
บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน)  

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เจา้พระยามหานคร จํากดั (มหาชน)  

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิัท เจ้าพระยามหานคร จํากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย  

และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิัท เจ้าพระยามหานคร จํากดั (มหาชน) ซึ�งประกอบดว้ย งบแสดง

ฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 
และงบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสําหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ�นสุดวนัเดยีวกนั งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของ

เจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการ รวมถึงงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสด 
เฉพาะกิจการสําหรบังวดหกเดอืนสิ�นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึ�งผู้บรหิาร

ของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี�

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุป
เกี�ยวกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึ�งส่วนใหญ่
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื�น การสอบทานนี�มขีอบเขตจํากดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทําใหข้า้พเจ้าไม่สามารถไดค้วามเชื�อมั �นว่าจะพบเรื�องที�มนัียสําคญัทั �งหมดซึ�งอาจจะ
พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั �นขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลที�สอบทานได้

ข้อสรปุ 

ขา้พเจา้ไม่พบสิ�งที�เป็นเหตุใหเ้ชื�อว่าขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัทําขึ�น

ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จํากดั 

ศนิชา อคัรกิตติลาภ

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที� 8470

กรุงเทพมหานคร 

11 สงิหาคม พ.ศ. 2564 



บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 122,470 34,782 86,788 21,410
ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สทุธิ 7 111,221 88,978 27,248 31,141
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่และ
ดอกเบี้ยคา้งรบัจากบรษิทัยอ่ย 17 ข) - - 421,714 253,568

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการอื่น 300 300 - -
โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่ง
การพฒันา - สทุธิ 8 2,481,950 3,282,834 2,559,484 2,688,245

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 8,087 13,687 15,041 18,089

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 2,724,028 3,420,581 3,110,275 3,012,453

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค า้ประกนั 10,329 16,812 523 1,562
สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ย
มลูค่ายตุธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 171,600 171,600 171,600 171,600

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - สทุธิ 10 - - 164,477 161,677
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอื่น 9 - 10,000 - 10,000
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน - สทุธิ 13,460 13,460 11,009 11,009
โครงการอสงัหารมิทรพัย์
   รอการพฒันา - สทุธิ 1,550,078 1,476,711 874,420 874,420
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธิ 11 668,690 144,985 21,307 21,874
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธิ 52,420 54,672 116,021 124,012
สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน - สทุธิ 9,262 10,105 - -
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธิ 77,788 77,641 38,584 38,035
เงนิมดัจ าค่าทีด่นิ 102,000 92,000 - -
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 56,899 55,000 28,552 22,184

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 2,712,526 2,122,986 1,426,493 1,436,373

รวมสินทรพัย์ 5,436,554 5,543,567 4,536,768 4,448,826

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  _______________________________________      กรรมการ  ________________________________________
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บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงนิ กจิการอื่น

และกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 13 125,118 528,636 4,247 213,005

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 12 236,365 295,332 200,829 263,742

เงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนด

ช าระภายในหนึ่งปี 13 38,831 603,183 24,798 469,516

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 169 9,254 - -

หนี้สนิตามสญัญาเช่าสว่นทีถ่งึก าหนด

ช าระภายในหนึ่งปี 586 1,222 7,628 7,372

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 16,912 26,228 2,531 3,135

รวมหนี้สนิหมุนเวยีน 417,981 1,463,855 240,033 956,770

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู้ 13 2,273,599 1,410,441 1,871,476 1,117,513

หนี้สนิตามสญัญาเช่า 483 599 113,795 120,222

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 25,875 25,753 12,424 12,511

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 139 139 - -

รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน 2,300,096 1,436,932 1,997,695 1,250,246

รวมหน้ีสิน 2,718,077 2,900,787 2,237,728 2,207,016

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจา้ของ (ต่อ)

ส่วนของเจา้ของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญั 1,029.16 ลา้นหุน้ 

      มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท

   (พ.ศ. 2563 : 1,000 ลา้นหุน้ 

      มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 1,029,160 1,000,000 1,029,160 1,000,000

ทุนทีอ่อกและช าระเตม็มลูค่าแลว้

   หุน้สามญั 1,028.57 ลา้นหุน้ 

      มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท

   (พ.ศ. 2563 : 1,000 ลา้นหุน้ 

      มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 1,028,571 1,000,000 1,028,571 1,000,000

สว่นเกนิมลูค่าหุน้ - หุน้สามญั 467,900 467,900 467,900 467,900

ก าไรสะสม

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,145,643 1,098,517 702,569 673,910

องคป์ระกอบอื่นของสว่นของเจา้ของ (23,637) (23,637) - -

รวมส่วนของเจา้ของ 2,718,477 2,642,780 2,299,040 2,241,810

รวมหน้ีสินและส่วนของเจา้ของ 5,436,554 5,543,567 4,536,768 4,448,826

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 281,828 197,758 242,954 3,150

รายไดจ้ากการก่อสรา้ง 40,248 32,139 - -

รายได้รวม 322,076 229,897 242,954 3,150

ต้นทนุ

ตน้ทุนขายจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ (163,031) (117,443) (153,921) (2,546)

ตน้ทุนค่าก่อสรา้ง (37,771) (30,245) - -

ต้นทนุรวม (200,802) (147,688) (153,921) (2,546)

ก าไรขัน้ต้น 121,274 82,209 89,033 604

รายไดอ้ื่น 14 17,909 9,984 7,792 12,582

ค่าใชจ่้ายในการขาย (31,982) (36,788) (20,440) (13,033)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (39,809) (36,923) (26,253) (25,036)

กลบัรายการ (ผลขาดทุน) 

ดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 5,578 (2,018) - 108

ค่าใชจ่้ายอื่น (11,877) (7,756) (76) (1)

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนต้นทนุทางการเงิน

และรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 61,093 8,708 50,056 (24,776)

ตน้ทุนทางการเงนิ (23,253) (6,443) (21,787) (4,955)

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 37,840 2,265 28,269 (29,731)

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษเีงนิได้ 860 (1,142) 1,224 404

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส าหรบังวด 38,700 1,123 29,493 (29,327)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ (ต่อ)

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ)

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 38,700 1,123 29,493 (29,327)

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม - - - -

38,700 1,123 29,493 (29,327)

การแบง่ปันก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 38,700 1,123 29,493 (29,327)

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุม - - - -

38,700 1,123 29,493 (29,327)

ก าไร (ขาดทนุ) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน (บาท) 15 0.0376 0.0011 0.0287 (0.0285)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 634,816 431,266 483,570 12,925

รายไดจ้ากการก่อสรา้ง 63,856 61,368 - -

รายได้รวม 698,672 492,634 483,570 12,925

ต้นทุน

ตน้ทุนขายจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ (373,890) (249,290) (308,019) (8,189)

ตน้ทุนค่าก่อสรา้ง (60,737) (61,797) - -

ต้นทุนรวม (434,627) (311,087) (308,019) (8,189)

ก าไรขัน้ต้น 264,045 181,547 175,551 4,736

รายไดอ้ืน่ 14 36,166 22,184 12,755 27,098

ค่าใชจ่้ายในการขาย (86,486) (91,110) (49,624) (36,239)

ค่าใชจ่้ายในการบรหิาร (79,697) (80,784) (46,826) (40,541)

กลบัรายการ (ผลขาดทุน) 

ดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ 5,205 (2,579) - 108

ค่าใชจ่้ายอืน่ (22,344) (13,556) (86) 30

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน

และรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 116,889 15,702 91,770 (44,808)

ตน้ทุนทางการเงนิ (35,909) (9,454) (31,849) (11,347)

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 80,980 6,248 59,921 (56,155)

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษเีงนิได้ (2,043) (6,842) 549 666

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรบังวด 78,937 (594) 60,470 (55,489)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 78,937 (594) 60,470 (55,489)

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม - - - -

78,937 (594) 60,470 (55,489)

การแบ่งปันก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 78,937 (594) 60,470 (55,489)

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม - - - -

78,937 (594) 60,470 (55,489)

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน (บาท) 15 0.0767 (0.0006) 0.0588 (0.0539)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

