
บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้อมลูทางการเงินรวมและข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 



รายงานการสอบทานข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)  
 

ขา้พเจา้ได้สอบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิัท เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย  
งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 งบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกจิการ และ  
งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุ
ประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บรหิารของกจิการเป็นผู้รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอ
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง 
การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผู้รบัผดิชอบในการให้ขอ้สรุปเกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิรวม
และขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล 
โดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วย การใช้วธิีการ
สอบถามบุคลากรซึง่สว่นใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบ
ทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจ้าไม่สามารถ 
ไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดง
ความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจ้าไม่พบสิง่ที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าว
ไม่ได้จดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจาก 
การสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 

นภนุช  อภิชาตเสถียร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 
กรุงเทพมหานคร 
12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2562 



บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 89,039 119,325 21,502 46,904

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธิ 7 74,747 47,184 16,559 41,727

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และ

ดอกเบี้ยคา้งรบัจากบรษิทัยอ่ย 16 ข) - - 529,665 849,207

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการอื่น 10,300 2,452 10,000 -

โครงการอสงัหารมิทรพัย์

ระหวา่งการพฒันา - สทุธิ 8, 9 3,275,017 3,448,353 1,689,422 1,510,076

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 47,798 14,693 6,855 240

รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 3,496,901 3,632,007 2,274,003 2,448,154

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิ

ทีม่ภีาระค ้าประกนั 9 29,712 13,772 17,405 1,543

เงนิลงทนุเผื่อขาย 10 - 101,528 - 101,528

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 11 - - 208,927 158,936

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ - สทุธิ 13,460 13,460 11,009 11,009

โครงการอสงัหารมิทรพัย์

รอการพฒันา - สทุธิ 9 1,164,306 1,153,029 874,420 874,420

สทิธกิารเชา่ - สทุธิ 9 12,333 12,833 - -

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 9, 12 212,289 217,936 20,158 35,424

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 13,773 13,769 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิได้

รอการตดับญัช ี- สทุธิ 72,441 79,585 30,632 29,600

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 40,553 31,731 23,395 19,022

รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 1,558,867 1,637,643 1,185,946 1,231,482

รวมสินทรพัย์ 5,055,768 5,269,650 3,459,949 3,679,636

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

2



บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ

หน้ีสินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้

จากสถาบนัการเงนิ 14 559,042 232,966 182,004 108,224

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 13 243,058 216,460 134,521 113,301

ตน้ทนุงานกอ่สรา้งทีย่งัไมถ่งึ

ก าหนดช าระ 50,067 13,867 84,262 8,003

เงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนด

ช าระภายในหนึ่งปี 14 405,764 941,809 51,761 720,763

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 8,472 27,609 - -

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 24,842 26,780 7,122 9,432

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 1,291,245 1,459,491 459,670 959,723

หน้ีสินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาว 14 1,133,632 1,159,563 807,547 438,737

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 22,696 17,473 11,436 8,506

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 2,950 6,524 2,346 3,950

รวมหน้ีสินไม่หมนุเวียน 1,159,278 1,183,560 821,329 451,193

รวมหน้ีสิน 2,450,523 2,643,051 1,280,999 1,410,916

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ (ต่อ)

ส่วนของเจา้ของ

ทนุเรอืนหุน้

ทนุจดทะเบยีน

   หุน้สามญั 1,000 ลา้นหุน้ 

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

ทนุทีอ่อกและช าระเตม็มลูคา่แลว้

   หุน้สามญั 1,000 ลา้นหุน้ 

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

สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามญั 467,900 467,900 467,900 467,900

ก าไรสะสม

จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย 100,000 100,000 100,000 100,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,060,982 1,081,987 611,050 700,471

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (23,637) (23,288) - 349

รวมส่วนของเจา้ของ 2,605,245 2,626,599 2,178,950 2,268,720

รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 5,055,768 5,269,650 3,459,949 3,679,636

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

4



บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 304,321 526,252 50,890 102,258

รายไดค้า่กอ่สรา้ง 14,771 8,036 - -

รายได้ทัง้หมด 319,092 534,288 50,890 102,258

ต้นทุน

ตน้ทุนขายจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ (177,702) (299,837) (32,146) (63,830)

ตน้ทุนคา่กอ่สรา้ง (25,926) (6,511) - -

ต้นทุนทัง้หมด (203,628) (306,348) (32,146) (63,830)

ก าไรขัน้ต้น 115,464 227,940 18,744 38,428

รายไดอ้ื่น 15 8,090 14,730 10,031 14,392

คา่ใชจ่้ายในการขาย (65,065) (51,124) (24,083) (14,423)

คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (46,675) (56,186) (16,234) (24,790)

คา่ใชจ่้ายอื่น (5,406) (8,511) (183) (53)

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน

และค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 6,408 126,849 (11,725) 13,554

ตน้ทุนทางการเงนิ (17,699) (41,417) (8,451) (21,238)

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ (11,291) 85,432 (20,176) (7,684)

คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ (6,149) (22,201) 247 1,226

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิส าหรบังวด (17,440) 63,231 (19,929) (6,458)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของ

เงนิลงทุนเผือ่ขาย - 859 - 859

- ภาษเีงนิไดข้องการเปลีย่นแปลงใน

มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนเผือ่ขาย - (171) - (171)

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบังวด - สทุธิจากภาษี - 688 - 688

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด (17,440) 63,919 (19,929) (5,770)

การแบง่ปันก าไร (ขาดทุน)
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (17,440) 63,231 (19,929) (6,458)
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ - - - -

(17,440) 63,231 (19,929) (6,458)

การแบง่ปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (17,440) 63,919 (19,929) (5,770)
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ - - - -

(17,440) 63,919 (19,929) (5,770)

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน (บาท) (0.017) 0.084 (0.020) (0.009)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้
รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 1,003,470 1,501,948 145,506 404,695
รายไดค้า่กอ่สรา้ง 59,905 8,036 - -
รายได้ทัง้หมด 1,063,375 1,509,984 145,506 404,695

ต้นทุน

ตน้ทุนขายจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ (576,339) (870,096) (91,791) (261,433)
ตน้ทุนคา่กอ่สรา้ง (68,695) (6,511) - -
ต้นทุนทัง้หมด (645,034) (876,607) (91,791) (261,433)

ก าไรขัน้ต้น 418,341 633,377 53,715 143,262
รายไดอ้ื่น 15 36,079 38,794 41,778 48,313
คา่ใชจ่้ายในการขาย (175,915) (154,886) (66,906) (52,416)
คา่ใชจ่้ายในการบรหิาร (146,813) (140,826) (51,261) (65,087)
คา่ใชจ่้ายอื่น (25,983) (17,804) (234) (2,337)

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน
และค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 105,709 358,655 (22,908) 71,735

ตน้ทุนทางการเงนิ (56,330) (116,703) (27,458) (68,954)

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จา่ยภาษีเงินได้ 49,379 241,952 (50,366) 2,781
คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้ (30,384) (55,626) 945 (1,007)

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิส าหรบังวด 18,995 186,326 (49,421) 1,774

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

7



หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้
บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน:
รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั
ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั
- การเปลีย่นแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของ
เงนิลงทุนเผือ่ขาย (436) 802 (436) 802

- ภาษเีงนิไดข้องการเปลีย่นแปลงใน
มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิลงทุนเผือ่ขาย 87 (160) 87 (160)

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบังวด - สทุธิจากภาษี (349) 642 (349) 642

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด 18,646 186,968 (49,770) 2,416

การแบง่ปันก าไร (ขาดทุน)
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 18,995 186,326 (49,421) 1,774
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ - - - -

18,995 186,326 (49,421) 1,774

การแบง่ปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม
สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 18,646 186,968 (49,770) 2,416
สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุ - - - -

18,646 186,968 (49,770) 2,416

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน (บาท) 0.019 0.248 (0.049) 0.002

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

8



บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน

ส่วนต า่กวา่ทุน

ทุนจดทะเบียน จดัสรร - จากการรวมธรุกิจ การเปล่ียนแปลง

ท่ีออกและช าระ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ภายใต้การควบคมุ ในมลูค่ายติุธรรมของ รวมส่วนของ

