส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย

รายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     
    ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     
ราคาตามบญัชีตน้ปี 976,301 1,298,321 218,943 776,935 
รับโอนเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ     
   ภายในหน่ึงปี 1,152,701 715,721 500,296 5,381 
จ่ายช าระเงินกูย้มื (1,662,747) (1,037,741) (474,030) (563,373) 

ราคาตามบญัชีปลายปี 466,255 976,301 245,209 218,943 

     
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน     
ราคาตามบญัชีตน้ปี 1,365,191 953,961 704,583 390,969 
เงินกูย้มืเพ่ิมข้ึน   951,099 1,122,364 237,900 317,055 
โอนเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ     
   ภายในหน่ึงปี (1,152,701) (715,721) (500,296) (5,381) 
ค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูย้มื (12,929) (6,403) (6,293) (3,269) 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูย้มื 8,903 10,990 2,843 5,209 

ราคาตามบญัชีปลายปี 1,159,563 1,365,191 438,737 704,583 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
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22 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 

22.1 รายการเคล่ือนไหวส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบด้วย
รายละเอียดดงัน้ี (ต่อ) 
 

ยอดคงเหลือเงินกูย้มืระยะยาว ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี 
 

   อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)  หลักประกัน มีการขยาย 

ประเภทเงินกู้ 
จ านวนเงิน 
(พนับาท) วันครบก าหนด 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

การช าระ 
ดอกเบี้ย 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 

31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2560 

ระยะเวลา 
การช าระหน้ี 

         

บริษัท         
ระยะยาว 18,730 3 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 7.25 7.25 รายเดือน ก ก ไม่มี 
ระยะยาว 75,989 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 MLR+1.00 MLR+1.00 รายเดือน ก ก ไม่มี 
ระยะยาว 89,733 19 เมษายน พ.ศ. 2562 MLR+1.00 MLR+1.00 รายเดือน ก ก ไม่มี 
ระยะยาว 13,703 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 MLR MLR รายเดือน ก ก ไม่มี 
ระยะยาว 95,658 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 MLR+0.75 MLR+0.75 รายเดือน ก ก ไม่มี 
ระยะยาว 60,995 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 MLR+1.00 - รายเดือน ก - ไม่มี 
ระยะยาว 128,959 5 กนัยายน พ.ศ. 2565 BIBOR + 4.50 - รายเดือน ก - ไม่มี 
ระยะยาว 137,809 7 กนัยายน พ.ศ. 2565 MLR+1.00 MLR+1.00 รายเดือน ก ก ไม่มี 
ระยะยาว 62,645 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 7.25 7.25 รายเดือน ก - ไม่มี 
หัก  ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง (275)        
รวมของบริษทั 683,946        

         

บริษัทย่อย         
ระยะยาว 129,570 22 มิถุนายน พ.ศ. 2557 MLR+1.25 MLR+1.25 รายเดือน ก ก ขยายระยะเวลาถึง 
        22 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ระยะยาว 113,820 5 สิงหาคม พ.ศ. 2559 MLR MLR รายเดือน ก ก ขยายระยะเวลาถึง 
        30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
ระยะยาว 182,345 23 มกราคม พ.ศ. 2561 MLR+1.00 MLR+1.00 รายเดือน ก ก ขยายระยะเวลาถึง 

23 มกราคม พ.ศ. 2563 
ระยะยาว 122,796 9 กนัยายน พ.ศ. 2561 MLR+1.00 MLR+1.00 รายไตรมาส ก ก ขยายระยะเวลาถึง 

9 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ระยะยาว 47,764 10 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 MLR+1.00 - รายเดือน ก - ไม่มี 
ระยะยาว 1,819 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 MLR+0.75 MLR+0.75 รายเดือน ข ข ไม่มี 
ระยะยาว 52,539 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562 MLR+0.75 MLR+0.75 รายไตรมาส ก ก ขยายระยะเวลาถึง 

27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 
ระยะยาว 52,614 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 MLR+0.75 MLR+0.75 รายไตรมาส ก ก ไม่มี 
ระยะยาว 54,596 15 มีนาคม พ.ศ. 2563 MLR MLR รายเดือน ก ก ไม่มี 
ระยะยาว 25,790 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563 MLR+1.00 - รายเดือน ก - ไม่มี 
ระยะยาว 64,918 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 MLR+1.00 - รายเดือน ก - ไม่มี 
ระยะยาว 10,283 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 MLR MLR รายเดือน ก ก ไม่มี 
ระยะยาว 72,900 17 กนัยายน พ.ศ. 2565 MLR+0.75 - รายเดือน ก - ไม่มี 
ระยะยาว 9,223 4 มกราคม พ.ศ. 2567 MLR+0.75 - รายเดือน ข - ไม่มี 
เพิ่ม  ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 895        
รวมของบริษทัยอ่ย 941,872        
         