องคป์ระกอบอ่ืน

ของส่วนของเจ้าของ

 ส่วนต า่กว่าทนุ

 ทนุจดทะเบียน จดัสรร - จากการรวมธรุกิจ

 ท่ีออกและช าระ  ส่วนเกิน  ทนุส ารอง ภายใต้การควบคมุ รวมส่วนของ

หมายเหตุ  เตม็มลูค่าแล้ว  มลูค่าหุ้น  ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เดียวกนั เจ้าของ

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

การออกหุน้สามญัเพือ่จ่ายหุน้ปันผล 16 28,571 - - - - 28,571

เงนิปันผล 16 - - - (31,811) - (31,811)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 78,937 - 78,937

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 1,028,571 467,900 100,000 1,145,643 (23,637) 2,718,477

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563

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

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี - - - (1,695) - (1,695)

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

เงนิปันผล - - - (25,000) - (25,000)

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - (594) - (594)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 1,000,000 467,900 100,000 1,038,843 (23,637) 2,583,106

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ก าไรสะสม

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ 

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (พนับาท)

ส่วนของเจ้าของ
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

ทุนจดทะเบียน จดัสรร - 

ท่ีออกและช าระ ส่วนเกิน ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ เตม็มูลค่าแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ

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

การออกหุน้สามญัเพือ่จ่ายหุน้ปันผล 16 28,571 - - - 28,571

เงนิปันผล 16 - - - (31,811) (31,811)

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - 60,470 60,470

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 1,028,571 467,900 100,000 702,569 2,299,040

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

เงนิปันผล - - - (25,000) (25,000)

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมส าหรบังวด - - - (55,489) (55,489)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2563 1,000,000 467,900 100,000 595,925 2,163,825

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (พนับาท)

ก าไรสะสม
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

80,980 6,248 59,921 (56,155)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 11,128 10,026 6,026 6,734

ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (153) - - -

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ (5,205) 2,579 - (108)

ค่าเผือ่การลดลงของมลูค่าโครงการอสงัหารมิทรพัย์

ระหวา่งการพฒันา 910 - 910 -

การดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - 19,480

(596) (3,595) (203) (2,541)

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 823 1,584 400 665

รายไดจ้ากการยกเลกิสญัญา 14 (3,859) (727) (1,445) (349)

14 (153) (237) (10,121) (25,684)

ตน้ทุนทางการเงนิ - ดอกเบีย้จ่าย 11,600 841 7,883 5,226

ตน้ทุนทางการเงนิ - ค่าธรรมเนียมการจดัหาเงนิกูย้มื 24,309 8,613 23,966 6,121

กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงในเงินทนุหมนุเวียน 119,784 25,332 87,337 (46,611)

- ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น (17,094) (1,341) 3,893 4,550

- โครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหวา่งการพฒันา 253,547 (185,271) 171,437 (442,070)

- สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 5,600 6,489 3,048 (6,109)

- สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น (9,708) (12,578) 382 15,773

- เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น (48,875) 8,967 (63,625) 25,110

- หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (8,719) 7,774 (604) (2,226)

เงนิสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 294,535 (150,628) 201,868 (451,583)

จ่ายตน้ทุนทางการเงนิ (86,166) (80,662) (68,515) (57,967)

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (701) - (487) -

รบัคนืภาษเีงนิได้ 9,930 - - -

จ่ายภาษเีงนิได้ (22,064) (12,949) (6,746) (677)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 195,534 (244,239) 126,120 (510,227)

การเปล่ียนแปลงในเงินทนุหมนุเวียน

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไร (ขาดทุน) ก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษเีงนิได้

รายการปรบัปรงุ

กลบัรายการประมาณการหนี้สนิ

ดอกเบีย้รบั

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
ดอกเบีย้รบั 153 237 10,092 12,733
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค า้ประกนัลดลง 6,483 15,183 1,039 21,209
เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 17 ข) - - 88,600 157,500
เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย - - - 77,819
เงนิสดจ่ายเพือ่ใหเ้งนิกูย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 17 ข) - - (256,717) (112,500)

เงนิสดจ่ายเพือ่ใหเ้งนิกูย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย - - - (40,000)

เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัย์ทางการเงนิทีว่ดัมลูค่า
ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน - (79,420) - (79,420)

เงนิสดจ่ายเพิอ่ซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 10 - - (2,799) -
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 187 - - -
เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ (5,880) (16,085) - (8,269)
เงนิสดจ่ายเพือ่ซื้อสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน (13) (17) - -

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ 930 (80,102) (159,785) 29,072

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ
และกจิการอื่นเพิม่ขึน้ 265,700 - 195,000 19,392

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ
และกจิการอื่นลดลง (624,430) (33,547) (400,318) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย 17 ง) - - 40,000 -
ช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย 17 ง) - - (41,500) -
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 65,072 - 30,700 -
ช าระเงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (111,799) (17,001) (30,700) -
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 718,700 698,362 667,300 572,179
ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 (509,588) (288,542) (447,504) (78,695)
เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 13 550,000 - 550,000 -
เงนิสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุน้กู้ 13 (440,900) - (440,900) -

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัอื่น 10,000 - 10,000 -
เงนิสดจ่ายส าหรบัค่าธรรมเนียมการจดัหาเงนิกูย้มื (27,537) (3,385) (26,187) (910)
จ่ายช าระคนืหนี้สนิตามสญัญาเช่า (752) (888) (3,606) (9,922)
จ่ายเงนิปันผล (3,242) (24,993) (3,242) (24,993)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (108,776) 330,006 99,043 477,051

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สทุธิ 87,688 5,665 65,378 (4,104)
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่1 มกราคม 34,782 62,560 21,410 15,173

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 122,470 68,225 86,788 11,069

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

12



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบังวดหกเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนี้ค่าซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 54 57 - -

โอนจากโครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหวา่งการพฒันา

   ไปเป็นทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 11 525,832 - - -

โอนจากทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์

   ไปเป็นโครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหวา่งการพฒันา - 529 - -

โอนจากทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น - 13,597 - -

โอนจากทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสนิทรพัย์สทิธกิารใช้ - 44,353 - -

โอนจากทีด่นิ โครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหวา่งการพฒันา

   ไปเป็นโครงการอสงัหารมิทรพัย์รอการพฒันา 100,578 - - -

จ่ายปันผลเป็นหุน้ 28,571 - 28,571 -

เจา้หนี้เงนิปันผล 24 28 24 28

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี้

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

13



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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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 

การดําเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) คอื การพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อขาย และรบัจา้งก่อสรา้ง 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี�แสดงในสกุลเงนิบาทดว้ยหน่วยพนับาท เวน้แต่ไดร้ะบุเป็นอย่างอื�น

ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้รบัอนุมตัิจากคณะกรรมการบรษิัท เมื�อวนัที� 11 สงิหาคม  

พ.ศ. 2564 

ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลที�นําเสนอนี�ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ

2 เหตุการณ์สาํคญัระหว่างงวดที�รายงาน

แม้สภาวะตลาดในประเทศไทยจะส่งผลกระทบต่อความเชื�อมั �นและรูปแบบการใช้จ่ายของผู้บริโภคแต่กลุ่มกิจการยังคงมีรายได้

ที�เพิ�มขึ�นจากการขายโครงการที�สรา้งแล้วเสรจ็ ยงัผลให้กลุ่มกิจการมคีวามสามารถที�จะปฏบิตัติามอตัราส่วนตามสญัญาเงนิกู้ และมี
เงนิทุนหมุนเวยีนและวงเงนิสนิเชื�อที�ยงัไม่ไดเ้บกิใชเ้พยีงพอสาํหรบักจิกรรมการดําเนินงานและการลงทุนอย่างต่อเนื�อง

3 เกณฑก์ารจดัทาํข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลได้จดัทําขึ�นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที� 34 เรื�อง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล และข้อกําหนดเพิ�มเติมอื�นเกี�ยวกับรายงานทางการเงินที�ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรพัย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์ 

ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี�ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัทําขึ�นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล

ภาษาไทยที�จดัทําตามกฎหมาย ในกรณีที�มีเนื�อความขดัแย้งกันหรอืมีการตีความแตกต่างกัน ให้ใช้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล

ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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4 นโยบายการบญัชี 

นโยบายการบญัชทีี�ใชใ้นการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีี�ใชใ้นการจดัทํางบการเงนิ

สาํหรบัปีบญัชสีิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื�องการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิที�มกีารปรบัปรุง ซึ�งมผีลบงัคบัใชว้นัที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 มาบงัคบัใช้ ซึ�งไม่มผีลกระทบที�มนัียสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ

5 ประมาณการทางบญัชี 

ในการจดัทําขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิี�มผีลกระทบต่อการนํานโยบาย
การบญัชมีาใช ้และจํานวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย ผลที�เกดิขึ�นจรงิอาจแตกต่างจากประมาณการ

ในการจดัทําข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพินิจในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกิจการและแหล่งที�มาของ

ขอ้มูลที�สําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการที�มอียู่มาใชเ้ช่นเดยีวกบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการสําหรบัปีสิ�นสุด

วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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6 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 

ส่วนงานดําเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในที�นําเสนอใหผู้ม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงาน ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงานหมายถงึบุคคลที�มหีน้าที�ในการจดัสรรทรพัยากร
และประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานดําเนินงาน ซึ�งพจิารณาว่าคอื ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร ที�ทําการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์

ขอ้มลูเกี�ยวกบัรายไดแ้ละกําไรของขอ้มลูตามส่วนงานของกลุ่มกจิการสาํหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี�

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ การตดัรายการบญัชี 

เพื�อขาย ธรุกิจรบัเหมาก่อสร้าง ธรุกิจอื�นๆ 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 281,828 197,758 40,248 32,139 - - - - 322,076 229,897
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 61,615 115,238 - - (61,615) (115,238) - -

รวม 281,828 197,758 101,863 147,377 - - (61,615) (115,238) 322,076 229,897
ดอกเบี�ยรบั 6,422 12,103 203 7 - 1 (6,551) (11,926) 74 185
รายไดอ้ื�น 3,385 476 11,010 8,789 21,175 14,304 (17,735) (13,770) 17,835 9,799

รวมรายได้ 291,635 210,337 113,076 156,173 21,175 14,305 (85,901) (140,934) 339,985 239,881

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตาม 
ส่วนงานก่อนภาษีเงนิได้ 20,131 (13,349) 11,217 8,493 6,034 3,288 458 3,833 37,840 2,265

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงนิได้ 860 (1,142)

กาํไรสุทธิสาํหรบังวด 38,700 1,123

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้

เมื�อปฏบิตัติามภาระที�ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ�น (point in time) 281,828 197,758 - - - - - - 281,828 197,758
ตลอดช่วงเวลาที�ปฏบิตัติามภาระที�ตอ้งปฏบิตั ิ(over time) - - 101,863 147,377 - - (61,615) (115,238) 40,248 32,139

รวม 281,828 197,758 101,863 147,377 - - (61,615) (115,238) 322,076 229,897



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดระหว่างกาลสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 
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สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ การตดัรายการบญัชี 

เพื�อขาย ธรุกิจรบัเหมาก่อสร้าง ธรุกิจอื�นๆ 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 634,816 431,266 63,856 61,368 - - - - 698,672 492,634
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 114,661 191,816 - - (114,661) (191,816) - -

รวม 634,816 431,266 178,517 253,184 - - (114,661) (191,816) 698,672 492,634
ดอกเบี�ยรบั 10,121 25,699 497 23 15 1 (10,480) (25,486) 153 237
รายไดอ้ื�น 6,231 2,599 24,683 18,035 40,285 19,162 (35,186) (27,849) 36,013 21,947

รวมรายได้ 651,168 459,564 203,697 271,242 40,300 29,163 (160,327) (245,151) 734,838 514,818

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตาม
ส่วนงานก่อนภาษีเงนิได้ 53,470 (15,685) 14,935 6,167 6,467 9,177 6,108 6,589 80,980 6,248

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ (2,043) (6,842)

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรบังวด 78,937 (594)

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้

เมื�อปฏบิตัติามภาระที�ตอ้งปฏบิตัเิสรจ็สิ�น (point in time) 634,816 431,266 - - - - - - 634,816 431,266
ตลอดช่วงเวลาที�ปฏบิตัติามภาระที�ตอ้งปฏบิตั ิ(over time) - - 178,517 253,184 - - (114,661) (191,816) 63,856 61,368

รวม 634,816 431,266 178,517 253,184 - - (114,661) (191,816) 698,672 492,634



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์ การตดัรายการบญัชี 

เพื�อขาย ธรุกิจรบัเหมาก่อสร้าง ธรุกิจอื�นๆ ระหว่างกนั ข้อมูลทางการเงินรวม

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 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

สนิทรพัยต์ามส่วนงาน 5,876,204 5,808,331 486,825 492,543 233,915 228,992 (1,160,390) (986,299) 5,436,554 5,543,567
สนิทรพัยท์ี�ไม่ไดปั้นสว่น - - - - - - - - - -

สนิทรพัยร์วมตามงบการเงนิรวม 5,876,204 5,808,331 486,825 492,543 233,915 228,992 (1,160,390) (986,299) 5,436,554 5,543,567

หนี�สนิตามส่วนงาน 2,993,611 2,976,351 460,114 480,443 86,068 89,258 (821,716) (645,265) 2,718,077 2,900,787
หนี�สนิที�ไม่ไดปั้นส่วน - - - - - - - - - -

หนี�สนิรวมตามงบการเงนิรวม 2,993,611 2,976,351 460,114 480,443 86,068 89,258 (821,716) (645,265) 2,718,077 2,900,787



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

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

ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น - สุทธิ ณ วนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ลูกหนี�การคา้ - บุคคลหรอืกจิการอื�น 33,755 52,762 1,401 1,401

- กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

      (หมายเหตุขอ้ 17 ก)) 1 574 - -

หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่า
จะเกดิขึ�น (9,978) (15,183) (1,401) (1,401)

ลูกหนี�การคา้ - สุทธิ 23,778 38,153 - -

ลูกหนี�อื�น - บุคคลหรอืกจิการอื�น 51,062 15,019 685 451

- บรษิทัย่อย และ กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั
                (หมายเหตุขอ้ 17 ก)) 96 67 1,449 4,631
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง 1,738 1,873 - -

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหน้า 31,646 31,690 22,987 24,451

อื�นๆ 2,901 2,176 2,127 1,608

111,221 88,978 27,248 31,141

ลูกหนี�การคา้ สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี�ที�คา้งชําระไดด้งันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ยงัไม่ครบกําหนดชาํระ 503 282 - -

ไม่เกนิ 3 เดอืน 8,925 31,955 - -
3 - 6 เดอืน 4,313 207 - -

6 - 12 เดอืน 72 11,569 - -

เกนิกว่า 12 เดอืน 19,943 9,323 1,401 1,401

33,756 53,336 1,401 1,401

หกั ค่าเผื�อผลขาดทุนดา้นเครดติที�คาดว่า

จะเกดิขึ�น (9,978) (15,423) (1,401) (1,401)

23,778 37,913 - -

บรษิทัย่อยของบรษิทัไดร้บัชาํระเงนิจากลูกหนี�การคา้หลงัวนัสิ�นงวดเป็นจํานวน 8.50 ล้านบาท



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 โครงการอสงัหาริมทรพัยร์ะหว่างการพฒันา - สุทธิ

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ค่าที�ดนิและค่าพฒันาที�ดนิ 758,910 959,920 517,785 580,648
ค่าก่อสรา้งและอื�นๆ 151,164 783,478 468,093 791,349

ตน้ทุนการกูย้มื 281,777 363,560 248,312 263,481
หอ้งชุดพรอ้มขาย 1,110,427 976,430 1,213,356 940,450
บา้นพรอ้มขาย 154,115 153,585 164,890 164,359

วตัถุดบิ 18,775 26,381 - -
งานระหว่างทํา 42,687 47,942 - -

สนิคา้สาํเรจ็รปู 17,047 23,580 - -

รวม 2,534,902 3,334,876 2,612,436 2,740,287

หกั ค่าเผื�อการลดลงของมลูค่าโครงการ

   อสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างการพฒันา  

      - บา้นพรอ้มขาย (52,691) (51,781) (52,691) (51,781)

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

สุทธิ 2,481,950 3,282,834 2,559,484 2,688,245

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนที�รวมเป็นต้นทุน

พฒันาอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างงวด/ปี 55,508 163,328 42,677 129,950

อตัราดอกเบี�ยของตน้ทุนเงนิกู้ยมื (รอ้ยละต่อปี) 4.96 - 10.11 4.99 - 10.11 5.06 - 9.29 5.12 - 9.40

