
บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)  
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
 





บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 83,403 34,782 33,448 21,410

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธิ 7 118,227 88,978 15,179 31,141

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่และ

ดอกเบยีคา้งรบัจากบรษิทัยอ่ย 17 ข) - - 493,141 253,568

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการอนื 300 300 - -

โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่ง

การพฒันา - สุทธิ 8, 9 2,433,836 3,282,834 2,468,053 2,688,245

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 14,821 13,687 960 18,089

รวมสนิทรพัยห์มุนเวยีน 2,650,587 3,420,581 3,010,781 3,012,453

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทมีภีาระคาํประกนั 9 10,330 16,812 523 1,562

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย

มลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 171,600 171,600 171,600 171,600

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - สุทธิ 10 - - 174,427 161,677

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอนื 9 - 10,000 - 10,000

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน - สุทธิ 13,460 13,460 11,009 11,009

โครงการอสงัหารมิทรพัย์

   รอการพฒันา - สุทธิ 9 1,254,636 1,476,711 874,420 874,420

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9, 11 962,301 144,985 21,330 21,874

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 54,671 54,672 113,353 124,012

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 8,830 10,105 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 79,155 77,641 36,748 38,035

เงนิมดัจาํคา่ทดีนิ 139,164 92,000 - -

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 62,288 55,000 30,826 22,184

รวมสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 2,756,435 2,122,986 1,434,236 1,436,373

รวมสินทรพัย์ 5,407,022 5,543,567 4,445,017 4,448,826

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  _______________________________________      กรรมการ  ________________________________________
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนัจาก

สถาบนัการเงนิ กจิการอนื

และกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 13 148,888 528,636 12,801 213,005

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 12 238,331 295,332 132,326 263,742

เงนิกูย้มืระยะยาวทถีงึกําหนด

ชาํระภายในหนึงปี 13 211,160 603,183 200,349 469,516

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 957 9,254 - -

หนีสนิตามสญัญาเชา่สว่นทถีงึกําหนด

ชาํระภายในหนึงปี 1,591 1,222 7,795 7,372

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 17,580 26,228 2,288 3,135

รวมหนีสนิหมุนเวยีน 618,507 1,463,855 355,559 956,770

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู้ 13 2,063,347 1,410,441 1,670,164 1,117,513

หนีสนิตามสญัญาเชา่ 2,528 599 111,782 120,222

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 26,458 25,753 12,624 12,511

หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื 139 139 - -

รวมหนีสนิไมห่มุนเวยีน 2,092,472 1,436,932 1,794,570 1,250,246

รวมหนีสิน 2,710,979 2,900,787 2,150,129 2,207,016

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

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

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญั 1,029.16 ลา้นหุน้ 

      มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท

   (พ.ศ. 2563 : 1,000 ลา้นหุน้ 

      มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 1,029,160 1,000,000 1,029,160 1,000,000

ทุนทอีอกและชาํระเต็มมลูคา่แลว้

   หุน้สามญั 1,028.57 ลา้นหุน้ 

      มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท

   (พ.ศ. 2563 : 1,000 ลา้นหุน้ 

      มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 1,028,571 1,000,000 1,028,571 1,000,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ - หุน้สามญั 467,900 467,900 467,900 467,900

กําไรสะสม

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

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,123,209 1,098,517 698,417 673,910

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ (23,637) (23,637) - -

รวมส่วนของเจ้าของ 2,696,043 2,642,780 2,294,888 2,241,810

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 5,407,022 5,543,567 4,445,017 4,448,826

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดอืนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 178,638 248,533 167,222 6,269

รายไดจ้ากการก่อสรา้ง 10,794 37,504 - -

รายได้รวม 189,432 286,037 167,222 6,269

ต้นทุน

ตน้ทุนขายจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ (100,219) (148,457) (103,379) (4,048)

ตน้ทุนค่าก่อสรา้ง (12,968) (36,774) - -

ต้นทุนรวม (113,187) (185,231) (103,379) (4,048)

กาํไรขนัต้น 76,245 100,806 63,843 2,221

รายไดเ้งนิปันผล - - - 44,999

รายไดอ้นื 14 18,390 8,350 13,235 9,740

ค่าใชจ้า่ยในการขาย (27,672) (37,351) (22,619) (8,643)

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (48,988) (48,509) (23,374) (32,637)

ค่าใชจ้า่ยอนื (8,771) (6,302) (171) -

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงิน

และรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 9,204 16,994 30,914 15,680

ตน้ทุนทางการเงนิ (31,691) (1,156) (33,230) (1,610)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้

   (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (22,487) 15,838 (2,316) 14,070

รายได ้(ค่าใชจ้า่ย) ภาษเีงนิได้ 53 (6,905) (1,836) (176)

กาํไร (ขาดทุน) สทุธิสาํหรบังวด (22,434) 8,933 (4,152) 13,894

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดอืนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (22,434) 8,933 (4,152) 13,894

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม - - - -

(22,434) 8,933 (4,152) 13,894

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (22,434) 8,933 (4,152) 13,894

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม - - - -

(22,434) 8,933 (4,152) 13,894

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐาน (บาท) 15 (0.0218) 0.0087 (0.0040) 0.0135

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

ข้อมลูทางการเงินรวม ขอ้มลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 813,454 679,799 650,792 19,194

รายไดจ้ากการก่อสรา้ง 74,650 98,872 - -

รายได้รวม 888,104 778,671 650,792 19,194

ต้นทุน

ตน้ทุนขายจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ (474,109) (397,747) (411,398) (12,237)

ตน้ทุนค่าก่อสรา้ง (73,705) (98,571) - -

ต้นทุนรวม (547,814) (496,318) (411,398) (12,237)

กาํไรขนัต้น 340,290 282,353 239,394 6,957

รายไดเ้งนิปันผล - - - 44,999

รายไดอ้นื 14 54,556 30,534 25,990 36,838

ค่าใชจ้า่ยในการขาย (114,159) (128,461) (72,243) (44,882)

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (128,684) (129,293) (70,200) (73,178)

กลบัรายการ (ผลขาดทุน) 

ดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ 5,205 (2,579) - 108

ค่าใชจ้า่ยอนื (31,115) (19,858) (257) 30

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน

และรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 126,093 32,696 122,684 (29,128)

ตน้ทุนทางการเงนิ (67,600) (10,610) (65,079) (12,957)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได ้

(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 58,493 22,086 57,605 (42,085)

รายได ้(ค่าใชจ้า่ย) ภาษเีงนิได้ (1,990) (13,747) (1,287) 490

กาํไร (ขาดทุน) สทุธิสาํหรบังวด 56,503 8,339 56,318 (41,595)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 56,503 8,339 56,318 (41,595)

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม - - - -

56,503 8,339 56,318 (41,595)

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 56,503 8,339 56,318 (41,595)

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีาํนาจควบคุม - - - -

56,503 8,339 56,318 (41,595)

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐาน (บาท) 15 0.0549 0.0081 0.0548 (0.0404)

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

(ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ) (ยงัไมไ่ด้ตรวจสอบ)

ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรบังวดเกา้เดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของเจ้าของ

 ส่วนตาํกว่าทุน

 ทุนจดทะเบียน  จดัสรร -  จากการรวมธรุกิจ

 ทีออกและชาํระ  ส่วนเกิน  ทุนสาํรอง  ภายใต้การควบคมุ  รวมส่วนของ

หมายเหตุ  เตม็มลูค่าแล้ว  มลูคา่หุ้น  ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร  เดียวกนั  เจ้าของ

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

การออกหุน้สามญัเพอืจ่ายหุน้ปันผล 16 28,571 - - - - 28,571

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

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - 56,503 - 56,503

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 1,028,571 467,900 100,000 1,123,209 (23,637) 2,696,043

ยอดคงเหลอืต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

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

ผลกระทบของการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชี - - - (1,695) - (1,695)

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

เงนิปันผล - - - (25,001) - (25,001)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - 8,339 - 8,339

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 1,000,000 467,900 100,000 1,047,775 (23,637) 2,592,038

ข้อมลูทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (พนับาท)

ส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน)

