
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากัด (มหาชน)  

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ) 

 

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากัด (มหาชน)  

 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากัด (มหาชน) และ

บริษัทย่อย และข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากัด (มหาชน)  

ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของ

เจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด

เฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วน

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการให้ข้อสรุปเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ระหว่างกาลดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า 

 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลประกอบด้วยการใช้วิธีการ

สอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการ

สอบทานอื่น การสอบทานนี้มีขอบเขตจ ากัดกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ท าให้ข้าพเจ้าไม่

สามารถได้ความเชื่อมั่นว่าจะพบเรื่องที่มีนัยส าคัญทั้งหมดซึ่งอาจจะพบได้จากการตรวจสอบ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงไม่

อาจแสดงความเห็นต่อข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลที่สอบทานได้ 

 

ข้อสรุป 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลดังกล่าว

ไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ในสาระส าคัญจาก

การสอบทานของข้าพเจ้า 

 

 

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด 

 

 

 

 

 

นภนุช  อภิชาตเสถียร 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 

กรุงเทพมหานคร 

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 



บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สนิทรพัย์

สนิทรพัยห์มนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 112,197 119,325 11,131 46,904

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ - สทุธิ 8, 15 ก) 86,381 47,184 23,462 41,727

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และ

ดอกเบีย้คา้งรับจากบรษัิทยอ่ย 15 ข) - - 757,113 849,207

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการอืน่ 1,396 2,452 - -

โครงการอสงัหารมิทรัพย์

ระหวา่งการพัฒนา - สทุธิ 9, 10 3,363,417 3,448,353 1,545,570 1,510,076

เงนิลงทนุเผือ่ขาย 7 46,648 - 46,648 -

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 32,350 14,693 15,749 240

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 3,642,389 3,632,007 2,399,673 2,448,154

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน

เงนิฝากสถาบันการเงนิ

ทีม่ภีาระค ้าประกัน 10 13,803 13,772 1,548 1,543

เงนิลงทนุเผือ่ขาย 7 - 101,528 - 101,528

เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย - - 158,936 158,936

อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ - สทุธิ 13,460 13,460 11,009 11,009

โครงการอสงัหารมิทรัพย์

รอการพัฒนา - สทุธิ 10 1,153,029 1,153,029 874,420 874,420

สทิธกิารเชา่ - สทุธิ 10 12,667 12,833 - -

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 10, 11 204,748 217,936 15,044 35,424

สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน - สทุธิ 13,548 13,769 - -

สนิทรัพยภ์าษีเงนิได ้

รอการตัดบัญช ี- สทุธิ 74,718 79,585 29,842 29,600

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 35,474 31,731 20,693 19,022

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 1,521,447 1,637,643 1,111,492 1,231,482

รวมสนิทรพัย์ 5,163,836 5,269,650 3,511,165 3,679,636

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ

2



บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ

หนีส้นิหมนุเวยีน

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้

จากสถาบันการเงนิ 13 343,500 232,966 131,020 108,224

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 12, 15 ง) 214,901 216,460 87,542 113,301

ตน้ทนุงานกอ่สรา้งทีย่ังไมถ่งึ

ก าหนดช าระ 18,827 13,867 17,740 8,003

เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กูท้ีถ่งึก าหนด

ช าระภายในหนึง่ปี 13 1,130,331 941,809 543,265 720,763

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 33,023 27,609 - -

หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 24,417 26,780 4,991 9,432

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 1,764,999 1,459,491 784,558 959,723

หนีส้นิไมห่มนุเวยีน

เงนิกูย้มืระยะยาว 13 725,015 1,159,563 458,299 438,737

ภาระผกูพันผลประโยชนพ์นักงาน 18,984 17,473 9,296 8,506

หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ 5,247 6,524 4,001 3,950

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 749,246 1,183,560 471,596 451,193

รวมหนีส้นิ 2,514,245 2,643,051 1,256,154 1,410,916

ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ
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บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้)

31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีส้นิและสว่นของเจา้ของ (ตอ่)

สว่นของเจา้ของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

   หุน้สามัญ 1,000 ลา้นหุน้ 

      มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ทนุทีอ่อกและช าระเต็มมลูคา่แลว้

   หุน้สามัญ 1,000 ลา้นหุน้ 

      มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามัญ 467,900 467,900 467,900 467,900

ก าไรสะสม

จัดสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 100,000 100,000 100,000 100,000

ยังไมไ่ดจั้ดสรร 1,104,883 1,081,987 686,666 700,471

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ (23,192) (23,288) 445 349

รวมสว่นของเจา้ของ 2,649,591 2,626,599 2,255,011 2,268,720

รวมหนีส้นิและสว่นของเจา้ของ 5,163,836 5,269,650 3,511,165 3,679,636

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ

4



บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรัพย์ 346,202 440,404 32,357 147,984

รายไดจ้ากการกอ่สรา้ง 32,070 - - -

รายไดท้ ัง้หมด 378,272 440,404 32,357 147,984

ตน้ทุน

ตน้ทนุจากการขายอสงัหารมิทรัพย์ (195,109) (266,304) (19,747) (100,048)

ตน้ทนุคา่กอ่สรา้ง (28,760) - - -

ตน้ทุนท ัง้หมด (223,869) (266,304) (19,747) (100,048)

ก าไรข ัน้ตน้ 154,403 174,100 12,610 47,936

รายไดอ้ืน่ 14 17,143 9,627 16,891 16,948

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (54,799) (50,796) (20,874) (20,145)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (48,538) (42,753) (14,817) (16,722)

คา่ใชจ้า่ยอืน่ (12,770) (1,387) (51) (2,083)

ก าไร (ขาดทุน) กอ่นตน้ทุนทางการเงนิ

และคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 55,439 88,791 (6,241) 25,934

ตน้ทนุทางการเงนิ (18,456) (37,474) (7,830) (22,909)

ก าไร (ขาดทุน) กอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 36,983 51,317 (14,071) 3,025

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ (14,087) (10,633) 266 (728)

ก าไร (ขาดทุน) สทุธสิ าหรบังวด 22,896 40,684 (13,805) 2,297

ก าไรเบ็ดเสร็จอืน่ :

