
บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)  
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)  
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท เจ้าพระยามหานคร จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และ 
ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม
และงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ  
และงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูล 
ทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รบัผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินรวมและ  
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล  
ส่วนข้าพเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการให้ขอ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าว
จากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ขอบเขตการสอบทาน  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดย 
ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตของกิจการ” การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบด้วยการใช้วิธีการสอบถามบุคลากร 
ซึง่ส่วนใหญ่เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้ มขีอบเขต
จ ากดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจ้าไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมด 
ซึง่อาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได ้
 

ข้อสรปุ 
 

ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได้จดัท าขึ้น 
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 

ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 

ขา้พเจา้ขอใหส้งัเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลขอ้ 3 ทีอ่ธบิายถงึนโยบายการบญัชเีกี่ยวกบัการน าขอ้ยกเวน้
จากมาตรการผ่อนปรนชัว่คราวเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ทีอ่อกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถือปฏบิตัิส าหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ้นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2563 
ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทัง้นี้ ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปลีย่นแปลงไปเนื่องจากเรื่องทีข่า้พเจา้ใหข้อ้สงัเกตนี้ 
 
 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
นภนุช  อภิชาตเสถียร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 122,411 62,560 60,399 15,173

ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น - สทุธิ 8 112,625 118,834 16,135 16,823

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแกแ่ละดอกเบี�ยคา้งรบั

จากบรษิทัยอ่ย 16 ข) - - 647,700 631,715

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแกก่จิการอื�น 300 300 - -

โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่ง

การพฒันา - สทุธิ 9 3,512,867 3,380,913 2,216,368 1,949,358

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื�น 46,479 43,994 48,561 35,785

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 3,794,682 3,606,601 2,989,163 2,648,854

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มภีาระคํ�าประกนั 18,549 32,066 9,318 22,853

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 11 - - 192,007 196,157

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกบ่รษิทัยอ่ย 16 ข) - - 43,021 -

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแกก่จิการอื�น 10,000 10,000 10,000 10,000

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 7 59,620 - 59,620 -

อสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทุน - สทุธิ 13,460 13,460 11,009 11,009

โครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา - สทุธิ 1,164,306 1,164,306 874,420 874,420

สทิธกิารเชา่ที�ดนิ - สทุธิ - 12,167 - -

ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 12 140,623 198,229 12,427 10,741

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 4 70,793 - 152,095 -

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สทุธิ 11,542 12,118 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 82,595 82,400 42,986 42,724

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื�น 64,421 65,239 18,788 34,106

รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 1,635,909 1,589,985 1,425,691 1,202,010

รวมสินทรพัย์ 5,430,591 5,196,586 4,414,854 3,850,864

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  _______________________________________      กรรมการ  ________________________________________
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ

หนี�สินหมนุเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั �นจาก

สถาบนัการเงนิ กจิการอื�น

และบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั 14 641,769 696,351 314,722 306,877

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 13 284,858 306,101 180,744 182,495

ตน้ทุนงานกอ่สรา้งที�ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 83,386 51,542 100,629 82,076

เงนิกูย้มืระยะยาวที�ถงึกาํหนดชาํระภายในหนึ�งปี 14 148,757 202,939 20,699 36,385

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 11,442 8,687 - -

หนี�สนิตามสญัญาเชา่สว่นที�ถงึกาํหนด

ชาํระภายในหนึ�งปี 1,841 602 6,358 -

หนี�สนิหมุนเวยีนอื�น 30,837 30,572 6,336 10,001

รวมหนี�สนิหมุนเวยีน 1,202,890 1,296,794 629,488 617,834

หนี�สินไม่หมนุเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู้ 14 1,594,589 1,265,015 1,407,698 976,836

หนี�สนิตามสญัญาเชา่ 1,365 434 147,302 -

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24,231 23,418 12,087 11,755

หนี�สนิไมห่มุนเวยีนอื�น 533 530 127 125

รวมหนี�สนิไมห่มุนเวยีน 1,620,718 1,289,397 1,567,214 988,716

รวมหนี�สิน 2,823,608 2,586,191 2,196,702 1,606,550

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ่)

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนี�สินและส่วนของเจ้าของ (ตอ่)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญั 1,000 ลา้นหุน้ 

      มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ทุนที�ออกและชาํระเตม็มลูคา่แลว้

   หุน้สามญั 1,000 ลา้นหุน้ 

      มลูคา่ที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้หุน้สามญั 467,900 467,900 467,900 467,900

กาํไรสะสม

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 100,000 100,000 100,000 100,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,062,720 1,066,132 650,252 676,414

องคป์ระกอบอื�นของสว่นของเจา้ของ (23,637) (23,637) - -

รวมส่วนของเจ้าของ 2,606,983 2,610,395 2,218,152 2,244,314

รวมหนี�สินและส่วนของเจ้าของ 5,430,591 5,196,586 4,414,854 3,850,864

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 233,508 346,202 9,775 32,357

รายไดจ้ากการก่อสรา้ง 29,229 32,070 - -

รวมรายได้ 262,737 378,272 9,775 32,357

ต้นทนุ

ตน้ทุนจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ (131,847) (195,109) (5,643) (19,747)

ตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง (31,552) (28,760) - -

รวมต้นทนุ (163,399) (223,869) (5,643) (19,747)

กาํไรขั �นต้น 99,338 154,403 4,132 12,610

รายไดอ้ื�น 15 12,200 17,143 14,516 16,891

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (54,322) (54,799) (23,206) (20,874)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (44,422) (48,538) (15,505) (14,817)

คา่ใชจ้า่ยอื�น (5,800) (12,770) 31 (51)

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนต้นทนุทางการเงิน

และ(ค่าใช้จ่าย) ผลประโยชน์ภาษีเงินได้ 6,994 55,439 (20,032) (6,241)

ตน้ทุนทางการเงนิ (3,011) (18,456) (6,392) (7,830)

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อน(ค่าใช้จ่าย) ผลประโยชน์

ภาษีเงินได้ 3,983 36,983 (26,424) (14,071)

(คา่ใชจ้า่ย) ผลประโยชน์ภาษเีงนิได้ (5,700) (14,087) 262 266

กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิสาํหรบังวด (1,717) 22,896 (26,162) (13,805)

กาํไรเบด็เสรจ็อื�น :

รายการที�จะจดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- การเปลี�ยนแปลงในมลูคา่ยตุธิรรมของ

เงนิลงทุนเผื�อขาย - 120 - 120

- ภาษเีงนิไดข้องรายการที�จะจดัประเภท

รายการใหมไ่ปยงักาํไรหรอืขาดทุนในภายหลงั - (24) - (24)

กาํไรเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบังวด - สทุธิจากภาษี - 96 - 96

กาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด (1,717) 22,992 (26,162) (13,709)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ)

สว่นที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (1,717) 22,896 (26,162) (13,805)

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

(1,717) 22,896 (26,162) (13,805)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม

สว่นที�เป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (1,717) 22,992 (26,162) (13,709)

สว่นที�เป็นของสว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีาํนาจควบคมุ - - - -

(1,717) 22,992 (26,162) (13,709)

กาํไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน (บาท) (0.002) 0.023 (0.026) (0.014)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)  (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

ส่วนตํ�ากว่าทุน

ทุนจดทะเบียน จดัสรร - จากการรวมธรุกิจ การเปลี�ยนแปลง

ที�ออกและชาํระ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ภายใต้การ ในมลูค่ายติุธรรมของ รวมส่วนของ

หมายเหตุ เตม็มลูค่าแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร ควบคมุเดียวกนั เงินลงทุนเผื�อขาย เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563

- ตามที�รายงานไว้เดิม 1,000,000 467,900 100,000 1,066,132 (23,637) - 2,610,395

ผลกระทบของการเปลี�ยนนโยบายการบญัชี 4 - - - (1,695) - - (1,695)

ยอดคงเหลือที�ปรบัปรงุแล้ว 1,000,000 467,900 100,000 1,064,437 (23,637) - 2,608,700

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (1,717) - - (1,717)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 1,000,000 467,900 100,000 1,062,720 (23,637) - 2,606,983

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2562 1,000,000 467,900 100,000 1,081,988 (23,637) 349 2,626,599

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - 22,896 - 96 22,992

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 1,000,000 467,900 100,000 1,104,884 (23,637) 445 2,649,591

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม

ส่วนของเจ้าของ

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (พนับาท)

องคป์ระกอบอื�นของส่วนของเจ้าของ
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น

ทุนจดทะเบียน การเปลี�ยนแปลง

ที�ออกและชาํระ จดัสรร - ทุนสาํรอง ในมลูค่ายติุธรรมของ รวมส่วนของ

เตม็มลูค่าแล้ว ส่วนเกินมลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เงินลงทุนเผื�อขาย เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 1,000,000 467,900 100,000 676,414 - 2,244,314

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (26,162) - (26,162)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 1,000,000 467,900 100,000 650,252 - 2,218,152

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

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (13,805) 96 (13,709)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 1,000,000 467,900 100,000 686,666 445 2,255,011

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

กาํไรสะสม

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (พนับาท)
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

3,983 36,983 (26,424) (14,071)

คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 8,551 12,168 3,367 6,001

กาํไรจากการขายเงนิลงทุนเผื�อขาย - (89) - (89)

โอนกาํไรเบด็เสรจ็อื�นเขา้กาํไรจากการขาย

เงนิลงทุนเผื�อขาย - (7) - (7)

คา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญู 561 843 - -

การดอ้ยคา่เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - 4,150 -

(3,469) (1,274) (58) (55)

คา่ใชจ้่ายผลประโยชน์พนกังาน 813 1,511 332 790

รายไดจ้ากการยกเลกิสญัญา (279) (874) (86) (61)

15 (51) (99) (13,593) (16,642)