สาํหรบังวดเกา้เดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

ทุนจดทะเบยีน จดัสรร - 

ทีออกและชาํระ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ เตม็มลูค่าแล้ว มลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ

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

การออกหุน้สามญัเพอืจ่ายหุน้ปันผล 16 28,571 - - - 28,571

เงนิปันผล 16 - - - (31,811) (31,811)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - 56,318 56,318

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 1,028,571 467,900 100,000 698,417 2,294,888

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

เงนิปันผล - - - (25,000) (25,000)

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสาํหรบังวด - - - (41,595) (41,595)

ยอดคงเหลอืปลายงวด ณ วนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 1,000,000 467,900 100,000 609,819 2,177,719

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (พนับาท)

กาํไรสะสม
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

58,493 22,086 57,605 (42,085)

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 24,083 15,690 9,041 9,951

กําไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (158) (123) - -

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

คา่เผอืการลดลงของมลูคา่โครงการอสงัหารมิทรพัย์

ระหวา่งการพฒันา 1,366 1,461 1,366 1,461

การดอ้ยคา่เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - 34,480

(1,759) (4,259) (382) (2,562)

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์พนักงาน 1,406 2,354 599 998

รายไดจ้ากการยกเลกิสญัญา 14 (4,302) (841) (1,810) (384)

ขาดทุนจากการเปลยีนแปลงสญัญาเชา่ - - - 4,528

14 (164) (317) (19,145) (35,290)

เงนิปันผลรบั - - - (44,999)

ตน้ทุนทางการเงนิ - ดอกเบยีจา่ย 54,145 (2,277) 36,053 3,932

ตน้ทุนทางการเงนิ - คา่ธรรมเนียมการจดัหาเงนิกูย้มื 13,455 12,887 29,026 9,025

กระแสเงินสดก่อนการเปลียนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน 141,360 49,240 112,353 (61,053)

- ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื (23,087) 12,670 15,962 7,838

- โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งการพฒันา 303,235 (168,805) 269,601 (603,983)

- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 5,624 8,082 17,129 1,766

- สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื (46,939) (34,654) 395 5,441

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (51,120) (16,590) (126,492) 3,776

- จา่ยผลประโยชน์พนักงาน (701) - (486) -

- หนีสนิหมุนเวยีนอนื (6,887) 228 (847) (5,700)

เงนิสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดําเนินงาน 321,485 (149,829) 287,615 (651,915)

จา่ยต้นทุนทางการเงนิ (121,824) (113,632) (104,728) (98,889)

รบัคนืภาษเีงนิได้ 9,930 - - -

จา่ยภาษเีงนิได้ (27,910) (28,683) (9,032) (983)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 181,681 (292,144) 173,855 (751,787)

กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษเีงนิได้

รายการปรบัปรุง

กลบัรายการประมาณการหนีสนิ

ดอกเบยีรบั

การเปลียนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบยีรบั 163 317 14,345 18,773

เงนิปันผลรบั - - - 44,999

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทมีภีาระคาํประกนัลดลง 6,482 15,248 1,039 21,281

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัยอ่ย 17 ข) - - 121,393 290,500

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย - - - 104,037

เงนิสดจา่ยเพอืใหเ้งนิกูย้มืระยะสนัแก่บรษิทัยอ่ย 17 ข) - - (356,167) (127,700)

เงนิสดจา่ยเพอืใหเ้งนิกูย้มืระยะยาวแก่บรษิทัยอ่ย - - - (40,000)

เงนิสดจา่ยซอืสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่

ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน - (109,120) - (109,120)

เงนิสดจา่ยเพอิซอืเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 10 - - (12,749) -

เงนิสดรบัจากการเพมิทุนในบรษิทัยอ่ย 251 - - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 191 169 - -

เงนิสดจา่ยเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (13,199) (26,206) (310) (11,133)

เงนิสดจา่ยเพอืซอืสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (13) (17) - -

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (6,125) (119,609) (232,449) 191,637

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ

และกจิการอนืเพมิขนึ 397,700 - 195,000 -

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ

และกจิการอนืลดลง (732,660) (92,379) (395,641) (28,303)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากบรษิทัยอ่ย 17 ง) - - 40,000 -

ชาํระเงนิกูย้มืระยะสนัจากบรษิทัยอ่ย 17 ง) - - (41,500) -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการและบุคคลทเีกยีวขอ้งกนั 65,072 (17,000) 30,700 (10,000)

ชาํระเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการและบุคคลทเีกยีวขอ้งกนั (111,799) 37,000 (30,700) 10,000

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 869,230 944,436 817,830 733,253

ชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 (700,360) (440,035) (625,587) (117,357)

เงนิสดรบัจากการออกหุน้กู้ 13 550,000 - 550,000 -

เงนิสดจา่ยจากการไถ่ถอนหุน้กู้ 13 (440,900) - (440,900) -

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัอนื 10,000 - 10,000 -

เงนิสดจา่ยสาํหรบัคา่ธรรมเนียมการจดัหาเงนิกูย้มื (28,662) (4,023) (27,312) (910)

จา่ยชําระคนืหนีสนิตามสญัญาเชา่ (1,314) (6,514) (8,016) (5,366)

จา่ยเงนิปันผล (3,242) (24,996) (3,242) (24,995)

เงินสดสทุธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (126,935) 396,489 70,632 556,322

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สทุธิ 48,621 (15,264) 12,038 (3,828)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัท ี1 มกราคม 34,782 62,560 21,410 15,173

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 30 กนัยายน 83,403 47,296 33,448 11,345

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม

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

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดเก้าเดือนสินสดุวนัที 30 กนัยายน พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีคา่ซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 7 7 - -

โอนจากโครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งการพฒันา

   ไปเป็นทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 11 521,420 - - -

โอนจากโครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา

   ไปเป็นทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 11 295,536 - - -

โอนจากทดีนิ อาคารและอุปกรณ์

   ไปเป็นโครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งการพฒันา - 529 - -

โอนจากทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ไปเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ - 44,353 - -

โอนจากโครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งการพฒันา

   ไปเป็นโครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา 100,292 - - -

โอนจากสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนืไปเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิ

   ทวีดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน - 9,900 - 9,900

จา่ยปันผลเป็นหุน้ 28,571 - 28,571 -

เจา้หนีเงนิปันผล 24 26 24 26

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลแบบยอ่เป็นสว่นหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลนี

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

14 

 
1 ข้อมลูทัว่ไป 

 
บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทยซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมทีีอ่ยูต่ามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวด้งัน้ี  
 
เลขที ่909/1 ชัน้ 6 หอ้ง 601-602 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ แขวงดาวคะนอง เขตธนบุร ีกรงุเทพมหานคร 
 
การด าเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย (กลุ่มกจิการ) คอื การพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย และรบัจา้งก่อสรา้ง 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลน้ีแสดงในสกุลเงนิบาทด้วยหน่วยพนับาท เว้นแต่ได้ระบุเป็น
อยา่งอื่น 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที่ 12 พฤศจกิายน 
พ.ศ. 2564 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลทีน่ าเสนอน้ีไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ 
 

2 เหตกุารณ์ส าคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 
 
แม้สภาวะตลาดในประเทศไทยจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่และรูปแบบการใช้จ่ายของผู้บริโภคแต่กลุ่มกิจการยงัคงมีรายได้  
ที่เพิม่ขึ้นจากการขายโครงการที่สร้างแล้วเสรจ็ ยงัผลให้กลุ่มกิจการมคีวามสามารถที่จะปฏิบตัติามอตัราส่วนตามสญัญาเงนิกู้ และ 
มเีงนิทุนหมนุเวยีนและวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใชเ้พยีงพอส าหรบักจิกรรมการด าเนินงานและการลงทุนอยา่งต่อเน่ือง 
 