เตม็มลูค่าแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เดียวกนั เงินลงทุนเผื่อขาย เจา้ของ

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

เงนิปนัผล - - - (40,000) - - (40,000)

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 18,995 - (349) 18,646

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 1,000,000 467,900 100,000 1,060,982 (23,637) - 2,605,245

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

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 186,326 - 642 186,968

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 750,000 - 28,600 1,192,117 (23,637) 681 1,947,761

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ 

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (พนับาท)

ส่วนของเจา้ของ องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ

ก าไรสะสม

9



บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน

ทุนจดทะเบียน จดัสรร - การเปล่ียนแปลง

ท่ีออกและช าระ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ในมลูค่ายติุธรรมของ รวมส่วนของ

เตม็มลูค่าแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เงินลงทุนเผื่อขาย เจา้ของ

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

เงนิปนัผล - - - (40,000) - (40,000)

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - (49,421) (349) (49,770)

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 1,000,000 467,900 100,000 611,050 - 2,178,950

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

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 1,774 642 2,416

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 750,000 - 28,600 566,852 681 1,346,133

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ (ต่อ)

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (พนับาท)

ก าไรสะสม
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บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

49,379 241,952 (50,366) 2,781

คา่เสื่อมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 17,079 13,130 921 346
- (11) - (521)

ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - - - (15)
ตดัจ าหน่ายภาษเีงนิได ้หกั ณ ทีจ่่าย - 9,444 - 101
ขาดทนุจากการขายเงนิลงทนุเผื่อขาย 94 - 94 -
โอนก าไรเบด็เสรจ็อื่นเขา้ก าไรจากการขาย
เงนิลงทนุเผื่อขาย (436) - (436) -

คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญู 1,976 - 108 -
กลบัรายการคา่เผื่อการลดลงของมลูคา่โครงการ - (6,533) - (6,533)
คา่ใชจ่้าย (กลบัรายการ) ประมาณการหนี้สนิ (1,537) 13,388 189 1,525
คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 5,767 1,238 3,164 594
รายไดจ้ากการยกเลกิสญัญา (2,248) (1,220) (417) (220)
ก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น - (140) - -

15 (1,250) (1,066) (40,714) (41,407)
ตน้ทนุทางการเงนิ - ดอกเบี้ยจ่าย 41,594 96,154 18,952 54,041
ตน้ทนุทางการเงนิ - คา่ธรรมเนยีมการจดัหาเงนิกูย้มื 14,736 20,549 8,506 14,913

125,154 386,885 (59,999) 25,605

- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 245 (5,980) 25,060 (3,728)
- ลกูหนี้เงนิประกนังานกอ่สรา้งจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (343) - - -
- โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งการพฒันา 251,484 692,304 (134,259) 245,348
- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (11,835) (9,858) 14,656 (78)
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 744 (20,348) (114) (4,261)
- โครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา (11,278) - - -
- มลูคา่งานทีเ่สรจ็แต่ยงัไมไ่ดเ้รยีกเกบ็ (29,441) - - -
- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 26,765 (66,408) 20,744 (15,699)
- ตน้ทนุงานกอ่สรา้งทีย่งัไมถ่งึก าหนดช าระ 36,200 (24,187) 76,259 (162)
- หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น (1,149) (43,410) (2,264) 9,321
- หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น (2,702) 1,444 (2,071) -

เงนิสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน 383,844 910,442 (61,988) 256,346
จ่ายตน้ทนุทางการเงนิ (114,772) (196,160) (60,695) (104,656)
จ่ายภาษเีงนิได้ (51,855) (38,543) (4,258) (20,619)
รบัคนืภาษเีงนิได้ - 82,360 - 4,360

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 217,217 758,099 (126,941) 135,431

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ดอกเบี้ยรบั

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนนิงาน

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นคา่ใชจ่้ายภาษเีงนิได้
รายการปรบัปรุง

ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
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บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
ดอกเบี้ยรบั 1,250 1,066 49,229 49,913
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค ้าประกนัเพิม่ขึน้ (15,940) (8,341) (15,862) (10)
เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทัยอ่ย 16 ข) - - 487,026 521,645
เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการอื่น 2,152 - - -
เงนิสดจ่ายเพื่อใหเ้งนิกูย้มืระยะสัน้แกบ่รษิทัยอ่ย 16 ข) - - (176,000) (222,000)
เงนิสดจ่ายเพื่อใหเ้งนิกูย้มืระยะสัน้แกก่จิการอื่น (10,000) (3,800) (10,000) -
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทนุเผื่อขาย 360,633 - 360,633 -
เงนิสดจ่ายจากการซื้อเงนิลงทนุเผื่อขาย 10 (259,200) - (259,200) -
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อเงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย 11 - - (49,991) (45,993)
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ - 11 - 1,066
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (30,732) (42,913) (6,932) (11,800)
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - - - 552
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (1,533) (2,155) - -

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 46,630 (56,132) 378,903 293,373

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ
และกจิการอื่นเพิม่ขึน้ (ลดลง) - สทุธิ 328,602 (99,024) 73,675 53,583

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
และหุน้กู้ 14 895,497 908,830 499,400 195,000

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ
และหุน้กู้ 14 (1,443,630) (1,503,741) (787,099) (641,957)

เงนิสดจ่ายส าหรบัคา่ธรรมเนยีมการจดัหาเงนิกูย้มื (33,892) (11,534) (23,297) (4,949)
จ่ายช าระคนืหนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ (667) (1,211) - -
จ่ายเงนิปนัผล (40,043) - (40,043) -

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (294,133) (706,680) (277,364) (398,323)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สทุธิ (30,286) (4,713) (25,402) 30,481
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัที ่1 มกราคม 119,325 92,847 46,904 14,307

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 89,039 88,134 21,502 44,788

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายการท่ีไม่กระทบเงินสด

เจา้หนี้คา่ซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 45 541 - 9
โอนโครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งพฒันาเป็น
โครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา - 259,851 - 131,613

เจา้หนี้เงนิปนัผล 21 - 21 -
โอนจากทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์

ไปเป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 12 21,269 - 21,269 -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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1 ข้อมลูทัว่ไป 

 

บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวด้งัน้ี  
 

เลขที ่909/1 ชัน้ 6 หอ้ง 601-602 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ แขวงดาวคะนอง เขตธนบุร ีกรงุเทพมหานคร 
 

การด าเนินธุรกิจหลักของบริษัทและบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) คือ การพัฒนาอสงัหาริมทรพัย์เพื่อขาย รบัจ้างก่อสร้าง ให้เช่า 
และใหบ้รกิาร  
 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลน้ีแสดงในสกุลเงนิบาทดว้ยหน่วยพนับาท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอย่างอื่น 
 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที่ 12 พฤศจกิายน  
พ.ศ. 2562 
 

2 เกณฑก์ารจดัท าข้อมลูทางการเงิน 
 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงาน 
ทางการเงนิระหว่างกาล และขอ้ก าหนดเพิม่เตมิอื่นเกี่ยวกบัรายงานทางการเงนิทีอ่อกภายใต้พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ 
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชีวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึน้จากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยที่จดัท าตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเน้ือความขดัแย้งกนัหรอืมีการตีความแตกต่างกนั ให้ใช้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบายการบญัชี 
 

นโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจดัท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที่ใช้ในการจดัท า  
งบการเงินส าหรบังวดปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ยกเว้นเรื่องที่อธิบายในหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 4 และ
นโยบายการบญัชเีพิม่เตมิทีน่ ามาใช้ส าหรบัรายการทีเ่กดิขึน้ใหมใ่นงวดระหวา่งกาลสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 มดีงัน้ี 
 