รวม 1,625,818        
 

หมายเหตุ 
 

ก) โฉนดท่ีดินของโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงรวมทั้งตน้ทุนการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์ป็นหลกัประกนั 
ข) อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเป็นหลกัประกนั 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
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22 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
22.2 รายการเคล่ือนไหวส าหรับหุน้กูส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     
ราคาตามบญัชีตน้ปี 396,635 488,055 396,635 488,055 
รับโอนหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนด     
   ช าระภายในหน่ึงปี 475,554 396,635 475,554 396,635 
จ่ายช าระหุน้กู ้ (400,000) (492,500) (400,000) (492,500) 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาหุน้กู ้ 3,365 4,445 3,365 4,445 

ราคาตามบญัชีปลายปี 475,554 396,635 475,554 396,635 

     
หุน้กูร้ะยะยาว     
ราคาตามบญัชีตน้ปี 467,865 391,285 467,865 391,285 
หุน้กูเ้พ่ิมข้ึน - 479,100 - 479,100 
โอนหุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนด     
   ช าระภายในหน่ึงปี (475,554) (396,635) (475,554) (396,635) 
ค่าธรรมเนียมการจดัหาหุน้กู ้ - (15,379) - (15,379) 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาหุน้กู ้ 7,689 9,494 7,689 9,494 

ราคาตามบญัชีปลายปี - 467,865 - 467,865 

 
ณ วนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษทัไดอ้อกหุ้นกูใ้นสกุลไทยบาทคร้ังท่ี 1/2560 ชนิดระบุช่ือผูถื้อ ประเภทไม่ดอ้ยสิทธิ  
ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู ้แทนผู้ถือหุ้น  1 ชุด มูลค่า 479.10 ล้านบาท มีอัตราดอกเบ้ียท่ี ร้อยละ 6.5 ต่อปี ก าหนด 
จ่ายดอกเบ้ียทุก ๆ 3 เดือน มีอาย ุ2 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้หุน้กูจ้ะครบก าหนดช าระในวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 
บริษทัมีวตัถุประสงคท่ี์จะน าเงินท่ีไดรั้บจากการออกหุ้นกูค้ร้ังน้ีเพ่ือลงทุนในกิจการทัว่ไป และ/หรือ ใชจ่้ายคืนเงินกู ้และ/หรือ 
ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ 

 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
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22 เงินกู้ยืม (ต่อ) 
 
22.3 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 วงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้มีดงัน้ี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

วงเงินเบิกเกนิบัญชีที่ยังไม่ได้เบิกใช้ 124,550 43,998 27,500 3,230 
วงเงินสินเช่ือเงินกู้ยืมระยะยาว     
   ที่ยังไม่ได้เบิกใช้     
เงินกูย้มือตัราดอกเบ้ียลอยตวั     
- ครบก าหนดภายใน 1 ปี 379,045 511,529 301,184 464,268 

- ครบก าหนดเกิน 1 ปี 2,375,273 1,214,609 1,817,533 915,200 

รวมวงเงินสินเช่ือท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 2,878,868 1,770,136 2,146,217 1,382,698 

 
มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมส่วนท่ีหมุนเวียนมีมูลค่าใกล้เคียงราคาตามบัญชี เน่ืองจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มี
สาระส าคญั 
 
มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมจดัอยู่ในระดับชั้นมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมในตลาด 
ท่ีสังเกตได้ท่ีมีอยู่ และค านวณกระแสเงินสดในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมในตลาด ณ วนัท่ีในงบแสดง 
ฐานะการเงิน มลูค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินมีมลูค่าใกลเ้คียงราคาตามบญัชีเน่ืองจากผลกระทบ
ของอตัราคิดลดไม่มีสาระส าคญั 

 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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23 หนี้สินหมุนเวียนอืน่  
 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 8,965 4,917 6,505 2,386 
ประมาณการงานซ่อม 3,403 5,595 893 1,473 
ประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 828 41,713 - - 
ภาษีขายรอเรียกเก็บ 4,711 5,133 - - 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน     
   ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 1,677 1,663 - - 

อ่ืน ๆ 7,196 5,269 2,034 1,715 

 26,780 64,290 9,432 5,574 

 
บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีประมาณการหน้ีสินจ านวน 0.83 ลา้นบาท จากคดีท่ีผิดสัญญา 1 คดี ซ่ึงส้ินสุดกระบวนการชั้นศาลฎีกา โดยการ
ประมาณการดงักล่าวไดร้วมค่าเสียหาย เบ้ียปรับและเงินเพ่ิม บริษทัยอ่ยคาดวา่จะช าระหน้ีสินดงักล่าวในปี พ.ศ. 2562 
 