3 เกณฑก์ารจดัท าข้อมลูทางการเงิน 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหวา่งกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน 
ทางการเงินระหว่างกาล และข้อก าหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรพัย ์ 
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลน้ีควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 
ตวัเลขสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่นในงบแสดงฐานะการเงนิของปี พ.ศ. 2563 ที่น ามาเปรยีบเทยีบไดม้กีารจดัประเภทรายการใหม่เป็น
เงนิมดัจ าคา่ที่ดนิ จ านวน 92 ลา้นบาท เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงนิปีปัจจบุนั 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยทีจ่ดัท าตามกฎหมาย ในกรณีทีม่เีน้ือความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามแตกต่างกนั ใหใ้ชข้อ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลฉบบั
ภาษาไทยเป็นหลกั 
  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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4 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหวา่งกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ยกเวน้เรื่องการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหมแ่ละมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรงุ ซึง่มผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2564 มาบงัคบัใช ้ซึง่ไมม่ผีลกระทบทีม่นียัส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 

5 ประมาณการทางบญัชี 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใช้ดุลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิี่มผีลกระทบต่อการน านโยบาย
การบัญชีมาใช้ และจ านวนเงินของสินทรัพย์และหน้ีสิน รายได้และค่าใช้จ่าย ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากประมาณการ  
 
ในการจดัท าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจในการน านโยบายการบญัชีของกลุ่มกิจการและแหล่งที่มาของ
ข้อมูลที่ส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มอียู่มาใช้เช่นเดยีวกบังบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรบั  
ปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

16 

 
6 ข้อมลูจ าแนกตามส่วนงาน 

 

สว่นงานด าเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในที่น าเสนอใหผู้ม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงาน ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการจดัสรรทรพัยากร
และประเมนิผลการปฏบิตังิานของสว่นงานด าเนินงาน ซึง่พจิารณาวา่คอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ทีท่ าการตดัสนิใจเชงิกลยทุธ์ 
 

ขอ้มลูเกีย่วกบัรายไดแ้ละก าไรของขอ้มลูตามสว่นงานของกลุ่มกิจการส าหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์   การตดัรายการบญัชี  
 เพ่ือขาย ธรุกิจรบัเหมาก่อสร้าง ธรุกิจอ่ืนๆ ระหว่างกนั ข้อมลูทางการเงินรวม 
 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 
           

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 178,638 248,533 10,794 37,504 - - - - 189,432 286,037 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 67,173 98,019 - - (67,173) (98,019) - - 
รวม 178,638 248,533 77,967 135,523 - - (88,228) (98,019) 189,432 286,037 
รายไดเ้งนิปันผล - 44,999 - - - - - (44,999) - - 
ดอกเบีย้รบั 9,028 9,606 1 6 - - (9,019) (9,531) 11 81 
รายไดอ้ื่น 4,340 288 7,417 7,783 27,679 17,024 (21,056) (8,669) 18,379 8,269 
รวมรายได ้ 192,006 303,426 85,385 143,312 27,679 17,024 (97,248) (169,375) 207,822 294,387 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานตาม           
    ส่วนงานก่อนภาษเีงนิได ้ (18,419) 44,070 10,647 845 (441) 252 (14,274) (29,329) (22,487) 15,838 
รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิได ้         53 (6,905) 
ก าไร (ขาดทุน) สทุธิส าหรบังวด         (22,434) 8,933 
           

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้           
เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 178,638 248,533 - - - - - - 178,638 248,533 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) - - 77,967 135,523 - - (67,173) (98,019) 10,794 37,504 
รวม 178,638 248,533 77,967 135,523 - - (67,173) (98,019) 189,432 286,037 
  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์   การตดัรายการบญัชี  
 เพ่ือขาย ธรุกิจรบัเหมาก่อสร้าง ธรุกิจอ่ืนๆ ระหว่างกนั ข้อมลูทางการเงินรวม 
 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 
           
รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 813,454 679,799 74,650 98,872 - - - - 888,104 778,671 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 181,835 289,835 - - (181,835) (289,835) - - 
รวม 813,454 679,799 256,485 388,707 - - (181,835) (289,835) 888,104 778,671 
รายไดเ้งนิปันผล - 44,999 - - - - - (44,999) - - 
ดอกเบีย้รบั 19,150 35,305 498 29 15 1 (19,499) (35,018) 164 317 
รายไดอ้ื่น 10,571 2,887 32,099 25,818 67,963 46,187 (56,241) (17,071) 54,392 30,217 
รวมรายได ้ 843,175 762,990 289,082 414,554 67,978 46,187 (257,575) (414,527) 942,660 809,205 
ก าไรจากการด าเนินงานตาม           
    ส่วนงานก่อนภาษเีงนิได ้ 35,051 28,385 25,583 7,012 6,026 9,430 (8,167) (22,741) 58,493 22,086 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้         (1,990) (13,747) 
ก าไรสทุธิส าหรบังวด         56,503 8,339 
           
จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้           
เมือ่ปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time) 813,454 679,799 - - - - - - 813,454 679,799 
ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time) - - 256,485 388,707 - - (181,835) (289,835) 74,650 98,872 
รวม 813,454 679,799 256,485 388,707 - - (181,835) (289,835) 888,104 778,671 
  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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 ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์   การตดัรายการบญัชี  
 เพ่ือขาย ธรุกิจรบัเหมาก่อสร้าง ธรุกิจอ่ืนๆ ระหว่างกนั ข้อมลูทางการเงินรวม 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 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 5,822,462 5,808,331 447,492 492,543 274,376 228,992 (1,137,308) (986,299) 5,407,022 5,543,567 
สนิทรพัยท์ีไ่มไ่ดปั้นสว่น - - - - - - - - - - 
สนิทรพัยร์วมตามงบการเงนิรวม 5,822,462 5,808,331 447,492 492,543 274,376 228,992 (1,137,308) (986,299) 5,407,022 5,543,567 
           
หนี้สนิตามส่วนงาน 2,958,882 2,976,351 411,269 480,443 118,313 89,258 (777,485) (645,265) 2,710,979 2,900,787 
หนี้สนิทีไ่มไ่ดปั้นส่วน - - - - - - - - - - 
หนี้สนิรวมตามงบการเงนิรวม 2,958,882 2,976,351 411,269 480,443 118,313 89,258 (777,485) (645,265) 2,710,979 2,900,787 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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7 ลกูหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สทุธิ 

 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น - สทุธ ิณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหน้ีการคา้ - บุคคลหรอืกจิการอื่น 58,203 52,762 1,401 1,401 
 - กจิการที่เกีย่วขอ้งกนั 
    (หมายเหตุขอ้ 17 ก)) 1 574 - - 
หกั คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่ 
    จะเกดิขึน้ (9,978) (15,183) (1,401) (1,401) 
ลูกหน้ีการคา้ - สทุธ ิ 48,226 38,153 - - 
ลูกหน้ีอื่น - บุคคลหรอืกจิการอื่น 44,111 15,019 450 451 
 - บรษิทัยอ่ย และ  
    กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

  
 

 

    (หมายเหตุขอ้ 17 ก)) 96 67 1,367 4,631 
เงนิจา่ยล่วงหน้าคา่ก่อสรา้ง 1,738 1,873 - - 
คา่ใชจ้า่ยจา่ยล่วงหน้า 21,437 31,690 11,308 24,451 
อื่นๆ 2,619 2,176 2,054 1,608 
 118,227 88,978 15,179 31,141 

 

ลูกหน้ีการคา้ สามารถวเิคราะหต์ามอายหุน้ีทีค่า้งช าระไดด้งัน้ี 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยงัไมค่รบก าหนดช าระ 6,465 282 - - 
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 39,537 31,955 - - 
3 - 6 เดอืน 2,304 207 - - 
6 - 12 เดอืน 181 11,569 - - 
เกนิกวา่ 12 เดอืน 9,717 9,323 1,401 1,401 
 58,204 53,336 1,401 1,401 
หกั คา่เผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่ 
    จะเกดิขึน้ (9,978) (15,183) (1,401) (1,401) 
 48,226 38,153 - - 
 