2,301 12,344 6,796 4,787

 - คา่ธรรมเนียมการจดัหาเงนิกูย้มื 4,226 6,112 3,063 3,043

16,636 67,618 (22,453) (16,304)

การเปลี�ยนแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิดาํเนินงาน

- ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น 5,648 (40,040) 688 18,265

- โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งการพฒันา (75,397) 105,215 (225,944) (25,855)

- สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น (2,553) (2,087) (12,775) 64

- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 5,358 (243) 15,739 (120)

- เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น (20,832) 627 (1,665) (25,573)

- ตน้ทุนงานก่อสรา้งที�ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 31,844 4,960 18,553 9,737

- หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 2,701 (1,137) (3,607) (4,336)

- หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น - (1,441) 2 -

เงนิสดไดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมดาํเนินงาน (36,595) 133,472 (231,462) (44,122)

จ่ายตน้ทุนทางการเงนิ (57,081) (32,056) (42,877)          (13,413)          

จ่ายคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ (7,680) (7,329) (420) (1,551)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (101,356) 94,087 (274,759) (59,086)

รายการปรบัปรงุ

กลบัรายการประมาณการหนี�สนิ

ดอกเบี�ยรบั

ตน้ทุนทางการเงนิ - ดอกเบี�ยจ่าย

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อน(คา่ใชจ้่าย) ผลประโยชน์ภาษเีงนิได้
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบี�ยรบั 51 99 6,841 14,884

เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มภีาระคํ�าประกนัเพิ�มขึ�น 13,517 (31) 13,535 (5)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัยอ่ย 16 ข) - - 24,400 93,852

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 16 ข) - - 57,846

เงนิสดจ่ายเพื�อใหเ้งนิกูย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัยอ่ย 16 ข) - - (103,500) -

เงนิสดจ่ายเพื�อใหเ้งนิกูย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 16 ข) - - (31,000)

เงนิสดจ่ายเพื�อใหเ้งนิกูย้มืระยะสั �นแก่กจิการอื�น - 1,056 - -

เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนเผื�อขาย - 64,296 - 64,296

เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อเงนิลงทุนเผื�อขาย - (9,200) - (9,200)

เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูคา่

ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น (59,620) - (59,620) -

เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ (6,098) (13,778) (1,995) (1,142)

เงนิสดจ่ายเพื�อซื�อสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (17) (366) - -

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (52,167) 42,076 (93,493) 162,685

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ

และกจิการอื�นเพิ�มขึ�น - สทุธิ (39,509) 109,320 6,794 21,582

ชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั (17,001) - - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาว

จากสถาบนัการเงนิ 14 439,154 136,535 439,154 -

ชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 14 (167,583) (386,717) (27,509) (159,867)

เงนิสดจ่ายสาํหรบัคา่ธรรมเนียม

การจดัหาเงนิกูย้มื (207) (1,825) - (1,037)

จ่ายชาํระคนืหนี�สนิตามสญัญาเชา่ (1,431) (554) (1,494) -

จ่ายคนืดอกเบี�ยสญัญาเชา่ (49) - (3,467) -

จ่ายเงนิปนัผล - (50) - (50)

เงินสดสทุธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน 213,374 (143,291) 413,478 (139,372)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เพิ�มขึ�น(ลดลง)สทุธิ 59,851 (7,128) 45,226 (35,773)

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที� 1 มกราคม 62,560 119,325 15,173 46,904

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ณ วนัที� 31 มีนาคม 122,411 112,197 60,399 11,131

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

เจา้หนี�คา่ซื�อที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 7 20 - 50

เจา้หนี�เงนิปนัผล 21 - 21 -

หนี�สนิจากการซื�ออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเชา่การเงนิ - 766 - -

โอนจากที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์

   ไปเป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีนอื�น - 15,571 - 15,571

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ�งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี�

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

12 

 

1 ข้อมูลทั �วไป 

 

บรษิทั เจา้พระยามหานคร จํากดั (มหาชน) (บรษิัท) เป็นบรษิทัมหาชนจํากดั และเป็นบรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

ซึ�งจดัตั �งขึ�นในประเทศไทย และมทีี�อยู่ตามที�ไดจ้ดทะเบยีนไวด้งันี�  

 

เลขที� 909/1 ชั �น 6 หอ้ง 601-602 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ แขวงดาวคะนอง เขตธนบุร ีกรุงเทพมหานคร 

 

การดําเนินธุรกิจหลักของบรษิัทและบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) คือ การพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื�อขาย รบัจ้างก่อสร้าง ให้เช่าและ

ใหบ้รกิาร  

 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี�แสดงในสกุลเงนิบาทดว้ยหน่วยพนับาท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอย่างอื�น 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิัท เมื�อวนัที� 13 พฤษภาคม  

พ.ศ. 2563 

 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการที�นําเสนอนี�ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 

 

2 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน 

 

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดัทําขึ�นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 34 เรื�อง การรายงาน 

ทางการเงินระหว่างกาล และข้อกําหนดเพิ�มเติมอื�นเกี�ยวกับรายงานทางการเงินที�ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และ 

ตลาดหลกัทรพัย ์ 
 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ�นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทยที�จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที�มีเนื�อความขดัแย้งกันหรอืมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 

3 นโยบายการบญัชี 
 

นโยบายการบัญชีที�ใช้ในการจัดทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเป็นนโยบายเดียวกันกับนโยบายการบัญชีที�ใช้ในการจดัทํา 

งบการเงนิสาํหรบัปีบญัชสีิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ยกเวน้เรื�องดงัต่อไปนี� 
 

1) การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่มาถือปฏิบัติและการเลือกใช้มาตรการผ่อนปรนที�เกี�ยวข้องดังที�กล่าว 

ในหมายเหตุขอ้ 4 และ 
 

2) การนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั �วคราวเพื�อลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัส 

โคโรนา 2019 (มาตรการผ่อนปรนชั �วคราวเพื�อลดผลกระทบจาก COVID-19) ที�ออกโดยสภาวชิาชพีบญัช ีมาถอืปฏบิตัสิําหรบั

รอบระยะเวลารายงานสิ�นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ดงัต่อไปนี� 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การกลบัรายการสินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี 

 

กลุ่มกิจการและบรษิัทเลือกที�จะไม่นําขอัมูลสถานการณ์ COVID-19 ซึ�งเป็นสถานการณ์ที�มีความไม่แน่นอน มาร่วมในการ

พจิารณาประมาณการความเพยีงพอของกําไรทางภาษทีี�จะเกดิขึ�นในอนาคตเพื�อจะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี

แต่กลุ่มกิจการจะลดมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอตดับญัชลีง เมื�อเห็นว่าไม่มคีวามเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที�จะมี

กําไรทางภาษเีพยีงพอเพื�อที�จะใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อตดับญัชดีงักล่าว 

 

การด้อยค่าของต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัยร์ะหว่างการพฒันาและโครงการอสงัหาริมทรพัยร์อการพฒันา   

 

กลุ่มกิจการและบรษิัทเลือกที�จะไม่นําข้อมูลที�เกี�ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ที�มีผลต่อการพยากรณ์ข้อมูลการขายและ 

ราคาขายของโครงการที�มียอดขายเคลื�อนไหวช้าและโครงการที�ค้างนาน มาถือเป็นข้อบ่งชี�การด้อยค่า ในการพิจารณา 

ว่าสนิทรพัยข์องกลุ่มกจิการและบรษิทัอาจมกีารดอ้ยค่าหรอืไม ่

 

การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
บรษิัทเลือกที�จะไม่นําข้อมูลที�เกี�ยวกบัสถานการณ์ COVID-19 ที�มผีลต่อการพยากรณ์ทางการเงนิและประมาณการกระแสเงนิสด

ของผลตอบแทนที�คาดว่าจะไดร้บัจากบรษิทัย่อยนั �นในอนาคตมาใชป้ระกอบการพจิารณามูลค่าที�คาดว่าจะไดร้บัคนืซึ�งประเมนิจาก

มลูค่าจากการใช ้ 
 

การด้อยค่าของลูกหนี�การค้า  

 
กลุ่มกิจการเลือกที�จะไม่ นําข้อมูลที�เกี�ยวกับสถานการณ์ COVID-19 ที�มีผลต่อการพิจารณาข้อมูลที�มีการคาดการณ์ 

ไปในอนาคต (Forward looking information) มาใช้ในการพจิารณารบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดติที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของลูกหนี�การค้า 

ซึ�งกลุ่มกิจการเลือกใช้วิธีการอย่างง่ายในการคํานวณ โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นวดัมูลค่าโดยใช้ข้อมูล 
ผลขาดทุนดา้นเครดติในอดตี ประกอบกบัดุลยพนิิจของผูบ้รหิารในการประมาณการผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิขึ�น 

 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรพัยท์างการเงินที�วดัมลูค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 

 

กลุ่มกจิการและบรษิทัเลอืกที�จะไม่นําขอ้มูลที�เกี�ยวกบัสถานการณ์ COVID-19 ที�มผีลต่อการวดัมูลค่าเงนิลงทุนในตราสารทุน 

ที�ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลาบัญชี ด้วยมูลค่าเดียวกับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าว  

ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติัและการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี 

 

กลุ่มกจิการได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิ (TAS 32, TFRS 7 และ TFRS 9) และที�เกี�ยวกบั

สัญญาเช่า (TFRS 16) โดยปรับปรุงย้อนหลังตั �งแต่วันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 แต่กลุ่มกิจการไม่ได้ทําการปรับปรุงย้อนหลัง 

งบการเงนิที�แสดงเปรยีบเทยีบสําหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีพ.ศ. 2562 ซึ�งเป็นแนวทางที�สามารถกระทําไดต้ามขอ้กําหนดของมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าว ทั �งนี�กลุ่มกิจการได้ทําการปรับปรุงรายการและจัดประเภทรายการใหม่ตามข้อกําหนด 

ของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ในยอดยกมา ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ของงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

ทั �งนี� ผู้บรหิารได้พจิารณาแล้วว่าการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวกับเครื�องมอืทางการเงนิ (TAS 32 , TFRS 7 และ 

TFRS 9) มาถอืปฏบิตัไิม่มผีลกระทบที�มนีัยสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 

 

การปรบัปรุงรายการแต่ละรายการในงบแสดงฐานะทางการเงนิจากการปรบัใชก้ลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงนิเกี�ยวกบัมาตรฐาน

เรื�องสญัญาเช่า (TFRS 16) และมาตรฐานการรายงานทางการเงนิที�เกี�ยวกบัเครื�องมอืทางการเงนิ (TFRS9) เป็นครั �งแรกมดีงันี� 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

พ.ศ.2562 

ตามที�รายงาน 

ไว้เดิม 

TFRS16 

รายการปรบัปรงุและ

การจดัประเภท

รายการใหม ่

TFRS9 

รายการปรบัปรงุและ

การจดัประเภท

รายการใหม ่

ณ วนัที� 1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

ตามที�ปรบัปรงุใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรพัย ์     
     

สินทรพัยห์มุนเวียน     

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - สุทธ ิ 118,834 - (1,695) 117,139 
     

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     

สทิธกิารเช่าที�ดนิ - สุทธ ิ 12,167 (12,167) - - 
ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ 198,229 (56,982) - 141,247 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ - 72,160 - 72,160 
 

หนี�สิน     
     

หนี�สินหมุนเวียน     

หนี�สนิตามสญัญาเช่าที�ถงึกําหนดชาํระ     

  ภายในหนึ�งปี 602 1,623 - 2,225 
     

หนี�สินไม่หมุนเวียน     
     

หนี�สนิตามสญัญาเช่า 434 1,388 - 1,822 
     

ส่วนของเจ้าของ     
     

กําไรสะสม - ยงัไม่จดัสรร 1,066,132 - (1,695) 1,064,437 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะบริษทั 

 

 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

ตามที�รายงานไว้เดิม 

 

TFRS16 

รายการปรบัปรงุ 

ณ วนัที� 1 มกราคม 

พ.ศ. 2563 

ตามที�ปรบัปรงุใหม่ 

 พนับาท พนับาท พนับาท 
    

สินทรพัย ์    

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน    

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ - 155,153 155,153 

หนี�สิน    

หนี�สินหมุนเวียน    

หนี�สนิตามสญัญาเช่าที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี - 6,173 6,173 

หนี�สินไม่หมุนเวียน    

หนี�สนิตามสญัญาเช่า - 148,980 148,980 
 

รายการปรบัปรุงเกี�ยวกบัการรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี�สนิตามสญัญาเช่าขา้งตน้สามารถสรุปไดด้งันี� 

 

กลุ่มกิจการได้นํา TFRS 16 มาถือปฏิบตัิ โดยการรบัรูห้นี�สนิตามสญัญาเช่าสําหรบัสญัญาเช่าที�ได้เคยถูกจดัประเภทเป็นสญัญาเช่า
ดําเนินงานตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที� 17 (TAS 17) เรื�อง สัญญาเช่า ทั �งนี�  หนี�สินตามสัญญาเช่า ณ วันที�นํา TFRS 16  

มาถอืปฏบิตัดิงักล่าวจะรบัรูด้ว้ยมูลค่าปจัจุบนัของหนี�สนิที�จะต้องชําระ คดิลดดว้ยอตัรากู้ยมืส่วนเพิ�ม ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 

โดยอัตรากู้ยืมส่วนเพิ�มที�กลุ่มกิจการนํามาใช้ในการคิดลดดงักล่าวกล่าวคือ ร้อยละ 4.66 ถึง ร้อยละ 8.11 และอัตรากู้ยืมส่วนเพิ�ม 
ที�บรษิทันํามาใชใ้นการคดิลดดงักล่าวคอื รอ้ยละ 8.48 ถงึ รอ้ยละ 9.07 

 

สําหรบัสัญญาเช่าที�เดิมกลุ่มกิจการได้รบัรู้เป็นสัญญาเช่าทางการเงินนั �น จะรบัรู้ด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรพัย์ตามสญัญาเช่า 

ทางการเงนิและหนี�สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที�กลุ่มกจิการฯนํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตัคิรั �งแรก โดยจดัประเภทเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้

และหนี�สนิตามสญัญาเช่า ทั �งนี�กลุ่มกจิการจะเริ�มนําขอ้กําหนดของการรบัรูร้ายการภายใต้ TFRS 16 มาถอืปฏบิตักิบัรายการดงักล่าว
ภายหลงัวนัที�ถอืปฏบิตัคิรั �งแรก 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

16 

 

 ข้อมูลทางการเงิน

รวม 

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 พนับาท พนับาท 
   

ภาระผูกพนัตามสญัญาเช่าดําเนินงานที�ไดเ้ปิดเผยไว ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  4,471 21,487 

หกั: ผลกระทบจากอตัราดอกเบี�ยการกูย้มืส่วนเพิ�มของผูเ้ช่า   

            ณ วนัที�นําใชเ้ป็นครั �งแรก (209) (13,671) 

บวก:  หนี�สนิตามสญัญาเช่าการเงนิที�ไดร้บัรู ้ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 1,036 - 
หกั: สญัญาเช่าระยะสั �นที�รบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง  (1,251) (1,643) 

บวก:    รายการปรบัปรุงที�เกี�ยวขอ้งกบัการต่อสญัญา - 125,768 

บวก:    รายการปรบัปรุงที�เกี�ยวขอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงในอตัราหรอืดชันีที�กระทบต่อ   

             จํานวนเงนิผนัแปรตามสญัญา - 23,212 

หนี�สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 4,047 155,153 

   

   หนี�สนิตามสญัญาเช่า - ส่วนที�หมุนเวยีน 2,225 6,173 

   หนี�สนิตามสญัญาเช่า - ส่วนที�ไม่หมุนเวยีน 1,822 148,980 

หนี�สนิตามสญัญาเช่า ณ วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 4,047 155,153 

 

กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัย์สทิธิการใชท้ี�เป็นการเช่าที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์เสมอืนหนึ�งว่ากลุ่มกจิการไดนํ้า TFRS 16 มาถอืปฏิบตัิตั �งแต ่

วนัเริ�มต้นสญัญาเช่านั �น และกลุ่มกิจการรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิารใชป้ระเภทอื�น ๆ ดว้ยจํานวนเดยีวกบัหนี�สนิตามสญัญาเช่า ปรบัปรุงด้วย

ยอดยกมาของจํานวนเงนิค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า หรอื ค่าเช่าคา้งชําระที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ทั �งนี�
กลุ่มกจิการไม่มสีญัญาเช่าที�เป็นสญัญาที�สรา้งภาระที�ตอ้งนํามาปรบัปรุงกบัสนิทรพัยส์ทิธกิารใชณ้ วนัที�นํา TFRS 16 มาถอืปฏบิตัคิรั �งแรก  
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สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธทิี�รบัรูน้ั �น เป็นการเช่าสนิทรพัย์ดงัต่อไปนี� 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 31 มีนาคม 1 มกราคม 31 มีนาคม 1 มกราคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ที�ดนิ 1,510 1,812 - - 

อาคาร 780 874 126,453 128,209 

เครื�องตกแต่ง ตดิตั �งและเครื�องใชส้ํานักงาน - - 13,244 13,941 

อุปกรณ์ 304 325 10,632 11,192 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ - - 1,766 1,811 
     

สทิธกิารเช่าที�ดนิ  12,000 12,167 - - 

สทิธกิารเช่าอาคาร 56,199 56,982 - - 

     

รวมสินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สุทธิ 70,793 72,160 152,095 155,153 

 

นโยบายการบัญชีที�เปลี�ยนแปลงไปจากการนํากลุ่มมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี�ยวกับเครื�องมือทางการเงิน และมาตรฐาน 

เรื�องสญัญาเช่ามาถอืปฏบิตั ิ 

 

การดอ้ยค่า 
 

ตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการต้องพจิารณาและรบัรูผ้ลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่าจะเกดิขึ�น โดยรวมการคาดการณ์
เหตุการณ์ในอนาคต (Forward looking) ของสินทรพัย์ทางการเงินที�เป็นตราสารหนี�ที�วดัมูลค่าด้วยวิธีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นและด้วยวิธีราคาทุนตัดจําหน่าย ซึ�งวิธีการวดัมูลค่าผลขาดทุนจากการด้อยค่านั �น ขึ�นอยู่กับว่ามีการเพิ�มขึ�น 
ของความเสี�ยงด้านเครดติของสนิทรพัย์หรอืไม่ ยกเว้นการด้อยค่าของลูกหนี�การค้า ซึ�งกลุ่มกิจการเลือกใช้วธิีการอย่างง่ายในการ
พจิารณารบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 
ทั �งนี� กลุ่มกิจการเลือกนําข้อยกเว้นจากมาตรการผ่อนปรนชั �วคราวเพื�อลดผลกระทบจาก COVID-19 ที�ออกโดยสภาวิชาชพีบัญช ี 

มาถอืปฏบิตัสิําหรบัรอบระยะเวลารายงานสิ�นสุดภายในช่วงเวลาระหว่างวนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถงึวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

โดยเลือกที�จะไม่นําข้อมูลที�มีการคาดการณ์ไปในอนาคต (Forward looking information) มาใช้ในการพิจารณารับรู้ผลขาดทุน 

ด้านเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�นของลูกหนี�การค้า ซึ�งกลุ่มกิจการเลือกใช้วิธีการอย่างง่ายในการคํานวณ โดยผลขาดทุนด้านเครดิต 