จ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายซ่ึงบนัทึกเป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน มีดงัต่อไปน้ี 
 
 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท 
   

ครบก าหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 1,772 2,006 

ครบก าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 484 2,256 

 2,256 4,262 

หกั  ค่าใชจ่้ายทางการเงินในอนาคตของสัญญาเช่าการเงิน (102) (445) 

มลูค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 2,154 3,817 

   
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน   
- ส่วนท่ีหมุนเวยีน 1,677 1,663 
- ส่วนท่ีไม่หมุนเวยีน 477 2,154 

รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 2,154 3,817 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
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23 หนี้สินหมุนเวียนอืน่ (ต่อ) 
 
มลูค่าปัจจุบนัของหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท 
   

ครบก าหนดภายในไม่เกิน 1 ปี 1,677 1,663 
ครบก าหนดเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 5 ปี 477 2,154 

รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 2,154 3,817 

 
24 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 
รายการเคล่ือนไหวส าหรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 19,615 19,030 10,221 7,580 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี     
- ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 2,684 2,706 1,510 848 
- ตน้ทุนดอกเบ้ีย 582 607 347 212 

          - การวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังาน (4,711) (2,100) (3,299) 1,754 

จ่ายเงินผลประโยชน์พนกังานระหวา่งปี (697) (628) (273) (173) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 17,473 19,615 8,506 10,221 

 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีใชเ้ป็นดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
     

อตัราคิดลด 1.76 - 4.05 1.49 - 3.02 1.76 - 4.05 1.99 - 2.37 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน 3.00 - 6.00 3.40 - 7.29 3.00 - 6.00 3.40 - 7.29 
อตัราการหมุนเวยีนพนกังาน 0 - 60 0 - 100 0 - 60 0 - 63 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
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24 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวของขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั: 
 

 งบการเงินรวม 

 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

 การเปลีย่นแปลง การเพิม่ขึน้ การลดลงของ 
 ในข้อสมมติ ของหนี้สิน ของหนี้สิน 
 ร้อยละ พนับาท พนับาท 
    

อตัราคิดลด +1.0  - (1,025) 
 -1.0  1,125 - 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน +1.0  1,104 - 
 -1.0  - (1,026) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน +20.0  - (381) 
 -20.0  540 - 

 
 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ผลกระทบต่อภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 

 การเปลีย่นแปลง การเพิม่ขึน้ การลดลงของ 
 ในข้อสมมติ ของหนี้สิน ของหนี้สิน 
 ร้อยละ พนับาท พนับาท 
    

อตัราคิดลด +1.0  - (584) 
 -1.0  643 - 
อตัราการเพ่ิมข้ึนของเงินเดือน +1.0  631 - 
 -1.0  - (585) 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน +20.0  - (182) 
 -20.0  267 - 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้น้ีอา้งอิงจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ ขณะท่ีให้ขอ้สมมติอ่ืนคงท่ี ในทางปฏิบติัสถานการณ์
ดงักล่าวยากท่ีจะเกิดข้ึน และการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติอาจมีความสัมพนัธ์กนั ในการค านวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวท่ี้มีต่อการเปล่ียนแปลงในขอ้สมมติหลกัได้ใช้วิธีเดียวกับ (มูลค่าปัจจุบันของภาะผูกพนั
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวค้  านวณด้วยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว  ้(Projected Unit Credit Method)) ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน) ในการค านวณหน้ีสินท่ีรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

วธีิการและประเภทของขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท าการวเิคราะห์ความอ่อนไหวไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงจากปีก่อน 
 

ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายคืุอ 7 ปี (พ.ศ. 2560: 1 ถึง 13 ปี) 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
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24 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ) 
 

การวเิคราะห์การครบก าหนดของการจ่ายช าระผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายท่ีุไม่มีการคิดลด: 
 

 งบการเงินรวม 
 น้อยกว่า 1 ปี  ระหว่าง 2-5 ปี ระหว่าง 6-10 ปี  เกนิกว่า 10 ปี รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ 179 9,058 19,615 10,602 39,454 

รวม 179 9,058 19,615 10,602 39,454 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 น้อยกว่า 1 ปี ระหว่าง 2-5 ปี ระหว่าง 6-10 ปี เกนิกว่า 10  ปี รวม 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561      
ผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุ - 455 16,394 4,094 20,943 

รวม - 455 16,394 4,094 20,943 
 

25 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น 
 

รายการเคล่ือนไหวของทุนเรือนหุน้ระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปน้ี 
 