  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 โครงการอสงัหาริมทรพัยร์ะหว่างการพฒันา - สทุธิ 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
คา่ทีด่นิและคา่พฒันาที่ดนิ 758,910 959,920 517,785 580,648 
คา่ก่อสรา้งและอื่นๆ 141,576 783,478 470,497 791,349 
ตน้ทุนการกูย้มื  301,474  363,560 255,999 263,481 
หอ้งชุดพรอ้มขาย  1,069,566  976,430 1,111,961 940,450 
บา้นพรอ้มขาย  154,444  153,585 165,219 164,359 
วตัถุดบิ  16,712  26,381 - - 
งานระหว่างท า  27,871  47,942 - - 
สนิคา้ส าเรจ็รปู 16,691 23,580 - - 
รวม 2,487,244 3,334,876 2,521,461 2,740,287 
     
หกั คา่เผื่อการลดลงของมลูคา่โครงการ     
    อสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งการพฒันา      
       - บา้นพรอ้มขาย (53,147)  (51,781) (53,147)  (51,781) 
       - หอ้งชุดพรอ้มขาย (261)  (261) (261)  (261) 
สทุธ ิ 2,433,836 3,282,834 2,468,053 2,688,245 
     
ตน้ทุนการกูย้มืส่วนทีร่วมเป็นต้นทุน     
   พฒันาอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งงวด/ปี 70,195 163,328 50,364 129,950 
      
อตัราดอกเบีย้ของตน้ทุนเงนิกู้ยมื (รอ้ยละต่อปี) 4.96 - 10.11   4.99 - 10.11 5.06 - 9.29 5.12 - 9.40 
 
ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 โครงการอสงัหาริมทรพัย์ระหว่างพฒันาจ านวน 521.42 ล้านบาท 
ถูกจดัประเภทใหมเ่ป็นทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ในขอ้มลูทางการเงนิรวม (หมายเหตุขอ้ 11) 
 
  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 

21 

 
9 สินทรพัยท่ี์ใช้เป็นหลกัประกนั 

 
สนิทรพัยท์ีก่ลุ่มกจิการใชเ้ป็นหลกัประกนั ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย รายละเอยีดดงัน้ี 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
(ก) โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่ง 

การพฒันา 2,191 2,924 2,354 2,553 
(ข) เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ ี

ภาระค ้าประกนั 10 17 1 2 
(ค) เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอื่น - 10 - 10 
(ง) โครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา 754 807 495 682 
(จ) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

   (อาคารและส่วนปรบัปรงุอาคาร) 574 54 - - 
(ฉ) สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธ ิ 51 55 - - 
 3,580 3,867 2,850 3,247 

 
รายละเอยีด 
 
(ก) บรษิทัและบรษิทัยอ่ยไดน้ าโครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งการพฒันาไปจดจ านอง เพื่อค ้าประกนัวงเงนิเบกิเกนิบญัชเีงนิกูย้มื 

ระยะสัน้ และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และหนงัสอืค ้าประกนัจากสถาบนัการเงนิ  
(ข) บรษิทัและบรษิทัย่อยน าเงนิฝากออมทรพัยแ์ละเงนิฝากประจ าไปวางไวก้บัสถาบนัการเงนิเพื่อค ้าประกนัวงเงนิเบกิเกินบญัชี  

เงนิกูย้มืระยะยาวและหนงัสอืค ้าประกนัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 
(ค) บรษิทัไดอ้อกตัว๋แลกเงนิใหก้บับรษิทัหลกัทรพัยแ์หง่หน่ึงเพื่อค ้าประกนัออกหุน้กูข้องบรษิทั 
(ง) บรษิทัได้น าโครงการอสงัหารมิทรพัย์รอการพฒันาไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนัเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที่บรษิทั  

และบรษิทัยอ่ยแหง่หน่ึงไดร้บัจากสถาบนัการเงนิ 
(จ) บรษิทัและบรษิทัย่อยได้น าที่ดนิ อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร - สุทธไิปจดจ านองเพื่อค ้าประกนัวงเงนิเบิกเกินบญัชี และ 

เงนิกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิแหง่หน่ึง 
(ฉ) บรษิทัยอ่ยแหง่หน่ึงไดน้ าสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - สทุธไิปจดจ านองไวก้บัสถาบนัการเงนิเพื่อค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีบ่รษิทัย่อย  

ไดร้บัจากสถาบนัการเงนิดงักล่าว 
 
 
 
 
  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย - สทุธิ 

 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัไม่ไดร้บัรูค้่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทั ไทยสยามนคร จ ากดั (TSN) เพิม่เตมิจาก
จ านวนที่เคยบนัทกึไว ้ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 TSN มสี่วนของเจา้ของเป็นจ านวน 32.92 ล้านบาท (ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 
9.22 ล้านบาท) ขาดทุนสะสม 67.48 ล้านบาท (ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 91.18 ล้านบาท) และมีหน้ีสินหมุนเวียนรวมสูงกว่า
สนิทรพัยห์มุนเวยีนรวมจ านวน 88.54 ลา้นบาท (ณ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 128.77 ลา้นบาท) ผูบ้รหิารประเมนิมลูค่าส าหรบัการด้อยค่า
ของเงนิลงทุนใน TSN ดงักล่าวโดยค านวณมูลคา่สุทธทิี่คาดวา่จะไดร้บัคนืดว้ยวธิมีลูคา่จากการใช้ 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 มมีติอนุมตัิให้จดัตัง้บรษิทัย่อยใหม่ 2 บรษิทั 
ดงัต่อไปน้ี 
 

1) บริษทั ซีทูเอช จ ากดั  
 

เพื่อด าเนินธุรกิจกลุ่มกิจการโรงแรมและพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ให้เช่า ซึ่งได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษทักบักระทรวงพาณิชย์  
เมื่อวนัที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมทีุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามญัจ านวน 500 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็น
จ านวนเงนิ 50,000 บาท ซึง่เรยีกช าระเตม็มลูค่าแลว้ ทัง้นี้บรษิทัถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.40 
 

2) บริษทั เทเลดอ็ค จ ากดั  
 

เพื่อด าเนินธรุกจิดา้นการแพทย ์ซึ่งไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทักบักระทรวงพาณิชย ์เมื่อวนัที ่22 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมทีุน
จดทะเบยีนเป็นหุน้สามญัจ านวน 500 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นจ านวนเงนิ 50,000 บาท ซึง่เรยีกช าระเตม็มลูค่า
แลว้ ทัง้น้ีบรษิทัถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.40 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบรหิารครัง้ที ่ 9/2564 เมื่อวนัที ่ 14 มถิุนายน พ.ศ. 2564 มมีตอินุมตัใิหจ้ดัตัง้บรษิทัยอ่ยใหม ่ 1 บรษิทั
ดงัต่อไปน้ี 

 

3) บริษทั ซีเมดิเทค จ ากดั  
 

เพื่อด าเนินธรุกจิเกีย่วกบัผลติภณัฑท์างดา้นเวชภณัฑ ์ เคมภีณัฑ ์ ซึ่งไดจ้ดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทักบักระทรวงพาณิชย ์ เมื่อวนัที ่
11 มถิุนายน พ.ศ. 2564 โดยมทีุนจดทะเบยีนเป็นหุน้สามญัจ านวน 10,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นจ านวนเงนิ 
1,000,000 บาท ซึง่เรยีกช าระเตม็มลูคา่แลว้ ทัง้น้ีบรษิทัถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 75 
 

การเพิม่เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย 
 

4) การเพ่ิมเงินลงทุนในบริษทั ซีทูเอช จ ากดั (C2H) 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร ครัง้ที ่9/2564 เมื่อวนัที ่14 มถิุนายน พ.ศ. 2564 ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีน
ของ C2H ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั จากหุน้สามญัจ านวน 500 หุน้ เป็นหุน้สามญัจ านวน 20,000 หุน้ โดยมมีูลค่าที่ตราไว ้
หุ้นละ 100 บาท โดยเมื่อวนัที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 C2H ได้รบัค่าหุ้นส าหรบัหุ้นสามญัที่เพิม่จ านวน 19,500 หุ้น โดยมี                       
มูลค่าที่ตราไว ้100 บาท เป็นจ านวนเงนิ 1.95 ล้านบาท โดยมมีูลค่าที่ช าระแล้วตามมูลค่าที่ตราไว ้และไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุน
กบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จากการเพิม่ทุนดงักล่าว ท าใหบ้รษิทัมเีงนิลงทุนเพิม่ขึน้ 1.95 ลา้นบาท 
ดว้ยสดัสว่นการถอืหุน้ใหมท่ีร่อ้ยละ 99.985 (ณ วนัที ่22 เมษายน พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 99.40)  
 

