
บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)  
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)  
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย  
และข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดง
ฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลง 
ส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกิจการส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุด 
วนัเดียวกัน และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รบัผดิชอบในการ
จดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่34 
เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการให้ข้อสรุปเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิรวมและ
ขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน  
 

ขา้พเจ้าได้ปฏิบตัิงานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชี
รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึ่งส่วนใหญ่
เป็นผู้รบัผดิชอบด้านการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะหเ์ปรียบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้้าพเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมดซึ่งอาจจะ
พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได้ 
 
ข้อสรปุ 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ศนิชา  อคัรกิตติลาภ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8470 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 36,827 34,782 21,900 21,410

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธิ 7 85,301 88,978 20,362 31,141

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่และดอกเบี้ยคา้งรบั

จากบรษิทัยอ่ย 16 ข) - - 172,594 253,568

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการอื่น 300 300 - -

โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างการพฒันา - สุทธิ 8 3,179,879 3,310,045 2,599,417 2,688,245

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 9,803 13,687 15,876 18,089

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 3,312,110 3,447,792 2,830,149 3,012,453

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค ้าประกนั 14,978 16,812 523 1,562

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายตุธิรรม

ผา่นก าไรหรอืขาดทุน 171,600 171,600 171,600 171,600

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - สุทธิ 10 - - 161,677 161,677

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอื่น 9 10,000 10,000 10,000 10,000

อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน - สุทธิ 13,460 13,460 11,009 11,009

โครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา - สุทธิ 1,449,624 1,449,500 874,420 874,420

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 143,586 144,985 21,591 21,874

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 53,467 54,672 121,246 124,012

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สุทธิ 9,679 10,105 - -

สนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 76,083 77,641 37,360 38,035

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 147,631 147,000 25,650 22,184

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 2,090,108 2,095,775 1,435,076 1,436,373

รวมสินทรพัย์ 5,402,218 5,543,567 4,265,225 4,448,826

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  _______________________________________      กรรมการ  ________________________________________
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บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงนิ บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

และกจิการอื่น 13 584,909 528,636 264,166 213,005

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 12 303,748 295,332 217,494 263,742

เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กูท้ ีถ่งึก าหนด

ช าระภายในหนึ่งปี 13 481,897 603,183 471,690 469,516

ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 9,254 9,254 - -

หนี้สนิตามสญัญาเช่าส่วนทีถ่งึก าหนด

ช าระภายในหนึ่งปี 919 1,222 7,534 7,372

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 17,951 26,228 2,693 3,135

รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 1,398,678 1,463,855 963,577 956,770

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาว 13 1,293,602 1,410,441 897,874 1,117,513

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 446 599 118,277 120,222

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26,336 25,753 12,710 12,511

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 139 139 - -

รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 1,320,523 1,436,932 1,028,861 1,250,246

รวมหน้ีสิน 2,719,201 2,900,787 1,992,438 2,207,016

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ (ต่อ)

ส่วนของเจา้ของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญั 1,000 ลา้นหุน้ 

      มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ทุนทีอ่อกและช าระเตม็มลูค่าแลว้

   หุน้สามญั 1,000 ลา้นหุน้ 

      มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ - หุน้สามญั 467,900 467,900 467,900 467,900

ก าไรสะสม

จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 100,000 100,000 100,000 100,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,138,754 1,098,517 704,887 673,910

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ (23,637) (23,637) - -

รวมส่วนของเจา้ของ 2,683,017 2,642,780 2,272,787 2,241,810

รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 5,402,218 5,543,567 4,265,225 4,448,826

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 352,988 233,508 240,616 9,775

รายไดจ้ากการก่อสรา้ง 23,608 29,229 - -

รายได้รวม 376,596 262,737 240,616 9,775

ต้นทุน

ตน้ทุนขายจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ (210,859) (131,847) (154,098) (5,643)

ตน้ทุนค่าก่อสรา้ง (22,966) (31,552) - -

ต้นทุนรวม (233,825) (163,399) (154,098) (5,643)

ก าไรขัน้ต้น 142,771 99,338 86,518 4,132

รายไดอ้ื่น 14 18,257 12,200 4,963 14,516

ค่าใชจ่้ายในการขาย (43,005) (54,322) (29,184) (23,206)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (51,387) (43,861) (20,573) (15,505)

ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (373) (561) - -

ค่าใชจ่้ายอื่น (10,467) (5,800) (10) 31

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน

และรายได้ (ค่าใช้จา่ย) ภาษีเงินได้ 55,796 6,994 41,714 (20,032)

ตน้ทุนทางการเงนิ (12,656) (3,011) (10,062) (6,392)

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จา่ย) ภาษีเงินได้ 43,140 3,983 31,652 (26,424)

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษเีงนิได้ (2,903) (5,700) (675) 262

ก าไร (ขาดทุน) สทุธิส าหรบังวด 40,237 (1,717) 30,977 (26,162)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบง่ปันก าไร (ขาดทุน)

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 40,237 (1,717) 30,977 (26,162)

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม - - - -

40,237 (1,717) 30,977 (26,162)

การแบง่ปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

สว่นทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 40,237 (1,717) 30,977 (26,162)

สว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม - - - -

40,237 (1,717) 30,977 (26,162)

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน (บาท) 15 0.0391 (0.0017) 0.0301 (0.0254)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของเจา้ของ

ส่วนต า่กว่าทนุ

ทนุจดทะเบียน จดัสรร - จากการรวมธรุกิจ

ท่ีออกและช าระ ส่วนเกิน ทนุส ารอง ภายใต้การควบคมุ รวมส่วนของ

เตม็มลูค่าแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เดียวกนั เจา้ของ

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,000,000 467,900 100,000 1,098,517 (23,637) 2,642,780

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด - - - 40,237 - 40,237

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 1,000,000 467,900 100,000 1,138,754 (23,637) 2,683,017

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563

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

ผลกระทบของกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบญัชี - - - (1,695) - (1,695)

ยอดคงเหลือท่ีปรบัปรงุแล้ว 1,000,000 467,900 100,000 1,064,437 (23,637) 2,608,700

ขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด - - - (1,717) - (1,717)

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

หมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลนี้

ก าไรสะสม

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ 

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (พนับาท)

ส่วนของเจา้ของ
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บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ทนุจดทะเบียน จดัสรร - 

ท่ีออกและช าระ ส่วนเกิน ทนุส ารอง รวมส่วนของ

เตม็มลูค่าแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจา้ของ

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,000,000 467,900 100,000 673,910 2,241,810

ก ำไรเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด - - - 30,977 30,977

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 1,000,000 467,900 100,000 704,887 2,272,787

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

ขำดทุนเบด็เสรจ็รวมส ำหรบังวด - - - (26,162) (26,162)

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

หมำยเหตุประกอบขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทำงกำรเงนิระหวำ่งกำลนี้

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ (ต่อ)

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (พนับาท)

ก าไรสะสม
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บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

43,140 3,983 31,652 (26,424)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 5,636 8,551 3,048 3,367
ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ 373 561 - -
ค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าโครงการอสงัหารมิทรพัย์
ระหวา่งการพฒันา 455 - 455 -

การดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - 4,150
(333) (3,469) (10) (58)

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนักงาน 583 813 199 332
รายไดจ้ากการยกเลกิสญัญา 14 (1,732) (279) (872) (86)