รายการทีจ่ะจัดประเภทรายการใหมไ่ปยัง

ก าไรหรอืขาดทนุในภายหลัง

- การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของ

เงนิลงทนุเผือ่ขาย 7 120 304 120 304

- ภาษีเงนิไดข้องรายการทีจ่ะจัดประเภท

รายการใหมไ่ปยังก าไรหรอืขาดทนุในภายหลัง (24) (61) (24) (61)

ก าไรเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรบังวด - สทุธจิากภาษี 96 243 96 243

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรบังวด 22,992 40,927 (13,709) 2,540

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ

 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)  (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)
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บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบง่ปนัก าไร (ขาดทุน)

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 22,896 40,684 (13,805) 2,297

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ - - - -

22,896 40,684 (13,805) 2,297

การแบง่ปนัก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษัิทใหญ่ 22,992 40,927 (13,709) 2,540

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ - - - -

22,992 40,927 (13,709) 2,540

ก าไร (ขาดทุน) ตอ่หุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.023 0.054 (0.014) 0.003

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

 (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)  (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ

6



บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่

สว่นต า่กวา่ทนุ

ทนุจดทะเบยีน จดัสรร - จากการรวมธุรกจิ การเปลีย่นแปลง

ทีอ่อกและช าระ สว่นเกนิ ทนุส ารอง ภายใตก้าร ในมลูคา่ยตุธิรรมของ รวมสว่นของ

เต็มมลูคา่แลว้ มลูคา่หุน้ ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ควบคมุเดยีวกนั เงนิลงทนุเผือ่ขาย เจา้ของ

ยอดคงเหลอืตน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,000,000 467,900 100,000 1,081,987 (23,637) 349 2,626,599

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - - - 22,896 - 96 22,992

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 1,000,000 467,900 100,000 1,104,883 (23,637) 445 2,649,591

ยอดคงเหลอืตน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 750,000 - 28,600 1,005,791 (23,637) 39 1,760,793

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - - - 40,684 - 243 40,927

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 750,000 - 28,600 1,046,475 (23,637) 282 1,801,720

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของ

ก าไรสะสม

สว่นของเจา้ของ

ขอ้มลูทางการเงนิรวม (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (พนับาท)

องคป์ระกอบอืน่ของสว่นของเจา้ของ

7



บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของ (ตอ่)

ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่

ทนุจดทะเบยีน การเปลีย่นแปลง

ทีอ่อกและช าระ จดัสรร - ทนุส ารอง ในมลูคา่ยตุธิรรมของ รวมสว่นของ

เต็มมลูคา่แลว้ สว่นเกนิมลูคา่หุน้ ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร เงนิลงทนุเผือ่ขาย เจา้ของ

ยอดคงเหลอืตน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,000,000 467,900 100,000 700,471 349 2,268,720

ก าไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - - - (13,805) 96 (13,709)

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 1,000,000 467,900 100,000 686,666 445 2,255,011

ยอดคงเหลอืตน้งวด ณ วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2561 750,000 - 28,600 565,078 39 1,343,717

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด - - - 2,297 243 2,540

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2561 750,000 - 28,600 567,375 282 1,346,257

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ก าไรสะสม

ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (พนับาท)
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บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด 

ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

36,983 51,317 (14,071) 3,025

คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 12,168 4,863 6,001 120

- - - (521)

ก าไรจากการขายเงนิลงทนุเผือ่ขาย (89) - (89) -

โอนก าไรเบ็ดเสร็จอืน่เขา้ก าไรจากการขาย

เงนิลงทนุเผือ่ขาย (7) - (7) -

ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน - - - (16)

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู 843 - - -

กลับรายการคา่เผือ่การลดลงของมลูคา่โครงการ - (6,533) - (6,533)

(1,274) (10,383) (55) 1,807

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชนพ์นักงาน 1,511 649 790 292

รายไดจ้ากการยกเลกิสญัญา (874) (801) (61) (136)

ขาดทนุจากอัตราแลกเปลีย่น - 19 - -

14 (99) (13) (16,642) (14,170)

12,344 30,397 4,787 17,401

 - คา่ธรรมเนยีมการจัดหาเงนิกูย้มื 6,112 7,077 3,043 5,508

67,618 76,592 (16,304) 6,777

การเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิด าเนนิงาน

- ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ (36,815) (818) 18,265 (7,907)

- โครงการอสงัหารมิทรัพยร์ะหวา่งการพัฒนา 105,215 188,038 (25,855) 92,151

- มลูคา่งานทีเ่สร็จแตย่ังไมไดเ้รยีกเก็บ (3,225) - - -

- สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ (2,087) 6,882 64 (1,541)

- สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (243) (11,777) (120) (166)

- เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 627 (26,809) (25,573) 10,165

- ตน้ทนุงานกอ่สรา้งทีย่ังไมถ่งึก าหนดช าระ 4,960 6,679 9,737 (162)

- หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ (1,137) (10,103) (4,336) (890)

- หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่ (1,441) 1,413 - -

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน 133,472 230,097 (44,122) 98,427

จา่ยตน้ทนุทางการเงนิ (32,056) (61,122) (13,413)            (34,938)            

จา่ยคา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ (7,329) - (1,551) -

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนนิงาน 94,087 168,975 (59,086) 63,489

ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้

ตน้ทนุทางการเงนิ - ดอกเบีย้จา่ย

ขอ้มลูทางการเงนิรวม

รายการปรับปรงุ

ก าไรจากการจ าหน่ายอปุกรณ์

คา่ใชจ้า่ย (กลับรายการ) ประมาณการหนีส้นิ

ดอกเบีย้รับ

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ตอ่)

ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบีย้รับ 99 13 14,884 5,633

เงนิฝากสถาบันการเงนิทีม่ภีาระค ้าประกันเพิม่ขึน้ (31) (11,638) (5) (5)

เงนิสดรับจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษัิทยอ่ย 15 - - 93,852 54,428

เงนิสดจา่ยเพือ่ใหเ้งนิกูย้มืระยะสัน้แกบ่รษัิทยอ่ย - - - (54,000)

เงนิสดจา่ยเพือ่ใหเ้งนิกูย้มืระยะสัน้แกก่จิการอืน่ 1,056 - - -

เงนิสดรับจากการขายเงนิลงทนุเผือ่ขาย 64,296 - 64,296 -

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้เงนิลงทนุเผือ่ขาย 7 (9,200) - (9,200) -

เงนิสดรับจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ - - - 1,066

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ (13,778) (2,956) (1,142) (704)

เงนิสดรับจากการจ าหน่ายสนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน - - - 553

เงนิสดจา่ยเพือ่ซือ้สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน (366) (1,581) - -

เงนิสดสทุธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน 42,076 (16,162) 162,685 6,971

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ

และกจิการอืน่เพิม่ข ึน้ - สทุธิ 109,320 16,866 21,582 23,339

เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะยาว

จากสถาบันการเงนิ 13 136,535 114,648 - -

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบันการเงนิ 13 (386,717) (295,984) (159,867) (65,331)

เงนิสดจา่ยส าหรับคา่ธรรมเนยีม

การจัดหาเงนิกูย้มื 13 (1,825) (3,571) (1,037) (238)

จา่ยช าระคนืหนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงนิ (554) (311) - -

จา่ยเงนิปันผล (50) - (50) -

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (143,291) (168,352) (139,372) (42,230)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด

เพิม่ข ึน้(ลดลง)สทุธิ (7,128) (15,539) (35,773) 28,230

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัที ่1 มกราคม 119,325 92,847 46,904 14,307

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด

ณ วนัที ่31 มนีาคม 112,197 77,308 11,131 42,537

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)
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บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด (ตอ่)

ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด

เจา้หนีค้า่ซือ้ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 20 2,992 50 -

โอนโครงการอสงัหารมิทรัพยร์ะหวา่งพัฒนาเป็น

โครงการอสงัหารมิทรัพยร์อการพัฒนา - 259,851 - 131,613

หนีส้นิจากการซือ้อปุกรณ์ภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ 766 - - -

โอนจากทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์

   ไปเป็นสนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 11 15,571 - 15,571 -

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึง่ของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ขอ้มลูทางการเงนิรวม ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ

(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ)
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บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

ส าหรบังวดระหวา่งกาลสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 

12 

 

1 ขอ้มลูทัว่ไป 

 

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหาชนจ ากัด และเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ซึ่งจัดต้ังขึ้นในประเทศไทย และมีที่อยู่ตามที่ได้จดทะเบียนไว้ดังนี้  

 

เลขที่ 909/1 ชั้น 6 ห้อง 601-602 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 

การด าเนินธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) คือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย รับจ้างก่อสร้าง ให้เช่าและ

ให้บริการ  

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้แสดงในสกุลเงินบาทด้วยหน่วยพันบาทเว้นแต่ได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2562 

 

2 เกณฑก์ารจดัท าขอ้มลูทางการเงนิ 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงาน 

ทางการเงินระหว่างกาล และข้อก าหนดเพิ่มเติมอ่ืนเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  

 

ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคูก่ับงบการเงินของรอบปีบัญชีวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษจัดท าขึ้นจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล

ภาษาไทยที่จัดท าตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล  

ฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 

 

3 นโยบายการบญัช ี

 

นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจัดท า  

งบการเงินส าหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ยกเว้นเรื่องที่อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4 

 

กลุ่มกิจการไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมแ่ละมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุง ซึ่งมีผลบังคับใช้วันที่ 

1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถือปฏิบัติก่อนวันบังคับใช้ ผู้บริหารของกลุ่มกิจการอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบของการน ามาตรฐาน

การรายงานทางการเงินดังกล่าวมาใช้ 

 

4 การเปลีย่นแปลงนโยบายบญัช ี

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้า 

 

กลุ่มกิจการได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ท ากับลูกค้ามาถือปฏิบัติต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม  

พ.ศ. 2562 โดยใช้วิธีรับรู้ผลกระทบสะสมจากการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้เป็นรายการปรับปรุงกับก าไรสะสมต้น

งวด (Modified retrospective) และไม่ปรับปรุงข้อมูลเปรียบเทียบ กลุ่มกิจการได้ใช้วิธีปฏิบัติที่ผ่อนปรนส าหรับสัญญาที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

และสัญญาที่มีการเปลี่ยนแปลงภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 
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การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 มาถือปฏิบัติมีผลกระทบต่อวิธีปฏิบัติทางบัญชีของกลุ่มกิจการที่เป็นสาระส าคัญ 

ในเรื่องการบัญชีส าหรับข้อตกลงในสัญญาที่ท ากับลูกค้า 
 

ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 กลุ่มกิจการบันทึกรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์โดยระบุภาระที่ต้องปฏิบัติ 

ในสัญญา (Performance Obligations) แยกเป็น 2 ข้อตกลงกับลูกค้าที่แตกต่างกัน คือ 1) การส่งมอบห้องชุดหรือบ้าน และ 2) การส่งมอบ

ของแถมแนบท้ายสัญญาจะซื้อจะขายเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ของอสังหาริมทรัพย์ กลุ่มกิจการได้ปรับปรุงผลกระทบจากรายการของแถมที่

ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยยังไม่รับรู้รายได้และต้นทุนของของแถมนั้น ผลกระทบของรายการนี้ท าให้รายได้

และต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ลดลง 2.50 ล้านบาทในข้อมูลทางการเงินรวม ซึ่งในอดีตกลุ่มกิจการได้บันทึกรายได้และ

ต้นทุนของแถมทันทีที่มีการโอนกรรมสิทธิ์ของอสังหาริมทรัพย์โดยไม่ได้ค านึงถึงการส่งมอบและไม่ได้แยกเป็น 2 ข้อตกลงภายใต้

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ 

 

ตารางต่อไปนี้แสดงจ านวนเงินของแต่ละรายการในข้อมูลทางการเงินในงวดปัจจุบันจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เรื่องรายได้ฉบับใหม่เทียบกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับรายได้ฉบับก่อน 

 

 ขอ้มลูทางการเงนิรวม 

 (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 ส าหรบังวด 3 เดอืน สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

จ านวนเงนิ 

ตามทีร่ายงาน 

ผลกระทบจาก  

TFRS 15 

จ านวนเงนิ 

ตามมาตรฐาน 

รายไดฉ้บบักอ่น 

พนับาท พนับาท พนับาท 

    

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 346,202 2,503 348,705 

ต้นทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (195,109) (2,503) (197,612) 

 

5 ประมาณการทางบญัช ี

 

ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจ การประมาณการ และข้อสมมติที่มีผลกระทบต่อการน านโยบาย