ที�คาดว่าจะเกดิขึ�นจํานวน 9.39 ล้านบาท ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 วดัมูลค่าโดยใชข้้อมูลผลขาดทุนดา้นเครดติในอดตี ประกอบกบั
ดลุยพนิิจของผูบ้รหิารในการประมาณการผลขาดทุนที�คาดว่าจะเกดิขึ�น 
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สญัญาเช่า 
 

กลุ่มกิจการมีสญัญาเช่าที�ดินและอาคาร โดยสญัญาเช่าส่วนใหญ่จะมีระยะเวลาการเช่าคงที�จํานวน 1 - 4 ปี โดยบางสัญญามีเงื�อนไข 

ใหส้ามารถต่อสญัญาได ้ก่อนปี พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทสญัญาเช่าที�ดนิและอาคาร และสญัญาเช่าดําเนินงาน โดยค่าเช่าที�จ่าย

ภายใตส้ญัญาเช่าดําเนินงาน จะรบัรูต้ามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 
 

ตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกิจการรบัรู้สญัญาเช่าเมื�อกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัย ์

สทิธกิารใช้ และหนี�สนิตามสญัญาเช่า โดยค่าเช่าที�ชําระจะปนัส่วนเป็นการจ่ายชําระหนี�สนิและต้นทุนทางการเงนิ โดยต้นทุนทางการเงนิ 

จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าด้วยอตัราดอกเบี�ยคงที�จากยอดหนี�สนิตามสญัญาเช่าที�คงเหลอือยู่ กลุ่มกิจการ 

คดิค่าเสื�อมราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามระยะเวลาการเช่า 

 

สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้ริ�มแรกดว้ยมลูค่ายุตธิรรมค่าเช่าจ่าย ซึ�งประกอบไปดว้ย 

 ค่าเช่าคงที�สุทธดิว้ยเงนิจูงใจคา้งรบัตามสญัญาเช่า 

 ค่าเช่าผนัแปรที�อา้งองิจากอตัราหรอืดชันี  

 มลูค่าที�คาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระภายใตร้บัประกนัมลูค่าคงเหลอื 

 ราคาสทิธเิลอืกซื�อหากมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที�กลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 

 ค่าปรบัจากการยกเลกิสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการที�กลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานั �น 

 

กลุ่มกิจการจะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งต้นด้วยอตัราดอกเบี�ยโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบี�ยโดยนัยได ้กลุ่มกิจการ 
จะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ�มของผู้เช่า ซึ�งก็คืออัตราที�สะท้อนถึงการกู้ยืม เพื�อให้ได้มาซึ�งสินทรพัย์ที�มีมูลค่าใกล้เคียงกัน 

ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงื�อนไขที�ใกลเ้คยีงกนั 

 

สนิทรพัย์สทิธิการใช้จะรบัรู้ดว้ยจํานวนที�รบัรูเ้ริ�มแรกของหนี�สนิตามสญัญาเช่า รวมถงึค่าเช่าจ่ายที�ไดช้ําระก่อนเริ�มหรอื ณ วนัทําสญัญา 

สุทธจิากเงนิจูงใจที�ไดร้บัตามสญัญาเช่า ตน้ทุนทางตรงเริ�มแรก และตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์โดยค่าเช่าที�จ่ายตามสญัญาเช่าระยะสั �น
และสญัญาเช่าสนิทรพัย์ที�มมีูลค่าตํ�าจะรบัรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสั �นคอืสญัญาเช่าที�มอีายุสญัญาเช่าน้อยกว่าหรอื

เท่ากบั 12 เดอืน 

 

5 ประมาณการทางบญัชี 

 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิี�มผีลกระทบต่อการนํานโยบาย

การบญัชมีาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลที�เกดิขึ�นจรงิอาจแตกต่างจากประมาณการ 

 

ในการจดัทําข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล ผู้บรหิารจะใช้ดุลยพินิจที�มีนัยสําคญัในการนํานโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและ

แหล่งที�มาของข้อมูลที�สําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการที�มอียู่มาใช้เช่นเดยีวกบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กจิการสาํหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
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6 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 
 

ส่วนงานดําเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในที�นําเสนอใหผู้ม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงาน ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงานหมายถงึบุคคลที�มหีน้าที�ในการจดัสรรทรพัยากร

และประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานดําเนินงาน ซึ�งพจิารณาว่าคอื ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร ที�ทําการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ ์
 

ขอ้มลูเกี�ยวกบัรายไดแ้ละกําไรของขอ้มลูตามส่วนงานของกลุ่มกจิการสาํหรบังวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี� 
 

 สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์     
 เพื�อขาย ธรุกิจรบัเหมาก่อสร้าง อื�นๆ การตดัรายการบญัชีระหว่างกนั ข้อมูลทางการเงินรวม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
           

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 233,508 346,202 29,229 32,070 - - - - 262,737 378,272 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 76,578 52,889 10,463 11,929 (87,041) (64,818) - - 

รวม 233,508 346,202 105,807 84,959 10,463 11,929 (87,041) (64,818) 262,737 378,272 

ดอกเบี�ยรบั 13,595 16,645 16 91 - - (13,560)   (16,637) 51 99 

รายไดอ้ื�น 2,123 1,165 9,246 15,075 4,395 1,262 (3,615) (458) 12,149 17,044 

รวมรายได ้ 249,226 364,012 115,069 100,125 14,858 13,191 (104,216) (81,913) 274,937 395,415 

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน           

   ตามส่วนงานก่อนภาษีเงนิได้ (2,336) 26,285 (2,327) (16,885) 5,890 5,352 2,756 22,231 3,983 36,983 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้          (5,700) (14,087) 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรบังวด         (1,717) 22,896 
           

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้           

เมื�อปฏบิตัติามภาระที�ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ�น            

   (point in time) 233,508 346,202 - - - - - - 233,508 346,202 

ตลอดช่วงเวลาที�ปฏบิตัติามภาระที�ตอ้งปฏบิตั ิ           

   (over time) - - 105,807 84,959 10,463 11,929 (87,041) (64,818) 29,229 32,070 

รวม 233,508 346,202 105,807 84,959 10,463 11,929 (87,041) (64,818) 262,737 378,272 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์   การตดัรายการบญัชี  

 เพื�อขาย ธรุกิจรบัเหมาก่อสร้าง อื�นๆ ระหว่างกนั ข้อมูลทางการเงินรวม 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

           

สนิทรพัยต์ามส่วนงาน 6,113,541 5,706,151 482,869 456,464 259,664 194,053 (1,425,483) (1,160,082) 5,430,591 5,196,586 
สนิทรพัยท์ี�ไม่ไดป้นัสว่น - - - - - - - - - - 
สนิทรพัยท์ั �งสิ�นตามงบการเงนิรวม 6,113,541 5,706,151 482,869 456,464 259,664 194,053 (1,425,483) (1,160,082) 5,430,591 5,196,586 
           

หนี�สนิตามส่วนงาน 3,348,506 2,874,683 496,550 465,786 63,421 62,061 (1,084,869) (816,339) 2,823,608 2,586,191 
หนี�สนิที�ไม่ไดป้นัส่วน - - - - - - - - - - 
หนี�สนิทั �งสิ�นตามงบการเงนิรวม 3,348,506 2,874,683 496,550 465,786 63,421 62,061 (1,084,869) (816,339) 2,823,608 2,586,191 
 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

21 

ลูกหนี�อื�น - สุทธิ 

7 สินทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรเบด็เสรจ็อื�น 

 

รายการเคลื�อนไหวสําหรบัสนิทรพัย์ทางการเงนิที�วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรเบด็เสรจ็อื�น สําหรบังวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 

31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี� 

 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 พนับาท พนับาท 
   

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563   

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ - - 

การลงทุนเพิ�มขึ�น 59,620 59,620 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 59,620 59,620 

 

ในระหว่างไตรมาส 1 พ.ศ. 2563 บรษิัทจ่ายซื�อเงนิลงทุนในบรษิทั เอน็.ด.ีเอส 34 จํากดั (โรงพยาบาล ป.แพทย)์ จํานวน 27,100 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 2,200 บาท รวมมูลค่า 59.62 ล้านบาท เป็นร้อยละ 8.69 จากจํานวนหุ้นทั �งหมด (ณ วันที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562:  

บรษิทัชาํระเงนิมดัจําค่าหุน้ มลูค่า 9.9 ลา้นบาท)  

 

ตารางต่อไปนี�แสดงสนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั แต่ไม่รวมถงึรายการที�มูลค่ายุตธิรรมใกลเ้คยีงกบั
ราคาตามบญัช ี

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัที� 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ข้อมูลระดบัที� 3     

สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดั     

มลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม  
ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ - ตราสารทุน 59,620 - 59,620 - 

 

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามญันี�ทําโดยผู้ประเมินอิสระโดย บรษิัท เวลท์ พลัส แอ๊ดไวเซอรี� จํากัด เมื�อวนัที� 15 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 โดยใชว้ธิมีูลค่าปจัจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสด ข้อมูลที�ไม่สามารถสงัเกตได้ที�สําคญัของลําดบัชั �นของมูลค่ายุตธิรรมระดบั 3 

คอือตัราคดิลดที�ปรบัปรุงความเสี�ยง อ้างองิจากต้นทุนทางการเงนิถวัเฉลี�ยของเงนิทุน (Weighted average cost of capital) ของบรษิัท

จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์ซึ�งผูป้ระเมนิอสิระพจิารณาว่ามสีถานะทางการเงนิที�เทยีบเคยีงไดก้บัคู่สญัญาที�เป็นผูอ้อกตราสารนั �น   

 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น - สทุธิ 

 

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - สุทธ ิณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี� 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัที� 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหนี�การคา้ - บุคคลหรอืกจิการอื�น 21,529 45,140 1,509 1,509 
 - กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