 ทุนจดทะเบียน ทุนท่ีออกและช าระแล้ว 

ส่วนเกนิ 

มูลค่าหุ้นสามัญ 

(สุทธิ) 

 ล้านหุ้น ล้านบาท ล้านหุ้น ล้านบาท ล้านบาท 

      

วนัที่ 1 มกราคม 2560 1,000 1,000 750 750 - 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 1,000 1,000 750 750 - 
      

รับช าระเงินค่าหุน้ท่ีออกจ าหน่าย - - 250 250 500 
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้ - - - - (32) 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 1,000 1,000 1,000 1,000 468 
 

ในระหว่างวนัท่ี 8 ถึง วนัที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษทัไดเ้สนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (Initial 
Public Offering) จ านวน 250 ลา้นหุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุน้ละ 3 บาท คิดเป็นเงิน 750 ลา้นบาท 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
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25 ทุนเรือนหุ้นและส่วนเกนิมูลค่าหุ้น (ต่อ) 
 

ต่อมาเม่ือวนัที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บริษทัไดรั้บช าระค่าหุ้นดงักล่าวทั้งจ  านวนและไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนท่ีออกและ
ช าระแล้วจากจ านวน 750 ล้านหุ้น เป็นจ านวน 1,000 ล้านหุ้นกับกระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 และ 
ตลาดหลกัทรัพย ์เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment) ไดรั้บหุ้นสามญัจ านวน 250 ลา้นหุ้นเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
และเร่ิมท าการซ้ือขายไดต้ั้งแต่วนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
 

ทั้ งน้ี ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดังกล่าว บริษัทมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องในการออกหุ้นเป็นจ านวนเงิน 32.10 ล้านบาท  
ซ่ึงบริษทัไดบ้นัทึกหกักบัส่วนเกินมลูค่าหุน้สามญั 
 

26 ทุนส ารองตามกฎหมาย 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ณ วนัที่ 1 มกราคม 28,600 24,607 28,600 24,607 
จดัสรรระหวา่งปี 71,400 3,993 71,400 3,993 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 100,000 28,600 100,000 28,600 
 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องส ารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิหลังจาก 
หักส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ารองน้ี 
ไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้
 

27 รายได้อืน่ 
 

รายไดอ่ื้นส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ก าไรจากการขายท่ีดิน - 113,987 - 113,987 
รายไดจ้ากการยกเลิกสัญญา 2,253 17,618 526 9,574 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเคร่ืองจกัร 27,026 9,199 - - 
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสร้าง 5,598 693 - - 
เงินเบ้ียปรับจากผูรั้บเหมา 7,607 - - - 
เงินชดเชยจากเบ้ียประกนัภยั 4,558 - - - 
ดอกเบ้ียรับ 2,321 512 53,595 43,986 

อ่ืน ๆ 4,845 8,364 1,717 2,708 

 54,208 150,373 55,838 170,255 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
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28 ภาษีเงินได้ 
 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน     
ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนัส าหรับก าไรทางภาษี 46,968 38,684 - 22,205 

การปรับปรุงจากงวดก่อน 29,602 - 19,288 - 

รวมภาษีเงินไดปี้ปัจจุบนั 76,570 38,684 - 22,205 
     

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     

รายการท่ีเกิดจากผลแตกต่างชัว่คราว 15,062 (20,556) (2,004) (731) 

รวมภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15,062 (20,556) (2,004) (731) 
     

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 91,632 18,128 (17,284 21,474 

 
 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายการกระทบยอดภาษีเงินได้     
ก าไรก่อนภาษีทางบญัชี 305,458 144,767 291,437 101,344 
ภาษีค านวณจากอตัราภาษีร้อยละ 20     
     (พ.ศ. 2560 : ร้อยละ 20) 61,092 28,953 58,287 20,269 
ผลกระทบ:     
รายไดท่ี้ตอ้งเสียภาษี 540 1,061 137 805 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี - (440) (53,999) - 
ค่าใชจ่้ายท่ีสามารถหกัภาษีได ้ (6,554) (74) (6,554) (75) 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่สามารถหกัภาษี 1,810 2,400 125 475 
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นภาษีเงินได ้     
     รอการตดับญัชี 5,142 - - - 
การใชข้าดทุนสะสมทางภาษีท่ีผา่นมาซ่ึงยงัไม่รับรู้ - (13,772) - - 

การปรับปรุงจากงวดก่อน 29,602 - 19,288 - 

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 91,632 18,128 17,284 21,474 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

76 

28 ภาษีเงินได้ (ต่อ) 
 
ภาษีเงินไดท่ี้(ลด)/เพ่ิม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบในก าไรเบด็เสร็จอ่ืนมีดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2561 

 
 