ณ วนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างพฒันาจํานวน 525.83 ล้านบาทถูกจดัประเภทใหม่เป็นที�ดนิ อาคาร
และอุปกรณ์ในขอ้มลูทางการเงนิรวม (หมายเหตุขอ้ 11) 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 สินทรพัยที์�ใช้เป็นหลกัประกนั

สนิทรพัยท์ี�กลุ่มกจิการใชเ้ป็นหลกัประกนั ณ วนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

(ก) โครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหว่างการพฒันา 2,247 2,924 2,475 2,553
(ข) เงนิฝากสถาบนัการเงนิที�มภีาระคํ�าประกนั 10 17 1 2
(ค) เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอื�น - 10 - 10

(ง) โครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา 807 807 682 682
(จ) ที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์

   (อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร) 579 54 - -

(ฉ) สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 52 55 - -

3,695 3,867 3,158 3,247

รายละเอยีด 

ก) บรษิัทและบริษัทย่อยได้นําโครงการอสังหาริมทรพัย์ระหว่างการพัฒนาไปจดจํานอง เพื�อคํ�าประกันวงเงินเบิกเกินบัญช ี

เงนิกูย้มืระยะสั �น และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และหนังสอืคํ�าประกนัจากสถาบนัการเงนิ 

ข) บรษิัทและบรษิัทย่อยนําเงนิฝากออมทรพัย์และเงนิฝากประจําไปวางไวก้บัสถาบนัการเงนิเพื�อคํ�าประกนัวงเงนิเบิกเกินบญัช ี
เงนิกูย้มืระยะยาวและหนังสอืคํ�าประกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อย

ค) บรษิทัไดอ้อกตั �วแลกเงนิใหก้บับรษิทัหลกัทรพัยแ์ห่งหนึ�งเพื�อคํ�าประกนัออกหุน้กูข้องบรษิทั

ง) บรษิัทได้นําโครงการอสงัหารมิทรพัย์รอการพฒันาไปจดจํานองเพื�อคํ�าประกนัเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที�บรษิัท

และบรษิทัย่อยแห่งหนึ�งไดร้บัจากสถาบนัการเงนิ

จ) บรษิัทและบรษิัทย่อยได้นําที�ดนิ อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร - สุทธิไปจดจํานองเพื�อคํ�าประกนัวงเงนิเบิกเกินบัญช ีและ

เงนิกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ�ง

ฉ) บรษิทัย่อยแห่งหนึ�งไดนํ้าสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธไิปจดจํานองไวก้บัสถาบนัการเงนิเพื�อคํ�าประกนัวงเงนิสนิเชื�อที�บรษิทัย่อย

ไดร้บัจากสถาบนัการเงนิดงักล่าว 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย

ณ วนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 บรษิทัไม่ไดร้บัรูค่้าเผื�อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทั ไทยสยามนคร จํากดั (TSN) เพิ�มเตมิจาก
จํานวนที�เคยบนัทกึไว ้ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 TSN มสี่วนของเจา้ของเป็นจํานวน 22.25 ล้านบาท (ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 
9.22 ล้านบาท) ขาดทุนสะสม 78.15 ล้านบาท (ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 91.18 ล้านบาท) และมีหนี�สินหมุนเวยีนรวมสูงกว่า

สนิทรพัย์หมุนเวยีนรวมจํานวน 98.99 ล้านบาท (ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 128.77 ล้านบาท) ผูบ้รหิารประเมนิมูลค่าสําหรบัการดอ้ยค่า

ของเงนิลงทุนใน TSN ดงักล่าว โดยคาํนวณมลูค่าสุทธทิี�คาดว่าจะไดร้บัคนืดว้ยวธิมีลูค่าจากการใช้

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิัทครั �งที� 1/2564 เมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 มมีติอนุมตัิให้จดัตั �งบรษิัทย่อยใหม่ 2 บรษิัท
ดงัต่อไปนี�

ก) บริษทั ซีทูเอช จาํกดั

เพื�อดําเนินธุรกิจกลุ่มกิจการโรงแรมและพัฒนาอสังหาริมทรพัย์ให้เช่า ซึ�งได้จดทะเบียนจัดตั �งบริษัทกับกระทรวงพาณิชย ์

เมื�อวนัที� 20 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมทีุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามญัจํานวน 500 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 100 บาท เป็นจํานวนเงนิ 

50,000 บาท ซึ�งเรยีกชาํระเตม็มลูค่าแลว้ ทั �งนี�บรษิทัถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.40

ข) บริษทั เทเลดอ็ค จาํกดั

เพื�อดําเนินธุรกิจด้านการแพทย์ ซึ�งได้จดทะเบียนจดัตั �งบรษิัทกับกระทรวงพาณิชย์ เมื�อวันที� 21 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมี

ทุนจดทะเบยีนเป็นหุน้สามญัจํานวน 500 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 100 บาท เป็นจํานวนเงนิ 50,000 บาท ซึ�งเรยีกชําระเตม็มูลค่า
แลว้ ทั �งนี�บรษิทัถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.40

ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารครั �งที� 9/2564 เมื�อวนัที� 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 มีมติอนุมตัิให้จดัตั �งบรษิัทย่อยใหม่ 1 บรษิัท

ดงัต่อไปนี�

ค) บริษทั ซีเมดิเทค จาํกดั 

เพื�อดําเนินธุรกิจเกี�ยวกับผลิตภัณฑ์ทางด้านเวชภัณฑ์ เคมีภณัฑ์ ซึ�งได้จดทะเบียนจดัตั �งบรษิัทกับกระทรวงพาณิชย์ เมื�อวนัที� 
11 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามญัจํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจํานวนเงิน 

1,000,000 บาท ซึ�งเรยีกชาํระเตม็มลูค่าแล้ว ทั �งนี�บรษิทัถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 75

การเพิ�มเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย

ง) การเพิ�มเงินลงทุนในบริษทั ซีทูเอช จาํกดั (C2H)

ในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร ครั �งที� 9/2564 เมื�อวนัที� 14 มถุินายน พ.ศ. 2564 ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัเิพิ�มทุนจดทะเบยีนของ 

C2H ซึ�งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท จากหุ้นสามญัจํานวน 500 หุ้น เป็นหุ้นสามญัจํานวน 20,000 หุ้น โดยมมีูลค่าที�ตราไว้ หุ้นละ 

100 บาท โดยเมื�อวนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 C2H ได้รบัค่าหุน้สําหรบัหุ้นสามญัที�เพิ�มจํานวน 19,500 หุน้ โดยมมีูลค่าที�ตราไว ้
100 บาท เป็นจํานวนเงนิ 1.95 ล้านบาท โดยมมีูลค่าที�ชําระแล้วตามมูลค่าที�ตราไว ้และไดจ้ดทะเบยีนเพิ�มทุนกบักระทรวงพาณิชย์

เมื�อวนัที� 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จากการเพิ�มทุนดงักล่าว ทําใหบ้รษิัทมเีงนิลงทุนเพิ�มขึ�น 1.95 ล้านบาท ดว้ยสดัส่วนการถือหุ้น
ใหม่ที�รอ้ยละ 99.99 (ณ 24 เมษายน พ.ศ. 2564: รอ้ยละ 99.40) 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 
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11 ที�ดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ

รายการเคลื�อนไหวสําหรบัที�ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ สําหรบังวดหกเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
รายละเอยีดดงันี�

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

พนับาท พนับาท

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธิ 144,985 21,874
ซื�อสนิทรพัย์ 5,924 -
โอนจากโครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างการพฒันา - สุทธิ 525,832 -
ขายสนิทรพัย์ - สุทธิ (33) -
ค่าเสื�อมราคา (8,018) (567)

ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธิ 668,690 21,307

เมื�อเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 C2H ซึ�งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ไดเ้ขา้ทําสญัญากบับรษิทับรหิารจดัการโรงแรมนานาชาตแิห่งหนึ�ง

เพื�อดําเนินธุรกิจที�พกัอาศัยแบบมีบรกิารในโครงการหนึ�งของบรษิัท ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โครงการอสงัหาริมทรพัย์

ระหว่างการพฒันาดงักล่าวจํานวน 525.83 ล้านบาทได้ถูกจดัประเภทใหม่เป็นที�ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สนิทรพัย์ระหว่างก่อสร้าง   