การบัญชีมาใช้ และจ านวนเงินของสินทรัพย์และหนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากประมาณการ 
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6 ขอ้มลูจ าแนกตามสว่นงาน 

 

ส่วนงานด าเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่น าเสนอให้ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงาน ผู้มีอ านาจตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้ าที่ในการจัดสรร

ทรัพยากรและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานด าเนินงาน ซึ่งพิจารณาว่าคือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ท าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และก าไรของข้อมูลตามส่วนงานของกลุ่มกิจการส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

 

 ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 ธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์  ธรุกจิใหเ้ชา่อาคาร   

 เพือ่ขาย ธรุกจิรบัเหมากอ่สรา้ง ส านกังาน การตดัรายการบญัชรีะหวา่งกนั ขอ้มลูทางการเงนิรวม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
           

รายได้จากลกูค้าภายนอก 346,202 440,404 32,070 - - - - - 378,272 440,404 

รายได้ระหว่างส่วนงาน - - 52,889 65,694 11,929 11,554 (64,818) (77,248) - - 

รวม 346,202 440,404 84,959 65,694 11,929 11,554 (64,818) (77,248) 378,272 440,404 

ดอกเบี้ยรบั 16,645 14,544 91 5 - -   (16,637) (14,536) 99 13 

รายได้อ่ืน 1,165 3,673 15,075 8,655 1,262 1,096 (458) (3,810) 17,044 9,614 

รวมรายได ้ 364,012 458,621 100,125 74,354 13,191 12,650 (81,913) (95,594) 395,415 450,031 

ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน           

   ตามส่วนงานก่อนภาษีเงินได้ 26,285 44,943 (16,885) (9,930) 5,352 6,604 22,231 9,700 36,983 51,317 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้          (14,087) (10,633) 

ก าไรสุทธิส าหรับงวด         22,896 40,684 

           

จงัหวะเวลาการรบัรูร้ายได ้           

เมื่อปฏบิัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น            

   (point in time) 346,202 440,404 - - - - - - 346,202 440,404 

ตลอดช่วงเวลาที่ปฏบิัติตามภาระทีต้่องปฏิบัติ           

   (over time) - - 84,959 65,694 11,929 11,554 (64,818) (77,248) 32,070 - 

รวม 346,202 440,404 84,959 65,694 11,929 11,554 (64,818) (77,248) 378,272 440,404 
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ธรุกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่

ขาย ธรุกจิรบัเหมากอ่สรา้ง ธรุกจิใหเ้ชา่อาคารส านกังาน การตดัรายการบญัชรีะหวา่งกนั ขอ้มลูทางการเงนิรวม 

 (ยังไมไ่ด ้  (ยังไมไ่ด ้  (ยังไมไ่ด ้  (ยังไมไ่ด ้  (ยังไมไ่ด ้  

 ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 

 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

           

สินทรัพย์ตามส่วนงาน 5,819,981 6,123,866 422,677 404,031 165,740 166,601 (1,244,562) (1,424,848) 5,163,836 5,269,650 

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ปนัส่วน - - -  - - - - - - 

สินทรัพย์ทั้งสิ้นตาม           

   งบการเงินรวม 5,819,981 6,123,866 422,677 404,031 165,740 166,601 (1,244,562) (1,424,848) 5,163,836 5,269,650 

           

หนี้สินตามส่วนงาน 2,958,476 3,280,146 424,716 389,048 42,392 47,746 (911,339) (1,073,889) 2,514,245 2,643,051 

หนี้สินที่ไม่ได้ปันส่วน - - - - - - - - - - 

หนี้สินทั้งสิ้นตามงบการเงินรวม 2,958,476 3,280,146 424,716 389,048 42,392 47,746 (911,339) (1,073,889) 2,514,245 2,643,051 

 

ข้อมูลรายได้ตามส่วนงานส าหรับงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561 จัดท าขึ้นภายใต้ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 18 ดังนั้นข้อมูลรายได้ตามส่วนงานที่แสดงในงวดปัจจุบันและงวดก่อนจึง 

ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลรายได้เปรียบเทียบได้เปิดเผยในหมายเหตุ 4
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7 เงนิลงทนุเผือ่ขาย 

 

 

ขอ้มลูทางการเงินรวม และ 

ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 

 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท 

   

ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธ ิ 101,528 46,141 

การลงทุนเพิม่ขึ้น 9,200 55,000 

การขายเงินลงทุน (64,200) - 

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย 120 387 

ราคาตามบัญชปีลายงวด - สุทธ ิ 46,648 101,528 

 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย อ้างอิงจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (“NAV”) ที่เผยแพร่โดยบริษัทบริหารจัดการ มูลค่ายุติธรรมนี้ 

ถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 ของล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม 

 

บริษัทได้น าเงินลงทุนเผ่ือขายทั้งหมดไปจ าน าเพื่อเป็นหลักประกันแก่บริษัทผู้จัดการจ าหน่ายหุ้นกู้ของบริษัท ในกรณีบริษัท  

ผิดนัดช าระหุ้นกู้ต่อผู้ลงทุน 

 

8 ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ – สทุธ ิ

 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 

 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลูกหนี้การค้า 31,101 17,508 1,549 1,509 

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (4,713) (3,870) (1,401) (1,401) 

ลูกหนี้การค้า - สุทธ ิ 26,388 13,638 148 108 

     

ลูกหนี้อ่ืน - บริษัทย่อย (หมายเหตุข้อ 15 ก)) - - 13,545 33,664 

 - บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ 33,112 8,985 451 452 

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง 4,860 1,092 - - 

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า 16,123 17,071 7,673 5,810 

อ่ืนๆ 5,898 6,398 1,645 1,693 

 86,381 47,184 23,462 41,727 
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ลูกหนี้การค้า สามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างช าระได้ดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 

 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ยังไม่ครบก าหนดช าระ 12,347 5,372 40 - 

ไม่เกิน 3 เดือน 10,316 8,985 - 108 

3 - 6 เดือน 3,935 1,361 108 - 

6 - 12 เดือน 2,230 258 - - 

เกินกว่า 12 เดือน 2,273 1,532 1,401 1,401 

 31,101 17,508 1,549 1,509 

หัก  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (4,713) (3,870) (1,401) (1,401) 

 26,388 13,638 148 108 

 