       (หมายเหตุขอ้ 16 ก)) 1,505 1,505 - - 

หกั ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (9,397) (7,141) (1,509) (1,509) 
     

 13,637 39,504 - - 

ลูกหนี�อื�น - บุคคลหรอืกจิการอื�น 75,714 52,978 451 451 

 - บรษิทัย่อย (หมายเหตุขอ้ 16 ก)) 67 67 8,758 9,869 

เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง 5,393 4,083   - - 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 13,836 17,181 5,585 5,148 

อื�นๆ 3,978 5,021 1,341 1,355 

 112,625 118,834 16,135 16,823 

 
ลูกหนี�การคา้ สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี�ที�คา้งชําระไดด้งันี� 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัที� 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยงัไม่ครบกําหนดชาํระ - - - - 

ไม่เกนิ 3 เดอืน 10,308 37,646 - - 

3 - 6 เดอืน 4,441 356 - - 

6 - 12 เดอืน 584 1,667 - - 

เกนิกว่า 12 เดอืน 7,701 6,976 1,509 1,509 

 23,034 46,645 1,509 1,509 

หกั  ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (9,397) (7,141) (1,509) (1,509) 

 13,637 39,504 - - 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 โครงการอสงัหาริมทรพัยร์ะหว่างการพฒันา - สุทธิ 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัที� 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ค่าที�ดนิและค่าพฒันาที�ดนิ 1,142,610 1,142,610 724,198 724,198 

ค่าก่อสรา้งและอื�นๆ 1,013,799 814,484 904,828 659,925 

ตน้ทุนการกูย้มื 402,482 356,390 260,950 233,200 

หอ้งชุดพรอ้มขาย 742,570 871,452 205,438 211,081 
บา้นพรอ้มขาย 161,860 161,860 172,635 172,635 

วตัถุดบิ 36,472 36,673 - - 

งานระหว่างทํา 30,291 15,474 - - 
สนิคา้สาํเรจ็รปู 34,464 33,651 - - 

รวม 3,564,548 3,432,594 2,260,049 2,001,039 

     

หกั   ค่าเผื�อการลดลงของมลูค่าโครงการ     

          อสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างการพฒันา      

     - บา้นพรอ้มขาย (51,420) (51,420) (51,420) (51,420) 

     - หอ้งชุดพรอ้มขาย (261) (261) (261) (261) 

 สุทธ ิ 3,512,867 3,380,913 2,216,368 1,949,358 

     

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนที�รวมเป็นต้นทุน     
   พฒันาอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างงวด/ปี 42,621 122,220 27,750 75,886 

      

อตัราดอกเบี�ยของตน้ทุนเงนิกู้ยมื (รอ้ยละต่อปี) 5.51 - 8.63 5.74 - 8.86 5.61 - 7.51 6.33 - 7.70 

 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 สินทรพัยที์�ใช้เป็นหลกัประกนั 

 

สนิทรพัยท์ี�กลุ่มกจิการใชเ้ป็นหลกัประกนั ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี� 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัที� 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

   

(ก) โครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหว่างการพฒันา 2,739 2,673 2,065 1,795 

(ข) เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มภีาระคํ�าประกนั 19 32 9 23 
(ค) เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอื�น 10 10 10 10 

(ง) โครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา 807 807 682 682 

(จ) สทิธกิารเช่า - สุทธ ิ - 12 - - 
(ฉ) ที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิ     

   (อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร) 44 100 - - 

(ช) สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ 54 - - - 

 3,673 3,634 2,766 2,510 

 

รายละเอยีด 
 

ก)   บรษิทัและบรษิทัย่อยไดนํ้าโครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหว่างการพฒันาไปจดจํานอง เพื�อคํ�าประกนัวงเงนิเบกิเกนิบญัช ีเงนิกูย้มื  

  ระยะสั �น และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และหนังสอืคํ�าประกนัจากสถาบนัการเงนิ  
ข)   บรษิัทและบรษิัทย่อยนําเงนิฝากออมทรพัย์และเงนิฝากประจําไปวางไว้กบัสถาบนัการเงนิเพื�อคํ�าประกนัวงเงนิเบิกเกินบญัช ี 

  เงนิกูย้มืระยะยาวและหนังสอืคํ�าประกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ค)   บรษิทัไดอ้อกตั �วแลกเงนิใหก้บับรษิทัหลกัทรพัยแ์ห่งหนึงเพื�อคํ�าประกนัออกหุน้กู้ของบรษิทั 
ง)   บรษิัทได้นําโครงการอสงัหารมิทรพัย์รอการพฒันาไปจดจํานองเพื�อคํ�าประกนัเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที�บรษิัท 

  และบรษิทัย่อยแห่งหนึ�งไดร้บัจากสถาบนัการเงนิ 

จ), ช) บรษิทัย่อยแห่งหนึ�งไดนํ้าสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธไิปจดจํานองไวก้บัสถาบนัการเงนิเพื�อคํ�าประกนัวงเงนิสนิเชื�อที�บรษิทัย่อย 

        ไดร้บัจากสถาบนัการเงนิดงักล่าว 

ฉ)     บรษิทัและบรษิทัย่อยไดนํ้าที�ดนิ อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร - สุทธไิปจดจํานองเพื�อคํ�าประกนัวงเงนิเบกิเกนิบญัช ีและเงนิกู้
ยมืระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ�ง 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี� 

 
    ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

  สดัส่วนการถอืหุ้น ทุนที�เรียกชาํระแลว้ ราคาทนุ ค่าเผื�อการด้อยค่า มูลค่าสุทธิ เงินปันผลรบั 

  

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ

แล้ว) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ

แล้ว) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ

แล้ว) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ

แล้ว) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ

แล้ว) 

(ยงัไม่ได้

ตรวจสอบ) 

(ตรวจสอบ

แล้ว) 

  

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

บริษทัย่อย ลกัษณะธรุกิจ (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 

              

บรษิทั พระยาพาณิชย ์ 
  พรอ็พเพอรต์ี� จํากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 99.99 99.99 30,000 30,000 29,999 29,999 - - 29,999 29,999 - 80,998 
บรษิทั ไทยสยามนคร  
  จํากดั รบัเหมาก่อสรา้ง 99.98 99.98 100,000 100,000 99,983 99,983 (16,920) (12,770) 83,063 87,213 - - 
บรษิทั สยามมหานคร  
  จํากดั 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และใหเ้ชา่
พื�นที�อาคารสาํนักงาน 99.93 99.93 80,000 80,000 78,945 78,945 - - 78,945 78,945 - - 

รวม    210,000 210,000 208,927 208,927 (16,920) (12,770) 192,007 196,157 - 80,998 

 
บรษิทัย่อยทั �งหมดดําเนินธุรกจิในประเทศไทย 

 

ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัรบัรูค้่าเผื�อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทั ไทยสยามนคร จํากดั (TSN) เป็นจํานวน 16.92 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 12.77 ลา้นบาท) เนื�องจากผลประกอบการของธุรกจิก่อสรา้ง

ไม่เป็นไปตามแผนงาน มผีลขาดทุนเกินทุนเป็นจํานวน 16.21 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 12.89 ล้านบาท) และ มขีาดทุนสุทธสิําหรบังวดจํานวน 2.02 ล้านบาท และ ณ วนัเดยีวกนั TSN มหีนี�สนิหมุนเวยีนรวมสูงกว่า
สนิทรพัย์หมุนเวยีนรวมจํานวน 166.65 ล้านบาท (พ.ศ. 2562 : 153.86 ล้านบาท) ผู้บรหิารประเมนิมูลค่าสําหรบัการด้อยค่าของเงนิลงทุนใน TSN ดงักล่าว โดยคํานวณมูลค่าสุทธิที�คาดว่าจะได้รบัคืนด้วยวธิีมูลค่า 

จากการใช ้ 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 ที�ประชุมคณะกรรมการบรษิัทประจําปี พ.ศ. 2563 ครั �งที� 1/2563 มมีติอนุมตัิในเรื�องการแก้ไข 

ชื�อบริษัท สยามมหานคร พร็อพเพอร์ตี�  จํากัด (SMP) เป็น “บริษัท สยามนคร จํากัด” SMP ได้จดทะเบียนเปลี�ยนชื�อบริษัท 

กบักระทรวงพาณิชยใ์นวนัที� 3 มนีาคม พ.ศ. 2563 (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562: บรษิทั สยามมหานคร พรอ็พเพอรต์ี� จํากดั) 

 

เมื�อวันที� 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที�ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ TSN ครั �งที� 2/2563 มีมติอนุมัติในเรื�องการแก้ไขชื�อ TSN เป็น  

“บรษิัท ไทยสยามนคร จํากดั” TSN ได้จดทะเบียนเปลี�ยนชื�อบรษิัทกบักระทรวงพาณิชย์ในวนัที� 19 มนีาคม พ.ศ. 2563 (ณ วนัที�  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562: บรษิทั ไทยสยามนคร พรอ็พเพอรต์ี� จํากดั) 

 

การเปลี�ยนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัต่อไปนี� 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 196,157 158,936 

การลงทุนเพิ�มขึ�น - 49,991 

ค่าเผื�อการดอ้ยค่า (4,150) (12,770) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 192,007 196,157 

 

12 ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ 

 

รายการเคลื�อนไหวสําหรบัที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ สําหรบังวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย
รายละเอยีดดงันี� 

 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 พนับาท พนับาท 

   

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563   

ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 198,229 10,741 
โอนออกไปยงัสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(หมายเหตุขอ้ 4) (56,982) - 

ซื�อสนิทรพัย ์ 5,967 1,995 

ค่าเสื�อมราคา (6,591) (309) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 140,623 12,427 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 

 

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี� 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัที� 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เจา้หนี�การคา้ - บุคคลหรอืกจิการอื�น 174,681 199,093 52,096 71,269 