รายไดจ้ากการก่อสรา้ง 
 

รายได้จากการก่อสร้างรบัรู้เมื่อกลุ่มกิจการปฏิบตัิตามภาระที่ต้องปฏิบัติแล้วเสรจ็ตามเงื่อนไขที่ระบุในสญัญา และส่งมอบบรกิาร  
ที่สญัญาว่าจะให้แก่ลูกค้าตลอดช่วงเวลาหน่ึง การส่งมอบเกิดขึ้นกต็่อเมื่อลูกค้ามอี านาจควบคุมบรกิารนัน้ โดยกลุ่มกิจการวดัระดบั
ความก้าวหน้าของภาระที่ตอ้งปฏบิตัดิวย้วธิปีจัจยัน าเขา้ ในกรณีที่กลุ่มกจิการไดร้บัสิง่ตอบแทนเกนิกว่าบรกิารที่ใหก้ลุ่มกจิการจะรบัรู้
สิง่ตอบแทนส่วนเกินดงักล่าวเป็นหน้ีสินตามสญัญากบัลูกค้า ในทางกลบักนั ถ้ากลุ่มกิจการได้รบัสิ่งตอบแทนน้อยกว่าบรกิารที่ให ้  
กลุ่มกจิการจะรบัรูส้ ิง่ตอบแทนสว่นต ่าดงักล่าวเป็นลูกหน้ีตามสญัญากบัลูกคา้ 
 

กลุ่มกจิการไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที่มกีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใช้วนัที ่
1 มกราคม พ.ศ. 2563 มาถอืปฏบิตัก่ิอนวนับงัคบัใช้ ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการอยู่ระหว่างการประเมนิผลกระทบของการน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิดงักล่าวมาใช ้



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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4 การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 เรื่อง รายไดจ้ากสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ 
 

กลุ่มกิจการได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 15 เรื่อง รายได้จากสญัญาที่ท ากบัลูกค้ามาถือปฏิบตัิตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม  
พ.ศ. 2562 โดยใช้วิธีรบัรู้ผลกระทบสะสมจากการปรบัใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีเป็นรายการปรบัปรุงกับก าไรสะสม  
ต้นงวด (Modified retrospective) และไม่ปรบัปรุงข้อมูลเปรยีบเทียบ กลุ่มกิจการได้ใช้วธิปีฏิบตัิที่ผ่อนปรนส าหรบัสญัญาที่เสรจ็สมบูรณ์
แลว้และสญัญาทีม่กีารเปลีย่นแปลงภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 
 

การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 15 มาถอืปฏิบตัมิผีลกระทบต่อวิธปีฏิบตัิทางบญัชขีองกลุ่มกิจการที่เป็นสาระส าคญั 
ในเรื่องการบญัชสี าหรบัขอ้ตกลงในสญัญาทีท่ ากบัลูกคา้ 
 

ภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที่ 15 กลุ่มกิจการบนัทึกรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์โดยระบุภาระที่ต้องปฏิบตัิ 
ในสญัญา (Performance Obligations) แยกเป็น 2 ข้อตกลงกบัลูกค้าที่แตกต่างกนั คอื 1) การส่งมอบห้องชุดหรอืบ้าน และ 2) การส่งมอบ
ของแถมแนบท้ายสญัญาจะซื้อจะขายเมื่อมกีารโอนกรรมสทิธิข์องอสงัหารมิทรพัย ์กลุ่มกิจการไดป้รบัปรุงผลกระทบจากรายการของแถม 
ที่ยงัไม่ได้ส่งมอบ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 โดยยงัไม่รบัรู้รายได้และต้นทุนของของแถมนัน้ ผลกระทบของรายการน้ีท าให้
รายไดแ้ละต้นทุนจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ ส าหรบังวดสามเดอืนลดลง 0.48 ล้านบาท และส าหรบังวดเก้าเดอืนลดลง 0.48 ล้านบาท 
ในข้อมูลทางการเงนิรวม ซึ่งในอดตีกลุ่มกิจการได้บนัทึกรายได้และต้นทุนของแถมทนัทีที่มีการโอนกรรมสทิธิข์องอสงัหารมิทรพัย ์
โดยไมไ่ดค้ านึงถงึการสง่มอบและไมไ่ดแ้ยกเป็น 2 ขอ้ตกลงภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัน้ี 
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงจ านวนเงนิของแต่ละรายการในขอ้มูลทางการเงนิในงวดปจัจุบนัจากการใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงนิเรื่อง
รายไดฉ้บบัใหมเ่ทยีบกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกีย่วกบัรายไดฉ้บบัก่อน 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส าหรบังวดสามเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

จ านวนเงิน 
ตามท่ีรายงาน 

ผลกระทบจาก  
TFRS 15 

จ านวนเงิน 
ตามมาตรฐาน 

รายได้ฉบบัก่อน 
พนับาท พนับาท พนับาท 

    

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 304,321 479 304,800 
ตน้ทุนจากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ (177,702) (479) (178,181) 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ส าหรบังวดเก้าเดือน ส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

จ านวนเงิน 
ตามท่ีรายงาน 

ผลกระทบจาก  
TFRS 15 

จ านวนเงิน 
ตามมาตรฐาน 

รายได้ฉบบัก่อน 
พนับาท พนับาท พนับาท 

    

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 1,003,470 479 1,003,949 
ตน้ทุนจากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ (576,339) (479) (576,818) 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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5 ประมาณการทางบญัชี 

 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิี่มผีลกระทบต่อการน านโยบาย
การบญัชมีาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิ รายไดแ้ละคา่ใชจ้า่ย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากประมาณการ 
 
ในการจดัท าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลน้ี ประมาณการของภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงานได้เปลี่ยนไปจากที่ใช้ส าหรบังบการเงนิ
ของรอบปีบญัช ีวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 เน่ืองจากเมื่อวนัที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 พระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงานฉบบัแก้ไขได้
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยมีผลบงัคบัใช้ภายหลงั 30 วนันับจากวนัที่ประกาศ ค่าชดเชยส าหรบัพนักงานที่เกษียณอายุและ 
มีอายุงานมากกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี  จะเปลี่ยนจากจ านวน 300 วันของค่าจ้างอัตราสุดท้ายเป็น 400 วัน ผลกระทบของ 
การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวไดถู้กบนัทกึเป็นค่าใช้จา่ยในงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ในขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการ
จ านวน 3.60 ลา้นบาท และ 2.21 ลา้นบาทตามล าดบั 
 
 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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6 ข้อมลูจ าแนกตามส่วนงาน 

 
สว่นงานด าเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในที่น าเสนอใหผู้ม้อี านาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน ผูม้อี านาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานหมายถงึบุคคลที่มหีน้าที่ในการจดัสรรทรพัยากร
และประเมนิผลการปฏบิตังิานของสว่นงานด าเนินงาน ซึง่พจิารณาวา่คอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ทีท่ าการตดัสนิใจเชงิกลยทุธ ์
 
ขอ้มลูเกีย่วกบัรายไดแ้ละก าไรของขอ้มลูตามส่วนงานของกลุ่มกจิการส าหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) 
 ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์  ธรุกิจให้เช่าอาคาร การตดัรายการบญัชี  
 เพ่ือขาย ธรุกิจรบัเหมาก่อสร้าง ส านักงาน ระหว่างกนั ข้อมลูทางการเงินรวม 
 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 
           

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 304,321 526,252 14,771 8,036 - - - - 319,092 534,288 
รายไดร้ะหวา่งสว่นงาน - - 55,969 29,939 10,567 12,450 (66,536) (42,389) - - 
รวม 304,321 526,252 70,740 37,975 10,567 12,450 (66,536) (42,389) 319,092 534,288 
ดอกเบีย้รบั 9,664 12,324 24 59 - - (9,582) (12,314) 106 69 
รายไดอ้ื่น 817 2,632 6,521 12,442 646 1,501 - (1,914) 7,984 14,661 
รวมรายได ้ 314,802 541,208 77,285 50,476 11,213 13,951 (76,118) (56,617) 327,182 549,018 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานตาม           
   ส่วนงานก่อนภาษีเงนิได้ 3,854 74,283 (24,753) (20,013) 4,893 7,227 4,715 23,935 (11,291) 85,432 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้          (6,149) (22,201) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรบังวด         (17,440) 63,231 
           