9 โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งการพฒันา – สทุธ ิ

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 

 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ค่าที่ดินและค่าพัฒนาที่ดิน 1,142,610 1,379,533 724,198 846,675 

ค่าก่อสร้างและอ่ืนๆ 413,277 346,178 225,138 188,530 

วัสดุก่อสร้าง 23,891 32,458 - - 

ต้นทุนการกู้ยืม 254,174 247,869 175,029 165,978 

ห้องชุดพร้อมขาย 1,383,696 1,554,272 266,203 283,444 

บ้านพร้อมขาย 197,450 199,575 206,683 208,743 

รวม 3,415,098 3,759,885 1,597,251 1,693,370 

     

หัก โอนโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง     

  การพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์      

     รอการพัฒนา - (259,851) - (131,613) 

หัก ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการ     

     อสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา      

-      - บ้านพร้อมขาย (51,420) (51,420) (51,420) (51,420) 

-      - ห้องชุดพร้อมขาย (261) (261) (261) (261) 

สุทธ ิ 3,363,417 3,448,353 1,545,570 1,510,076 

     

ต้นทุนการกู้ยืมส่วนที่รวมเป็นต้นทนุ     

   พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ระหว่างงวด/ป ี 28,246 97,285 17,715 77,516 

     

อัตราดอกเบี้ยของต้นทุนเงินกู้ยืม (ร้อยละต่อปี) 5.74 - 8.63 5.74 - 9.34 6.69 - 8.52 6.52 - 8.69 



บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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10 สนิทรพัยท์ีใ่ชเ้ปน็หลกัประกนั 

 

สินทรัพย์ที่กลุ่มกิจการใช้เป็นหลักประกัน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 

 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท ลา้นบาท 

     

(ก) โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา 2,487 2,837 1,217 1,229 

(ข) เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ าประกัน 14 14 2 2 

(ค) โครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา 620 806 495 681 

(ง) สิทธิการเช่า 13 13 - - 

(จ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์      

   (อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร) 101 102 - - 

 3,235 3,772 1,714 1,912 

 

รายละเอียด 

 

ก) บริษัทและบริษัทย่อยได้น าโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาไปจดจ านอง เพื่อค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืม

ระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนังสือค้ าประกันจากสถาบันการเงิน  

ข) บริษัทและบริษัทย่อยน าเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจ าไปวางไว้กับสถาบันการเงินเพื่อค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี  

เงินกู้ยืมระยะยาวและหนังสือค้ าประกันของบริษัทและบริษัทย่อย 

ค) บริษัทได้น าโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนาไปจดจ านองเพื่อค้ าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่บริษัท  

และบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้รับจากสถาบันการเงิน 

ง) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้น าสิทธิการเช่าที่ดินไปจดจ านองไว้กับสถาบันการเงินเพื่อค้ าประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทย่อยได้รับ 

จากสถาบันการเงินดังกล่าว 

จ) บริษัทและบริษัทย่อยได้น าอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารไปจดจ านองเพื่อค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะยาว  

กับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง 

 



บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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11 ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์- สทุธ ิ

 

รายการเคลื่อนไหวส าหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  - สุทธิ ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย

รายละเอียดดังนี้ 

 

  ข้อมลูทางการเงนิ 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม เฉพาะกจิการ 

 พนับาท พนับาท 

   

ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562   

ราคาตามบัญชีต้นงวด - สุทธิ 217,936 35,424 

ซื้อสินทรัพย์ 13,798 1,192 

โอนไปสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน (15,571) (15,571) 

ค่าเสื่อมราคา (11,415) (6,001) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด - สุทธิ 204,748 15,044 

 

ในระหว่างงวด บริษัทได้โอนย้ายส านักงานขายและห้องตัวอย่างที่มีอายุไม่ถึง 1 ปี ไปเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน เป็นจ านวนเงิน  

15.57 ล้านบาท 

 

12 เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่ 

 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 

 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เจ้าหนี้การค้า - บุคคลหรือกิจการอ่ืน 114,800 110,153 12,066 13,430 

 - บริษัทย่อยและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน     

      (หมายเหตุข้อ 15 ง)) 1,748 1,191 24,050 46,688 

 116,548 111,344 36,116 60,118 
     

เจ้าหนี้อ่ืน - บุคคลหรือกิจการอ่ืน 32,154 31,037 18,861 10,708 

 - บริษัทย่อย บุคคลและกิจการ     

     ที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุข้อ 15 ง)) 2,153 1,895 5,185 9,937 

 34,307 32,932 24,046 20,645 
     

เงินมัดจ าและเงินรับล่วงหน้า - บุคคลหรือกิจการอ่ืน 38,753 41,061 17,707 16,225 

  38,753 41,061 17,707 16,225 

ดอกเบี้ยค้างจ่าย  3,615 4,130 3,031 3,155 

อ่ืนๆ  21,678 26,993 6,642 13,158 

 214,901 216,460 87,542 113,301 

 



บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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13 เงนิกูย้มื 

 

เงินกู้ยืม ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 

 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ส่วนของหมุนเวียน     

เงินเบิกเกินบัญชี 151,720 29,742 34,240 - 

เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน     

    - เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน - 29,408 - 29,408 

    - ต๋ัวสัญญาใช้เงินจากสถาบันทางการเงิน 191,780 173,816 96,780 78,816 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น     

   จากสถาบันการเงิน 343,500 232,966 131,020 108,224 

     

หุ้นกู้ที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 477,476 475,554 477,476 475,554 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึง       

   ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 652,855 466,255 65,789 245,209 

เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ที่ถึงก าหนด     

   ช าระภายในหนึ่งปี 1,130,331 941,809 543,265 720,763 

     

ส่วนของไม่หมุนเวียน     

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 725,015 1,159,563 458,299 438,737 

รวมเงินกู้ยืม 2,198,846 2,334,338 1,132,584 1,267,724 

 

ณ วันที่  31 มีนาคม  พ.ศ. 2562 เงินกู้ ยื มระยะสั้ นของกลุ่ มกิจการเป็นเงินกู้ ยื มระยะสั้ นจากสถาบันการเงินและเงินกู้ ตาม 

ต๋ัวสัญญาใช้เงินที่กลุ่มกิจการออกให้กับสถาบันการเงิน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ถึงร้อยละ 8.45 ต่อปี (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 