ก่อนภาษี 
ภาษี 

(ลด)/เพิม่ 
 

หลงัภาษี 
 

ก่อนภาษี 
ภาษี 

(ลด)/เพิม่ 
 

หลงัภาษี 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนั       
   ผลประโยชน์พนกังาน 4,711 (942) 3,769 3,299 (660) 2,639 
การเปล่ียนแปลงในมลูค่ายติุธรรมของ       
   เงินลงทุนเผือ่ขาย 386 (77) 309 386 (77) 309 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ 5,097 (1,019) 4,078 3,685 (737) 2,948 
 

29 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 
ค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัท่ีถูกจดัประเภทตามลกัษณะ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ดงัต่อไปน้ี ซ่ึงแสดง 
รวมไวใ้นก าไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

การเปล่ียนแปลงในโครงการ     
   อสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งพฒันา 1,107,977 891,564 322,420 507,462 
ตน้ค่าก่อสร้าง 11,455 - - - 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - สโมสรโครงการบา้นเด่ียว - 26,215 - 26,215 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 3,266 3,313 1,857 1,060 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 169,748 132,322 62,036 61,031 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 19,474 15,109 441 2,605 
ค่าใชจ่้ายการตลาด 58,074 83,405 23,793 40,960 
ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน 81,808 66,919 21,240 34,972 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารโครงการ 23,864 21,786 4,741 7,413 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพและค่าท่ีปรึกษา 7,233 9,879 5,289 7,911 
ขาดทุนจากผลของคดีความ 3,461 3,918 2,389 2,072 
อ่ืนๆ 64,852 78,018 9,137 35,364 
รวมต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขาย     

   และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,551,212 1,332,448 453,343 727,065 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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30 ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ค  านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของ
ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

ก าไรสุทธิส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น     

   ของบริษทั (พนับาท) 213,827 126,640 274,154 79,869 

จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ (พนัหุน้) 781,507 750,000 781,507 750,000 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.27 0.17 0.35 0.11 

 
บริษทัไม่มีการออกหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
 

31 เงินปันผล  
 

เม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัประจ าปี พ.ศ. 2561 คร้ังท่ี 9/2561 มีมติอนุมติัให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลส าหรับปี พ.ศ. 2561 จ  านวน 0.07 บาทต่อหุ้น ซ่ึงรวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน70 ลา้นบาท บริษทัไดจ่้ายงินปันผลให้กับ 
ผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัที่ 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 

32 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 
 
กิจการและบุคคลท่ีมีความสัมพนัธ์กับบริษทั ไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม โดยผ่านกิจการอ่ืนแห่งหน่ึงหรือมากกว่าหน่ึงแห่ง โดยท่ีบุคคล
หรือกิจการนั้นมีอ  านาจควบคุมบริษทั หรือถูกควบคุมโดยบริษทั หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทั รวมถึงบริษทัท่ีด าเนินธุรกิจ
การลงทุน บริษทัย่อย และบริษทัย่อยในเครือเดียวกนั ถือเป็นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั  บริษทัร่วมและบุคคลท่ีเป็นเจา้ของส่วนไดเ้สีย
ในสิทธิออกเสียงของบริษัทซ่ึงมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัเหนือกิจการ ผูบ้ริหารส าคญัรวมทั้ งกรรมการและพนักงานของบริษัท
ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวท่ีใกลชิ้ดกบับุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั 
 
ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวขอ้งกนัซ่ึงอาจมีข้ึนไดต้อ้งค านึงถึงรายละเอียดของความสัมพนัธ์
มากกวา่รูปแบบทางความสัมพนัธ์ตามกฎหมาย 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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32 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนันอกเหนือจากบริษทัยอ่ยมีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิการ ประเทศที่จัดตั้ง/สัญชาติ ลกัษณะความสัมพันธ์ 
   