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้           
เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้           
   (point in time) 304,321 526,252 - - - - - - 304,321 526,252 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ           
    (over time) - - 70,740 37,975 10,567 12,450 (66,536) (42,389) 14,771 8,036 
รวม 304,321 526,252 70,740 37,975 10,567 12,450 (66,536) (42,389) 319,092 534,288 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์  ธรุกิจให้เช่าอาคาร การตดัรายการบญัชี  
 เพ่ือขาย ธรุกิจรบัเหมาก่อสร้าง ส านักงาน ระหว่างกนั ข้อมลูทางการเงินรวม 
 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 
           

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 1,003,470 1,501,948 59,905 8,036 - - - - 1,063,375 1,509,984 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 147,345 132,030 32,950 36,913 (180,295) (168,943) - - 
รวม 1,003,470 1,501,948 207,250 140,066 32,950 36,913 (180,295) (168,943) 1,063,375 1,509,984 
ดอกเบีย้รบั 40,740 42,324 170 108 2 2 (39,662) (41,368) 1,250 1,066 
รายไดอ้ื่น 3,167 13,136 29,577 28,891 2,535 2,353 (450) (6,652) 34,829 37,728 
รวมรายได ้ 1,047,377 1,557,408 236,997 169,065 35,487 39,268 (220,407) (216,963) 1,099,454 1,548,778 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานตาม           
   ส่วนงานก่อนภาษีเงนิได้ 50,050 212,784 (59,942) (37,839) 14,337 20,604 44,934 46,403 49,379 241,952 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้          (30,384) (55,626) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรบังวด         18,995 186,326 
           

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้           
เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้           
   (point in time) 1,003,470 1,501,948 - - - - - - 1,003,470 1,501,948 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ           
    (over time) - - 207,250 140,066 32,950 36,913 (180,295) (168,943) 59,905 8,036 
รวม 1,003,470 1,501,948 207,250 140,066 32,950 36,913 (180,295) (168,943) 1,063,375 1,509,984 
 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

19 

 
 ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์  ธรุกิจให้เช่าอาคาร การตดัรายการบญัชี  
 เพ่ือขาย ธรุกิจรบัเหมาก่อสร้าง ส านักงาน ระหว่างกนั ข้อมลูทางการเงินรวม 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 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 
           

สนิทรพัยต์ามส่วนงาน 5,475,701 6,123,866 444,249 404,031 194,966 166,601 (1,059,148) (1,424,848) 5,055,768 5,269,650 
สนิทรพัยท์ีไ่มไ่ดป้นัสว่น - - - - - - - - - - 

สนิทรพัยท์ัง้สิน้ตามงบการเงนิรวม 5,475,701 6,123,866 444,249 404,031 194,966 166,601 (1,059,148) (1,424,848) 5,055,768 5,269,650 
           
หนี้สนิตามส่วนงาน 2,641,449 3,280,146 438,842 389,048 64,535 47,746 (694,303) (1,073,889) 2,450,523 2,643,051 
หนี้สนิทีไ่มไ่ดป้นัส่วน - - - - - - - - - - 
หนี้สนิทัง้สิน้ตามงบการเงนิรวม 2,641,449 3,280,146 438,842 389,048 64,535 47,746 (694,303) (1,073,889) 2,450,523 2,643,051 
 
ข้อมูลรายได้ตามส่วนงานส าหรบังวด 3 เดอืน และ 9 เดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2561 จดัท าขึ้นภายใต้ มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 18 ดงันัน้ข้อมูลรายได้ตามส่วนงานที่แสดงในงวดปจัจุบนัและงวดก่อน 
จงึไมส่ามารถเปรยีบเทยีบกนัได ้อยา่งไรกต็าม ขอ้มลูรายไดเ้ปรยีบเทยีบไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4 
 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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7 ลกูหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 

 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สทุธ ิณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรอืกจิการอื่นๆ 15,164 17,508 1,509 1,509 
                 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั  
                       (หมายเหตุขอ้ 16 ก)) 1,340 - - - 
หกั คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (5,846) (3,870) (1,509) (1,401) 
ลูกหน้ีการคา้ - สทุธ ิ 10,658 13,638 - 108 
     
ลูกหน้ีอื่น - บรษิทัยอ่ย (หมายเหตุขอ้ 16 ก)) - - 8,939 33,664 
 - บุคคลหรอืกจิการอื่นๆ 38,664 8,985 451 452 
เงนิจา่ยล่วงหน้าคา่ก่อสรา้ง 4,654 1,092 - - 
คา่ใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า 16,395 17,071 6,083 5,810 
อื่นๆ 4,376 6,398 1,086 1,693 

 74,747 47,184 16,559 41,727 
 
ลูกหน้ีการคา้ สามารถวเิคราะหต์ามอายหุน้ีทีค่า้งช าระไดด้งัน้ี 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 5,384 5,372 - - 
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 2,684 8,985 - 108 
3 - 6 เดอืน 1,700 1,361 108 - 
6 - 12 เดอืน 2,653 258 - - 
เกนิกวา่ 12 เดอืน 4,083 1,532 1,401 1,401 
 16,504 17,508 1,509 1,509 
หกั  คา่เผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (5,846) (3,870) (1,509) (1,401) 
 10,658 13,638 - 108 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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8 โครงการอสงัหาริมทรพัยร์ะหว่างการพฒันา - สทุธิ 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

คา่ทีด่นิและคา่พฒันาที่ดนิ 1,142,610 1,379,533 724,198 846,675 
คา่ก่อสรา้งและอื่นๆ 608,034 319,022 415,811 188,530 
ตน้ทุนการกูย้มื 307,631 247,869 202,401 165,978 
หอ้งชุดพรอ้มขาย 1,023,088 1,554,272 222,114 283,444 
บา้นพรอ้มขาย 165,259 199,575 176,579 208,743 
วตัถุดบิ 28,706 18,649 - - 
งานระหว่างท า 21,166 16,338 - - 
สนิคา้ส าเรจ็รปู 30,204 24,627 - - 
รวม 3,326,698 3,759,885 1,741,103 1,693,370 
     
หกั   โอนโครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่ง     

         การพฒันาเป็นโครงการอสงัหารมิทรพัย ์     
     รอการพฒันา - (259,851) - (131,613) 
หกั หกั   คา่เผื่อการลดลงของมลูคา่โครงการ     

         อสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งการพฒันา      
-     - บา้นพรอ้มขาย (51,420) (51,420) (51,420) (51,420) 
-     - หอ้งชุดพรอ้มขาย (261) (261) (261) (261) 
- สทุธ ิ 3,275,017 3,448,353 1,689,422 1,510,076 
     
ตน้ทุนการกูย้มืส่วนทีร่วมเป็นต้นทุน     
   พฒันาอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งงวด/ปี 80,616 114,845 45,087 77,516 
     
อตัราดอกเบีย้ของตน้ทุนเงนิกู้ยมื (รอ้ยละต่อปี) 5.45 - 7.25 5.74 - 9.34 6.02 - 7.25    6.25 - 8.69 
 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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9 สินทรพัยท่ี์ใช้เป็นหลกัประกนั 

 
สนิทรพัย์ที่กลุ่มกิจการใช้เป็นหลกัประกนั ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยรายละเอียด
ดงัน้ี 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     

(ก) โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างการพฒันา 2,932 2,837 1,523 1,229 
(ข) เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค ้าประกนั 30 14 17 2 
(ค) โครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา 623 806 495 681 
(ง) สทิธกิารเช่า 12 13 - - 
(จ) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์      

   (อาคารและสว่นปรบัปรงุอาคาร) 101 102 - - 
 3,698 3,772 2,035 1,912 
 
รายละเอยีด 
 
ก) บรษิทัและบรษิทัย่อยไดน้ าโครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างการพฒันาไปจดจ านอง เพื่อค ้าประกนัวงเงนิเบกิเกนิบญัช ีเงนิกู้ยมื

ระยะสัน้ และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และหนงัสอืค ้าประกนัจากสถาบนัการเงนิ  
ข) บรษิทัและบรษิทัย่อยน าเงนิฝากออมทรพัย์และเงนิฝากประจ าไปวางไว้กบัสถาบนัการเงนิเพื่อค ้าประกนัวงเงนิเบิกเกินบญัช ี  