14 (80) (51) (3,699) (13,593)
ตน้ทุนทางการเงนิ - ดอกเบี้ยจ่าย 8,848 2,301 7,958 6,796
ตน้ทุนทางการเงนิ - ค่าธรรมเนียมการจดัหาเงนิกูย้มื 3,808 4,226 2,104 3,063

กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน 60,698 16,636 40,835 (22,453)

- ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 3,226 5,648 10,779 688
- โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งการพฒันา 160,209 (75,397) 112,553 (225,944)
- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 3,885 (2,553) 2,213 (12,775)
- โครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา (124) - - -
- สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น (4,943) 5,358 60 15,739
- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 15,465 11,012 (39,507) 16,888
- หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (7,944) 2,701 (432) (3,607)
- หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น - - - 2

เงนิสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 230,472 (36,595) 126,501 (231,462)
จ่ายตน้ทุนทางการเงนิ (43,793) (57,081) (36,471) (42,877)
รบัคนืภาษเีงนิได้ 9,930 - - -
จ่ายภาษเีงนิได้ (6,963) (7,680) (3,526) (420)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 189,646 (101,356) 86,504 (274,759)

การเปล่ียนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษเีงนิได้
รายการปรบัปรงุ

กลบัรายการประมาณการหนี้สนิ

ดอกเบี้ยรบั

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบี้ยรบั 80 51 9,973 6,841

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค ้าประกนัเพิม่ขึน้ (7,752) (5,930) - -
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค ้าประกนัลดลง 9,586 19,447 1,039 13,535
เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 16 ข) - - 76,300 24,400

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 16 ข) - - - 57,846

เงนิสดจ่ายเพือ่ใหเ้งนิกูย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ย 16 ข) - - (1,600) (103,500)

เงนิสดจ่ายเพือ่ใหเ้งนิกูย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย 16 ข) - - - (31,000)

เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายตุธิรรมผา่นก าไรหรอืขาดทุน - (59,620) - (59,620)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (2,627) (6,098) - (1,995)

เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - (17) - -

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (713) (52,167) 85,712 (93,493)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ
และกจิการอื่นเพิม่ขึน้ 179,764 - 169,657 55,100

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ
และกจิการอื่นลดลง (162,650) (39,509) (156,752) (48,306)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ย 16 ง) - - 40,000 -
ช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ย 16 ง) - - (1,500) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 39,400 - - -

ช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - (17,001) - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 22,700 439,154 - 439,154

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 (262,927) (167,583) (219,947) (27,509)

เงนิสดจ่ายส าหรบัค่าธรรมเนียมการจดัหาเงนิกูย้มื (2,750) (207) (1,400) -

จ่ายช าระคนืหนี้สนิตามสญัญาเช่า (424) (1,431) (1,783) (1,494)

จ่ายเงนิปนัผล (1) (49) (1) (3,467)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (186,888) 213,374 (171,726) 413,478

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้นสทุธิ 2,045 59,851 490 45,226

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่1 มกราคม 34,782 62,560 21,410 15,173

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 36,827 122,411 21,900 60,399

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

10



บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนี้ค่าซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 36 7 - -

เจา้หนี้เงนิปนัผล 24 21 24 21

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

12 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บริษัท เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และเป็นบรษิัทจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวด้งันี้  
 
เลขที ่909/1 ชัน้ 6 หอ้ง 601-602 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ แขวงดาวคะนอง เขตธนบุร ีกรุงเทพมหานคร 
 
การด าเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) คอื การพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย และรบัจา้งก่อสรา้ง 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้แสดงในสกุลเงนิบาทดว้ยหน่วยพนับาท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอย่างอื่น 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัท เมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการทีน่ าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เหตุการณ์ส าคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 
 
แม้สภาวะตลาดในประเทศไทยจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่และรูปแบบการใช้จ่ายของผู้บริโภคแต่กลุ่มกิจการยังคงมีรายได้  
ทีเ่พิม่ขึ้นจากการขายโครงการที่สรา้งแล้วเสร็จ ยงัผลให้กลุ่มกิจการมคีวามสามารถที่จะปฏิบตัติามอตัราส่วนตามสญัญาเงนิกู้ และมี
เงนิทุนหมุนเวยีนและวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชเ้พยีงพอส าหรบักจิกรรมการด าเนินงานและการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 
 

3 เกณฑ์การจดัท าข้อมูลทางการเงิน 
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 เรื่อง การรายงาน 
ทางการเงินระหว่างกาล และข้อก าหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
ตวัเลขที่น ามาแสดงเปรียบเทียบได้มกีารจดปัระเภทรายการใหม่เท่าที่จ าเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงนิปี  
ปจัจุบนั 

 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยที่จดัท าตามกฎหมาย ในกรณีที่มีเนื้อความขดัแย้งกนัหรือมกีารตีความแตกต่างกนั ให้ใช้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล  
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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4 นโยบายการบญัชี 

 
นโยบายการบญัชีทีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึ่งมผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 มาบงัคบัใช ้ซึ่งไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 

5 ประมาณการทางบญัชี 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมติที่มผีลกระทบต่อการน านโยบาย
การบญัชมีาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากประมาณการ 
 
ในการจดัท าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการน านโยบายการบัญชีของกลุ่มกิจการและแหล่งที่มาของ
ขอ้มูลที่ส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการทีม่อียู่มาใชเ้ช่นเดียวกบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิ้นสุด
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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6 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

 

ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในทีน่ าเสนอใหผู้้มอี านาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการด าเนินงาน ผู้มอี านาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการจดัสรรทรพัยากร
และประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานด าเนินงาน ซึ่งพจิารณาว่าคอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ทีท่ าการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ 
 

ขอ้มูลเกี่ยวกบัรายไดแ้ละก าไรของขอ้มูลตามส่วนงานของกลุ่มกจิการส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์  ธุรกิจให้เช่าอาคาร การตดัรายการบญัชี  
 เพื่อขาย ธุรกิจรบัเหมาก่อสร้าง ส านักงาน ระหว่างกนั ข้อมูลทางการเงินรวม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
           

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 352,988 233,508 23,608 29,229 - - - - 376,596 262,737 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 53,046 76,578 6,780 10,463 (59,826) (87,041) - - 
รวม 352,988 233,508 76,654 105,807 6,780 10,463 (59,826) (87,041) 376,596 262,737 
ดอกเบี้ยรบั 3,699 13,595 294 16 15 - (3,928) (13,560) 80 51 
รายไดอ้ื่น 2,846 2,123 13,672 9,246 12,329 4,395 (10,670) (3,615) 18,177 12,149 
รวมรายได ้ 359,533 249,226 90,620 115,069 19,124 14,858 (74,424) (104,216) 394,853 274,937 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานตาม           
   ส่วนงานก่อนภาษีเงินได้ 33,339 (2,336) 3,718 (2,327) 433 5,890 5,650 2,756 43,140 3,983 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้          (2,903) (5,700) 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรบังวด         40,237 (1,717) 
           
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้           
เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่้องปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 352,988 233,508 - - - - - - 352,988 233,508 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่้องปฏบิตั ิ(over time) - - 76,654 105,807 6,780 10,463 (59,826) (87,041) 23,608 29,229 
รวม 352,988 233,508 76,654 105,807 6,780 10,463 (59,826) (87,041) 376,596 262,737 
           



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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 ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์   การตดัรายการบญัชี  
 เพื่อขาย ธุรกิจรบัเหมาก่อสร้าง อื่นๆ ระหว่างกนั ข้อมูลทางการเงินรวม 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
           