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วงเวียนใหญ่ขนส่ง ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ผาทองเคหะการ จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั ทเวลฟ์ มลัติพลาย แอสเซท จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
บริษทั เจา้พระยาเอน็จิเนียร่ิง แอนด ์ ไทย  
   คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั  มีผูถื้อหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ยของบริษทั 
บริษทั บางกอกออลมาร์ท เซอร์วสิ จ  ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ยของบริษทั 
บริษทั แพทยากรการเกษตร จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนักบับริษทัยอ่ยของบริษทั 
บริษทั ทรานเน็กซ์ เซอร์วสิ จ  ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนักบักลุ่มกิจการ 
บริษทั บางกอกไทยพร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์ ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนักบักลุ่มกิจการ 
   คอนสตรัคชัน่ จ  ากดั   
บริษทั บางกอก คอนซูเมอร์ โพรดกัท ์ ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนักบักลุ่มกิจการ   
   เซอร์วสิ จ  ากดั   
บริษทั ทีเอม็เอวนั จ ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้ร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนักบักลุ่มกิจการ   
บริษทั ทีเอ็มเอทู จ  ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนักบักลุ่มกิจการ 
บริษทั ทีเอ็มเอทรี จ  ากดั ไทย มีผูถื้อหุ้นร่วมกนัและมีกรรมการร่วมกนักบักลุ่มกิจการ 
บริษทั สมาร์ทมีเดีย ครีเอชัน่ จ  ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย 
บริษทั นครภิรมย ์พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั ไทย มีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นกรรมการของบริษทัยอ่ย 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ  านาจและความรับผิดชอบการวางแผนส่ังการและ 
     ควบคุมกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
     ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของกลุ่มกิจการ (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ี 
     ในระดบับริหารหรือไม่) 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั  ไทย เป็นกลุ่มผูถื้อหุน้ใหญ่และ/หรือเป็นกรรมการของกลุ่มกิจการ 
 
หุน้ของบริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 75 ถือครองโดยครอบครัว แพทยานนัท ์ทั้งทางตรงและทางออ้ม 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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32 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ก) รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 
 

  งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2560 

 บริษัทย่อย พนับาท พนับาท 
    

ดอกเบ้ียรับ  บริษทั พระยาพาณิชยพ์ร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 34,493 27,417 
 บริษทั สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 14,222 3,361 

 บริษทั ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 2,887 12,763 

  51,602 43,541 
    

รายไดเ้งินปันผล บริษทั พระยาพาณิชยพ์ร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 269,994 - 

  269,994 - 
    

ค่างานก่อสร้างและวสัดุก่อสร้าง บริษทั ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 838 45,867 

  838 45,867 
    

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย บริษทั ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 62 - 

 บริษทั สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 24,660 16,383 

  24,722 16,383 

รายไดอ่ื้น บริษทั ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - 100 

 บริษทั พระยาพาณิชยพ์ร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - 1,185 

  - 1,285 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ผู้บริหารส าคัญ     
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 27,298 26,674 19,320 19,373 
ผลประโยชน์ผูบ้ริหาร 2,617 1,499 1,835 2,682 
ค่าเช่า 97 505 87 87 
ค่างานก่อสร้างและวสัดุก่อสร้าง - 533 - - 
ดอกเบ้ียจ่าย 9 60 4 23 
ค่าส่วนกลางและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 1,232 1,321 1,210 1,321 
     

กจิการอืน่ที่เกีย่วข้องกนั     
ค่างานก่อสร้างและวสัดุก่อสร้าง 947 403 - - 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 3,565 565 136 309 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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32 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ก) รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 (ต่อ) 
 
บริษทัเรียกเก็บดอกเบ้ียจากบริษทัยอ่ยในอตัราร้อยละ 7.10 – 10.50 ต่อปี (พ.ศ. 2560 : อตัราร้อยละ 7.10 - 10.375 ต่อปี) 
 
บริษทัรับรู้รายไดเ้งินปันผลจากบริษทัยอ่ยตามท่ีประกาศจ่ายในท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั 
 
ค่างานก่อสร้างและวสัดุก่อสร้าง และ ค่าเช่าและบริการจ่ายคิดราคาตามสัญญา 
 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารไดแ้ก่ ค่าตอบแทนท่ีผูบ้ริหารไดรั้บจากกิจการโดยความหมายของค าว่า “ผูบ้ริหาร” เป็นไปตามกฎหมาย 
วา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์
 
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนท่ีไดรั้บอนุมติัจากผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทั 
 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ผูบ้ริหารเป็นผลประโยชน์ท่ีจะไดรั้บเม่ือเกษียณอาย ุซ่ึงค านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอิสระ 
 
กลุ่มกิจการจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้มืกรรมการในอตัราร้อยละ 0.373 ต่อปี  
 

ข) ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนจากบริษทัยอ่ยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
ยอดคา้งช าระ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ท่ีเกิดจากการใหบ้ริการ ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อืน่     
บริษัทย่อย     
บริษทั ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - - 1,278 46 
บริษทั พระยาพาณิชยพ์ร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - - 30,240 1 
บริษทั สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - - 2,146 - 
     

กจิการที่เกี่ยวข้องกนั - 2 - - 

 - 2 33,664 47 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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32 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ค) เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (พนับาท) 

 
อตัราดอกเบีย้

ถัวเฉลีย่ เงินให้กู้ยืม ดอกเบี้ย  
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย (ร้อยละ) ระยะส้ัน ค้างรับ รวม 
     

บริษทั พระยาพาณิชยพ์ร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 8.00 - 10.50 680,011 15,892 695,903 
บริษทั ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 7.50 - 8.65 134,368 741 135,109 