เงนิกูย้มืระยะยาวและหนงัสอืค ้าประกนัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
ค) บรษิทัได้น าโครงการอสงัหารมิทรพัย์รอการพฒันาไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนัเงนิกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที่บรษิัท  

และบรษิทัยอ่ยแหง่หน่ึงไดร้บัจากสถาบนัการเงนิ 
ง) บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้น าสิทธิการเช่าที่ดินไปจดจ านองไว้กบัสถาบนัการเงนิเพื่อค ้าประกนัวงเงินสินเชื่อที่บ ริษทัย่อยได้รบั 

จากสถาบนัการเงนิดงักล่าว 
จ) บรษิทัและบรษิทัย่อยไดน้ าอาคารและส่วนปรบัปรุงอาคารไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนัวงเงนิเบิกเกนิบญัช ีและเงนิกู้ยมืระยะยาว  

กบัสถาบนัการเงนิแหง่หน่ึง 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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10 เงินลงทุนเผ่ือขาย 

 

 
ข้อมลูทางการเงินรวม และ 

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 101,528 46,141 
การลงทุนเพิม่ขึน้ 259,200 55,000 
การขายเงนิลงทุน (360,728) - 
การเปลี่ยนแปลงในมลูค่ายตุธิรรมของเงนิลงทุนเผื่อขาย - 387 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สทุธ ิ - 101,528 
 
ในปี พ.ศ. 2561 มูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนเผื่อขาย อ้างอิงจากมูลค่าสินทรพัย์สุทธิ ( “NAV”) ที่เผยแพร่โดยบรษิทับรหิารจดัการ 
มูลค่ายุติธรรมน้ีถูกจัดอยู่ในระดับที่ 2 ของล าดับชัน้ของมูลค่ายุติธรรม  บริษัทได้น าเงินลงทุนเผื่อขายทัง้หมดไปจ าน าเพื่อ 
เป็นหลกัประกนัแก่บรษิทัผูจ้ดัการจ าหน่ายหุน้กูข้องบรษิทั ในกรณีบรษิทัผดินดัช าระหุน้กูต้่อผูล้งทุน 
 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 
  ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 ลกัษณะธรุกิจ สดัส่วนความเป็นเจ้าของ ทุนช าระแล้ว ราคาทุน เงินปันผลรบั 

  

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

(ยงัไม่ได้
ตรวจสอบ) 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 

(ตรวจสอบแล้ว) 
31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

  (ร้อยละ) (พนับาท) 
          
บรษิทั พระยาพาณชิย ์พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั  พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 99.99 99.99 30,000 30,000 29,999 29,999 - 269,994 
บรษิทั ไทยสยามนคร พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั  รบัเหมาก่อสรา้ง 99.98 99.98 100,000 50,000 99,983 49,992 - - 
บรษิทั สยามมหานคร พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั  พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 

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

รวม    210,000 160,000 208,927 158,936 - 269,994 
 
บรษิทัยอ่ยทัง้หมดด าเนินธรุกจิในประเทศไทย 
 
 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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การเปลีย่นแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัต่อไปน้ี 
 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 158,936 112,943 
การลงทุนเพิม่ขึน้ 49,991 45,993 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สทุธ ิ 208,927 158,936 
 
การเพ่ิมเงินลงทุนในบริษทั ไทยสยามนคร พรอ็พเพอรต้ี์ จ ากดั (“ไทยสยามนคร พรอ็พเพอรต้ี์”) 
 
ในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1 ประจ าปี พ.ศ. 2562 เมื่อวนัที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของไทยสยามนคร พรอ็พเพอร์ตี้ ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั จากหุ้นสามญัจ านวน 500,000 หุ้น เป็นหุน้สามญัจ านวน
1,000,000 หุน้ โดยมมีูลคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 100 บาท โดยเมื่อวนัที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ไทยสยามนคร พรอ็พเพอรต์ี้ ไดร้บัค่าหุน้
ส าหรบัหุน้สามญัที่เพิม่จ านวน 500,000 หุ้น โดยมมีูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงนิ 50 ล้านบาท โดยมมีูลค่าหุน้ที่ช าระแล้ว
ตามมูลค่าที่ตราไว้ และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 จากการเพิ่มทุนดงักล่าว  
ท าใหบ้รษิทัมเีงนิลงทุนเพิม่ขึน้ 49.99 ลา้นบาท ตามสดัสว่นการถอืหุน้เดมิของบรษิทั 
 

12 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 
 
รายการเคลื่อนไหวส าหรบัที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  - สุทธ ิส าหรบังวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย
รายละเอยีดดงัน้ี 
 
  ข้อมลูทางการเงิน 
 ข้อมลูทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พนับาท พนับาท 
   

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562   
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 217,936 35,424 
ซือ้สนิทรพัย ์ 31,197 6,923 
โอนไปสนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (21,269) (21,269) 
คา่เสื่อมราคา (15,575) (920) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สทุธ ิ 212,289 20,158 
 
ในระหว่างงวด บริษัทได้โอนย้ายส านักงานขายและห้องตัวอย่างที่มีอายุไม่ถึง 1 ปี ไปเป็นสินทรพัย์หมุนเวียนอื่น เป็นจ านวนเงิน  
21.27 ลา้นบาท 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

26 

 
13 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เจา้หน้ีการคา้ - บุคคลหรอืกจิการอื่น 138,864 110,153 39,013 13,430 
 - บรษิทัยอ่ยและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
      (หมายเหตุขอ้ 16 ง)) 798 1,191 37,255 46,688 
 139,662 111,344 76,268 60,118 
     
เจา้หน้ีอื่น - บุคคลหรอืกจิการอื่น 42,055 31,037 22,991 10,708 
 - บรษิทัยอ่ย บุคคลและกจิการ     
    ทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 16 ง)) 2,639 1,895 3,756 9,937 
 44,694 32,932 26,747 20,645 
     
เงนิมดัจ าและเงนิรบัล่วงหน้า - บุคคลหรอืกจิการอื่น 37,013 41,061 20,801 16,225 
  37,013 41,061 20,801 16,225 
ดอกเบีย้คา้งจา่ย  6,315 4,130 4,099 3,155 
อื่นๆ  15,374 26,993 6,606 13,158 
 243,058 216,460 134,521 113,301 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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14 เงินกู้ยืม 

 
เงนิกูย้มื ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สว่นของหมนุเวยีน     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 158,309 29,742 35,226 - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ     
    - เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัทางการเงนิ 195,979 29,408 51,778 29,408 
    - ตัว๋สญัญาใชเ้งนิจากสถาบนัทางการเงนิ 204,754 173,816 95,000 78,816 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้     
   จากสถาบนัการเงนิ 559,042 232,966 182,004 108,224 
     
หุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 475,554 - 475,554 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึ       
   ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 405,764 466,255 51,761 245,209 
เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กูท้ีถ่งึก าหนด     
   ช าระภายในหน่ึงปี 405,764 941,809 51,761 720,763 
     
สว่นของไมห่มนุเวยีน     
หุน้กู ้ 428,769 - 428,769 - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 704,863 1,159,563 378,778 438,737 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและหุน้กู้ 1,133,632 1,159,563 807,547 438,737 
รวมเงนิกูย้มื 2,098,438 2,334,338 1,041,312 1,267,724 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 เงนิกู้ยมืระยะสัน้ของกลุ่มกิจการเป็นเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิและเงนิกู้ตามตัว๋สญัญาใช้เงนิ 
ที่กลุ่มกิจการออกให้กับสถาบันการเงิน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ถึงร้อยละ 8.20 ต่อปี (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : ร้อยละ 6.25  
ถงึรอ้ยละ 10.00 ต่อปี) และจะครบก าหนดช าระคนืภายใน 1 ปี  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

28 

 
14.1 รายการเคลื่อนไหวส าหรบัเงนิกู้ยมืระยะยาวส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุ 
 วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  ข้อมลูทางการเงิน 
 ข้อมลูทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท 
   

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที่ถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   
ราคาตามบญัชตีน้งวด 466,255 245,209 
รบัโอนเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 904,039 114,551 
จา่ยช าระเงนิกูย้มื (964,530) (307,999) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 405,764 51,761 
   