 - บรษิทัย่อยและกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั     

      (หมายเหตุขอ้ 16 ง)) 1,342 1,407 63,996 46,873 

 176,023 200,500 116,092 118,142 

     

เจา้หนี�อื�น - บุคคลหรอืกจิการอื�น 43,006 48,986 19,886 26,703 

 - บรษิทัย่อย บุคคลและกจิการ     
    ที�เกี�ยวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 16 ง)) 1,989 1,673 6,083 3,702 

เงนิมดัจําและเงนิรบัล่วงหน้า - บุคคลหรอืกจิการอื�น 45,831 37,484 30,099 23,627 
ดอกเบี�ยคา้งจ่าย  8,317 9,497 5,296 7,408 
อื�นๆ  9,692 7,961 3,288 2,913 

 284,858 306,101 180,744 182,495 

 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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14 เงินกู้ยืม 
 

เงนิกูย้มื ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี� 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัที� 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ส่วนของหมุนเวยีน     

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 141,980 162,495 26,133 34,596 

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ กจิการอื�น     
   และบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั     

    - เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการอื�น 274,789 297,902 193,589 177,281 

    - เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั - 17,000 - - 
    - ตั �วสญัญาใชเ้งนิจากสถาบนัทางการเงนิ 225,000 218,954 95,000 95,000 

 641,769 696,351 314,722 306,877 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที�ถงึ       

   กําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 148,757 202,939 20,699 36,385 

   รวมเงนิกูย้มืระยะสั �น 790,526 899,290 335,421 343,262 

     

ส่วนของไม่หมุนเวยีน     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,162,056 834,364 975,165 546,185 
หุน้กู ้ 432,533 430,651 432,533 430,651 

 1,594,589 1,265,015 1,407,698 976,836 

รวมเงนิกูย้มื 2,385,115 2,164,305 1,743,119 1,320,098 
 

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 อัตราดอกเบี�ยของเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกู้ยืมระยะสั �นจาก

สถาบนัการเงนิ บรษิทัอื�น และบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี�  
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี 

   

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 6.50 - 9.75 6.25 - 8.20 

ตั �วสญัญาใชเ้งนิจากสถาบนัทางการเงนิ 5.50 - 8.35 6.00 - 8.20 

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการอื�น 10.00 10.00 
เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั - 0.50 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี 

   

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 6.50 - 7.70 6.25 - 8.20 

ตั �วสญัญาใชเ้งนิจากสถาบนัทางการเงนิ 6.35 - 8.35 6.35 - 8.20 

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการอื�น 10.00 10.00 

 

14.1 รายการเคลื�อนไหวสาํหรบัเงนิกู้ยมืระยะยาวสําหรบังวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี� 

 

 สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุด 

 วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

  ข้อมูลทางการเงิน 

 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

 พนับาท พนับาท 
   

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี   

ราคาตามบญัชตีน้งวด 202,939 36,385 

รบัโอนเงนิกูย้มืระยะยาวที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 113,401 11,823 

จ่ายชาํระเงนิกูย้มื (167,583) (27,509) 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 148,757 20,699 

   

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ   
ราคาตามบญัชตีน้งวด 834,364 546,185 

เงนิกูย้มืเพิ�มขึ�น 439,154 439,154 

โอนเงนิกูย้มืระยะยาวที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี (113,401) (11,823) 

ค่าธรรมเนียมการจดัหาเงนิกูย้มื (207) - 
ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาเงนิกูย้มื 2,146 1,649 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 1,162,056 975,165 
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ยอดคงเหลือเงินกู้ยืมระยะยาวที�มีการขยายระยะเวลาการชําระหนี�และเงนิกู้ยืมระยะยาวเพิ�มขึ�นระหว่างงวด ณ วนัที� 31 มีนาคม  
พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี� 

 
   อตัราดอกเบี�ย (ร้อยละ)  หลกัประกนั มีการขยาย 

ประเภทเงินกู้ 

จาํนวนเงิน 

(พนับาท) วนัครบกาํหนด 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2562 

การชาํระ 

ดอกเบี�ย 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

ระยะเวลา 

การชาํระหนี�  

         

บริษทั         

ระยะยาว 75,684 30 มนีาคม พ.ศ. 2562 MLR+1.00  MLR+1.00 รายเดอืน ก ก ขยายระยะเวลาถงึ 

30 มนีาคม 

พ.ศ. 2565 
ระยะยาว 89,425 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 20,210 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 MLR+0.75 MLR+0.75 รายเดอืน ก ก ไม่ม ี
ระยะยาว 308,953 5 กนัยายน พ.ศ. 2565 BIBOR+ 4.50 BIBOR+ 4.50 รายเดอืน ก ก ไม่ม ี

ระยะยาว 18,950 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565  7.25 7.25 รายเดอืน ก ก ไม่ม ี

ระยะยาว 468,127  16 มถิุนายน พ.ศ. 2567 MLR+1.00 MLR+1.00 รายเดอืน ก - ไม่ม ี
เพิ�ม ดอกเบี�ยที�แทจ้รงิ 765        
         

รวมของบรษิัท 995,864        

 
      อตัราดอกเบี�ย (ร้อยละ)  หลกัประกนั มีการขยาย 

ประเภทเงินกู้ 

จาํนวนเงิน 

(พนับาท) วนัครบกาํหนด 

31 มีนาคม  

พ.ศ. 2563 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

การชาํระ 

ดอกเบี�ย 

31 มีนาคม 

พ.ศ. 2563 

31 

ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 

ระยะเวลา 

การชาํระหนี�  

         

บริษทัย่อย         

ระยะยาว 21,966 23 มกราคม พ.ศ. 2561 MLR+1.00 MLR+1.00 รายเดอืน ก ก ขยายระยะเวลาถงึ 

        

23 มกราคม  

พ.ศ. 2566 

ระยะยาว 123,160 9 กนัยายน พ.ศ. 2561 MLR+1.00 MLR+1.00 

รายไตร

มาส ก ก ขยายระยะเวลาถงึ 

        

9 มนีาคม  

พ.ศ. 2564 

ระยะยาว 25,862 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 MLR-0.50 MLR-0.50 รายเดอืน ก - ไม่ม ี
ระยะยาว 73,135 17 กนัยายน พ.ศ. 2565 MLR-0.75 MLR-0.75 รายเดอืน ก ก ไม่ม ี

ระยะยาว 6,787 3 มกราคม พ.ศ. 2566 4.00 4.00 รายเดอืน ก ก ไม่ม ี

ระยะยาว 7,299 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 MLR+0.75 MLR+0.75 รายเดอืน ก ก ไม่ม ี

ระยะยาว 56,918 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 MLR+0.875 MLR+0.875 รายเดอืน ก - ไม่ม ี
ลด ดอกเบี�ยที�แทจ้รงิ (178)        

รวมของบรษิัทย่อย 314,949        

รวม 1,310,813        

 

หมายเหตุ 
 

ก) โฉนดที�ดนิของโครงการที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งรวมทั �งตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนั 
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14.2 รายการเคลื�อนไหวสาํหรบัหุน้กูส้าํหรบังวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี�  

 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม และ 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือน สิ�นสุด 

วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 

 พนับาท 

หุน้กู ้  

ราคาตามบญัชตีน้งวด 430,651 

ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาหุน้กู ้ 1,882 

ราคาตามบญัชปีลายงวด 432,533 
 

ณ วันที� 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ในสกุลไทยบาทครั �งที� 1/2562 ชนิดระบุชื�อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธ ิ 

ไม่มหีลกัประกนั 1 ชุด มูลค่า 440.90 ล้านบาท มอีตัราดอกเบี�ยที�รอ้ยละ 6.75 ต่อปี กําหนดจ่ายดอกเบี�ยทุกๆ 3 เดอืน มอีายุ  

2 ปี นับจากวนัออกหุน้กู ้หุน้กูจ้ะครบกําหนดชาํระในวนัที� 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

บรษิัทมีวตัถุประสงค์ที�จะนําเงินที�ได้รบัจากการออกหุ้นกู้ครั �งนี�เพื�อลงทุนในกิจการทั �วไป และ/หรอื ใช้จ่ายคืนเงินกู้ และ/หรือ  

ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ 
 

14.3 ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 วงเงนิสนิเชื�อที�ยงัไม่ไดเ้บกิใช ้มดีงันี� 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัที� 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

วงเงินเบิกเกินบญัชีที�ยงัไม่ได้เบิกใช้ 116,261 86,885 11,367 2,904 

วงเงินสินเชื�อเงินกู้ยืมระยะยาว     

   ที�ยงัไม่ได้เบิกใช้     

เงนิกูย้มือตัราดอกเบี�ยลอยตวั     

   - ครบกําหนดภายใน 1 ปี 170,923 191,023 - 20,100 
   - ครบกําหนดเกนิ 1 ปี 2,704,346 3,145,000 1,528,375 1,967,529 

รวมวงเงนิสนิเชื�อที�ยงัไม่ไดเ้บกิใช ้ 2,991,530 3,422,908 1,539,742 1,990,533 
 

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืส่วนที�หมุนเวยีนมมีลูค่าใกลเ้คยีงราคาตามบญัช ีเนื�องจากผลกระทบของอตัราคดิลดไม่มสีาระสาํคญั 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงนิกู้ยมืจดัอยู่ในระดบัชั �นมูลค่ายุตธิรรมระดบั 2 ซึ�งวดัมูลค่าโดยใช้อตัราดอกเบี�ยเงนิกู้ยมืในตลาดที�สงัเกตได ้

ที�มีอยู่ และคํานวณกระแสเงินสดในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี�ยเงินกู้ยืมในตลาด ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน  

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ยมืที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิมมีลูค่าใกล้เคยีงราคาตามบญัชเีนื�องจากผลกระทบของอตัราคดิลด

ไม่มสีาระสาํคญั 
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15 รายได้อื�น 

 