บริษทั สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 7.10 - 10.50 18,137 58 18,195 

  832,516 16,691 849,207 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (พนับาท) 

 
อตัราดอกเบีย้

ถัวเฉลีย่ เงินให้กู้ยืม ดอกเบี้ย  
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากบริษัทย่อย (ร้อยละ) ระยะส้ัน ค้างรับ รวม 
     

บริษทั พระยาพาณิชยพ์ร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 8.10 444,256 15,526 459,782 
บริษทั ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 7.50 - 8.10 220,897 1,540 222,437 

บริษทั สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 7.10 - 10.375 36,746 293 37,039 

  701,899 17,359 719,258 
 

รายการเคล่ือนไหวส าหรับเงินใหกู้ย้มืระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับจากบริษทัยอ่ย ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัน้ี 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 พนับาท 
  

ราคาตามบญัชีสุทธิตน้ปี 719,258 
เงินใหกู้ย้มืเพ่ิมระหวา่งปี 709,000 
ดอกเบ้ียคา้งรับเพ่ิมข้ึน 51,603 
รับช าระคืนเงินใหกู้ย้มื (578,383) 

รับช าระคืนเงินดอกเบ้ีย (52,271) 

ราคาตามบญัชีสุทธิปลายปี  849,207 
 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ยเป็นเงินใหกู้ย้มืไม่มีหลกัประกนัในสกุลเงินบาท และมีก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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32 รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ง) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ - เงินประกนัทั่วไป    
บริษัทย่อย     

บริษทั สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - - 4,909 4,909 

 - - 4,909 4,909 

 
จ) เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนจากบริษทัยอ่ยและบุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
ยอดคา้งช าระ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2560 ท่ีเกิดจากการซ้ือสินคา้และรับบริการประกอบดว้ยรายละเอียด
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจ้าหนี้การค้า     
บริษัทย่อย     
บริษทัไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - - 46,688 69,128 
     

กจิการที่เกีย่วข้องกนั 1,191 692 - - 

 1,191 692 46,688 69,128 
     

เจ้าหนี้อืน่     
บริษัทย่อย     
บริษทัไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - - 5,208 560 
บริษทั พระยาพาณิชยพ์ร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - - 370 - 
บริษทั สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - - 2,682 180 
 1 1   

บุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 1,895 1,887 1,677 1,647 

 1,895 1,887 9,937 2,387 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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32 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
ฉ) ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระและเงินมดัจ าและเงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ต้นทุนการก่อสร้างท่ียังไม่ถึงก าหนดช าระ     
บริษัทย่อย     

   บริษทัไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - - 653 815 

 - - 653 815 
     

เงินมัดจ าและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า     

     บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 143 - - 

 - 143 - - 

 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

84 

32  รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 

ช) ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 
กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีจะต้องใช้เงินทุน     
สัญญาท่ียังไม่รับรู้     
-  ค่าออกแบบและค่าก่อสร้างโครงการ     

บริษทัยอ่ย - - 145,179 296,469 

 - - 145,179 296,469 
     

ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานและ     
   บริการที่เกีย่วเน่ืองกนัที่ยกเลิกไม่ได้     

บริษทัยอ่ย     
-  ภายในหน่ึงปี - - - 13,219 

-  หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี - - - 7,234 

 - - - 20,453 
     

      บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
          -  ภายในหน่ึงปี 694 1,374 51 87 

          -  หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี -  694 - 51 

 694 2,068 51 138 

ภาระผูกพนัอืน่ๆ     
-  ค่าโฆษณา     

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 39 - 39 

 - 39 - 39 



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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32 รายการกบับุคคลหรือกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (ต่อ) 
 
ฌ) การค ้าประกนัจากบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัไดรั้บการค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินสินเช่ือจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 
3,101 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 3,211 ล้านบาท) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทมียอดหน้ีคงค้างกับสถาบันการเงินและ
บริษทัอ่ืนส าหรับวงเงินดงักล่าวเป็นจ านวน 771 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 1,029 ลา้นบาท) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยไดรั้บการค ้าประกันวงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินสินเช่ือจากบุคคลและกิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัจ านวน 3,627 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 3,049 ลา้นบาท) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัยอ่ยมียอดหน้ีคงคา้ง
กบัสถาบนัการเงินและบริษทัอ่ืนส าหรับวงเงินดงักล่าวเป็นจ านวน 1,115 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 1,520 ลา้นบาท) 
 

33 ภาระผูกพนักบับุคคลและกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 
กลุ่มกิจการมีภาระผกูพนักบับุคคลและกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั ดงัน้ี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาระผูกพนัตามสัญญาท่ีจะต้องใช้เงินทุน     
สัญญาท่ียงัไม่รับรู้     
-  ท่ีดิน 90,832 - - - 
-  ค่าออกแบบและค่าก่อสร้างโครงการ 101,053 142,819 35,006 37,171 

- เคร่ืองจกัร 2,354 12,102 - - 

 194,239 154,921 35,006 37,171 
     

ภาระผูกพนัอืน่ๆ     
-  ค่าโฆษณา 1,573 2,706 62 352 
-  หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 66,178 49,916 35,852 35,852 

-  สัญญาอ่ืนๆ 3,128 750 2,632 642 

 70,879 53,372 38,546 36,846 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจ ายอมรวมจ านวนประมาณ 0.7 ไร่ มลูค่า 1.37 ลา้นบาท
(พ.ศ. 2560 : 0.7 ไร่ มลูค่า 1.37 ลา้นบาท)  



บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
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34 ภาระค า้ประกนั และหนี้สินที่อาจเกดิขึน้ 
 
การค า้ประกัน 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัมีภาระค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินสินเช่ือให้กบับริษทัย่อยจ านวน 2,667 ลา้นบาท 
(พ.ศ. 2560 : 3,243 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยมียอดหน้ีคงคา้งกบัสถาบนัการเงินและบริษทัอ่ืนส าหรับ
วงเงินดงักล่าวเป็นจ านวน 869 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 1,668 ลา้นบาท) 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัย่อยมีภาระค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบญัชี และวงเงินสินเช่ือให้กบับริษทัจ านวน 1,084 ลา้น
บาท (พ.ศ. 2560 : 1,878 ลา้นบาท) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัมียอดหน้ีคงคา้งกบัสถาบนัการเงินส าหรับวงเงินดงักล่าว
เป็นจ านวน 314 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 606 ลา้นบาท) 
 
คดีฟ้องร้อง 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษทัและบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องโดยบริษทัผูรั้บเหมาก่อสร้างของ
บริษทัและบริษทัย่อยในฐานะจ าเลยและจ าเลยร่วมในคดีผิดสัญญาจา้งท าของ และคดีผิดฐานละเมิดรวม 3 คดี (พ.ศ. 2560 : 3 คดี) 
โดยมีทุนทรัพยร์วมทั้งส้ิน 34 ลา้นบาท (พ.ศ. 2560 : 36 ลา้นบาท) ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่างการไต่สวนของศาลฎีกา อย่างไรก็ตาม 
กลุ่มกิจการได้บันทึกส ารองค่าเผื่อหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดังกล่าวไวบ้างส่วนตามความเห็นของฝ่ายบริหารและ 
ฝ่ายกฎหมายของกลุ่มกิจการ 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บริษัทย่อยและกิจการท่ีเก่ียวข้องกันมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องโดยบริษัท
ผู ้รับเหมาก่อสร้างของบริษัทย่อย ลูกค้า บริษัทและบุคคลอ่ืนในฐานะจ าเลยและจ าเลยร่วมในคดีผิดสัญญาจ้างท าของ  
คดีผิดฐานละเมิด คดีผิดนัดช าระหน้ีและคดีเรียกทรัพยคื์นรวม 3 คดี (พ.ศ. 2560 : 4 คดี) โดยมีทุนทรัพยร์วมทั้งส้ิน 5 ลา้นบาท  
(พ.ศ. 2560 : 16 ลา้นบาท) ขณะน้ีคดีอยู่ในระหว่างการไต่สวนของศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการไดบ้นัทึก
ส ารองค่าเผือ่หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดงักล่าวไวบ้างส่วนตามความเห็นของฝ่ายบริหารและฝ่ายกฎหมายของกลุ่มกิจการ 
 

35 เหตุการณ์ภายหลงัวันท่ีในรายงาน 
 
เม่ือวนัที่ 26 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัประจ าปี พ.ศ. 2562 คร้ังท่ี 1/2562 มีมติอนุมติัในเร่ืองดงัน้ี 
 
35.1) ให้ออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทัเพ่ือใชด้  าเนินงาน ดว้ยวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท และมีอายุไม่เกิน 5 ปี โดยอตัรา

ดอกเบ้ียข้ึนอยูก่บัสภาพตลาดในขณะนั้น และทยอยช าระคืนเงินตน้ หรือช าระงวดเดียวเม่ือครบสัญญา 
 
35.2) จ่ายเงินปันผลประจ าปี พ.ศ. 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน 110 ลา้นบาท และพิจารณาจดัสรร

ก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 71.40 ลา้นบาท จนครบจ านวนตามท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ กล่าวคือ
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 