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ   
ราคาตามบญัชตีน้งวด 1,159,563 438,737 
เงนิกูย้มืเพิม่ขึน้ 454,597 58,500 
โอนเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (904,039) (114,551) 
คา่ธรรมเนียมการจดัหาเงนิกูย้มื (13,833) (7,037) 
ตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมการจดัหาเงนิกูย้มื 8,575 3,129 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 704,863 378,778 
 
ยอดคงเหลอืเงนิกู้ยมืระยะยาวที่มกีารขยายระยะเวลาการช าระหน้ีและเงนิกู้ยมืเพิม่ขึ้นระหว่างงวด ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 

   อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ)  หลกัประกนั มีการขยาย 

ประเภทเงินกู้ 
จ านวนเงิน 
(พนับาท) วนัครบก าหนด 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

การช าระ 
ดอกเบ้ีย 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

ระยะเวลา 
การช าระหน้ี 

         
บริษทั         
ระยะยาว 76,000 29 มนีาคม พ.ศ. 2562 MLR + 1.00 MLR + 1.00 รายเดอืน ก ก ขยายระยะเวลาถงึ 

30 มนีาคม 
พ.ศ. 2565 

ระยะยาว 89,800 19 เมษายน พ.ศ. 2562 MLR + 1.00 MLR + 1.00 รายเดอืน ก ก ขยายระยะเวลาถงึ  
19 เมษายน 
พ.ศ. 2565 

ระยะยาว 13,750 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 MLR MLR รายเดอืน ก ก ขยายระยะเวลาถงึ  
25 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 

ระยะยาว 58,500 16 มถิุนายน พ.ศ. 2567 MLR + 1.00 - รายเดอืน ก -      - 
         

รวมของบรษิทั 238,050        
               

 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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      อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ)  หลกัประกนั มีการขยาย 

ประเภทเงินกู้ 
จ านวนเงิน 
(พนับาท) วนัครบก าหนด 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

การช าระ 
ดอกเบ้ีย 

30 กนัยายน 
พ.ศ. 2562 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 

ระยะเวลา 
การช าระหน้ี 

         
บริษทัย่อย         
ระยะยาว 123,500 9 กนัยายน พ.ศ. 2561 MLR + 1.00 MLR + 1.00 รายเดอืน ก ก ขยายระยะเวลาถงึ 

        
9 มนีาคม 
พ.ศ. 2564 

ระยะยาว 16,217 27 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 MLR - รายเดอืน ก, ข - - 
ระยะยาว 21,661 15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 MLR + 1.00 - รายเดอืน ก, ข - - 
ระยะยาว 26,800 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 MLR - 0.50 - รายเดอืน ก - - 
ระยะยาว 60,000 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 MLR + 0.875 - รายเดอืน ก - - 
         

รวมของบรษิทัย่อย 248,178        
 

หมายเหต ุ
 

ก) โฉนดทีด่นิของโครงการทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่รวมทัง้ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนั 
ข) อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคารเป็นหลกัประกนั 
 

14.2 รายการเคลื่อนไหวส าหรบัหุน้กูส้ าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี  
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม และ 

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือน ส้ินสดุ 
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 พนับาท 
หุน้กูท้ีจ่ะถงึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี  
ราคาตามบญัชตีน้งวด 475,554 
ตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมการจดัหาหุน้กู้ 3,546 

จา่ยคนืหุน้กู ้ (479,100) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - 
  
หุน้กู ้  
ราคาตามบญัชตีน้งวด - 
การออกหุน้กู ้ 440,900 
คา่ธรรมเนียมการจดัหาหุน้กู้ (15,059) 
ตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมการจดัหาหุน้กู้ 2,928 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 428,769 
 
ณ วนัที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ในสกุลไทยบาทครัง้ที่ 1/2562 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธ ิ 
ไม่มหีลกัประกนั 1 ชุด มูลค่า 440.90 ล้านบาท มอีตัราดอกเบี้ยที่รอ้ยละ 6.75 ต่อปี ก าหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดอืน มอีาย ุ 
2 ปี นบัจากวนัออกหุน้กู ้หุน้กูจ้ะครบก าหนดช าระในวนัที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
บรษิัทมีวตัถุประสงค์ที่จะน าเงินที่ได้รบัจากการออกหุ้นกู้ครัง้น้ีเพื่อลงทุนในกิจการทัว่ไป และ/หรอื ใช้จ่ายคืนเงินกู้ และ/หรือ  
ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในกจิการ 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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14.3 ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 วงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช ้มดีงัน้ี 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่ได้เบิกใช้ 29,692 124,550 2,274 27,500 
วงเงินสินเช่ือเงินกู้ยืมระยะยาว     
   ท่ียงัไม่ได้เบิกใช้     
เงนิกูย้มือตัราดอกเบีย้ลอยตวั     
- ครบก าหนดภายใน 1 ปี 170,923 379,045 - 301,184 
- ครบก าหนดเกนิ 1 ปี 3,280,000 2,375,273 2,132,529 1,817,533 
รวมวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช้ 3,480,615 2,878,868 2,134,803 2,146,217 
 
มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิกูย้มืสว่นทีห่มนุเวยีนมมีลูคา่ใกลเ้คยีงราคาตามบญัช ีเน่ืองจากผลกระทบของอตัราคดิลดไมม่สีาระส าคญั 
 
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ยมืจดัอยู่ในระดบัชัน้มูลค่ายุตธิรรมระดบั  2 ซึ่งวดัมูลค่าโดยใช้อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืในตลาดที่สงัเกต
ได้ที่มีอยู่ และค านวณกระแสเงนิสดในอนาคต คิดลดด้วยอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยืมในตลาด ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน  
มลูค่ายตุธิรรมของเงนิกู้ยมืที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิมมีลูค่าใกล้เคยีงราคาตามบญัชเีน่ืองจากผลกระทบของอตัราคดิลด
ไมม่สีาระส าคญั 
 

15 รายได้อ่ืน 
 
รายไดอ้ื่นส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิน้สุด ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
รายไดจ้ากการยกเลกิสญัญา 639 524 266 233 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเครื่องจกัร 4,718 8,985 - - 
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสรา้ง 1,730 625 - - 
เงนิเบีย้ปรบัรบัจากผูร้บัเหมา - 2,731 - - 
ดอกเบีย้รบั 106 69 9,662 12,170 
อื่นๆ 897 1,796 103 1,989 
รวม 8,090 14,730 10,031 14,392 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดจ้ากการยกเลกิสญัญา 2,248 1,598 417 403 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเครื่องจกัร 17,293 16,808 - - 
รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสรา้ง 7,666 3,313 - - 
เงนิเบีย้ปรบัรบัจากผูร้บัเหมา - 7,607 - - 
เงนิชดเชยจากเบีย้ประกนัภยั 4,331 4,558 - - 
ดอกเบีย้รบั 1,250 1,066 40,714 41,407 
อื่นๆ 3,291 3,844 647 6,503 
รวม 36,079 38,794 41,778 48,313 
 

16 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 
 

กจิการและบุคคลที่มคีวามสมัพนัธก์บับรษิทั ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม โดยผ่านกจิการอื่นแหง่หน่ึงหรอืมากกวา่หน่ึงแห่ง โดยทีบุ่คคล
หรอืกิจการนัน้มอี านาจควบคุมบรษิทั หรอืถูกควบคุมโดยบรษิทั หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัที่ด าเนิน
ธรุกจิการลงทุน บรษิทัย่อย และบรษิทัยอ่ยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั บรษิทัรว่มและบุคคลทีเ่ป็นเจา้ของสว่น
ได้เสยีในสทิธอิอกเสยีงของบรษิทัซึ่งมอีิทธพิลอย่างเป็นสาระส าคญัเหนือกิจการ ผู้บรหิารส าคญัรวมทัง้กรรมการและพนักงานของ
บรษิทัตลอดจนสมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่านัน้ กจิการและบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 
 

ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลหรอืกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัซึ่งอาจมขีึน้ไดต้้องค านึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธ์
มากกวา่รปูแบบทางความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 
 

ความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิทัและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงัน้ี 
 