ในขอ้มูลทางการเงนิรวม  ต้นทุนของโครงการนี�ยงัคงแสดงเป็นโครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหว่างการพฒันาในขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะ

กจิการเนื�องจากบรษิทั ซึ�งเป็นเจา้ของโครงการนี� มแีผนที�ขายโครงการนี�ใหก้บั C2H ในปีพ.ศ. 2564 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

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

เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น ณ วนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เจา้หนี�การคา้
- บุคคลหรอืกจิการอื�น 110,577 168,470 15,657 67,743
- บรษิทัย่อย บุคคลและกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

(หมายเหตุขอ้ 17 จ)) 1,305 1,273 42,139 114,127

111,882 169,743 57,796 181,870

เจา้หนี�อื�น
- บุคคลหรอืกจิการอื�น 25,535 41,683 17,617 26,385
- บรษิทัย่อย บุคคลและกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

(หมายเหตุขอ้ 17 จ)) 2,430 1,843 8,475 5,219
เงนิมดัจําและเงนิรบัล่วงหน้า

- บุคคลหรอืบรษิทัอื�นๆ 35,608 45,660 16,279 28,422
ตน้ทุนงานก่อสรา้งที�ยงัไม่ถงึกําหนดชาํระ

- บุคคลหรอืบรษิทัอื�นๆ 40,430 14,282 26,741 7,350
- บรษิทัย่อย บุคคลและกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

(หมายเหตุขอ้ 17 จ)) - - 62,812 653
ดอกเบี�ยคา้งจ่าย 12,253 11,336 7,524 11,220
อื�นๆ 8,227 10,785 3,585 2,623

236,365 295,332 200,829 263,742



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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13 เงินกู้ยืม

เงนิกูย้มื ณ วนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ส่วนของหมุนเวยีน 

เงนิเบกิเกนิบญัชี 95,118 154,934 4,247 29,369
เงนิกูย้มืระยะสั �นจากสถาบนัการเงนิ กจิการอื�น
    บุคคลและกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

- เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการอื�น - 87,135 - 87,135
- เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบุคคลที�เกี�ยวขอ้งกนั - 46,727 - -

        (หมายเหตุขอ้ 17 ง)) 

- เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - - - 1,501

        (หมายเหตุขอ้ 17 ง)) 

- ตั �วสญัญาใชเ้งนิกบัสถาบนัทางการเงนิ 30,000 239,840 - 95,000

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสั �น

   จากสถาบนัการเงนิ กจิการอื�น บุคคลและ 

   กจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั 125,118 528,636 4,247 213,005

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที�ถงึ  

กําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 38,831 165,002 24,798 31,335
หุน้กูท้ี�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี - 438,181 - 438,181

เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กูท้ี�ถงึกําหนดชําระ

ภายในหนึ�งปี 38,831 603,183 24,798 469,516

รวมส่วนของหมุนเวยีน 163,949 1,131,819 29,045 682,521

ส่วนของไม่หมุนเวยีน 

หุน้กู้ 536,170 - 536,170 -

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,737,429 1,410,441 1,335,306 1,117,513

รวมส่วนของไม่หมุนเวยีน 2,273,599 1,410,441 1,871,476 1,117,513

รวมเงนิกูย้มื 2,437,548 2,542,260 1,900,521 1,800,034



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ณ วันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที� 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อัตราดอกเบี�ยของเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินกู้ยืมระยะสั �น

จากสถาบนัการเงนิ กจิการอื�น บุคคลหรอืกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี� 

ข้อมูลทางการเงินรวม

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัที� 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 5.57 - 6.34 5.57 - 7.20
ตั �วสญัญาใชเ้งนิจากสถาบนัทางการเงนิ 5.25 4.97 - 7.45
เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการอื�น - 10.00
เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 0.25

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว)
ณ วนัที� 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 5.85 5.80 - 7.20

ตั �วสญัญาใชเ้งนิจากสถาบนัทางการเงนิ - 5.58 - 7.45

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากกจิการอื�น - 10.00

13.1 รายการเคลื�อนไหวสาํหรบัเงนิกู้ยมืระยะยาวสําหรบังวดหกเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี�

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้อมูลทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ

พนับาท พนับาท

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี

ราคาตามบญัชตีน้งวด 165,002 31,335

รบัโอนเงนิกูย้มืระยะยาวที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี 506,656 440,967

จดัประเภทใหม่จากการขยายสญัญาเงนิกูย้มื (123,239) -

จ่ายชาํระเงนิกูย้มื (509,588) (447,504)

ราคาตามบญัชปีลายงวด 38,831 24,798

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 

ราคาตามบญัชตีน้งวด 1,410,441 1,117,513

เงนิกูย้มืเพิ�มขึ�น 718,700 667,300

โอนเงนิกูย้มืระยะยาวที�ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ�งปี (506,656) (440,967)
จดัประเภทใหม่จากการขยายสญัญาเงนิกูย้มื 123,239 -

ค่าธรรมเนียมการจดัหาเงนิกูย้มื (11,055) (9,700)

ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาเงนิกูย้มื 2,760 1,160

ราคาตามบญัชปีลายงวด 1,737,429 1,335,306



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลอืเงนิกูย้มืระยะยาว ณ วนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี�

อตัราดอกเบี�ย (ร้อยละ) หลกัประกนั มีการขยาย

ประเภทเงินกู้

จาํนวนเงิน

(พนับาท) วนัครบกาํหนด 

30มิถนุายน

พ.ศ. 2564

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563

การชาํระ

ดอกเบี�ย

30มิถนุายน

พ.ศ. 2564

31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2563

ระยะเวลา

การชาํระหนี�

บริษทั

ระยะยาว 75,782 30 มนีาคม พ.ศ. 2562 MLR+1.00 MLR+1.00 รายเดอืน ก ก ขยายระยะเวลาถงึ 

30 มนีาคม 

พ.ศ. 2565 
ระยะยาว 89,460 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. 2566 

ระยะยาว 89,177 5 กนัยายน พ.ศ. 2565 BIBOR+4.50 BIBOR+4.50 รายเดอืน ก ก ไม่มี
ระยะยาว 36,326 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565 7.25 7.25 รายเดอืน ก ก ไม่มี

ระยะยาว 398,135  16 มถิุนายน พ.ศ. 2567 MLR+1.00 MLR+1.00 รายเดอืน ก ก ไม่มี

ระยะยาว 618,068 20 ตุลาคม พ.ศ. 2568 MLR+1.00 - รายเดอืน - - ไม่มี
ระยะยาว 39,800 30 มถิุนายน พ.ศ. 2569 MLR-2.6 - รายเดอืน - - ไม่มี

หกั ดอกเบี�ยที�แทจ้รงิ (394)

รวมของบรษิัท 1,360,104

บริษทัย่อย

ระยะยาว 122,409 9 กนัยายน พ.ศ. 2561 MLR+1.00 MLR+1.00 รายไตรมาส ก ก ขยายระยะเวลาถงึ

9 มนีาคม 

พ.ศ. 2568 
ระยะยาว 6,417 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 2.00 2.00 รายเดอืน - - ไม่มี

ระยะยาว 4,400 2 มถิุนายน พ.ศ. 2565 2.00 2.00 รายเดอืน ก ก ไม่มี

ระยะยาว 26,365 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 MLR-0.50 MLR-0.50 รายเดอืน ก ก ไม่มี

ระยะยาว 87,697 17 กนัยายน พ.ศ. 2565 MLR-0.75 MLR-0.75 รายเดอืน ก ก ขยายระยะเวลาถงึ 
27 กนัยายน 

พ.ศ. 2567 

ระยะยาว 30,956 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 MLR-1.00 MLR-1.00 รายเดอืน ก ก ไม่มี
ระยะยาว 45,362 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 5.99 5.99 รายเดอืน ก ก ไม่มี

ระยะยาว 3,512 3 มกราคม พ.ศ. 2566 4.00 4.00 รายเดอืน ก ก ไม่มี

ระยะยาว 57,745 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 MLR+0.875 MLR+0.875 รายเดอืน ก ก ไม่มี

ระยะยาว 1,478 5 มถิุนายน พ.ศ. 2568 2.00 2.00 รายเดอืน ก ก ไม่มี
ระยะยาว 20,000 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2570 MLR MLR รายเดอืน - - ไม่มี

ระยะยาว 10,000 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2571 2.00 - รายเดอืน - - ไม่มี