ณ วนัที ่25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มกีารเปลีย่นสดัสว่นการถอืหุน้ใน C2H ใหมเ่ป็นรอ้ยละ 99.999 (หมายเหตุขอ้ 20)



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
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5) การเพ่ิมเงินลงทุนในบริษทั เทเลดอ็ก จ ากดั (TLD) 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครัง้ที่ 13/2564 เมื่อวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิเพิ่มทุน 
จดทะเบยีนของ TLD ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั จากหุน้สามญัจ านวน 500 หุน้ เป็นหุน้สามญัจ านวน 100,000 หุน้ โดยม ี
มลูคา่ทีต่ราไว ้หุน้ละ 100 บาท โดยเมื่อวนัที ่22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ไดร้บัคา่หุน้ส าหรบัหุน้สามญัทีเ่พิม่จ านวน 99,500 หุน้
โดยมมีูลค่าที่ตราไว้ 100 บาท เป็นจ านวนเงนิ 9.95 ล้านบาท โดยมมีูลค่าที่ช าระแล้วตามมูลค่าที่ตราไว้ และได้จดทะเบียน 
เพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชย์เมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จากการเพิ่มทุนดงักล่าว ท าให้บริษทัมีเงินลงทุนเพิม่ขึ้น  
9.95 ลา้นบาท ดว้ยสดัสว่นการถอืหุน้ใหมท่ีร่อ้ยละ 99.99 (ณ วนัที ่22 เมษายน พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 99.40) 

 
11 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สทุธิ 

 
รายการเคลื่อนไหวส าหรบัที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย
รายละเอยีดดงัน้ี 
 
  ข้อมลูทางการเงิน 
 ข้อมลูทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พนับาท พนับาท 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564   
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สทุธ ิ 144,985 21,874 
ซือ้สนิทรพัย ์ 13,199 310 
โอนจากโครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างการพฒันา - สทุธ ิ 521,420 - 
โอนจากโครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา - สทุธ ิ 295,536 - 
ขายสนิทรพัย ์- สทุธ ิ (33) - 
โอนไปสนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (268) - 
คา่เสื่อมราคา (12,538) (854) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สทุธ ิ 962,301 21,330 
 
เมื่อเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 C2H ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทั ไดเ้ขา้ท าสญัญากบับรษิทับรหิารจดัการโรงแรมนานาชาตแิห่งหน่ึง 
เพื่อด าเนินธรุกจิทีพ่กัอาศยัแบบมบีรกิารในโครงการหน่ึงของบรษิทั ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่าง
การพฒันาดงักล่าวจ านวน 521.42 ล้านบาท ไดถู้กจดัประเภทใหม่เป็นที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สนิทรพัยร์ะหว่างก่อสรา้งในข้อมูล
ทางการเงนิรวม ต้นทุนของโครงการน้ียงัคงแสดงเป็นโครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหว่างการพฒันาในขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจ การ
เน่ืองจากบรษิทั ซึง่เป็นเจา้ของโครงการน้ี มแีผนทีข่ายโครงการน้ีใหก้บั C2H ภายในปี พ.ศ. 2564 
 
เมื่อเดอืนสงิหาคม พ.ศ. 2564 C2H ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบริษทั ได้เข้าท าสญัญากบับริษทับริหารจดัการโรงแรมนานาชาติ และ
โรงพยาบาลแห่งหน่ึง เพื่อด าเนินธุรกิจที่พกัอาศยัและให้บริการสถานพยาบาลผู้ป่วยเฉพาะกิจในโครงการหน่ึงของบริษทัพระยา
พาณิชยพ์รอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 โครงการอสงัหารมิทรพัย์รอการพฒันา
ดังกล่าวจ านวน 295.54 ล้านบาท ได้ถูกจัดประเภทใหม่เป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  – สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างในข้อมูล 
ทางการเงนิรวม 
  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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12 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 
 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
เจา้หน้ีการคา้      
   - บุคคลหรอืกจิการอื่น 105,841 168,470 11,119 67,743 
   - บรษิทัยอ่ย บุคคลและกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั     
         (หมายเหตุขอ้ 17 จ)) 1,130 1,273 39,797 114,127 
 106,971 169,743 50,916 181,870 
เจา้หน้ีอื่น      
   - บุคคลหรอืกจิการอื่น 21,994 41,683 12,289 26,385 
   - บรษิทัยอ่ย บุคคลและกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั     
         (หมายเหตุขอ้ 17 จ)) 1,736 1,843 6,866 5,219 
เงนิมดัจ าและเงนิรบัล่วงหน้า      
   - บุคคลหรอืบรษิทัอื่นๆ 37,914 45,660 11,577 28,422 
ตน้ทุนงานก่อสรา้งทีย่งัไมถ่งึก าหนดช าระ     
   - บุคคลหรอืบรษิทัอื่นๆ 42,260 14,282 26,692 7,350 
   - บรษิทัยอ่ย บุคคลและกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั     
        (หมายเหตุขอ้ 17 จ)) - - 10,581 653 
ดอกเบีย้คา้งจา่ย  13,421 11,336 8,107 11,220 
อื่นๆ  14,035 10,785 5,298 2,623 

 238,331 295,332 132,326 263,742 
 
  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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13 เงินกู้ยืม 

 
เงนิกูย้มื ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สว่นของหมุนเวยีน     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 83,888 154,934 12,801 29,369 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ กจิการอื่น     
    บุคคลและกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั     
    - เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น - 87,135 - 87,135 
    - เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
          (หมายเหตุขอ้ 17 ง)) - 46,727 - - 
    - เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั     
          (หมายเหตุขอ้ 17 ง)) - - - 1,501 
    - ตัว๋สญัญาใชเ้งนิกบัสถาบนัทางการเงนิ 65,000 239,840 - 95,000 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้     
   จากสถาบนัการเงนิ กจิการอื่น บุคคลและ     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 148,888 528,636 12,801 213,005 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึ       
   ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 211,160 165,002 200,349 31,335 
หุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี - 438,181 - 438,181 
เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กูท้ีถ่งึก าหนดช าระ 
   ภายในหน่ึงปี 211,160 603,183 200,349 469,516 
รวมสว่นของหมนุเวยีน 360,048 1,131,819 213,150 682,521 
     
สว่นของไม่หมนุเวยีน     
หุน้กู้ 538,056 - 538,056 - 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,525,291 1,410,441 1,132,108 1,117,513 
รวมสว่นของไมห่มนุเวยีน 2,063,347 1,410,441 1,670,164 1,117,513 
     
รวมเงนิกูย้มื 2,423,395 2,542,260 1,883,314 1,800,034 
 
  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 อตัราดอกเบีย้ของเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร และเงนิกูย้มืระยะสัน้
จากสถาบนัการเงนิ กจิการอื่น บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี 
   
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 5.57 - 6.34 5.57 - 7.20 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิจากสถาบนัทางการเงนิ 4.97 - 5.58 4.97 - 7.45 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น -  10.00 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการที่เกีย่วขอ้งกนั - 0.25 
 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี 
   
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 5.85  5.80 - 7.20 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิจากสถาบนัทางการเงนิ - 5.58 - 7.45 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น - 10.00 
 
  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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13.1 รายการเคลื่อนไหวส าหรบัเงนิกู้ยมืระยะยาวส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีด

ดงัน้ี 
 

 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุ 

 
วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564  

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  ข้อมลูทางการเงิน 
 ข้อมลูทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท 
   
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี   
ราคาตามบญัชตีน้งวด 165,002 31,335 
รบัโอนเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 869,757 794,825 
จดัประเภทใหม่จากการขยายสญัญาเงนิกูย้มื (123,239) - 
จา่ยช าระเงนิกูย้มื (700,360) (625,587) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 211,160 200,349 
   