ช่ือกิจการ 
ประเทศท่ีจดัตัง้/

สญัชาติ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
   

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วงเวยีนใหญ่ขนส่ง ไทย มผีูถ้อืหุน้รว่มกนั 
บรษิทั ทเวลฟ์ มลัตพิลาย แอสเซท จ ากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้รว่มกนั 
บรษิทั เจา้พระยาเอน็จเินียริง่ แอนด์ ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัย่อยของบรษิทั 
   คอนสตรคัชัน่ จ ากดั   
บรษิทั ทรานเน็กซ ์เซอรว์สิ จ ากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้รว่มกนัและมกีรรมการรว่มกนักบักลุ่มกจิการ 
บรษิทั บางกอกไทยพรอ็พเพอรต์ี ้แอนด ์ ไทย มผีูถ้อืหุน้รว่มกนัและมกีรรมการรว่มกนักบักลุ่มกจิการ 
   คอนสตรคัชัน่ จ ากดั   
บรษิทั ทเีอม็เอ วนั จ ากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้รว่มกนัและมกีรรมการรว่มกนักบักลุ่มกจิการ 
บรษิทั ทเีอม็เอ ทู จ ากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้รว่มกนัและมกีรรมการรว่มกนักบักลุ่มกจิการ 
บรษิทั ทเีอม็เอ ทร ีจ ากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้รว่มกนัและมกีรรมการรว่มกนักบักลุ่มกจิการ 
บรษิทั สมารท์มเีดยี ครเีอชัน่ จ ากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นกรรมการของบรษิทัยอ่ย 
บรษิทั นครภริมย ์พรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นกรรมการของบรษิทัยอ่ย 
ผูบ้รหิารส าคญั ไทย บุคคลทีม่อี านาจและความรบัผดิชอบการวางแผนสัง่การและ 
     ควบคมุกจิกรรมต่างๆของกจิการไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม 
บคุคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั ไทย ผูถ้อืหุน้หลกัและ/หรอืกรรมการของกลุ่มกจิการ 

 

หุน้ของบรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 78.32 ถอืครองโดยครอบครวั แพทยานนัท์ ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบักจิการที่เกี่ยวขอ้งกนัทีส่ าคญัส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2561 
 

 
 

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี  30 กนัยายน 30 กนัยายน 
  พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 บริษทัย่อย พนับาท พนับาท 
    

ดอกเบีย้รบั บรษิทั พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 31,902 26,733 
 บรษิทั ไทยสยามนครพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 6,819 11,368 
 บรษิทั สยามมหานครพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 942 2,369 
  39,663 40,470 
    
คา่งานก่อสรา้งและวสัดกุ่อสรา้ง บรษิทั ไทยสยามนครพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั - 647 
  - 647 
    
คา่เช่าและคา่บรกิารจา่ย บรษิทั ไทยสยามนครพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 805 59 
 บรษิทั สยามมหานครพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 16,546 18,525 
  17,351 18,584 

    
รายไดอ้ื่น บรษิทั พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั - 3,945 
 บรษิทั ไทยสยามนครพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั - 1,241 
 บรษิทั สยามมหานครพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั - 448 
  - 5,634 
 
 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ผู้บริหารส าคญั     
คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 21,819 18,380 5,607 13,190 
ผลประโยชน์ผูบ้รหิาร 4,283 1,970 2,549 1,384 
คา่เช่า 51 75 51 65 
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 60 - - - 
ดอกเบีย้จา่ย - 9 - 4 
คา่สว่นกลางและคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ  923 921 923 921 
     
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนั     
คา่งานก่อสรา้งและวสัดกุ่อสรา้ง 1,466 368 - - 
คา่เช่าและคา่บรกิารจา่ย 3,615 2,688 300 29 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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บรษิทัเรยีกเกบ็ดอกเบีย้จากบรษิทัยอ่ยส าหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ในอตัรารอ้ยละ 8.00 - 10.00 ต่อปี (พ.ศ. 2561 : อตัรารอ้ยละ 7.10 - 10.50 ต่อปี) 
 
คา่งานก่อสรา้งและวสัดกุ่อสรา้ง คา่เช่าและบรกิารจา่ยคดิราคาตามสญัญา 
 
ค่าตอบแทนผู้บรหิารได้แก่ ค่าตอบแทนที่ผู้บรหิารได้รบัจากบรษิทัโดยความหมายของค าว่า “ผู้บรหิาร” เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 
คา่ตอบแทนกรรมการเป็นคา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ผูบ้รหิารเป็นผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัเมื่อเกษยีณอาย ุซึง่ค านวณโดยนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัอสิระ 
 
กลุ่มกจิการจา่ยดอกเบีย้เงนิกู้ยมืกรรมการในอตัรารอ้ยละ 0.37 ต่อปี 
 
ก) ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่นจากบรษิทัยอ่ย 

 
ยอดค้างช าระ ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ที่เกิดจากการให้บริการ ประกอบด้วย
รายละเอยีดดงัน้ี 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน     
     
บริษทัย่อย     
บรษิทั พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั - - 7,726 30,240 
บรษิทั ไทยสยามนครพรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั - - 741 1,278 
บรษิทั สยามมหานครพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั - - 472 2,146 
 - - 8,939 33,664 
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั     
     
บรษิทั เจา้พระยาเอน็จเินียริง่ แอนด ์     
   คอนสตรคัชัน่ จ ากดั 1,340 - - - 
 1,340 - 8,939 33,664 

 
 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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ข) เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งรบัจากบรษิทัยอ่ย 

 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้และดอกเบี้ยค้างรบัจากบริษัทย่อย ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 (พนับาท) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 อตัราดอกเบี้ยถวัเฉล่ีย เงินให้กู้ยืม ดอกเบีย้  
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรบัจากบริษทัย่อย (ร้อยละ) ระยะสัน้ ค้างรบั รวม 
     
บรษิทั พระยาพาณชิยพ์รอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั  8.00  413,000 5,725 418,725 
บรษิทั ไทยสยามนครพรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั   8.00 - 8.65 103,489 2,387 105,876 
บรษิทั สยามมหานครพรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั 10.00 5,000 64 5,064 
  521,489 8,176 529,665 
 
 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 (พนับาท) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 อตัราดอกเบี้ยถวัเฉล่ีย เงินให้กู้ยืม ดอกเบีย้  
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรบัจากบริษทัย่อย (ร้อยละ) ระยะสัน้ ค้างรบั รวม 
     
บรษิทั พระยาพาณชิยพ์รอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั  8.00 - 10.50  680,011 15,892 695,903 
บรษิทั ไทยสยามนครพรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั   7.50 - 8.65 134,368 741 135,109 
บรษิทั สยามมหานครพรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั 7.10 - 10.50 18,137 58 18,195 
  832,516 16,691 849,207 
 
รายการเคลื่อนไหวส าหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบี้ยค้างรบัจากบรษิทัย่อย ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน  
พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 
 ข้อมลูทางการเงิน 
 เฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พนับาท 
  

ราคาตามบญัชสีทุธติน้งวด 849,207 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ระหวา่งงวด 176,000 
ดอกเบีย้คา้งรบัเพิม่ขึน้ 39,661 
รบัช าระคนืเงนิใหกู้ย้มื (487,026) 
รบัช าระคนืดอกเบีย้คา้งรบั (48,177) 
ราคาตามบญัชสีทุธปิลายงวด  529,665 
 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ยเป็นเงนิใหกู้ย้มืไมม่หีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท และมกี าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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ค) สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน      
   - เงินประกนัทัว่ไป     
     
บริษทัย่อย     
บรษิทั สยามมหานครพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั - - 4,909 4,909 
 - - 4,909 4,909 
 

ง) เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่นจากบรษิทัยอ่ยและบุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 
ยอดคา้งช าระ ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 ที่เกิดจากการซื้อสนิค้าและรบับรกิารประกอบดว้ย
รายละเอยีดดงัน้ี 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เจ้าหน้ีการค้า     
     
บริษทัย่อย     
บรษิทัไทยสยามนครพรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั - - 37,255 46,688 
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 798 1,191 - - 
 798 1,191 37,255 46,688 
เจ้าหน้ีอ่ืน     
     