สนิทรพัย์ตามส่วนงาน 5,407,292 5,636,731 497,107 492,543 403,138 400,592 (905,319) (986,299) 5,402,218 5,543,567 
สนิทรพัย์ทีไ่ม่ไดป้นัส่วน - - - - - - - - - - 
สนิทรพัย์ทัง้สิน้ตามงบการเงนิรวม 5,407,292 5,636,731 497,107 492,543 403,138 400,592 (905,319) (986,299) 5,402,218 5,543,567 
           
หนี้สนิตามส่วนงาน 2,715,218 2,976,351 481,289 480,443 91,745 89,258 (569,051) (645,265) 2,719,201 2,900,787 
หนี้สนิทีไ่ม่ไดป้นัส่วน - - - - - - - - - - 
หนี้สนิทัง้สิน้ตามงบการเงนิรวม 2,715,218 2,976,351 481,289 480,443 91,745 89,258 (569,051) (645,265) 2,719,201 2,900,787 
 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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7 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหนี้การคา้ - บุคคลหรอืกจิการอื่น 52,072 52,762 1,401 1,401 
 - กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 
       (หมายเหตุขอ้ 16 ก)) 1 574 - - 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า 
    จะเกดิขึน้  (15,796) (15,423) (1,401) (1,401) 
ลูกหนี้การคา้ - สุทธิ 36,277 37,913 - - 
ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรอืกจิการอื่น 19,644 15,259 451 451 
             - บรษิทัย่อย และ กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั     
                (หมายเหตุขอ้ 16 ก)) 96 67 2,229 4,631 
เงนิจ่ายล่วงหนา้ค่าก่อสรา้ง 1,982 1,873 - - 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหนา้ 25,195 31,690 16,192 24,451 
อื่นๆ 2,107 2,176 1,490 1,608 
 85,301 88,978 20,362 31,141 
 

ลูกหนี้การคา้ สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  403   282   -     -    
ไม่เกนิ 3 เดอืน  25,566   31,955   -     -    
3 - 6 เดอืน  5,751   207   -     -    
6 - 12 เดอืน  11,254   11,569   -     -    
เกนิกว่า 12 เดอืน  9,099   9,323   1,401   1,401  
 52,073 53,336 1,401 1,401 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า 
    จะเกดิขึน้ (15,796) (15,423) (1,401) (1,401) 
 36,277 37,913 - - 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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8 โครงการอสงัหาริมทรพัยร์ะหว่างการพฒันา - สุทธิ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ค่าทีด่นิและค่าพฒันาทีด่นิ 959,920 959,920 580,648 580,648 
ค่าก่อสรา้งและอื่นๆ 849,085 810,689 818,477 791,349 
ต้นทุนการกู้ยมื 394,058 363,560 287,661 263,481 
หอ้งชุดพรอ้มขาย 787,969 976,430 800,769 940,450 
บา้นพรอ้มขาย 153,585 153,585 164,359 164,359 
วตัถุดบิ 17,826 26,381 - - 
งานระหว่างท า 48,363 47,942 - - 
สนิคา้ส าเรจ็รูป 21,570 23,580 - - 
รวม 3,232,376 3,362,087 2,651,914 2,740,287 
     
หกั ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการ     
    อสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างการพฒันา      

-       - บา้นพรอ้มขาย  (52,236)  (51,781)  (52,236)  (51,781) 
-       - หอ้งชุดพรอ้มขาย  (261)  (261)  (261)  (261) 
- สุทธ ิ 3,179,879 3,310,045 2,599,417 2,688,245 
     
ต้นทุนการกู้ยมืส่วนทีร่วมเป็นต้นทุน     
   พฒันาอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างงวด/ปี 30,498 124,752 24,180 91,375 
      
อตัราดอกเบี้ยของต้นทุนเงนิกู้ยมื (รอ้ยละต่อปี) 4.99 - 10.11 4.99 - 10.11 5.12 - 9.40 5.12 - 9.40 
 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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9 สินทรพัยท่ี์ใช้เป็นหลกัประกนั 

 
สนิทรพัยท์ีก่ลุ่มกจิการใชเ้ป็นหลกัประกนั ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
(ก) โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างการพฒันา 2,816 2,924 2505 2,553 
(ข) เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค ้าประกนั 15 17 1 2 
(ค) เงนิใหกู้้ยมืระยะยาวแก่กจิการอื่น 10 10 10 10 
(ง) โครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา 807 807 682 682 
(จ) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

   (อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร) 54 54 - - 
(ฉ) สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ 53 55 - - 
 3,755 3,867 3,198 3,247 

     
 
รายละเอยีด 
 
ก) บริษัทและบริษัทย่อยได้น าโครงการอสังหาริมทรพัย์ระหว่างการพัฒนาไปจดจ านอง เพื่อค ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญช ี  

เงนิกู้ยมืระยะสัน้ และเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และหนังสอืค ้าประกนัจากสถาบนัการเงนิ  
ข) บริษัทและบริษัทย่อยน าเงนิฝากออมทรพัย์และเงนิฝากประจ าไปวางไวก้บัสถาบนัการเงนิเพื่อค ้าประกนัวงเงนิเบิกเกินบญัช ี  

เงนิกู้ยมืระยะยาวและหนังสอืค ้าประกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
ค) บรษิทัไดอ้อกตัว๋แลกเงนิใหก้บับรษิทัหลกัทรพัยแ์ห่งหนึ่งเพื่อค ้าประกนัออกหุน้กู้ของบรษิัท 
ง) บรษิัทได้น าโครงการอสงัหาริมทรพัย์รอการพฒันาไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนัเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที่บรษิัท  

และบรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดร้บัจากสถาบนัการเงนิ 
จ)      บริษัทและบริษัทย่อยได้น าที่ดิน อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร - สุทธิไปจดจ านองเพื่อค ้าประกันวงเงินเบิกเกินบญัชี และ 
          เงนิกู้ยมืระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่ง 
ฉ) บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดน้ าสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธไิปจดจ านองไวก้บัสถาบนัการเงนิเพื่อค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีบ่รษิทัย่อย  

ไดร้บัจากสถาบนัการเงนิดงักล่าว 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

19 

 
10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไม่ไดร้บัรูค่้าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิัท ไทยสยามนคร จ ากดั (TSN) เพิม่เตมิจากจ านวน
ที่เคยบันทึกไว้ ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 TSN มีส่วนของเจ้าของเป็นจ านวน 11.25 ล้านบาท (ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563: 9.22 ล้านบาท) 
ขาดทุนสะสม 89.15 ล้านบาท (ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563: 91.18 ล้านบาท) และมหีนี้สนิหมุนเวียนรวมสูงกว่าสนิทรพัย์หมุนเวียนรวม
จ านวน 115.01 ล้านบาท (ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563: 128.77 ล้านบาท) ผู้บริหารประเมินมูลค่าส าหรับการด้อยค่าของเงินลงทุน 
ใน TSN ดงักล่าว โดยค านวณมูลค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บัคนืดว้ยวธิมีูลค่าจากการใช ้
 

11 ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 
 
รายการเคลื่อนไหวส าหรบัที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ ส าหรบังวดสามเดือนสิ้นสุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
รายละเอยีดดงันี้ 
 
  ข้อมูลทางการเงิน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พนับาท พนับาท 
   