รายไดอ้ื�นสาํหรบังวดสามเดอืนสิ�นสุด ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี� 

 

 สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายไดจ้ากการยกเลกิสญัญา 279 874 86 61 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเครื�องจกัร 6,112 7,049 - - 

รายไดจ้ากการขายวสัดุก่อสรา้ง 200 3,576 - - 

เงนิชดเชยจากเบี�ยประกนัภยั 429 - - - 

ดอกเบี�ยรบั 51 99 13,593 16,642 

อื�นๆ 5,129 5,545 837 188 

รวม 12,200 17,143 14,516 16,891 

 

16 รายการกบับุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกนั 

 

กจิการและบุคคลที�มคีวามสมัพนัธก์บับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม โดยผ่านกจิการอื�นแห่งหนึ�งหรอืมากกว่าหนึ�งแห่ง โดยที�บุคคล
หรือกิจการนั �นมีอํานาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัท 
ที�ดําเนินธุรกจิการลงทุน บรษิัทย่อย และบรษิัทย่อยในเครอืเดยีวกนั ถอืเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิัท บรษิัทร่วมและบุคคลที�เป็น
เจ้าของส่วนได้เสยีในสิทธิออกเสียงของบรษิัทซึ�งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัเหนือกิจการ ผู้บรหิารสําคญัรวมทั �งกรรมการและ
พนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครวัที�ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั �น กิจการและบุคคลทั �งหมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการ 
ที�เกี�ยวขอ้งกบับรษิทั 
 

ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัซึ�งอาจมขีึ�นไดต้้องคํานึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธ์
มากกว่ารปูแบบทางความสมัพนัธต์ามกฎหมาย 
 
บรษิทัย่อยของกลุ่มกจิการ ไดม้กีารจดทะเบยีนเปลี�ยนชื�อบรษิทัตามที�ไดเ้ปิดเผยรายละเอยีดในหมายเหตุขอ้ 11 
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ความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทัและกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัมดีงันี� 
 

ชื�อกิจการ 
ประเทศที�จดัตั �ง/

สญัชาติ ลกัษณะความสมัพนัธ ์
   

หา้งหุน้ส่วนจํากดั วงเวยีนใหญ่ขนส่ง ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนั 
บรษิทั ทเวลฟ์ มลัตพิลาย แอสเซท จํากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนั 
บรษิทั เจา้พระยาเอน็จเินียริ�ง แอนด ์ ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัย่อยของบรษิทั 
   คอนสตรคัชั �น จํากดั   
บรษิทั ทรานเน็กซ์ เซอร์วสิ จํากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบักลุ่มกจิการ 
บรษิทั บางกอกไทยพรอ็พเพอรต์ี� แอนด ์ ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบักลุ่มกจิการ 
   คอนสตรคัชั �น จํากดั   
บรษิทั ทเีอม็เอ วนั จํากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบักลุ่มกจิการ 
บรษิทั ทเีอม็เอ ทู จํากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบักลุ่มกจิการ 
บรษิทั ทเีอม็เอ ทร ีจํากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบักลุ่มกจิการ 
บรษิทั สมารท์มเีดยี ครเีอชั �น จํากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ที�เป็นกรรมการของบรษิทัย่อย 
บรษิทั นครภริมย ์พรอ็พเพอรต์ี� จํากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ที�เป็นกรรมการของบรษิทัย่อย 
ผูบ้รหิารสําคญั ไทย บุคคลที�มอีํานาจและความรบัผดิชอบการวางแผนสั �งการและ 
     ควบคุมกจิกรรมต่างๆของกจิการไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 
บุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั ไทย ผูถ้อืหุน้หลกัและ/หรอืกรรมการของกลุ่มกจิการ 
 
หุน้ของบรษิทั เจา้พระยามหานคร จํากดั (มหาชน) รอ้ยละ 78.20 ถอืครองโดยครอบครวั แพทยานันท ์ทั �งทางตรงและทางออ้ม 

 
รายการต่อไปนี�เป็นรายการกบักจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�สาํคญัสาํหรบังวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562 

 

 

 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที�  31 มีนาคม 31 มีนาคม 

  พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 บริษทัย่อย พนับาท พนับาท 

    

ดอกเบี�ยรบั บรษิทั พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอร์ตี� จํากดั 12,453 13,661 
 บรษิทั ไทยสยามนคร จํากดั 1,098 295 
 บรษิทั สยามนคร จํากดั 9 2,681 
  13,560 16,637 
    
ค่าบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง บรษิทั ไทยสยามนคร จํากดั 61,956 24,603 
  61,956 24,603 
    
ค่าเช่าและค่าบรกิารจ่าย บรษิทั ไทยสยามนคร จํากดั 28 - 
 บรษิทั สยามนคร จํากดั 7,499 5,938 
  7,527 5,938 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 31 มีนาคม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ผู้บริหารสาํคญั     

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 6,578 6,953 4,594 5,207 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ผูบ้รหิาร 612 1,405 412 878 

ค่าเช่า - 14 - 14 

รายไดจ้าการขายสนิคา้ 135 - - - 

ดอกเบี�ยจ่าย 11 - - - 

ค่าส่วนกลางและค่าใชจ้่ายอื�นๆ  1,040 278 1,040 278 

     

กิจการอื�นที�เกี�ยวข้องกนั     

ค่างานก่อสรา้งและวสัดุก่อสรา้ง 262 700 - - 
ค่าเช่าและค่าบรกิารจ่าย 1,039 1,342 107 112 

 

บรษิทัเรยีกเกบ็ดอกเบี�ยจากบรษิทัย่อยสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืในอตัรารอ้ยละ 6.62 - 10.50 ต่อปี (พ.ศ. 2562 : อตัรารอ้ยละ 7.50 - 10.50 ต่อปี) 
 
ค่างานก่อสรา้งและวสัดุก่อสรา้ง ค่าเช่าและบรกิารจ่ายคดิราคาตามสญัญา 

 

ค่าตอบแทนผู้บรหิารได้แก่ ค่าตอบแทนที�ผู้บรหิารได้รบัจากบรษิัทโดยความหมายของคําว่า “ผู้บรหิาร” เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนที�ไดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจําปีของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ผูบ้รหิารเป็นผลประโยชน์ที�จะไดร้บัเมื�อเกษยีณอายุ ซึ�งคาํนวณโดยนักคณิตศาสตรป์ระกนัภยัอสิระ 

 

กลุ่มกจิการจ่ายดอกเบี�ยเงนิกู้ยมืกรรมการในอตัรารอ้ยละ 0.50 ต่อปี 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ก) ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น 

 

ยอดคา้งชาํระ ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ที�เกดิจากการใหบ้รกิาร ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี� 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัที� 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น     

     

บริษทัย่อย     

บรษิทั พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอร์ตี� จํากดั - - 7,219 8,293 

บรษิทั ไทยสยามนคร จํากดั - - 1,065 1,055 

บรษิทั สยามนคร จํากดั - - 474 521 

     

กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 1,572 1,572 - - 

 1,572 1,572 8,758 9,869 

 

ข) เงนิใหกู้ย้มืและดอกเบี�ยคา้งรบัจากบรษิทัย่อย 

 

เงนิให้กู้ยืมและดอกเบี�ยค้างรบัจากบรษิัทย่อย ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย

รายละเอยีดดงันี� 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 (พนับาท) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 อตัราดอกเบี�ยถวัเฉลี�ย เงินให้กู้ยืม ดอกเบี�ย  

เงินให้กู้ยืมระยะสั �นและดอกเบี�ยค้างรบัจากบริษทัย่อย (ร้อยละ) ระยะสั �น ค้างรบั รวม 

    
บรษิทั พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอรต์ี� จํากดั 6.62 - 10.50 637,000 9,191 646,191 
บรษิทั สยามนคร จํากดั 7.50 1,500 9 1,509 

  638,500 9,200 647,700 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี�ยค้างรบัจากบริษทัย่อย     
บรษิทั ไทยสยามนคร จํากดั 7.50 - 8.30 43,012 9 43,021 

  681,512 9,209 690,721 

 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 (พนับาท) (ตรวจสอบแล้ว) 

 อตัราดอกเบี�ยถวัเฉลี�ย เงินให้กู้ยืม ดอกเบี�ย  

เงินให้กู้ยืมระยะสั �นและดอกเบี�ยค้างรบัจากบริษทัย่อย (ร้อยละ) ระยะสั �น ค้างรบั รวม 

    
บรษิทั พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอรต์ี� จํากดั 7.50 - 10.50 559,400 2,381 561,781 
บรษิทั ไทยสยามนคร จํากดั 8.00 - 10.00 69,858 76 69,934 

  629,258 2,457 631,715 

 

รายการเคลื�อนไหวสําหรบัเงนิให้กู้ยมืและดอกเบี�ยคา้งรบัจากบรษิทัย่อย สําหรบังวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 

ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี� 
 

 ข้อมูลทางการเงิน 

 เฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

เงินให้กู้ยืมระยะสั �นและดอกเบี�ยค้างรบัจากบริษทัย่อย พนับาท 

  

ราคาตามบญัชสีุทธติน้งวด 631,715 
จดัประเภทรายการใหม่ (69,934) 

เงนิใหกู้ย้มืเพิ�มระหว่างงวด 103,500 
ดอกเบี�ยคา้งรบัเพิ�มขึ�น 12,462 

รบัชาํระคนืเงนิใหกู้ย้มื (24,400) 

รบัชาํระคนืดอกเบี�ยคา้งรบั (5,643) 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด  647,700 

 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัย่อยเป็นเงนิใหกู้ย้มืไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท และมกีําหนดชาํระคนืเมื�อทวงถาม 

 

 ข้อมูลทางการเงิน 

 เฉพาะกิจการ 

 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบี�ยค้างรบัจากบริษทัย่อย พนับาท 