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ   
ราคาตามบญัชตีน้งวด 1,410,441 1,117,513 
เงนิกูย้มืเพิม่ขึน้ 869,230 817,830 
โอนเงนิกู้ยมืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (869,757) (794,825) 
จดัประเภทใหม่จากการขยายสญัญาเงนิกูย้มื 123,239 - 
คา่ธรรมเนียมการจดัหาเงนิกูย้มื (12,175) (10,825) 
ตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมการจดัหาเงนิกู้ยมื 4,313 2,415 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 1,525,291 1,132,108 
  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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ยอดคงเหลอืเงนิกูย้มืระยะยาว ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 
   อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ)  หลกัประกนั มีการขยาย 

ประเภทเงินกู้ 
จ านวนเงิน 
(พนับาท) วนัครบก าหนด 

30 กนัยายน  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2563 

การช าระ 
ดอกเบ้ีย 

30 กนัยายน  
พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2563 

ระยะเวลา 
การช าระหน้ี 

         
บริษทั         
ระยะยาว 75,722 30 มนีาคม พ.ศ. 2562 MLR+1.00 MLR+1.00 รายเดอืน ก ก ขยายระยะเวลาถงึ 

30 มนีาคม 
พ.ศ. 2565 

ระยะยาว 89,506 19 เมษายน พ.ศ. 2562 MLR+1.00 MLR+1.00 รายเดอืน ก ก ขยายระยะเวลาถงึ 
19 เมษายน 
พ.ศ. 2565 

ระยะยาว 14,280 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 MLR MLR รายเดอืน ก ก ขยายระยะเวลาถงึ 
25 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2566 

ระยะยาว 32,043 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565   7.25 7.25 รายเดอืน ก ก ไมม่ ี
ระยะยาว 85,129 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 BIBOR+4.50 - รายเดอืน ก - ไมม่ ี
ระยะยาว 380,980  16 มถิุนายน พ.ศ. 2567 MLR+1.00 MLR+1.00 รายเดอืน ก ก ไมม่ ี
ระยะยาว 618,407 20 ตุลาคม พ.ศ. 2568 MLR+1.00 - รายเดอืน ข - ไมม่ ี
ระยะยาว 37,956 30 มถิุนายน พ.ศ. 2569 MLR-2.6 - รายเดอืน - - ไมม่ ี
หกั ดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ (1,566)        
รวมของบรษิทั 1,332,457        
         
บริษทัย่อย         
ระยะยาว 122,376 9 กนัยายน พ.ศ. 2561 MLR+1.00 MLR+1.00 รายไตรมาส ก ก ขยายระยะเวลาถงึ 

9 มนีาคม 
พ.ศ. 2568 

         
ระยะยาว 4,667 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 2.00 2.00 รายเดอืน - - ไมม่ ี
ระยะยาว 3,200 2 มถิุนายน พ.ศ. 2565 2.00 2.00 รายเดอืน ก ก ไมม่ ี
ระยะยาว 26,465 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 MLR-0.50 MLR-0.50 รายเดอืน ก ก ไมม่ ี
ระยะยาว 87,720 17 กนัยายน พ.ศ. 2565 MLR-0.75 MLR-0.75 รายเดอืน ก ก ขยายระยะเวลาถงึ 

   
  

 
 

 
27 กนัยายน  
พ.ศ. 2567 

ระยะยาว 21,698 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 MLR-1.00 MLR-1.00 รายเดอืน ก ก ไมม่ ี
ระยะยาว 45,527 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 5.99 5.99 รายเดอืน ก ก ไมม่ ี
ระยะยาว 3,297 3 มกราคม พ.ศ. 2566 4.00 4.00 รายเดอืน ก ก ไมม่ ี
ระยะยาว 57,951 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 MLR+0.875 MLR+0.875 รายเดอืน ก ก ไมม่ ี
ระยะยาว 1,445 5 มถิุนายน พ.ศ. 2568 2.00 2.00 รายเดอืน ก ก ไมม่ ี
ระยะยาว 20,000 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2570 MLR MLR รายเดอืน - - ไมม่ ี
ระยะยาว 10,000 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2571 2.00 - รายเดอืน - - ไมม่ ี
อืน่ๆ 71        
หกั ดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ (423)        
รวมของบรษิทัย่อย 403,994        
         

รวมของกลุ่มกจิการ 1,736,451        

 
หมายเหตุ 
 
ก) โฉนดที่ดนิของโครงการทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึง่รวมทัง้ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนั 
ข) โฉนดที่ดนิของกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 17) 
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13.2 รายการเคลื่อนไหวส าหรบัหุน้กูส้ าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 

 
ข้อมลูทางการเงินรวม และ 

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุ 

วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
 พนับาท 
หุน้กู้  
ราคาตามบญัชตีน้งวด 438,181 
จา่ยคนืหุน้กู้ (440,900) 
การออกหุน้กู้ 550,000 
คา่ธรรมเนียมการจดัหาหุน้กู้ (15,087) 
ตดัจ าหน่ายคา่ธรรมเนียมการจดัหาหุน้กู้ 5,862 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 538,056 
 
ณ วนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษทัได้ออกหุ้นกู้ในสกุลไทยบาทครัง้ที่ 1/2564 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสทิธิ  
มหีลกัประกนั มผีู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มสีทิธไิถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน จ านวน 550,000 หน่วย มูลค่า  
550 ล้านบาท มอีตัราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี ก าหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดอืน มอีายุ 2 ปี นับจากวนัออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ 
จะครบก าหนดช าระในวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2566 
 
บรษิทัมวีตัถุประสงค์ที่จะน าเงนิที่ได้รบัจากการออกหุ้นกู้ครัง้น้ี ดงัน้ี 1) เพื่อลงทุนซื้อที่ดนิส าหรบัพฒันาโครงการในอนาคต 
จ านวน 250 ล้านบาท 2) เพื่อใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการใหม่ 4 โครงการส าหรบัปี พ.ศ. 2564 และ ปี พ.ศ. 2565 จ านวน  
250 ลา้นบาท และ 3) เพื่อเป็นเงนิทุนหมนุเวยีนส าหรบับรษิทั จ านวน 50 ลา้นบาท 
 

13.3 ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 วงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช ้มดีงัน้ี 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่ได้เบิกใช้ 107,847 64,943 24,699 8,131 
วงเงินสินเช่ือเงินกู้ยืมระยะยาว     
   ท่ียงัไม่ได้เบิกใช้     
เงนิกูย้มือตัราดอกเบีย้ลอยตวั     
   - ครบก าหนดภายใน 1 ปี 6,723 6,723 - - 
   - ครบก าหนดเกนิ 1 ปี 2,397,872 2,466,989 1,675,106 1,225,936 
รวมวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไมไ่ดเ้บกิใช้ 2,512,442 2,538,655 1,699,805 1,234,067 
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มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิกูย้มืสว่นทีห่มนุเวยีนมมีลูคา่ใกลเ้คยีงราคาตามบญัช ีเน่ืองจากผลกระทบของอตัราคดิลดไมม่สีาระส าคญั 
 

มูลค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ยมืจดัอยู่ในระดบัชัน้มูลค่ายุตธิรรมระดบั 2 ซึ่งวดัมูลค่าโดยใช้อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืในตลาดที่สงัเกต
ได้ที่มอียู่ และค านวณกระแสเงนิสดในอนาคต คดิลดด้วยอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืในตลาด ณ วนัที่ในงบแสดงฐานะการเงิน 
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ยมืทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิมมีูลค่าใกล้เคยีงราคาตามบญัชเีน่ืองจากผลกระทบของอตัราคดิลด
ไมม่สีาระส าคญั 
 

14 รายได้อ่ืน 
 

รายไดอ้ื่นส าหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดจ้ากการยกเลกิสญัญา 443 114 365  35  
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร 10,032 5,181 -  -    
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 138 1,387 -  -    
รายไดจ้ากงานบรกิารอื่นๆ 2,850 - - - 
เงนิเบีย้ปรบัรบัจากผูร้บัเหมา 36 512 -  -    
เงนิชดเชยจากเบีย้ประกนัภยั - 474   -    
กลบัรายการเจา้หน้ีคา้งนาน 3,477 - 3,411 - 
ดอกเบีย้รบั 11 81 9,024 9,606    
อื่นๆ 1,403 601 435  99  
รวม 18,390 8,350 13,235 9,740 
 