อื�นๆ 125
หกั ดอกเบี�ยที�แทจ้รงิ (310)

รวมของบรษิัทย่อย 416,156

รวมของกลุ่มกจิการ 1,776,260

หมายเหตุ

ก) โฉนดที�ดนิของโครงการที�เกี�ยวขอ้ง ซึ�งรวมทั �งตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เป็นหลกัประกนั
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13.2 รายการเคลื�อนไหวสาํหรบัหุน้กูส้าํหรบังวดหกเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม และ

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุด

วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564

พนับาท

หุน้กู้

ราคาตามบญัชตีน้งวด 438,181

จ่ายคนืหุน้กู้ (440,900)

การออกหุน้กู้ 550,000

ค่าธรรมเนียมการจดัหาหุน้กู้ (15,087)
ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาหุน้กู้ 3,976

ราคาตามบญัชปีลายงวด 536,170

ณ วันที� 30 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ในสกุลไทยบาทครั �งที� 1/2564 ชนิดระบุชื�อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธ ิ

มหีลกัประกนั มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู้ และผูอ้อกหุน้กูม้สีทิธไิถ่ถอนหุน้กูก่้อนครบกําหนดไถ่ถอน จํานวน 550,000 หน่วย มลูค่า 550 ล้านบาท 
มอีตัราดอกเบี�ยที�รอ้ยละ 7.25 ต่อปี กําหนดจ่ายดอกเบี�ยทุกๆ 3 เดอืน มอีายุ 2 ปี นับจากวนัออกหุ้นกู้ หุน้กู้จะครบกําหนดชําระ

ในวนัที� 30 เมษายน พ.ศ. 2566 

บรษิทัมวีตัถุประสงคท์ี�จะนําเงนิที�ไดร้บัจากการออกหุน้กู้ครั �งนี� ดงันี� 1) เพื�อลงทุนซื�อที�ดนิสาํหรบัพฒันาโครงการในอนาคต จํานวน 

250 ล้านบาท 2) เพื�อใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการใหม่ 4 โครงการสําหรบัปี พ.ศ. 2564 และ ปี พ.ศ. 2565 จํานวน 250 ล้านบาท  
และ 3) เพื�อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนสําหรบับรษิทั จํานวน 50 ลา้นบาท 

13.3 ณ วนัที� 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 วงเงนิสนิเชื�อที�ยงัไม่ไดเ้บกิใช ้มดีงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

วงเงินเบิกเกินบญัชีที�ยงัไม่ได้เบิกใช้ 48,469 64,943 33,253 8,131

วงเงินสินเชื�อเงินกู้ยืมระยะยาว

ที�ยงัไม่ได้เบิกใช้

เงนิกูย้มือตัราดอกเบี�ยลอยตวั

   - ครบกําหนดภายใน 1 ปี 6,723 6,723 - -

   - ครบกําหนดเกนิ 1 ปี 2,421,175 2,466,989 1,416,357 1,225,936

รวมวงเงนิสนิเชื�อที�ยงัไม่ไดเ้บกิใช้ 2,476,367 2,538,655 1,449,610 1,234,067
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มลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืส่วนที�หมุนเวยีนมมีลูค่าใกลเ้คยีงราคาตามบญัช ีเนื�องจากผลกระทบของอตัราคดิลดไม่มสีาระสาํคญั

มูลค่ายุติธรรมของเงนิกู้ยมืจดัอยู่ในระดบัชั �นมูลค่ายุตธิรรมระดบั 2 ซึ�งวดัมูลค่าโดยใช้อตัราดอกเบี�ยเงนิกู้ยมืในตลาดที�สงัเกตได้

ที�มีอยู่ และคํานวณกระแสเงินสดในอนาคต คิดลดด้วยอัตราดอกเบี�ยเงินกู้ยืมในตลาด ณ วนัที�ในงบแสดงฐานะการเงิน

มลูค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ยมืที�แสดงในงบแสดงฐานะการเงนิมมีลูค่าใกล้เคยีงราคาตามบญัชเีนื�องจากผลกระทบของอตัราคดิลด
ไม่มสีาระสาํคญั 

14 รายได้อื�น

รายไดอ้ื�นสาํหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี�

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการยกเลกิสญัญา 2,127 448 574 264
รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 9,819 6,679 - -

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 2,149 1,238 - -
เงนิชดเชยจากเบี�ยประกนัภยั 58 1,223 - -

ดอกเบี�ยรบั 74 185 6,422 12,092

อื�นๆ 3,683 211 796 226

รวม 17,909 9,984 7,792 12,582

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายไดจ้ากการยกเลกิสญัญา 3,859 727 1,445 349

รายไดจ้ากการใหเ้ช่า 19,344 12,791 - -

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 7,021 1,438 - -
เงนิเบี�ยปรบัรบัจากผูร้บัเหมา 193 - - -

เงนิชดเชยจากเบี�ยประกนัภยั 62 1,652 - -

ดอกเบี�ยรบั 153 237 10,121 25,684

อื�นๆ 5,534 5,339 1,189 1,065

รวม 36,166 22,184 12,755 27,098
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15 กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั �นพื�นฐาน

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั �นพื�นฐานคํานวณโดยการหารกําไร (ขาดทุน) สําหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนที�เป็นของผูถ้อืหุน้สามญัของ

บรษิทัใหญ่ดว้ยจํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ออกและชาํระแล้วในระหว่างงวด

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบังวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

กําไร (ขาดทุน) ที�เป็นของผู้ถอืหุน้สามญัของบรษิทัใหญ่ 
(พนับาท) 

38,700 1,123 29,493 (29,327)

จํานวนหุน้ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ถอืโดยผูถ้อืหุน้ (พนัหุน้) 1,028,571 1,028,571 1,028,571 1,028,571

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน (บาท) 0.0376 0.0011 0.0287 (0.0285)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

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

กําไร (ขาดทุน) ที�เป็นของผู้ถอืหุน้สามญัของบรษิทัใหญ่ 

(พนับาท) 

78,937 (594) 60,470 (55,489)

จํานวนหุน้ถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�ถอืโดยผูถ้อืหุน้ (พนัหุน้) 1,028,571 1,028,571 1,028,571 1,028,571

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั �นพื�นฐาน (บาท) 0.0767 (0.0006) 0.0588 (0.0539)

ที�ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจําปีครั �งที� 1/2564 เมื�อวนัที� 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ผู้ถือหุ้นได้มมีติอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน

จํานวน 29.16 ล้านหุน้ มูลค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื�อรองรบัการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทั (หมายเหตุขอ้ 16) กลุ่มกจิการต้อง
คาํนวณกําไรต่อหุน้ขั �นพื�นฐานสําหรบัทุกงวดโดยใชจํ้านวนหุน้ใหม่ จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนักที�นํามาใชใ้นการคาํนวณกําไร

(ขาดทุน) ต่อหุน้ขั �นพื�นฐานสําหรบังวดสามเดอืนและหกเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2563 ไดถู้กปรบัปรุงเพื�อใหส้อดคล้องกบั
การเปลี�ยนแปลงจํานวนหุน้ในงวดปัจจุบนั เสมอืนว่าการจ่ายหุน้ปันผลนั �นไดเ้กดิขึ�นตั �งแต่แรกของรอบระยะเวลาบญัชดีงักล่าว

กลุ่มกจิการไม่มหุีน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดที�ออกอยู่ในระหว่างงวด

16 เงินปันผล

ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปีครั �งที� 1/2564 เมื�อวันที� 27 เมษายน พ.ศ. 2564 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิจากการ

ดําเนินงานปี พ.ศ. 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.0324 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุ้นละ 0.00324 บาท และจ่ายเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผู้
ถอืหุ้นในอตัรา 35 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ใหม่ คดิเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.02916 บาทต่อหุน้ ในกรณีที�เศษหุน้เดมิที�ไม่สามารถจดัสรรหุน้ปัน

ผลได ้ใหจ่้ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท 
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17 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 ความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทัและกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัมดีงันี�

ชื�อกิจการ

ประเทศที�จดัตั �ง/

สญัชาติ ลกัษณะความสมัพนัธ์

หา้งหุน้ส่วนจํากดั วงเวยีนใหญ่ขนส่ง ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนั 