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564   
ราคาตามบญัชตี้นงวด - สุทธ ิ 144,985 21,874 
ซื้อสนิทรพัย ์ 2,606 - 
ค่าเสื่อมราคา (4,005) (283) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 143,586 21,591 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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12 เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน 

 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เจา้หนี้การคา้      
   - บุคคลหรอืกจิการอื่น 179,439 168,470 63,289 67,743 
   - บรษิทัย่อย บุคคลและกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั     
        (หมายเหตุขอ้ 16 จ)) 2,363 1,273 71,618 114,127 
 181,802 169,743 134,907 181,870 
เจา้หนี้อื่น      
   - บุคคลหรอืกจิการอื่น 49,879 41,683 33,886 26,385 
   - บรษิทัย่อย บุคคลและกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั     
       (หมายเหตุขอ้ 16 จ)) 2,344 1,843 7,868 5,219 
เงนิมดัจ าและเงนิรบัล่วงหน้า      
   - บุคคลหรอืบรษิทัอื่นๆ 37,583 45,660 20,376 28,422 
ต้นทุนงานก่อสรา้งทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ     
   - บุคคลหรอืบรษิทัอื่นๆ 14,270 14,282 7,351 7,350 
   - บรษิทัย่อย บุคคลและกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั     
          (หมายเหตุขอ้ 16 จ)) - - 5,394 653 
ดอกเบี้ยคา้งจ่าย  9,564 11,336 5,334 11,220 
อื่นๆ  8,306 10,785 2,378 2,623 

 303,748 295,332 217,494 263,742 
 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เงินกู้ยืม 

 
เงนิกู้ยมื ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
ส่วนของหมุนเวยีน     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 171,698 154,934 36,026 29,369 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ     
    บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั และกจิการอื่น     
    - เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกจิการอื่น 92,851 87,135 92,851 87,135 
    - เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั     
        (หมายเหตุขอ้ 16 ง)) 71,392 46,727 - - 
    - เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั     
        (หมายเหตุขอ้ 16 ง)) 15,025 - 40,289 1,501 
    - ตัว๋สญัญาใชเ้งนิกบัสถาบนัทางการเงนิ 233,943 239,840 95,000 95,000 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมืระยะสัน้     
   จากสถาบนัการเงนิและกจิการอื่น 584,909 528,636 264,166 213,005 
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึ       
   ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 41,834 165,002 31,627 31,335 
หุน้กู้ทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 440,063 438,181 440,063 438,181 
เงนิกู้ยมืระยะยาวและหุน้กู้ทีถ่งึก าหนดช าระ 
   ภายในหนึ่งปี 481,897 603,183 471,690 469,516 
รวมส่วนของหมุนเวยีน 1,066,806 1,131,819 735,856 682,521 
     
ส่วนของไม่หมุนเวยีน     
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,293,602 1,410,441 897,874 1,117,513 
รวมส่วนของไม่หมุนเวยีน 1,293,602 1,410,441 897,874 1,117,513 
     
รวมเงนิกู้ยมื 2,360,408 2,542,260 1,633,730 1,800,034 
 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อัตราดอกเบี้ยของเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกู้ยืมระยะสัน้ 
จากสถาบนัการเงนิ กจิการอื่น และบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้  
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี 
   

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 5.82 - 7.20 5.57 - 7.20 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิจากสถาบนัทางการเงนิ 4.97 - 7.45 4.97 - 7.45 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการอื่น 10.00 10.00 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 0.25 0.25 
 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี 
   

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 5.85 - 7.20 5.80 - 7.20 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิจากสถาบนัทางการเงนิ 4.97 - 6.76 5.58 - 7.45 
เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการอื่น 10.00 10.00 
 

13.1 รายการเคลื่อนไหวส าหรบัเงนิกู้ยมืระยะยาวส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  ข้อมูลทางการเงิน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท 
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี   
ราคาตามบญัชตี้นงวด 165,002 31,335 
รบัโอนเงนิกู้ยมืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 139,759 220,239 
จ่ายช าระเงนิกู้ยมื (262,927) (219,947) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 41,834 31,627 
   

เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ   
ราคาตามบญัชตี้นงวด 1,410,441 1,117,513 
เงนิกู้ยมืเพิม่ขึน้ 22,700 - 
โอนเงนิกู้ยมืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (139,759) (220,239) 
ค่าธรรมเนียมการจดัหาเงนิกู้ยมื (1,350) - 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาเงนิกู้ยมื 1,570 600 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 1,293,602 897,874 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลอืเงนิกู้ยมืระยะยาว ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 

   อตัราดอกเบี้ย (ร้อยละ)  หลกัประกนั มีการขยาย 

ประเภทเงินกู้ 
จ านวนเงิน 
(พนับาท) วนัครบก าหนด 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

การช าระ 
ดอกเบี้ย 

31 มีนาคม  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

ระยะเวลา 
การช าระหน้ี 

         
บริษัท         
ระยะยาว 75,742 30 มนีาคม พ.ศ. 2562 MLR+1.00 MLR+1.00 รายเดอืน ก ก ขยายระยะเวลาถงึ 

30 มนีาคม 
พ.ศ. 2565 

ระยะยาว 89,513 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 253,301 5 กนัยายน พ.ศ. 2565 BIBOR+4.50 BIBOR+4.50 รายเดอืน ก ก ไม่มี 
ระยะยาว 19,086 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565   7.25 7.25 รายเดอืน ก ก ไม่มี 
ระยะยาว 21,441 7 กนัยายน พ.ศ. 2566   6.50 6.50 รายเดอืน ก ก ไม่มี 
ระยะยาว 456,821  16 มถุินายน พ.ศ. 2567 MLR+1.00 MLR+1.00 รายเดอืน ก ก ไม่มี 
บวก ดอกเบี้ยที่แท้จรงิ (153)        
รวมของบรษิทั 929,501        
         
บริษัทย่อย         
ระยะยาว 122,341 9 กนัยายน พ.ศ. 2561 MLR+1.00 MLR+1.00 รายไตรมาส ก ก ขยายระยะเวลาถงึ 

   
  

 
 

 
9 มนีาคม 
พ.ศ. 2568 

ระยะยาว 7,180 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 2.00 2.00 รายเดอืน - - ไม่มี 
ระยะยาว 5,600 2 มถุินายน พ.ศ. 2565 2.00 2.00 รายเดอืน ก ก ไม่มี 
ระยะยาว 26,265 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 MLR-0.50 MLR-0.50 รายเดอืน ก ก ไม่มี 
ระยะยาว 73,274 17 กนัยายน พ.ศ. 2565 MLR-0.75 MLR-0.75 รายเดอืน ก ก ขยายระยะเวลาถงึ 

   
  

 
 

 
27 กนัยายน  
พ.ศ. 2567 

ระยะยาว - 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565 MLR+1.00 MLR+1.00 รายเดอืน ก ก ไม่มี 
ระยะยาว 38,054 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 MLR-1.00 MLR-1.00 รายเดอืน ก ก ไม่มี 
ระยะยาว 45,197 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 5.99 5.99 รายเดอืน ก ก ไม่มี 
ระยะยาว 4,168 3 มกราคม พ.ศ. 2566 4.00 4.00 รายเดอืน ก ก ไม่มี 
ระยะยาว 4,824 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 MLR+0.75 MLR+0.75 รายเดอืน ก ก ไม่มี 
ระยะยาว 57,640 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 MLR+0.875 MLR+0.875 รายเดอืน ก ก ไม่มี 
ระยะยาว 1,544 5 มถุินายน พ.ศ. 2568 2.00 2.00 รายเดอืน ก ก ไม่มี 
ระยะยาว 20,000 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2570 MLR MLR รายเดอืน - - ไม่มี 
อื่นๆ 2        
หกั ดอกเบี้ยที่แท้จรงิ (154)        
รวมของบรษิทัย่อย 405,935        
รวมของกลุ่มกจิการ 1,335,436        