  

ราคาตามบญัชสีุทธติน้งวด - 

จดัประเภทรายการใหม่ 69,934 

เงนิใหกู้ย้มืเพิ�มระหว่างงวด 31,000 

ดอกเบี�ยคา้งรบัเพิ�มขึ�น 1,099 

รบัชาํระคนืเงนิใหกู้ย้มื (57,846) 

รบัชาํระคนืดอกเบี�ยคา้งรบั (1,166) 

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด  43,021 

 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อยเป็นเงนิใหกู้ย้มืไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท และมกีําหนดชาํระคนืภายในปี พ.ศ. 2567 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค) สนิทรพัยห์มุนเวยีนและสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัที� 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรพัยห์มุนเวียนอื�น  - เงินมดัจาํ   

   ค่าวสัดกุ่อสร้าง   

บริษทัย่อย   

บรษิทั ไทยสยามนคร จํากดั - - 40,052 21,116 

 - - 40,052 21,116 

   

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื�น    

   - เงินประกนัทั �วไป   

บริษทัย่อย     

บรษิทั สยามนคร จํากดั - - 4,909 4,909 

 - - 4,909 4,909 
 

ง) เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 
 

ยอดค้างชําระ ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 ที�เกิดจากการซื�อสนิค้าและรบับรกิารประกอบด้วย

รายละเอยีดดงันี� 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัที� 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

เจ้าหนี�การค้า     
     

บริษทัย่อย     

บรษิทั ไทยสยามนคร จํากดั - - 63,996 46,873 

กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 1,342 1,407 - - 

 1,342 1,407 63,996 46,873 

เจ้าหนี�อื�น     
     

บริษทัย่อย     
บรษิทั พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอร์ตี� จํากดั - - 26 - 

บรษิทั ไทยสยามนคร จํากดั - - - 21 

บรษิทั สยามนคร จํากดั - - 4,423 2,034 

บุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกนั 1,989 1,673 1,634 1,647 

 1,989 1,673 6,083 3,702 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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จ) ตน้ทุนงานก่อสรา้งที�ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัที� 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ต้นทุนการก่อสร้าง     

   ที�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ     

บริษทัย่อย     

บรษิทั ไทยสยามนคร จํากดั - - 24,225 37,549 

 - - 24,225 37,549 
 

ฉ) ภาระผกูพนักบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 
 

กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนักบับุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั ดงันี� 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ณ วนัที� 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาระผกูพนัตามสญัญาที�จะต้องใช้เงินทุน     

สญัญาที�ยงัไม่รบัรู ้     

- ค่าออกแบบและค่าก่อสร้างโครงการ     

      บรษิทัย่อย - - 404,331 510,610 

 - - 404,331 510,610 
     

ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าดาํเนินงานและ     

   บริการที�เกี�ยวเนื�องกนัที�ยกเลิกไม่ได้     

      บรษิทัย่อย     

          -  ภายในหนึ�งปี - - - 19,844 

 - - - 19,844 
     

      บุคคลและกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั     

          -  ภายในหนึ�งปี - 1,287 - - 

          -  หลงัจากหนึ�งปีแต่ไม่เกนิหา้ปี - 643 - - 

 - 1,930 - - 
 

จากข้อ 16 ฉ) ตั �งแต่วนัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัย์สทิธกิารใช้ตามสญัญาเช่า ยกเวน้ สญัญาเช่าระยะสั �น 

และ สญัญาบรกิาร รายละเอยีดเพิ�มเตมิไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 4 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช) การคํ�าประกนัจากบุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 

 

ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษัทได้รบัการคํ�าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินสินเชื�อจากบุคคลและกิจการ 

ที�เกี�ยวข้องกนัจํานวน 2,444 ล้านบาท (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 3,150 ล้านบาท) ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 

บรษิทัมยีอดหนี�คงคา้งกบัสถาบนัการเงนิและกจิการอื�นสําหรบัวงเงนิดงักล่าวเป็นจํานวน 848 ล้านบาท (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2562 : 594 ลา้นบาท) 

 

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทย่อยได้รบัการคํ�าประกันวงเงนิเบิกเกินบัญช ีและวงเงนิสนิเชื�อจากบุคคลและกิจการ 

ที�เกี�ยวข้องกนัจํานวน 2,948 ล้านบาท (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 1,113 ล้านบาท) ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 

บริษัทย่อยมียอดหนี�คงค้างกับสถาบันการเงินและกิจการอื�นสําหรับวงเงินดังกล่าวเป็นจํานวน 580 ล้านบาท (ณ วันที�  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 460 ลา้นบาท) 
 

17 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกนั 

 

กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนักบับุคคลหรอืกจิการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั ดงันี� 

 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2562 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาระผกูพนัตามสญัญาที�จะต้องใช้เงินทุน     

สญัญาที�ยงัไม่รบัรู ้     

   - ที�ดนิ 512,840 528,840 - - 

   - ค่าออกแบบและค่าก่อสรา้งโครงการ 362,997 436,338 188,347 274,403 

 875,837 965,178 188,347 274,403 

     

ภาระผกูพนัอื�นๆ     
   - ค่าโฆษณา 396 1,733 27 482 

   - หนังสอืคํ�าประกนัจากธนาคาร 72,004 91,872 40,242 59,726 

   - สญัญาอื�นๆ 6,972 1,245 5,080 1,161 

   - สนิทรพัยท์างการเงนิที�วดัมลูค่ายุตธิรรม     

       ผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อื�น 111,980 - 111,980 - 

 191,352 94,850 157,329 61,369 

 
ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยแห่งหนึ�งมทีี�ดนิในโครงการที�ตดิภาระจํายอมประมาณ 1 ไร่ มลูค่า 1.37 ล้านบาท (ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : ประมาณ 1 ไร่ มลูค่า 1.37 ลา้นบาท)  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 ภาระคํ�าประกนั และหนี�สินที�อาจเกิดขึ�น 

 

การคํ�าประกนั 
 

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษัทมีภาระคํ�าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงนิสินเชื�อให้กับบริษัทย่อยจํานวน 3,150 ล้านบาท  

(ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 3,150 ล้านบาท) ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 บรษิัทย่อยมียอดหนี�คงค้างกับสถาบันการเงินและ
กจิการอื�นสาํหรบัวงเงนิดงักล่าวเป็นจํานวน 416 ลา้นบาท (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 594 ลา้นบาท) 

 

ณ วนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 บริษัทย่อยมีภาระคํ�าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินสินเชื�อให้กับบริษัทจํานวน 1,113 ล้านบาท  

(ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 1,113 ล้านบาท) ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทมยีอดหนี�คงค้างกบัสถาบนัการเงนิสําหรบัวงเงนิ

ดงักล่าวเป็นจํานวน 713 ลา้นบาท (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 460 ลา้นบาท) 

 

คดฟ้ีองรอ้ง 
 

จากคดคีวามของกลุ่มกิจการทั �งสิ�น 9 คดี (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 9 คด)ี และทุนทรพัย์รวมดอกเบี�ยทงัสิ�น 167.69 ล้านบาท  

(ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 : 161.05 ล้านบาท) คดีหลกัที�สําคญัของกลุ่มกิจการ 1 คดี โดยบรษิัทและบรษิัทย่อยของบรษิัท 
รวมถึงกรรมการของบรษิัทย่อยถูกฟ้องรอ้งในฐานะจําเลย โดยลูกบ้านจํานวน 35 ราย ในคดผีดิสญัญาเกี�ยวกบัพื�นที�และแบบของหอ้งชุด 

ในโครงการอาคารชุดโครงการหนึ�ง ยงัคงอยู่ระหว่างกระบวนการพจิารณาของ ศาลแพ่งธนบุร(ีศาลชั �นตน้) โดยมทีุนทรพัยร์วมดอกเบี�ย
แลว้ทั �งสิ�น 154.14 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 151.16 ลา้นบาท) 

 
ณ วันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 คดีฟ้องร้องอื�นๆ ไม่มีการเปลี�ยนแปลงที�เป็นสาระสําคัญจากงบการเงินของรอบปีบัญชีวันที�  

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 

 

อย่างไรก็ตามกลุ่มกิจการยงัไม่ได้ตั �งประมาณการหนี�สนิในข้อมูลทางการเงนิรวมตามความเห็นของผู้บรหิารและฝ่ายกฎหมายของ 
กลุ่มกจิการเนื�องจากคาดว่าจะไม่เกดิความเสยีหายอย่างเป็นสาระสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 

 

19 เหตุการณ์ภายหลงัวนัที�ในรายงาน 

 

19.1) เมื�อวนัที� 27 เมษายน พ.ศ. 2563 บรษิัทจ่ายซื�อเงนิลงทุนในบรษิัท เอ็น.ดี.เอส 34 จํากัด (โรงพยาบาล ป.แพทย์) เพิ�มเติม

จํานวน 4,500 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 2,200 บาท รวมมูลค่า 9.90 ล้านบาท ทําใหบ้รษิทัมหีุน้ทั �งหมด 31,600 หุน้ รวมมูลค่า 69.52 ลา้นบาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 10.13 จากจํานวนหุน้ทั �งหมด (ณ วนัที� 31 มนีาคม พ.ศ. 2563: 27,100 หุน้ รวมมูลค่า 59.62 ลา้นบาท คดิเป็น

รอ้ยละ 8.69 จากจํานวนหุน้ทั �งหมด) (หมายเหตุขอ้ 7) 

 

19.2)  เมื�อวนัที� 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นของบรษิทัประจําปี พ.ศ. 2563 ครั �งที� 1/2563 มมีตอินุมตัจิ่ายเงนิปนัผล

ประจําปี พ.ศ. 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.025 บาท คิดเป็นเงนิปนัผลจ่ายเป็นจํานวน 25 ล้านบาท กําหนดจ่ายวนัที� 27 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2563 