 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายไดจ้ากการยกเลกิสญัญา 4,302 841 1,810 384 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร 29,376 17,972 - - 
รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 7,159 2,825 - - 
รายไดจ้ากงานบรกิารอื่นๆ 5,477 - - - 
เงนิเบีย้ปรบัรบัจากผูร้บัเหมา 229 518 - - 
เงนิชดเชยจากเบีย้ประกนัภยั 62 2,126 - - 
กลบัรายการเจา้หน้ีคา้งนาน 3,970 - 3,606 - 
ดอกเบีย้รบั 164 317 19,145 35,290 
อื่นๆ 3,817 5,935 1,429 1,164 
รวม 54,556 30,534 25,990 36,838 
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15 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พืน้ฐาน 

 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนที่เป็นของผูถ้อืหุ้นสามญัของบรษิทั
ใหญ่ดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทีอ่อกและช าระแล้วในระหวา่งงวด 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ก าไร (ขาดทุน) ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัใหญ่  
   (พนับาท) (22,434) 8,933 (4,152) 13,894 
จ านวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้  
   (พนัหุน้) 

 
1,028,571 

 
1,028,571 

 
1,028,571 

 
1,028,571 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) (0.0218) 0.0087 (0.0040) 0.0135 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 30 กนัยายน 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
     
ก าไร (ขาดทุน) ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัใหญ่  56,503 8,339 56,318 (41,595) 
   (พนับาท) 1,028,571 1,028,571 1,028,571 1,028,571 
จ านวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้  0.0549 0.0081 0.0548 (0.0404) 
 
ที่ประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปีครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ผู้ถือหุ้นได้มมีติอนุมตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุน
จ านวน 29.16 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรบัการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทั (หมายเหตุขอ้ 16) กลุ่มกจิการ
ต้องค านวณก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานส าหรบัทุกงวดโดยใช้จ านวนหุน้ใหม่จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักที่น ามาใช้ใน
การค านวณก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ข ัน้พืน้ฐานส าหรบังวดสามเดอืนและเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2563 ไดถู้กปรบัปรุง
เพื่อใหส้อดคล้องกบัการเปลี่ยนแปลงจ านวนหุน้ในงวดปัจจุบนั เสมอืนว่าการจ่ายหุน้ปันผลนัน้ไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่แรกของรอบระยะเวลา
บญัชดีงักล่าว 
 
กลุ่มกจิการไมม่หีุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดทีอ่อกอยู่ในระหวา่งงวด 
 

16 เงินปันผล 
 
ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 มมีติอนุมตัใิห้จ่ายเงนิปันผลจากก าไรสุทธจิากการ
ด าเนินงานปี พ.ศ. 2563 ในอตัราหุน้ละ 0.0324 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุ้นละ 0.00324 บาท และจ่ายเป็นหุ้นสามญั
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัรา 35 หุน้เดมิ ต่อ 1 หุน้ใหม่ คดิเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.02916 บาทต่อหุน้ ในกรณีที่เศษหุน้เดมิที่ไม่สามารถ
จดัสรรหุน้ปันผลได ้ใหจ้า่ยเงนิปันผลเป็นเงนิสดแทนการจา่ยเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท  
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17 รายการกบับคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
กจิการและบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธก์บับรษิทั ไมว่า่ทางตรงหรอืทางออ้ม โดยผา่นกจิการอื่นแหง่หน่ึงหรอืมากกว่าหน่ึงแหง่ โดยทีบุ่คคล
หรอืกจิการนัน้มอี านาจควบคุมบรษิทั หรอืถูกควบคุมโดยบรษิทั หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิทั รวมถงึบรษิทัที่ด าเนิน
ธุรกิจการลงทุน บรษิทัย่อย และบรษิทัย่อยในเครือเดยีวกนั ถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกบับรษิทั บรษิทัร่วมและบุคคลที่เป็นเจา้ของ 
สว่นไดเ้สยีในสทิธอิอกเสยีงของบรษิทัซึง่มอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระส าคญัเหนือกจิการ ผูบ้รหิารส าคญัรวมทัง้กรรมการและพนกังานของ
บรษิทัตลอดจนสมาชกิในครอบครวัทีใ่กลช้ดิกบับุคคลเหล่านัน้ กิจการและบุคคลทัง้หมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทั 
 
ในการพจิารณาความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัซึง่อาจมขีึน้ไดต้อ้งค านึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธม์ากกว่า
รปูแบบทางความสมัพนัธต์ามกฎหมาย ความสมัพนัธร์ะหวา่งบรษิทัและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงัน้ี 
 

ช่ือกิจการ 
ประเทศท่ีจดัตัง้/ 

สญัชาติ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
   
หา้งหุน้ส่วนจ ากดั วงเวยีนใหญ่ขนส่ง ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนั 
บรษิทั ทเวลฟ์ มลัตพิลาย แอสเซท จ ากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนั 
บรษิทั เจา้พระยาเอน็จเินียริง่ แอนด์ ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัย่อยของบรษิทั 
   คอนสตรคัชัน่ จ ากดั   
บรษิทั ทรานเน็กซ์ เซอรว์สิ จ ากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบักลุ่มกจิการ 
บรษิทั บางกอกไทยพรอ็พเพอรต์ี้ แอนด์ ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบักลุ่มกจิการ 
   คอนสตรคัชัน่ จ ากดั   
บรษิทั ทเีอม็เอ วนั จ ากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบักลุ่มกจิการ 
บรษิทั ทเีอม็เอ ท ูจ ากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบักลุ่มกจิการ 
บรษิทั ทเีอม็เอ ทร ีจ ากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบักลุ่มกจิการ 
บรษิทั แคนนาบเิทค จ ากดั  ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบักลุ่มกจิการ 
บรษิทั สมารท์มเีดยี ครเีอชัน่ จ ากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นกรรมการของบรษิทัยอ่ย 
บรษิทั นครภริมย ์พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นกรรมการของบรษิทัยอ่ย 
ผูบ้รหิารส าคญั ไทย บุคคลทีม่อี านาจและความรบัผดิชอบการวางแผนสัง่การและ 
     ควบคุมกจิกรรมต่างๆของกจิการไมว่่าทางตรงหรอืทางออ้ม 
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั ไทย ผูถ้อืหุน้หลกัและ/หรอืกรรมการของกลุ่มกจิการ 
 
หุน้ของบรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) รอ้ยละ 78.76 ถอืครองโดยครอบครวั แพทยานนัท ์ทัง้ทางตรงและทางออ้ม 
 
ณ วนัที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัไดเ้ขา้ถอืหุน้ในบรษิทั แคนนาบเิทค จ ากดั และไดแ้ปรสภาพเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั (หมาย
เหตุขอ้ 20)  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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รายการต่อไปน้ีเป็นรายการกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีส่ าคญัส าหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 
 

 
 

ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี  30 กนัยายน 30 กนัยายน 
  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 บริษทัย่อย พนับาท พนับาท 
    

ดอกเบีย้รบั บรษิทั พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 13,862 32,846 
 บรษิทั ไทยสยามนคร จ ากดั 4,340 1,933 
 บรษิทั สยามนคร จ ากดั 699 238 
 บรษิทั ซทีูเอส จ ากดั 105 - 
  19,006 35,017 
    

รายไดเ้งนิปันผล บรษิทั พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั - 44,999 
  - 44,999 
    

คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ บรษิทั ไทยสยามนคร จ ากดั 477 - 
 บรษิทั สยามนคร จ ากดั 15 - 
  492 - 
    

คา่งานก่อสรา้งและวสัดกุ่อสรา้ง บรษิทั ไทยสยามนคร จ ากดั 51,910 168,898 
  51,910 168,898 
    