 
หมายเหตุ 
 
ก) โฉนดทีด่นิของโครงการทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่งรวมทัง้ต้นทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนั 
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13.2 รายการเคลื่อนไหวส าหรบัหุน้กู้ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้  

 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม และ 
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 พนับาท 
หุน้กู้  
ราคาตามบญัชตี้นงวด 438,181 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาหุน้กู้ 1,882 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 440,063 
 

ณ วนัที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ในสกุลไทยบาทครัง้ที่ 1/2562 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธ ิ 
ไม่มหีลกัประกนั 1 ชุด มูลค่า 440.90 ลา้นบาท มอีตัราดอกเบี้ยทีร่้อยละ 6.75 ต่อปี ก าหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน มอีายุ 2 ปี 
นับจากวนัออกหุ้นกู้ หุ้นกู้จะครบก าหนดช าระในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 บริษัทมวีัตถุประสงค์ที่จะน าเงนิที่ได้รบัจาก 
การออกหุน้กู้ครัง้นี้เพื่อลงทุนในกจิการทัว่ไป และ/หรอื ใชจ้่ายคนืเงนิกู้ และ/หรอื ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการ 
 

อย่างไรกต็ามบรษิทัไดอ้อกหุน้กู้ใหม่แลว้ในวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2564 ตามทีไ่ดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 19.1) 
 

13.3 ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 วงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่ได้เบิกใช้ 72,682 64,943 1,474 8,131 
วงเงินสินเช่ือเงินกู้ยืมระยะยาว     
   ท่ียงัไม่ได้เบิกใช้     
เงนิกู้ยมือตัราดอกเบี้ยลอยตวั     
   - ครบก าหนดภายใน 1 ปี 6,723 6,723 - - 
   - ครบก าหนดเกนิ 1 ปี 2,440,483 2,466,989 1,225,936 1,225,936 
รวมวงเงนิสนิเชือ่ทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้ 2,519,888 2,538,655 1,227,410 1,234,067 
 

มูลค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ยมืส่วนทีห่มุนเวยีนมมีูลค่าใกลเ้คยีงราคาตามบญัช ีเนื่องจากผลกระทบของอตัราคดิลดไม่มสีาระส าคญั 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงนิกู้ยมืจดัอยู่ในระดบัชัน้มูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ซึ่งวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืในตลาดที่สงัเกตได้ 
ที่มีอยู่ และค านวณกระแสเงนิสดในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยเงนิกู้ยืมในตลาด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน   
มูลค่ายุติธรรมของเงนิกู้ยมืที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิมมีูลค่าใกลเ้คียงราคาตามบญัชเีนื่องจากผลกระทบของอตัราคิดลด
ไม่มสีาระส าคญั 
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14 รายได้อ่ืน 

 
รายไดอ้ื่นส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
รายไดจ้ากการยกเลกิสญัญา 1,732 279 872 86 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าเครื่องจกัร 9,525 6,112 - - 
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 4,872 200 - - 
เงนิเบี้ยปรบัรบัจากผูร้บัเหมา 135 - - - 
เงนิชดเชยจากเบี้ยประกนัภยั 62 429 - - 
ดอกเบี้ยรบั 80 51 3,699 13,593 
อื่นๆ 1,851 5,129 392 837 
รวม 18,257 12,200 4,963 14,516 
 

15 ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน 
 
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรบังวดสามเดือนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามญัของบรษิัทใหญ่ด้วยจ านวนหุ้นสามญั  
ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทีอ่อกและช าระแลว้ในระหว่างงวด 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ก าไรทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัใหญ่ (พนับาท) 40,237 (1,717) 30,976 (26,162) 
จ านวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้(พนัหุน้) 1,029,160 1,029,160 1,029,160 1,029,160 
ก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.0391 (0.0017) 0.0301 (0.0254) 
 
ในที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ณ วนัที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ผู้ถอืหุ้นได้มมีติอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน  
29.16 ลา้นหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (หมายเหตุขอ้ 19) เพื่อรองรบัการจ่ายปนัผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทั ซึ่งการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าวเกิดขึ้นภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน แต่ก่อนที่กลุ่มกิจการจะอนุมัติให้ออกข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล กลุ่มกิจการ 
ต้องค านวณก าไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานส าหรบัทุกงวดโดยใชจ้ านวนหุน้ใหม่ จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทีน่ ามาใชใ้นการค านวณ
ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐานส าหรบังวดสามเดือนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2563 ได้ถูกปรบัปรุงเพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลง
จ านวนหุน้ในงวดปจัจุบนั เสมอืนว่าการจ่ายหุน้ปนัผลนัน้ไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่แรกของรอบระยะเวลาบญัชดีงักล่าว 
  

กลุ่มกจิการไม่มหีุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดทีอ่อกอยู่ในระหว่างงวด 
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16 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 

 
กจิการและบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์กบับรษิัท ไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม โดยผ่านกิจการอื่นแห่งหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งแห่ง โดยทีบุ่คคล
หรือกิจการนัน้มีอ านาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัท 
ทีด่ าเนินธุรกิจการลงทุน บริษัทย่อย และบริษัทย่อยในเครอืเดยีวกนั ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกบับรษิัท บริษัทร่วมและบุคคลที่เป็น
เจ้าของส่วนได้เสยีในสทิธิออกเสยีงของบริษัทซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัเหนือกิจการ ผู้บริหารส าคัญรวมทัง้กรรมการและ
พนักงานของบริษัทตลอดจนสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านัน้ กิจการและบุคคลทัง้หมดถือเป็นบุคคลหรือกิจการ  
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรษิทั 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกนัซึ่งอาจมขีึ้นได้ต้องค านึงถึงรายละเอียดของความสมัพนัธ์
มากกว่ารูปแบบทางความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย ความสมัพนัธ์ระหว่างบรษิทัและกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัมดีงันี้ 
 

ช่ือกิจการ 
ประเทศท่ีจดัตัง้/

สญัชาติ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
   
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วงเวยีนใหญ่ขนส่ง ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนั 
บรษิทั ทเวลฟ์ มลัตพิลาย แอสเซท จ ากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนั 
บรษิทั เจา้พระยาเอน็จเินยีริง่ แอนด์ ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัย่อยของบรษิทั 
   คอนสตรคัชัน่ จ ากดั   
บรษิทั ทรานเน็กซ์ เซอรว์สิ จ ากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบักลุ่มกิจการ 
บรษิทั บางกอกไทยพรอ็พเพอรต์ี้ แอนด์ ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบักลุ่มกิจการ 
   คอนสตรคัชัน่ จ ากดั   
บรษิทั ทเีอม็เอ วนั จ ากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบักลุ่มกิจการ 
บรษิทั ทเีอม็เอ ทู จ ากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบักลุ่มกิจการ 
บรษิทั ทเีอม็เอ ทร ีจ ากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบักลุ่มกิจการ 
บรษิทั สมารท์มเีดยี ครเีอชัน่ จ ากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นกรรมการของบรษิทัย่อย 
บรษิทั นครภริมย ์พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นกรรมการของบรษิทัย่อย 
ผูบ้รหิารส าคญั ไทย บุคคลทีม่อี านาจและความรบัผดิชอบการวางแผนสัง่การและ 
     ควบคุมกจิกรรมต่างๆของกิจการไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อม 
บุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ไทย ผูถ้อืหุน้หลกัและ/หรอืกรรมการของกลุ่มกจิการ 
 