บรษิทั ทเวลฟ์ มลัตพิลาย แอสเซท จํากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนั 
บรษิทั เจา้พระยาเอน็จเินียริ�ง แอนด์ ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัย่อยของบรษิทั 

คอนสตรคัชั �น จํากดั
บรษิทั ทรานเน็กซ์ เซอร์วสิ จํากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบักลุ่มกจิการ 

บรษิทั บางกอกไทยพรอ็พเพอรต์ี� แอนด์ ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบักลุ่มกจิการ 

คอนสตรคัชั �น จํากดั

บรษิทั ทเีอม็เอ วนั จํากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบักลุ่มกจิการ 

บรษิทั ทเีอม็เอ ทู จํากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบักลุ่มกจิการ 

บรษิทั ทเีอม็เอ ทร ีจํากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบักลุ่มกจิการ 

บรษิทั แคนนาบเิทค 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 78.12 ถอืครองโดยครอบครวั แพทยานันท ์ทั �งทางตรงและทางออ้ม



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการต่อไปนี�เป็นรายการกบักจิการที�เกี�ยวขอ้งกนัที�สาํคญัสาํหรบังวดหกเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน 30 มิถนุายน

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

บริษทัย่อย พนับาท พนับาท

ดอกเบี�ยรบั บรษิทั พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอร์ตี� จํากดั 7,956 23,741

บรษิทั ไทยสยามนคร จํากดั 1,804 1,621

บรษิทั สยามนคร จํากดั 228 124

9,988 25,486

ค่าใชจ่้ายดอกเบี�ย บรษิทั ไทยสยามนคร จํากดั 477 -

บรษิทั สยามนคร จํากดั 15 -

492 -

ค่างานก่อสรา้งและวสัดุก่อสรา้ง บรษิทั ไทยสยามนคร จํากดั 34,852 168,898

34,852 168,898

ค่าเช่าและค่าบรกิารจ่าย บรษิทั ไทยสยามนคร จํากดั - 34
บรษิทั สยามนคร จํากดั 23,710 13,334

23,710 13,368

สาํหรบังวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ผู้บริหารสาํคญั

ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 15,746 12,077 11,554 2,094
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ผูบ้รหิาร 1,000 1,182 692 520

รายไดจ้าการขายสนิคา้ 4 146 - -

ดอกเบี�ยจ่าย 416 11 21 -

ค่าส่วนกลางและค่าใชจ่้ายอื�นๆ 874 1,154 4,468 1,154

กิจการอื�นที�เกี�ยวข้องกนั

ค่างานก่อสรา้งและวสัดุก่อสรา้ง 664 669 - -

ค่าเช่าและค่าบรกิารจ่าย 2,927 1,949 161 188



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บรษิัทเรยีกเก็บดอกเบี�ยจากบรษิัทย่อยสําหรบัเงนิให้กู้ยมืระยะสั �นในอตัราร้อยละ 6.62 - 8.75 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : อตัรารอ้ยละ 6.11 - 

10.50 ต่อปี) 

ค่างานก่อสรา้งและวสัดุก่อสรา้ง ค่าเช่าและบรกิารจ่ายคดิราคาตามสญัญา 

ค่าตอบแทนผู้บรหิารได้แก่ ค่าตอบแทนที�ผู้บรหิารได้รบัจากบรษิัทโดยความหมายของคําว่า “ผู้บรหิาร” เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนที�ไดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจําปีของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ผูบ้รหิารเป็นผลประโยชน์ที�จะไดร้บัเมื�อเกษยีณอายุ ซึ�งคาํนวณโดยนักคณิตศาสตรป์ระกนัภยัอสิระ

กลุ่มกจิการจ่ายดอกเบี�ยเงนิกู้ยมืกรรมการในอตัรารอ้ยละ 0.25 - 5.20 ต่อปี 

ก) ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�อื�น

ยอดคา้งชาํระ ณ วนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ที�เกดิจากการใหบ้รกิาร ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น

บริษทัย่อย

บรษิทั พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอร์ตี� จํากดั - - 448 3,601

บรษิทั ไทยสยามนคร จํากดั - - 760 750

บรษิทั สยามนคร จํากดั - - 241 280

กิจการและบุคคลที�เกี�ยวข้องกนั 97 641 - -

97 641 1,449 4,631



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ข) เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นและดอกเบี�ยคา้งรบัจากบรษิทัย่อย

เงนิให้กู้ยืมระยะสั �นและดอกเบี�ยค้างรบัจากบรษิัทย่อย ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี�

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที� 30 มิถนุายน พ.ศ. 2564 (พนับาท) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

อตัราดอกเบี�ยถวัเฉลี�ย เงินให้กู้ยืม ดอกเบี�ย

(ร้อยละ) ระยะสั �น ค้างรบั รวม

เงินให้กู้ยืมระยะสั �นและดอกเบี�ยค้างรบัจากบริษทัย่อย

บรษิทั พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอรต์ี� จํากดั 6.62 - 8.75 259,000 13,566 272,566
บรษิทั ไทยสยามนคร จํากดั 7.75 - 8.75 130,117 1,804 131,921
บรษิทั สยามนคร จํากดั 8.75 17,000 227 17,227

406,117 15,597 421,714

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (พนับาท) (ตรวจสอบแล้ว) 

อตัราดอกเบี�ยถวัเฉลี�ย เงินให้กู้ยืม ดอกเบี�ย

(ร้อยละ) ระยะสั �น ค้างรบั รวม

เงินให้กู้ยืมระยะสั �นและดอกเบี�ยค้างรบัจากบริษทัย่อย

บรษิทั พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอรต์ี� จํากดั 6.62 - 10.50 238,000 15,568 253,568

238,000 15,568 253,568

รายการเคลื�อนไหวสําหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั �นแก่และดอกเบี�ยค้างรับจากบริษัทย่อย สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที� 

30 มถุินายน พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี�

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

เงินให้กู้ยืมระยะสั �นแก่และดอกเบี�ยค้างรบัจากบริษทัย่อย พนับาท

ราคาตามบญัชสีุทธติน้งวด 253,568

เงนิใหกู้ย้มืเพิ�มขึ�น 256,717

ดอกเบี�ยคา้งรบัเพิ�มขึ�น 9,988

รบัชาํระคนืเงนิใหกู้ย้มื (88,600)

รบัชาํระคนืดอกเบี�ยคา้งรบั (9,959)

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด  421,714

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั �นแก่บรษิทัย่อยเป็นเงนิใหกู้ย้มืไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท และมกํีาหนดชาํระคนืเมื�อทวงถาม



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ค) สนิทรพัยห์มุนเวยีนและสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื�น

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัยห์มุนเวียนอื�น

- เงินมดัจาํค่าวสัดกุ่อสร้าง

บริษทัย่อย

บรษิทั ไทยสยามนคร จํากดั - - 13,678 17,675

- - 13,678 17,675

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอื�น

- เงินประกนัทั �วไป

บริษทัย่อย

บรษิทั สยามนคร จํากดั - - 4,909 5,287

- - 4,909 5,287

ง) เงนิกูย้มืระยะสั �นจากและดอกเบี�ยคา้งจ่ายแก่บรษิทัย่อย

รายการเคลื�อนไหวสําหรบัเงนิกู้ยมืระยะสั �นจากและดอกเบี�ยคา้งจ่ายแก่บรษิทัย่อยสาํหรบังวดหกเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 มถุินายน 

พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี�

ข้อมูลทางการเงิน

เฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

เงินกู้ยืมระยะสั �นจากและดอกเบี�ยค้างจ่ายแก่บริษทัย่อย พนับาท

ราคาตามบญัชสีุทธติน้งวด 1,501
เงนิกูย้มืเพิ�มขึ�น 40,000

ดอกเบี�ยคา้งจ่ายเพิ�มขึ�น 492

จ่ายคนืเงนิกูย้มื (41,500)

จ่ายคนืดอกเบี�ยคา้งจ่าย (493)

ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด  -

เงนิกูย้มืระยะสั �นจากบรษิทัย่อยเป็นเงนิกู้ยมืไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท และกําหนดชาํระคนืเมื�อทวงถาม



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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จ) เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น

ยอดค้างชําระ ณ วนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 และวนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ที�เกดิจากการซื�อสนิคา้และรบับรกิารประกอบดว้ย

รายละเอยีดดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

เจ้าหนี�การค้า

บริษทัย่อย

บรษิทั ไทยสยามนคร จํากดั - - 42,139 114,127

กิจการที�เกี�ยวข้องกนั 1,305 1,273 - -

1,305 1,273 42,139 114,127

เจ้าหนี�อื�น

บริษทัย่อย

บรษิทั พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอร์ตี� จํากดั - - 7 8

บรษิทั สยามนคร จํากดั - - 6,775 3,541

บุคคลและกิจการที�เกี�ยวข้องกนั 2,430 1,843 1,693 1,670

2,430 1,843 8,475 5,219

ต้นทุนการก่อสร้างที�ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ

บริษทัย่อย

บรษิทั ไทยสยามนคร จํากดั - - 62,812 653

- - 62,812 653



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ฉ) ภาระผกูพนักบักจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนักบักจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั ดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

ณ วนัที� 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ภาระผกูพนัตามสญัญาที�จะต้องใช้เงินทุน

สญัญาที�ยงัไม่รบัรู้

   - ค่าออกแบบและค่าก่อสร้างโครงการ 

      บรษิทัย่อย - - 61,697 72,344

- - 61,697 72,344

ช) การคํ�าประกนัจากกจิการที�เกี�ยวขอ้งกนั

ณ วนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 บรษิัทไดร้บัการคํ�าประกนัวงเงนิเบิกเกินบญัช ีและวงเงนิสนิเชื�อจากกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั

จํานวน 3,921 ล้านบาท (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 2,231 ล้านบาท) ณ วนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 บรษิัทมยีอด

ห นี� ค งค้ างกับ ส ถ าบั น ก ารเงิน แ ละกิ จก ารอื� น สํ าห รับ วง เงิน ดั งกล่ าว เป็ น จํ าน วน 1,380 ล้ าน บ าท  (ณ  วัน ที� 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 669 ลา้นบาท) 

ณ วันที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บริษัทย่อยได้รับการคํ� าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี และวงเงินสินเชื�อจากกิจการ

ที�เกี�ยวขอ้งกนัจํานวน 2,382 ล้านบาท (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 2,503 ล้านบาท) ณ วนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 
บริษัทย่อยมียอดหนี�คงค้างกับสถาบันการเงินและกิจการอื�นสําหรับวงเงินดังกล่าวเป็นจํานวน 411 ล้านบาท (ณ วันที� 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 369 ลา้นบาท) 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 ภาระผกูพนักบักิจการที�ไม่เกี�ยวข้องกนั

กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนักบักจิการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั ดงันี�

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม 30 มิถนุายน 31 ธนัวาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

ภาระผกูพนัตามสญัญาที�จะต้องใช้เงินทุน

สญัญาที�ยงัไม่รบัรู้

- ที�ดนิ 484,453 494,453 - -
   - ค่าออกแบบและค่าก่อสรา้งโครงการ 155,675 123,894 18,793 31,500

640,128 618,347 18,793 31,500

ภาระผกูพนัอื�นๆ

   - ค่าโฆษณา 350 63 - 20

- หนังสอืคํ�าประกนัจากธนาคาร 128,595 129,583 35,852 35,852

- สญัญาอื�นๆ 3,400 3,221 2,326 2,939

132,345 132,867 38,178 38,811

ณ วนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยแห่งหนึ�งมทีี�ดนิในโครงการที�ตดิภาระจํายอมประมาณ 1 ไร่ มูลค่า 1.37 ล้านบาท (ณ วนัที� 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : ประมาณ 1 ไร่ มลูค่า 1.37 ลา้นบาท)  

19 ภาระคํ�าประกนั และหนี�สินที�อาจเกิดขึ�น

การคํ�าประกนั

ณ วนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 บรษิัทมีภาระคํ�าประกันวงเงนิเบิกเกินบัญชี และวงเงนิสนิเชื�อให้กับบรษิัทย่อยจํานวน 3,746 ล้านบาท  
(ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 3,283 ล้านบาท) ณ วนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 บรษิัทย่อยมยีอดหนี�คงค้างกบัสถาบนัการเงนิและ

กจิการอื�นสาํหรบัวงเงนิดงักล่าวเป็นจํานวน 593 ลา้นบาท (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 288 ลา้นบาท) 

ณ วนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 บรษิัทย่อยมภีาระคํ�าประกันวงเงนิเบิกเกินบัญชี และวงเงนิสินเชื�อให้กบับรษิัทจํานวน 2,070 ล้านบาท  

(ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 2,999 ล้านบาท) ณ วนัที� 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 บรษิัทมียอดหนี�คงค้างกับสถาบันการเงินสําหรบั

วงเงนิดงักล่าวเป็นจํานวน 1,069 ลา้นบาท (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 490 ลา้นบาท) 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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คดฟ้ีองรอ้ง 

ณ วนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 คดคีวามของกลุ่มกจิการทั �งสิ�น 8 คด ี(ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 8 คด)ี และทุนทรพัย์รวม

ดอกเบี�ยทั �งสิ�น 171.69 ลา้นบาท (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 166.44 ลา้นบาท)  

คดหีลกัที�สาํคญัของกลุ่มกจิการม ี2 คด ีดงัต่อไปนี�

1) ในเดอืนพฤษภาคม และเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2562 บรษิัทและบรษิัทย่อยของบรษิัท รวมถึงกรรมการของบรษิัทย่อยถูกฟ้องรอ้ง 

ในฐานะจําเลยโดยลูกบ้านจํานวน 35 ราย ในคดผีดิสญัญาเกี�ยวกบัพื�นที�และแบบของห้องชุดในโครงการอาคารชุดโครงการหนึ�ง 

ศาลพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจําเลยทั �ง 5 โดยกําหนดค่าทนายความคนละ 20,000 บาท คดีนี�

ขึ�นอยู่กับทางโจทก์ว่าจะดําเนินการอุทธรณ์ต่อหรือไม่ โดยมีทุนทรพัย์รวมดอกเบี�ยแล้วทั �งสิ�น 152.72 ล้านบาท (ณ วันที� 

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 148.09 ลา้นบาท)  

2) ในเดอืนพฤจกิายน พ.ศ. 2563 บรษิัทย่อยของบรษิัท ถูกฟ้องร้องในฐานะจําเลย โดยนิตบิุคคลโครงการอาคารชุดแห่งหนึ�งในคดี

ผดิสญัญาเกี�ยวกบัพื�นที� ส่วนกลางโครงการอาคารชุดโครงการหนึ�ง คดนีี�ยงัคงอยู่ระหว่างกระบวนการพจิารณาของศาลแพ่งธนบุรี

(ศาลชั �นตน้) โดยมทีุนทรพัย์รวมดอกเบี�ยแล้วทั �งสิ�น 12.27 ลา้นบาท (ณ วนัที� 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 11.83 ลา้นบาท) 

นอกจากที�กล่าวข้างต้น คดีฟ้องร้องอื�นๆ ไม่มีการเปลี�ยนแปลงที�เป็นสาระสําคัญจากที�ได้เปิดเผยไว้ในงบการเงินของรอบปีบัญชีวนัที� 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 

20 เหตุการณ์ภายหลงัวนัที�ในรายงาน

การเพิ�มเงินลงทุนในบริษทั เทเลดอ็ก จาํกดั (TLD)

ในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร ครั �งที� 13/2564 เมื�อวนัที� 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ที�ประชุมได้มมีติอนุมตัเิพิ�มทุนจดทะเบียนของ TLD

ซึ�งเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท จากหุ้นสามญัจํานวน 500 หุ้น เป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น โดยมมีูลค่าที�ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท โดย

เมื�อวนัที� 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 TLD ได้รบัค่าหุ้นสําหรบัหุ้นสามญัที�เพิ�มจํานวน 99,500 หุ้น โดยมมีูลค่าที�ตราไว้ 100 บาท เป็นจํานวน
เงิน 9.95 ล้านบาท โดยมีมูลค่าที�ชําระแล้วตามมูลค่าที�ตราไว้ และได้จดทะเบียนเพิ�มทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมื�อวนัที� 30 กรกฎาคม        

พ.ศ. 2564 จากการเพิ�มทุนดังกล่าวทําให้บริษัทมีเงินลงทุนเพิ�มขึ�น 9.95 ล้านบาท ด้วยสัดส่วนการถือหุ้นใหม่ที�ร้อยละ 99.99
(ณ วนัที� 30 มถุินายน พ.ศ. 2564: รอ้ยละ 99.40) 