ร้อยละ 6.25 ถึงร้อยละ 10.00 ต่อปี) และจะครบก าหนดช าระคืนภายใน 1 ปี  

 

 



บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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13.1 รายการเคลื่อนไหวส าหรับเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

 

 ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุ 

 วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

  ข้อมลูทางการเงนิ 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม เฉพาะกจิการ 

 พนับาท พนับาท 

   

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี   

ราคาตามบัญชีต้นงวด 466,255 245,209 

รับโอน (โอน) เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 573,317 (19,553) 

จ่ายช าระเงินกู้ยืม (386,717) (159,867) 

ราคาตามบัญชีปลายงวด 652,855 65,789 

   

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน   

ราคาตามบัญชีต้นงวด 1,159,563 438,737 

เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น 136,535 - 

รับโอน (โอน) เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (573,317) 19,553 

ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม (1,825) (1,037) 

ตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินกู้ยืม 4,059 1,046 

ราคาตามบัญชีปลายงวด 725,015 458,299 

 

ยอดคงเหลือเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีการขยายระยะเวลาการช าระหนี้และเงินกู้ยืมเพิ่มขึ้นระหว่างงวด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 

และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

 

   อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละ)  หลกัประกนั มกีารขยาย 

ประเภทเงนิกู ้

จ านวนเงนิ 

(พนับาท) วนัครบก าหนด 

31 มนีาคม 

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

การช าระ 

ดอกเบีย้ 

31 มนีาคม 

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

ระยะเวลา 

การช าระหนี ้

         

บรษิทั         

ระยะยาว 76,100 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 MLR+1.00 MLR+1.00 รายเดือน ก ก ขยายระยะเวลาถึง 

30 มีนาคม  

พ.ศ. 2565 

ระยะยาว 89,900 19 เมษายน พ.ศ. 2562 MLR+1.00 MLR+1.00 รายเดือน ก ก ขยายระยะเวลาถึง  

19 เมษายน  

พ.ศ. 2565 

ระยะยาว 13,750 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 MLR MLR รายเดือน ก ก ขยายระยะเวลาถึง  

25 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2564 



บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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   อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละ)  หลกัประกนั มกีารขยาย 

ประเภทเงนิกู ้

จ านวนเงนิ 

(พนับาท) วนัครบก าหนด 

31 มนีาคม 

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

การช าระ 

ดอกเบีย้ 

31 มนีาคม 

พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2561 

ระยะเวลา 

การช าระหนี ้

         

บรษิทัย่อย         

ระยะยาว 47,773 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 MLR+1.00 MLR+1.00 รายเดือน ก ก ขยายระยะเวลา 

        ถึง 10 มิถุนายน 

        พ.ศ. 2562 

ระยะยาว 26,079 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 MLR+1.00 - รายเดือน ก, ค - ไม่มี 

ระยะยาว 32,245 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 MLR+1.00 - รายเดือน ก, ค - ไม่มี 

 

หมายเหตุ 

 

ก) โฉนดที่ดินของโครงการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน 

ข) อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารเป็นหลักประกัน 

ค) เงินกู้ยืมระยะยาวที่เพิ่มขึ้นระหว่างงวด 

 

13.2 รายการเคลื่อนไหวส าหรับหุ้นกู้ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้  

 

 ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุ 

 วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2562 (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 

  ข้อมลูทางการเงนิ 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม เฉพาะกจิการ 

 พนับาท พนับาท 

   

หุ้นกู้ที่จะถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี   

ราคาตามบัญชีต้นงวด 475,554 475,554 

ตัดจ าหน่ายค่าธรรมเนียมการจัดหาหุ้นกู้ 1,922 1,922 

ราคาตามบัญชีปลายงวด 477,476 477,476 

 

ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ในสกุลไทยบาทครั้งที่ 1/2560 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มี

หลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้น 1 ชุด มูลค่า 479.10 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 6.50 ต่อปี ก าหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 

3 เดือน มีอายุ 2 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ หุ้นกู้จะครบก าหนดช าระในวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2562 

 

บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะน าเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อลงทุนในกิจการทั่วไป และ/หรือ ใช้จ่ายคืนเงินกู้ และ/หรือ  

ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ 

 



บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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13.3 ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 วงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ มีดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 

 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

วงเงนิเบกิเกนิบญัชทีีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช้ 31,480 124,550 31,480 27,500 

วงเงนิสนิเชือ่เงนิกูย้มืระยะยาว     

   ทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช ้     

เงินกู้ยืมอัตราดอกเบี้ยลอยตัว     

- ครบก าหนดภายใน 1 ป ี 31,326 379,045 - 301,184 

- ครบก าหนดเกนิ 1 ป ี 2,732,323 2,375,273 2,127,022 1,817,533 

รวมวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช ้ 2,795,129 2,878,868 2,158,502 2,146,217 

 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมส่วนที่หมุนเวียนมีมูลค่าใกล้เคียงราคาตามบัญชี เนื่องจากผลกระทบของอัตราคิดลดไม่มี

สาระส าคัญ 

 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมจัดอยู่ในระดับชั้นมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในตลาด 

ที่สังเกตได้ที่มีอยู่  และค านวณกระแสเงินสดในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในตลาด ณ วันที่ในงบแสดง  

ฐานะการเงิน มูลค่ายุติธรรมของเงินกู้ยืมที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินมีมูลค่าใกล้เคียงราคาตามบัญชีเนื่องจากผลกระทบ

ของอัตราคิดลดไม่มีสาระส าคัญ 

 

14 รายไดอ้ืน่ 

 

รายได้อ่ืนส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

 

 ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายได้จากการยกเลิกสัญญา 874 803 61 136 

รายได้จากการให้เช่าเครื่องจักร 7,049 3,475 - - 

รายได้จากการขายวัสดุก่อสร้าง 3,576 52 - - 

ดอกเบี้ยรับ 99 13 16,642 14,170 

อ่ืนๆ 5,545 5,284 188 2,642 

 17,143 9,627 16,891 16,948 

 



บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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15 รายการกบับคุคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

กิจการและบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยผ่านกิจการอ่ืนแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยที่บุคคลหรือ

กิจการนั้นมีอ านาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ด าเนินธุรกิจการ

ลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครือเดียวกัน ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท  บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็นเจ้าของส่วนได้เสียในสิทธิ

ออกเสียงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคัญเหนือกิจการ ผู้บริหารส าคัญรวมทั้งกรรมการและพนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิก

ในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้น กิจการและบุคคลทั้งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับบริษัท 

 

ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจมีขึ้นได้ต้องค านึงถึงรายละเอียดของความสัมพันธ์

มากกว่ารูปแบบทางความสัมพันธ์ตามกฎหมาย 

 

ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดังนี้ 

 

ชื่อกจิการ ประเทศทีจ่ดัตั้ง/สญัชาต ิ ลกัษณะความสมัพนัธ ์

   

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วงเวียนใหญ่ขนส่ง ไทย มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

บริษัท ทเวลฟ์ มัลติพลาย แอสเซท จ ากัด ไทย มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 

บริษัท เจ้าพระยาเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ไทย มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันกับบริษัทย่อยของบริษัท 

   คอนสตรัคชั่น จ ากัด   

บริษัท ทรานเน็กซ์ เซอร์วิส จ ากัด ไทย มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันกับกลุ่มกจิการ 

บริษัท บางกอกไทยพร็อพเพอร์ต้ี แอนด ์ ไทย มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันกับกลุ่มกจิการ 

   คอนสตรัคชั่น จ ากัด   

บริษัท ทีเอ็มเอ วัน จ ากัด ไทย มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันกับกลุ่มกจิการ 

บริษัท ทีเอ็มเอ ทู จ ากัด ไทย มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันกับกลุ่มกจิการ 

บริษัท ทีเอ็มเอ ทรี จ ากัด ไทย มีผู้ถือหุ้นร่วมกันและมีกรรมการร่วมกันกับกลุ่มกจิการ 

บริษัท สมาร์ทมีเดีย ครีเอชั่น จ ากัด ไทย มีผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย 

บริษัท นครภิรมย์ พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด ไทย มีผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย 

ผู้บริหารส าคัญ ไทย บุคคลที่มีอ านาจและความรบัผิดชอบการวางแผนสั่งการและ 

     ควบคมุกิจกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ไทย ผู้ถือหุ้นหลักและ/หรือกรรมการของกลุ่มกิจการ 

 

หุ้นของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากัด (มหาชน) ร้อยละ 78.58 ถือครองโดยครอบครัว แพทยานันท์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม 



บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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รายการต่อไปนี้ เป็นรายการกับกิจการที่ เกี่ยวข้องกันที่ส าคัญส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่  31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และ  

พ.ศ. 2561 

 

 

 

ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 บรษิทัย่อย พนับาท พนับาท 

    

ดอกเบี้ยรับ บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอรต้ี์ จ ากัด 13,661 9,460 

 บริษัท ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 295 3,878 

 บริษัท สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 2,681 828 

  16,637 14,166 

    

ค่างานก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง บริษัท ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด - 206 

  - 206 

    

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย บริษัท สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 5,938 6,222 

  5,938 6,222 

    

รายได้อ่ืน บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอรต้ี์ จ ากัด - 1,914 

 บริษัท สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด - 66 

  - 1,980 

 

 ส าหรบังวดสามเดือนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ผู้บริหารส าคัญ     

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 6,953 6,694 5,207 4,964 

ภาระผูกพันผลประโยชน์ผู้บริหาร 1,405 669 878 474 

ค่าเช่า 14 22 14 22 

ดอกเบี้ยจ่าย - 2 - 2 

ค่าส่วนกลางและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  278 464 278 464 

     

กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน     

ค่างานก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง 700 117 - - 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 1,342 597 112 29 

 

บริษัทเรียกเก็บดอกเบี้ยจากบริษัทย่อยในอัตราร้อยละ 7.75 - 10.50 ต่อปี (พ.ศ. 2561: อัตราร้อยละ 7.10 - 10.50 ต่อปี) 



บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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ค่างานก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง ค่าเช่าและบริการจ่ายคิดราคาตามสัญญา 

 

ค่าตอบแทนผู้บริหารได้แก่ ค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับจากบริษัทโดยความหมายของค าว่า “ผู้บริหาร” เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจ าปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท 

 

ภาระผูกพันผลประโยชน์ผู้บริหารเป็นผลประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งค านวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยอิสระ 

 

กลุ่มกิจการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมกรรมการในอัตราร้อยละ 0.37 ต่อปี  

 

ก) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนจากบริษัทย่อย 

 

ยอดค้างช าระ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่เกิดจากการให้บริการ ประกอบด้วยรายละเอียด

ดังนี ้

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 

 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่     

     

บรษิทัย่อย     

บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด - - 10,438 1,278 

บริษัท ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด - - 775 30,240 

บริษัท สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด - - 2,332 2,146 

 - - 13,545 33,664 

 

ข) เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย 

 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 (พนับาท) (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 อัตราดอกเบีย้ถวัเฉลีย่ เงนิใหกู้ย้มื ดอกเบีย้  

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย (รอ้ยละ) ระยะสัน้ คา้งรบั รวม 

     

บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอรต้ี์ จ ากัด 8.00 - 10.50 626,000 18,348 644,348 

บริษัท ไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด 8.00 - 8.65 102,664 93 102,757 

บริษัท สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด   7.75 10,000 8 10,008 

  738,664 18,449 757,113 



บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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รายการเคลื่อนไหวส าหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยค้างรับจากบริษัทย่อย ส าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

 

 ข้อมลูทางการเงนิ 

 เฉพาะกจิการ 

 (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) 

 พันบาท 

  

ราคาตามบัญชีสุทธิต้นงวด 849,207 

เงินให้กู้ยืมเพิ่มระหว่างงวด - 

ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น 16,637 

รับช าระคืนเงินให้กู้ยืม (93,852) 

รับช าระคืนดอกเบี้ยค้างรับ (14,879) 

ราคาตามบัญชีสุทธิปลายงวด  757,113 

 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเป็นเงินให้กู้ยืมไม่มีหลักประกันในสกุลเงินบาท และมีก าหนดช าระคืนเมื่อทวงถาม 

 

ค) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 

 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ - เงนิประกนัทัว่ไป     

     

บรษิทัยอ่ย     

บริษัท สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด - - 4,909 4,909 

 - - 4,909 4,909 

 



บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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ง) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืนจากบริษัทย่อยและบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

ยอดค้างช าระ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่เกิดจากการซื้อสินค้าและรับบริการประกอบด้วย

รายละเอียดดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 

 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เจา้หนีก้ารคา้     

     

บรษิทัยอ่ย     

บริษัทไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด - - 24,050 46,688 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 1,748 1,191 - - 

 1,748 1,191 24,050 46,688 

เจา้หนีอ้ืน่     

     

บรษิทัยอ่ย     

บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอรต้ี์ จ ากัด - - 30 5,208 

บริษัทไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด - - 443 370 

บริษัท สยามมหานครพร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด - - 3,013 2,682 

บคุคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 2,153 1,895 1,699 1,677 

 2,153 1,895 5,185 9,937 

 

จ) ต้นทุนงานก่อสร้างที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 

 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ต้นทุนการก่อสร้างที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ     

       

บริษัทย่อย       

   บริษัทไทยสยามนครพร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด - - 3,413 653 

 - - 3,413 653 



บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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ฉ) ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

กลุ่มกิจการมีภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ดังนี้ 

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 

 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องใช้เงินทุน     

สัญญาที่ยังไม่รับรู้     

- ค่าออกแบบและค่าก่อสร้างโครงการ     

      บริษัทย่อย - - 136,977 145,179 

 - - 136,977 145,179 

     

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด าเนินงานและ     

   บริการที่เกี่ยวเนื่องกันที่ยกเลิกไม่ได้     

      บริษัทย่อย     

          -  ภายในหนึ่งปี - - 14,883 - 

          -  หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี - - - - 

 - - 14,883 - 

     

      บคุคลและกจิการที่เกี่ยวข้องกัน     

          -  ภายในหนึ่งปี 351 694 29 51 

          -  หลังจากหนึ่งปีแต่ไม่เกินห้าปี - - - - 

 351 694 29 51 

 

ช) การค้ าประกันจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้รับการค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินสินเชื่อจากบุคคลและกิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกันจ านวน 3,040 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 3,101 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษัท 

มียอดหนี้คงค้างกับสถาบันการเงินและกิจการอ่ืนส าหรับวงเงินดังกล่าวเป็นจ านวน 663 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561: 

771 ล้านบาท) 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยได้รับการค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินสินเชื่อจากบุคคลและกิจการ 

ที่เกี่ยวข้องกันจ านวน 3,520 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 3,627 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อย

มียอดหนี้คงค้างกับสถาบันการเงินและกิจการอ่ืนส าหรับวงเงินดังกล่าวเป็นจ านวน 1,077 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 

1,115 ล้านบาท) 

 



บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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16 ภาระผกูพนักบับคุคลหรอืกจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั 

 

กลุ่มกจิการมีภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการทีไ่มเ่กี่ยวข้องกัน ดังนี ้

 

 ขอ้มลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกจิการ 

 (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ) (ตรวจสอบแลว้) 

 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 31 มนีาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องใช้เงินทุน     

สัญญาที่ยังไม่รับรู้     

   - ที่ดิน 77,470 77,470 - - 

   - ค่าออกแบบและค่าก่อสร้างโครงการ 637,342 595,736 477,829 494,725 

   - เครื่องจักร - 2,354 - - 

 714,812 675,560 477,829 494,725 

     

ภาระผกูพนัอืน่ๆ     

   - ค่าโฆษณา 14,361 1,209 12,038 - 

   - หนังสือค้ าประกันจากธนาคาร 57,648 84,725 35,852 35,852 

   - สัญญาอ่ืนๆ 4,084 1,764 2,615 1,712 

 76,093 87,698 50,505 37,564 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีที่ดินในโครงการที่ติดภาระจ ายอมประมาณ  1 ไร่ มูลค่า 1.37 ล้านบาท  

(31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : ประมาณ 1 ไร่ มูลค่า 1.37 ล้านบาท)  

 

17 ภาระค้ าประกนั และหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ 

 

การค้ าประกัน 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมีภาระค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัทย่อยจ านวน 2,941 ล้านบาท  

(31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 2,667 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยมียอดหนี้คงค้างกับสถาบันการเงินและกิจการอ่ืน

ส าหรับวงเงินดังกล่าวเป็นจ านวน 904 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 869 ล้านบาท) 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยมีภาระค้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัทจ านวน 1,084 ล้านบาท  

(31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 1,084 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 บริษัทมียอดหนี้คงค้างกับสถาบันการเงินส าหรับวงเงิน

ดังกล่าวเป็นจ านวน 225 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 314 ล้านบาท) 

 



บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

หมายเหตปุระกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่ (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ) 
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คดีฟ้องร้อง 

 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 คดีฟ้องร้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระส าคัญจากที่เปิดเผยไว้ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุด  

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 

 

18 เหตกุารณภ์ายหลงัวนัทีใ่นรายงาน 

 

18.1 เมื่อวันที่  5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับแก้ไขได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นก าหนด30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ ได้แก่ 

ค่าชดเชยส าหรับพนักงานที่เกษียณอายุและมีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี จะเปลี่ยนจากจ านวน 300 วันของ

ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเป็น 400 วัน ผู้บริหารของกลุ่มกิจการและกิจการได้ประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง

กฎหมายนี้ต่อข้อมูลทางการเงินของกลุ่มกิจการและกิจการเป็นจ านวนเงิน 3.60 ล้านบาท และ 2.20 ล้านบาท

ตามล าดับ ซึ่งจ านวนเงินดังกล่าวจะบันทึกในไตรมาสที่ 2 ปี พ.ศ. 2562 

 

18.2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 ที่ประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปขีองบริษัทได้มมีติที่ส าคัญดังนี้ 

 

(1) มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี พ.ศ. 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท เป็นจ านวนทั้งสิน 110 ล้านบาท ทั้งนั้น

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นจ านวนเงิน 70 ล้านบาท เมื่อวันที่  

12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยเงินปันผลคงเหลือ มีก าหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

 

(2) มีมติอนุมัติการออกหุ้นกู้ เพื่อใช้ในการด าเนินงาน ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และมีอายุไม่เกิน 5 ปี 

โดยอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะนั้น และทยอยช าระคืนเงินต้น หรือช าระงวดเดียวเมื่อครบสัญญา 

 