หุน้ของบรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 78.10 ถอืครองโดยครอบครวั แพทยานันท์ ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 
 
 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบักจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัทีส่ าคญัส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 
 

 
 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม 31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บริษทัย่อย พนับาท พนับาท 
    

ดอกเบี้ยรบั บรษิทั พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั 3,624 12,453 
 บรษิทั ไทยสยามนคร จ ากดั - 1,098 
 บรษิทั สยามนคร จ ากดั - 9 
  3,624 13,560 
    

ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ย บรษิทั ไทยสยามนคร จ ากดั 289 - 
 บรษิทั สยามนคร จ ากดั 15 - 
  304 - 
    

ค่างานก่อสรา้งและวสัดุก่อสรา้ง บรษิทั ไทยสยามนคร จ ากดั 18,204 61,956 
  18,204 61,956 
    

ค่าเช่าและค่าบรกิารจ่าย บรษิทั ไทยสยามนคร จ ากดั - 28 
 บรษิทั สยามนคร จ ากดั 11,026 7,499 
  11,026 7,527 

 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ผู้บริหารส าคญั     
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 7,289 6,578 5,205 4,594 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ผูบ้รหิาร 483 612 330 412 
รายไดจ้าการขายสนิคา้ 1 135 - - 
ดอกเบี้ยจ่าย 218 11 - - 
ค่าส่วนกลางและค่าใชจ้่ายอื่นๆ  1,491 1,040 1,491 1,040 
     
กิจการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกนั     
ค่างานก่อสรา้งและวสัดุก่อสรา้ง 450 262 - - 
ค่าเช่าและค่าบรกิารจ่าย 948 1,039 80 107 
 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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บริษัทเรียกเก็บดอกเบี้ยจากบริษัทย่อยส าหรบัเงนิให้กู้ยมืระยะสัน้ในอตัราร้อยละ 6.62 - 10.50 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : อตัรารอ้ยละ 6.62 - 
10.50 ต่อปี) 
 
ค่างานก่อสรา้งและวสัดุก่อสรา้ง ค่าเช่าและบรกิารจ่ายคดิราคาตามสญัญา 
 
ค่าตอบแทนผู้บริหารได้แก่ ค่าตอบแทนที่ผู้บริหารได้รับจากบริษัทโดยความหมายของค าว่า “ผู้บริหาร” เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
 
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 
ภาระผูกพนัผลประโยชน์ผูบ้รหิารเป็นผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัเมื่อเกษียณอายุ ซึ่งค านวณโดยนักคณิตศาสตรป์ระกนัภยัอสิระ 
 
กลุ่มกจิการจ่ายดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืกรรมการในอตัรารอ้ยละ 0.25 - 5.20 ต่อปี 
 
ก) ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 

 
ยอดคา้งช าระ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทีเ่กดิจากการใหบ้รกิาร ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน     
     
บริษทัย่อย     
บรษิทั พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั - - 697 3,601 
บรษิทั ไทยสยามนคร จ ากดั - - 1,255 750 
บรษิทั สยามนคร จ ากดั - - 277 280 
     
กิจการและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกนั 97 641 - - 
 97 641 2,229 4,631 

 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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ข) เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้และดอกเบี้ยคา้งรบัจากบรษิทัย่อย 

 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้และดอกเบี้ยค้างรบัจากบริษัทย่อย ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 
ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 (พนับาท) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 อตัราดอกเบี้ยถวัเฉลี่ย เงินให้กู้ยืม ดอกเบี้ย  
 (ร้อยละ) ระยะสัน้ ค้างรบั รวม 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้และดอกเบี้ยค้างรบัจากบริษทัย่อย     
บรษิทั พระยาพาณิชย์พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั 6.62 - 10.50 163,000 9,594 172,594 
  163,000 9,594 172,594 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (พนับาท) (ตรวจสอบแล้ว) 
 อตัราดอกเบี้ยถวัเฉลี่ย เงินให้กู้ยืม ดอกเบี้ย  
 (ร้อยละ) ระยะสัน้ ค้างรบั รวม 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้และดอกเบี้ยค้างรบัจากบริษทัย่อย     
บรษิทั พระยาพาณิชย์พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั 6.62 - 10.50 238,000 15,568 253,568 
  238,000 15,568 253,568 
 
รายการเคลื่อนไหวส าหรบัเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้และดอกเบี้ยคา้งรบัจากบรษิทัย่อย ส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที่ 31 มนีาคม 
พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงิน 
 เฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้และดอกเบ้ียค้างรบัจากบริษทัย่อย พนับาท 
  
ราคาตามบญัชสีุทธติ้นงวด 253,568 
เงนิกู้ยมืเพิม่ขึน้ 1,600 
ดอกเบี้ยคา้งรบัเพิม่ขึน้ 3,624 
รบัช าระคนืเงนิใหกู้้ยมื (76,300) 
รบัช าระคนืดอกเบี้ยคา้งรบั (9,898) 
ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด  172,594 
 
เงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยเป็นเงนิใหกู้้ยมืไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท และมกี าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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ค) สนิทรพัยห์มุนเวยีนและสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน       
   - เงินมดัจ าคา่วสัดกุ่อสร้าง     
บริษทัย่อย     
บรษิทั ไทยสยามนคร จ ากดั - - 15,355 17,675 
 - - 15,355 17,675 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน      
   - เงินประกนัทัว่ไป     
บริษทัย่อย     
บรษิทั สยามนคร จ ากดั - - 4,909 5,287 
 - - 4,909 5,287 

 

ง) เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลและกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 
 

1) เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกนัจ านวน 71 ล้านบาท มอีตัราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 - 5.20 ต่อปี (พ.ศ. 2563:   
47 ล้านบาท มอีัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 ต่อปี) เป็นเงนิกู้ยืมสกุลไทยบาท โดยไม่มีหลกัประกัน และจะครบก าหนด
ภายใน 1 ปีหรอืเมื่อทวงถาม 

 

2) เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวข้องกนัจ านวน 15 ล้านบาท มอีตัราดอกเบี้ยร้อยละ 10 ต่อปี (พ.ศ. 2563 :  ไม่มี) 
เป็นเงนิกู้ยมืสกุลไทยบาท โดยไม่มหีลกัประกนั และจะครบก าหนดภายใน 1 ปีหรอืเมื่อทวงถาม 

 

3) เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากและดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บรษิัทย่อย ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 (พนับาท) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 อตัราดอกเบี้ยถวัเฉลี่ย เงินให้กู้ยืม ดอกเบี้ย  
 (ร้อยละ) ระยะสัน้ ค้างรบั รวม 
เงินกู้ยืมระยะสัน้และดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริษทัย่อย     
บรษิทั ไทยสยามนคร จ ากดั 6.00 40,000 289 40,289 
  40,000 289 40,289 

 