บริษทัย่อย     
บรษิทั พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั - - 20 5,208 
บรษิทัไทยสยามนครพรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั - - - 370 
บรษิทั สยามมหานครพรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั - - 2,100 2,682 
บคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 2,639 1,895 1,636 1,677 
 2,639 1,895 3,756 9,937 
 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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จ) ตน้ทุนงานก่อสรา้งทีย่งัไมถ่งึก าหนดช าระ 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ต้นทุนการก่อสร้าง     
   ท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ       
บริษทัย่อย      
   บรษิทัไทยสยามนครพรอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั - - 41,850 653 
 - - 41,850 653 

 
ฉ) ภาระผกูพนักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงัน้ี 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาระผกูพนัตามสญัญาท่ีจะต้องใช้เงินทุน     
สญัญาท่ียงัไม่รบัรู้     
- ค่าออกแบบและค่าก่อสร้างโครงการ     
      บรษิทัยอ่ย - - 255,157 145,179 
 - - 255,157 145,179 
     
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานและ     
   บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกนัท่ียกเลิกไม่ได้     
      บรษิทัยอ่ย     
          -  ภายในหน่ึงปี - - 4,961 - 
          -  หลงัจากหน่ึงปีแต่ไมเ่กนิหา้ปี - - - - 
 - - 4,961 - 
     
      บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
          -  ภายในหน่ึงปี 1,287 694 - 51 
          -  หลงัจากหน่ึงปีแต่ไมเ่กนิหา้ปี 965 - - - 
 2,252 694 - 51 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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ช) การค ้าประกนัจากบุคคลหรอืกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 

 
ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 บริษัทได้รบัการค ้าประกันวงเงนิเบิกเกินบัญชี และวงเงินสินเชื่อจากบุคคลและกิจการ 
ที่เกี่ยวข้องกันจ านวน 2,199 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 3,101 ล้านบาท) ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  
บริษัทมียอดหน้ีคงค้างกับสถาบันการเงินและกิจการอื่นส าหรบัวงเงินดังกล่าวเป็นจ านวน 554 ล้านบาท (31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2561 : 771 ลา้นบาท) 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยได้รบัการค ้าประกนัวงเงนิเบิกเกินบญัช ีและวงเงนิสนิเชื่อจากบุคคลและกิจการ 
ที่เกี่ยวข้องกันจ านวน 3,027 ล้านบาท (31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 : 3,627 ล้านบาท) ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  
บรษิทัย่อยมยีอดหน้ีคงค้างกบัสถาบนัการเงนิและกิจการอื่นส าหรบัวงเงนิดงักล่าวเป็นจ านวน 997 ล้านบาท (31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 : 1,115 ลา้นบาท) 
 

17 ภาระผกูพนักบับคุคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 
 
กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนักบับุคคลหรอืกจิการทีไ่มเ่กี่ยวขอ้งกนั ดงัน้ี 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2561 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาระผกูพนัตามสญัญาท่ีจะต้องใช้เงินทุน     
สญัญาทีย่งัไมร่บัรู ้     
   - ทีด่นิ 528,840 90,832 - - 
   - คา่ออกแบบและคา่ก่อสรา้งโครงการ 550,498 101,053 388,879 35,006 
   - เครื่องจกัร - 2,354 - - 
 1,079,338 194,239 388,879 35,006 
     
ภาระผกูพนัอ่ืนๆ     
   - คา่โฆษณา 5,853 1,573 4,548 62 
   - หนงัสอืค ้าประกนัจากธนาคาร 67,998 66,178 35,852 35,852 
   - สญัญาอื่นๆ 3,693 3,128 3,013 2,632 
 77,544 70,879 43,413 38,546 
 
ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงมีที่ดินในโครงการที่ติดภาระจ ายอมประมาณ 1 ไร่ มูลค่า 1.37 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : ประมาณ 1 ไร ่มลูคา่ 1.37 ลา้นบาท)  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 
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18 ภาระค า้ประกนั และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 

 
การค ้าประกนั 
 
ณ วันที่  30 กันยายน พ.ศ. 2562 บริษัทมีภาระค ้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินสินเชื่ อให้กับบริษัทย่อยจ านวน  3,618  
ล้านบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 2,667 ล้านบาท) ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 บรษิทัย่อยมยีอดหน้ีคงค้างกบัสถาบนัการเงนิและ
กจิการอื่นส าหรบัวงเงนิดงักล่าวเป็นจ านวน 911 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 869 ลา้นบาท) 
 
ณ วนัที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยมีภาระค ้าประกนัวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินสินเชื่อให้กบับริษัทจ านวน 998 ล้านบาท  
(31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 1,084 ล้านบาท) ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 บรษิทัมยีอดหน้ีคงคา้งกบัสถาบนัการเงนิส าหรบัวงเงนิดงักล่าว
เป็นจ านวน 215 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 : 314 ลา้นบาท) 
 
คดฟ้ีองรอ้ง 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2562 คดฟ้ีองรอ้งที่มกีารเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระส าคญัจากงบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที่ 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2561 มดีงัน้ี 
 
เมื่อเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 บริษัทย่อยของบริษัทถูกฟ้องร้องในฐานะจ าเลยโดยนิติบุคคลโครงการอาคารชุดโครงการหน่ึง  
เมื่อเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยของบรษิทัรวมถึงกรรมการของบรษิทัย่อยถูกฟ้องร้อง 2 คด ีในฐานะจ าเลย  
โดยลูกบา้นจ านวน 22 รายในโครงการอาคารชุดในคดผีดิสญัญาและอกีคดถูีกฟ้องโดยลูกคา้รายหน่ึง และเมื่อเดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 
บรษิทัย่อยของบรษิทัถูกฟ้องรอ้งในฐานะจ าเลยโดยส านักงานคุม้ครองผู้บรโิภคอกี 2 คด ีในคดผีดิสญัญา เรยีกรอ้งค่าความเสยีหาย
รวม 5 คดี โดยมีทุนทรพัย์รวมดอกเบี้ยแล้วทัง้สิ้น 95.67 ล้านบาท ทัง้น้ีศาลชัน้ต้นได้มีการนัดพิจารณาคดีดงักล่าวในสิ้นเดือน
พฤศจิกายนและเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2562 อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการยงัไม่ได้ตัง้ประมาณการหน้ีสนิในข้อมูลทางการเงนิรวมตาม
ความเหน็ของผูบ้รหิารและฝา่ยกฎหมายของกลุ่มกจิการเน่ืองจากคาดวา่จะไมเ่กดิความเสยีหายอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 
นอกจากน้ี เมื่อวนัที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ศาลฎีกาไดต้ดัสนิคดหีน่ึงที่บรษิทัถูกฟ้องในฐานะจ าเลย และมบีรษิทัประกนัแห่งหน่ึงเป็น
จ าเลยร่วม ในความผดิฐานละเมดิแก่บุคคลที่อาศยัอยู่ใกล้โครงการของบรษิทั โดยมทีุนทรพัย์ที่เปิดเผยในงบการเงนิประจ าปีสิ้นสุด
วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 จ านวน 32 ล้านบาท ทัง้น้ีศาลฎีกาได้พจิารณาผลของคดแีล้ว โดยบรษิทัต้องชดใช้ค่าความเสยีหายที่
เกดิขึน้เป็นจ านวนเงนิ 1.60 ล้านบาท และบรษิทัประกนัต้องร่วมช าระคา่เสยีหายเป็นจ านวนเงนิ 14.40 ล้านบาท อย่างไรกต็ามบรษิทั
ไดบ้นัทกึส ารองค่าเผื่อหน้ีสนิที่เกดิขึน้พรอ้มดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายทางศาลทีเ่กี่ยวขอ้งโดยครอบคลุมค่าความเสยีหายทัง้หมดแลว้เป็น
จ านวนเงนิ 2.22 ลา้นบาท 
 
นอกจากทีก่ล่าวขา้งต้น คดฟ้ีองรอ้งอื่นไมม่กีารเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นสาระส าคญัจากงบการเงนิของรอบปีบญัช ีวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
 