 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (พนับาท) (ตรวจสอบแล้ว) 
 อตัราดอกเบี้ยถวัเฉลี่ย เงินให้กู้ยืม ดอกเบี้ย  
 (ร้อยละ) ระยะสัน้ ค้างรบั รวม 
เงินกู้ยืมระยะสัน้และดอกเบี้ยค้างจ่ายแก่บริษทัย่อย     
บรษิทั สยามนคร จ ากดั 6.73 1,500 1 1,501 
  1,500 1 1,501 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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รายการเคลื่อนไหวส าหรบัเงนิกู้ยมืระยะสัน้จากและดอกเบี้ยคา้งจ่ายแก่บรษิทัย่อยส าหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 
พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงิน 
 เฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากและดอกเบ้ียค้างจ่ายแก่บริษทัย่อย พนับาท 
  
ราคาตามบญัชสีุทธติ้นงวด 1,501 
เงนิกู้ยมืเพิม่ขึน้ 40,000 
ดอกเบี้ยคา้งจ่ายเพิม่ขึน้ 304 
จ่ายคนืเงนิกู้ยมื (1,500) 
จ่ายคนืดอกเบี้ยคา้งจ่าย (16) 
ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด  40,289 
 

เงนิกู้ยมืระยะสัน้จากบรษิทัย่อยเป็นเงนิกู้ยมืไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท และก าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม 
 

จ) เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 
 

ยอดค้างช าระ ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 และวันที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ที่เกิดจากการซื้อสนิค้าและรบับริการประกอบด้วย
รายละเอยีดดงันี้ 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
เจ้าหน้ีการคา้     
     

บริษทัย่อย     
บรษิทั ไทยสยามนคร จ ากดั - - 71,618 114,127 
     

กิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 2,363 1,273 - - 
 2,363 1,273 71,618 114,127 
เจ้าหน้ีอ่ืน     
     

บริษทัย่อย     
บรษิทั พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั - - 10 8 
บรษิทั สยามนคร จ ากดั - - 6,165 3,541 
     

บุคคลและกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 2,344 1,843 1,693 1,670 
 2,344 1,843 7,868 5,219 
     

ต้นทุนการก่อสร้างท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ     
บริษทัย่อย     
บรษิทั ไทยสยามนคร จ ากดั - - 5,394 653 
 - - 5,394 653 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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ฉ) ภาระผูกพนักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

 
กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนักบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั ดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ภาระผกูพนัตามสญัญาท่ีจะต้องใช้เงินทุน     
สญัญาท่ียงัไม่รบัรู้     
   - ค่าออกแบบและค่าก่อสร้างโครงการ     
      บรษิทัย่อย - - 72,381  72,344  
 - - 72,381  72,344  

 
ช) การค ้าประกนัจากบุคคลหรอืกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัทได้รับการค ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินสินเชื่อจากบุคคลและกิจการ  
ทีเ่กี่ยวขอ้งกนัจ านวน 2,331 ล้านบาท (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 2,231 ล้านบาท) ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 
บรษิทัมยีอดหนี้คงค้างกบัสถาบนัการเงนิและกจิการอื่นส าหรบัวงเงนิดงักล่าวเป็นจ านวน 695 ลา้นบาท (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 : 669 ลา้นบาท) 
 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บริษัทย่อยได้รบัการค ้าประกนัวงเงนิเบิกเกินบัญชี และวงเงนิสนิเชื่อจากบุคคลและกิจการ 
ทีเ่กี่ยวขอ้งกนัจ านวน 1,762 ล้านบาท (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 2,503 ล้านบาท) ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 
บริษัทย่อยมียอดหนี้คงค้างกับสถาบันการเงินและกิจการอื่นส าหรับวงเงินดังกล่าวเป็นจ านวน 227 ล้านบาท (ณ วันที ่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 369 ลา้นบาท) 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 

33 

 
17 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เกี่ยวข้องกนั 

 
กลุ่มกจิการมภีาระผูกพนักบับุคคลหรอืกจิการทีไ่ม่เกี่ยวข้องกนั ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ภาระผกูพนัตามสญัญาท่ีจะต้องใช้เงินทุน     
สญัญาทีย่งัไม่รบัรู ้     
   - ทีด่นิ 489,453 494,453 - - 
   - ค่าออกแบบและค่าก่อสรา้งโครงการ 148,135 123,894 20,948 31,500 
 637,588 618,347 20,948 31,500 
     
ภาระผกูพนัอ่ืนๆ     
   - ค่าโฆษณา 664 63 11 20 
   - หนังสอืค ้าประกนัจากธนาคาร 128,595 129,583 35,852 35,852 
   - สญัญาอื่นๆ 6,322 3,221 4,873 2,939 
 135,581 132,867 40,736 38,811 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทย่อยแห่งหนึ่งมทีีด่ินในโครงการที่ตดิภาระจ ายอมประมาณ 1 ไร่ มูลค่า 1.37 ลา้นบาท (ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : ประมาณ 1 ไร่ มูลค่า 1.37 ลา้นบาท)  
 

18 ภาระค า้ประกนั และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 
การค ้าประกนั 
 
ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัทมีภาระค ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินสินเชื่อให้กับบริษัทย่อยจ านวน 3,512 ล้านบาท  
(ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : 3,283 ล้านบาท) ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บริษัทย่อยมยีอดหนี้คงค้างกบัสถาบันการเงินและ
กจิการอื่นส าหรบัวงเงนิดงักล่าวเป็นจ านวน 724 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 288 ลา้นบาท) 
 
ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 บริษัทย่อยมีภาระค ้าประกันวงเงนิเบิกเกินบัญชี และวงเงนิสินเชื่อให้กับบริษัทจ านวน 3,084 ล้านบาท  
(ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 2,999 ลา้นบาท) ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทมยีอดหนี้คงค้างกบัสถาบนัการเงนิส าหรบัวงเงนิ
ดงักล่าวเป็นจ านวน 1,227 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 490 ลา้นบาท) 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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คดฟ้ีองรอ้ง 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 คดีความของกลุ่มกิจการทัง้สิ้น 7 คดี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 : 7 คดี) และทุนทรัพย ์
รวมดอกเบี้ยทัง้สิน้ 180.76 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 177.91 ลา้นบาท)  
 

คดหีลกัทีส่ าคญัของกลุ่มกจิการม ี3 คด ีดงัต่อไปนี้ 
 

1) ในเดอืนพฤษภาคม และเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัและบริษทัย่อยของบรษิทัรวมถงึกรรมการของบรษิัทย่อยถูกฟ้องรอ้งใน
ฐานะจ าเลย โดยลูกบา้นจ านวน 35 ราย ในคดีผดิสญัญาเกี่ยวกบัพื้นที่และแบบของหอ้งชุดในโครงการอาคารชุดโครงการหนึ่ง 
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ศาลพิพากษายกฟ้องโจทก์ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจ าเลยทัง้ 5 โดยก าหนดค่า
ทนายความคนละ 20,000 บาท คดีนี้ขึ้นอยู่กบัทางโจทก์ว่าจะด าเนินการอุทธรณ์ต่อหรือไม่ โดยมทีุนทรพัย์รวมดอกเบี้ยแล้ว
ทัง้สิน้จ านวน 166.09 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 163.14 ลา้นบาท)  
 

2) ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยของบรษิทัถูกฟ้องรอ้งในฐานะจ าเลยโดยนิติบุคคลโครงการอาคารชุดแห่งหนึ่งในคดี
ผดิสญัญาเกี่ยวกบัการแก้ไขความช ารุดบกพร่องของถงัเก็บน ้า คดีนี้ยงัคงอยู่ระหว่างกระบวนการพจิารณาของศาลแพ่งธนบุร ี
(ศาลชัน้ต้น) ศาลนัดพจิารณาวนัที ่10 มถิุนายน พ.ศ. 2564 โดยมทีุนทรพัย์รวมดอกเบี้ยแล้วทัง้สิ้นจ านวน 2.70 ล้านบาท  (ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 2.63 ลา้นบาท) 

 

3) ในเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยของบริษทัถูกฟ้องร้องในฐานะจ าเลยโดยนิติบุคคลโครงการอาคารชุดแห่งหนึ่งในคดผีดิ
สญัญาเกี่ยวกบัพื้นที่ส่วนกลางโครงการอาคารชุดโครงการหนึ่ง คดนีี้ยงัคงอยู่ระหว่างกระบวนการพจิารณาของศาลแพ่งธนบุรี
(ศาลชัน้ต้น) ศาลนัดพจิารณาวนัที ่10 มถิุนายน พ.ศ. 2564 โดยมทีุนทรพัยร์วมดอกเบี้ยแลว้ทัง้สิน้จ านวน 12.05 ล้านบาท (ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 11.83 ลา้นบาท) 

 

อย่างไรก็ตาม กลุ่มกิจการยงัไม่ได้ตัง้ประมาณการหนี้สนิในข้อมูลทางการเงนิรวมตามความเห็นของผู้บริหารและฝ่ายกฎหมายของ
กลุ่มกิจการเนื่องจากคาดว่าจะไม่เกดิความเสยีหายอย่างเป็นสาระส าคญัต่อกลุ่มกจิการ นอกจากที่กล่าวขา้งต้น คดฟ้ีองรอ้งอื่นๆ ไม่มี
การเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นสาระส าคญัจากทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

19 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 
 

19.1) ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครัง้ท่ี 2/2564 (วาระพิเศษ) เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2564 มีมติท่ีส าคญัดงัน้ี 
 

ก) การออกหุ้นกู้ 
 

มมีตพิจิารณารบัทราบการออกหุน้กู้วงเงนิ 550 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ในสกุลไทยบาทครัง้ที่ 1/2564 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธ ิ 
มหีลกัประกนั มผีู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มสีทิธิไถ่ถอนหุน้กู้ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน จ านวน 550,000 หน่วย มูลค่า 550 ล้านบาท 
มอีตัราดอกเบี้ยทีร่อ้ยละ 7.25 ต่อปี ก าหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน มอีายุ 2 ปี นับจากวนัออกหุ้นกู้ หุ้นกู้จะครบก าหนดช าระ
ในวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2566 
 

บรษิทัมวีตัถุประสงคท์ีจ่ะน าเงนิทีไ่ดร้บัจากการออกหุน้กู้ครัง้นี้ ดงันี้ 1) เพื่อลงทุนซื้อทีด่นิส าหรบัพฒันาโครงการในอนาคต จ านวน 
250 ล้านบาท 2) เพื่อใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการใหม่ 4 โครงการส าหรบัปี พ.ศ. 2564 และ ปี พ.ศ. 2565 จ านวน 250 ล้านบาท  
และ 3) เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนส าหรบับรษิทั จ านวน 50 ลา้นบาท 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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ข) วงเงินกู้ยืม 

 
มมีติอนุมตัิวงเงนิกู้ยมืจ านวน 950 ล้านบาท จากบริษัท ไทยสมุทรประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ระยะเวลาวงเงนิกู้ 4 ปี 9 เดือน 
บรษิทัไดท้ าสญัญากู้ยมืเงนิแลว้ในวนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2564 อตัราดอกเบี้ยรอ้ยละ 6.75 บรษิทัมวีตัถุประสงค์การใชเ้งนิกู้ ดงันี้ 
1) เพื่อการไถ่ถอนหลักทรัพยค ้าประกันกับสถาบันการเงนิแห่งอื่น 2) การช าระคืนหุ้นกู้ที่ครบ 3) เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวียน 
ในกจิการ และ 4) ใชใ้นโครงการทีก่ าลงัด าเนินอยู่  

 
19.2) ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2564 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ. 2564 มีมติท่ีส าคญัดงัน้ี 

 
ก) การจ่ายเงินปันผล 

 
มมีติอนุมัติให้จ่ายเงินปนัผลจากก าไรสุทธิจากการด าเนินงานปี พ.ศ. 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.0324 บาท ก าหนดจ่ายวันที ่ 
25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยแบ่งเป็น 
 
- จ่ายเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรา 35 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุ้นใหม่ คดิเป็นอตัราการจ่ายปนัผล 0.02916 บาทต่อหุน้ ในกรณี
ที่เศษหุ้นเดิมที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปนัผลได้ ให้จ่ายเงินปนัผลเป็นเงนิสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปนัผลในอัตราหุ้นละ  
0.03 บาท  

- จ่ายปนัผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.00324 บาท 
 

ข) การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน 
 
มมีติอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจดทะเบียนจ านวน 29.16 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุน้ละ 1 บาทเพื่อรองรบัการจ่ายปนัผล
เป็นหุ้นสามญัของบริษัท และได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นเพิม่ทุนในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทกับกระทรวง
พาณิชยใ์นวนัที ่7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โดยบรษิทัจะจดทะเบยีนการช าระเงนิของทุนจดทะเบียนในวนัที ่25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
 

19.3)   ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2564 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 มีมติอนุมติัให้จดัตัง้บริษทัย่อย
ใหม่ 2 บริษทั ดงัต่อไปน้ี 

 
ก) บริษทั ซีทูเอช จ ากดั  

 
เพื่อด าเนินธุรกิจกลุ่มกิจการโรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า  ซึ่งได้จดทะเบียนจัดตัง้บริษัทกับกระทรวงพาณิชย ์ 
เมื่อวนัที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมทีุนจดทะเบียนเป็นหุน้สามญัจ านวน 500 หุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงนิ 
50,000 บาท ซึ่งเรยีกช าระเตม็มูลค่าแลว้ ทัง้นี้บรษิทัถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.40 
 

ข) บริษทั เทเลดอ็ค จ ากดั  
 
เพื่อด าเนินธุรกิจด้านการแพทย ซึ่งได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษัทกบักระทรวงพาณิชย์ เมื่อวนัที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมทีุน 
จดทะเบยีนเป็นหุน้สามญัจ านวน 500 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นจ านวนเงนิ 50,000 บาท ซึ่งเรยีกช าระเตม็มูลค่าแล้ว 
ทัง้นี้บรษิทัถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวเป็นสดัส่วนรอ้ยละ99.40 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
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19.4)   การจดัตัง้บริษทัใหม่ซ่ึงเป็นกิจการท่ีเกี่ยวข้องกนั 
 

มกีารจดัตัง้บรษิัท แคนนาบิเทค จ ากดั เพื่อด าเนินธุรกจิเกี่ยวกบัผลิตภณัฑ์ทางด้านเวชภณัฑ์ เคมภีณัฑ์ ซึ่งได้จดทะเบยีนจดัตัง้
บริษัทกบักระทรวงพาณิชย์ เมื่อวนัที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมทีุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามญัจ านวน 500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุน้ละ 100 บาท เป็นจ านวนเงนิ 50,000 บาท ซึ่งเรียกช าระเตม็มูลค่าแลว้ ทัง้นี้ผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนัของบรษิัท
ถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 100   
 
 