คา่เช่าและคา่บรกิารจา่ย บรษิทั ไทยสยามนคร จ ากดั 120 34 
 บรษิทั สยามนคร จ ากดั 35,108 19,897 
  35,228 19,931 

 

 ส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ผู้บริหารส าคญั     
คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 23,539 19,638 16,975 3,532 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ผูบ้รหิาร 1,488 1,733 1,027 774 
รายไดจ้าการขายสนิคา้ 1 146 - - 
ดอกเบีย้จา่ย 416 12 21 4 
คา่สว่นกลางและคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ  1,274 1,154 1,274 1,154 
     

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนั     
คา่งานก่อสรา้งและวสัดกุ่อสรา้ง 997 1,160 - - 
คา่เช่าและคา่บรกิารจา่ย 4,338 2,821 214 294 
คา่ธรรมเนียมอื่นๆ 2,097 - 2,097 - 
  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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บรษิทัเรยีกเกบ็ดอกเบี้ยจากบรษิทัย่อยส าหรบัเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้ในอตัรารอ้ยละ 6.62 - 8.75 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : อตัรารอ้ยละ 6.11 - 
10.50 ต่อปี) 
 
คา่งานก่อสรา้งและวสัดกุ่อสรา้ง คา่เช่าและบรกิารจา่ยคดิราคาตามสญัญา 
 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารไดแ้ก่ ค่าตอบแทนที่ผูบ้รหิารไดร้บัจากบรษิทัโดยความหมายของค าว่า “ผูบ้รหิาร” เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 
คา่ตอบแทนกรรมการเป็นคา่ตอบแทนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ผูบ้รหิารเป็นผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัเมื่อเกษยีณอาย ุซึง่ค านวณโดยนกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยัอสิระ 
 
กลุ่มกจิการจา่ยดอกเบีย้เงนิกู้ยมืกรรมการในอตัรารอ้ยละ 0.25 - 5.20 ต่อปี 
 
ณ วนัที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริษทัน าโฉนดที่ดินของกิจการที่เกี่ยวข้องกนัไปเป็นหลักทรพัย์ค ้าประกนัเงินกู้ยืมเพื่อใช้ใน  
การด าเนินงานทัว่ไปของบรษิทั โดยจา่ยช าระผลตอบแทนแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัในรปูแบบคา่ธรรมเนียมในอตัรารอ้ยละ 1 ของวงเงนิ
จ านองสนิเชื่อ หรอืจ านวน 10 ลา้นบาทต่อปี ดลอดอายสุญัญาเงนิกู ้สิน้สดุในปี พ.ศ. 2568 (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : ไมม่)ี 
 
ก) ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอื่น 
 

ยอดคา้งช าระ ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ทีเ่กดิจากการใหบ้รกิาร ประกอบดว้ยรายละเอยีด
ดงัน้ี 

 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ลกูหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน     
     
บริษทัย่อย     
บรษิทั พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอรต์ี ้  
    จ ากดั - - 352 3,601 
บรษิทั ไทยสยามนคร จ ากดั - - 812 750 
บรษิทั สยามนคร จ ากดั - - 203 280 
     
กิจการและบคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 97 641 - - 
 97 641 1,367 4,631 

 

  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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ข) เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งรบัจากบรษิทัยอ่ย 
 

เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้และดอกเบี้ยค้างรบัจากบรษิทัย่อย ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 

 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 (พนับาท) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 อตัราดอกเบีย้ถวัเฉล่ีย เงินให้กู้ยืม ดอกเบีย้  
 (ร้อยละ) ระยะสัน้ ค้างรบั รวม 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรบัจากบริษทัย่อย     
บรษิทั พระยาพาณชิยพ์รอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั 6.62 - 8.75 334,000 19,472 353,472 
บรษิทั ไทยสยามนคร จ ากดั 7.75 - 8.75 97,324 90 97,414 
บรษิทั สยามนคร จ ากดั 6.75 - 8.75 27,000 699 27,699 
บรษิทั ซทีเูอช จ ากดั 6.75 14,450 106 14,555 
  472,774 20,367 493,141 

 
 ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (พนับาท) (ตรวจสอบแล้ว) 
 อตัราดอกเบีย้ถวัเฉล่ีย เงินให้กู้ยืม ดอกเบีย้  
 (ร้อยละ) ระยะสัน้ ค้างรบั รวม 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรบัจากบริษทัย่อย     
บรษิทั พระยาพาณชิยพ์รอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั 6.62 - 10.50 238,000 15,568 253,568 
  238,000 15,568 253,568 

 
รายการเคลื่อนไหวส าหรบัเงนิให้กู้ยมืระยะสัน้แก่และดอกเบี้ยคา้งรบัจากบรษิทัย่อย ส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 
พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 
 ข้อมลูทางการเงิน 
 เฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้แก่และดอกเบีย้ค้างรบัจากบริษทัย่อย พนับาท 
  
ราคาตามบญัชสีทุธติ้นงวด 253,568 
เงนิใหกู้ย้มืเพิม่ขึน้ 356,167 
ดอกเบีย้คา้งรบัเพิม่ขึน้ 19,007 
รบัช าระคนืเงนิใหกู้ย้มื (121,393) 
รบัช าระคนืดอกเบีย้คา้งรบั (14,208) 
ราคาตามบญัชสีทุธปิลายงวด  493,141 
 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัยอ่ยเป็นเงนิใหกู้ย้มืไมม่หีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท และมกี าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม 
 

  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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ค)  สนิทรพัยห์มนุเวยีนและสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 
 

 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน       
   - เงินมดัจ าค่าวสัดกุ่อสร้าง     
บริษทัย่อย     
บรษิทั ไทยสยามนคร จ ากดั - - 774 17,675 
 - - 774 17,675 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน      
   - เงินประกนัทัว่ไป     
บริษทัย่อย     
บรษิทั สยามนคร จ ากดั - - 4,909 5,287 
 - - 4,909 5,287 

 
ง)  เงนิกูย้มืระยะสัน้จากและดอกเบี้ยคา้งจา่ยแก่บรษิทัยอ่ย 

 
รายการเคลื่อนไหวส าหรบัเงนิกูย้มืระยะสัน้จากและดอกเบี้ยคา้งจา่ยแก่บรษิทัยอ่ยส าหรบังวดเก้าเดอืนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 
พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 
 ข้อมลูทางการเงิน 
 เฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
เงินกู้ยืมระยะสัน้จากและดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่บริษทัย่อย พนับาท 
  
ราคาตามบญัชสีทุธติ้นงวด 1,501 
เงนิกูย้มืเพิม่ขึน้ 40,000 
ดอกเบีย้คา้งจา่ยเพิม่ขึน้ 492 
จา่ยคนืเงนิกูย้มื (41,500) 
จา่ยคนืดอกเบีย้คา้งจา่ย (493) 
ราคาตามบญัชสีทุธปิลายงวด  - 
 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัยอ่ยเป็นเงนิกูย้มืไมม่หีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท และก าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม 

  



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

 
ยอดค้างช าระ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 และวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่เกิดจากการซื้อสินค้าและรับบริการ
ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงัน้ี 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
เจ้าหน้ีการค้า     
     
บริษทัย่อย     
บรษิทั ไทยสยามนคร จ ากดั - - 39,797 114,127 
     
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 1,130 1,273 - - 
 1,130 1,273 39,797 114,127 
เจ้าหน้ีอ่ืน     
     
บริษทัย่อย     
บรษิทั พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอรต์ี ้  
     จ ากดั - - 5 8 
บรษิทั สยามนคร จ ากดั - - 5,241 3,541 
     
บคุคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 1,736 1,843 1,620 1,670 
 1,736 1,843 6,866 5,219 
     
ต้นทุนการก่อสร้างท่ี 
     ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ     
บริษทัย่อย     
บรษิทั ไทยสยามนคร จ ากดั - - 10,581 653 
 - - 10,581 653 

 
  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสดุวนัท่ี 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 
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ฉ)  ภาระผกูพนักบักจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

 
กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงัน้ี 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ภาระผกูพนัตามสญัญาท่ีจะต้องใช้เงินทุน     
สญัญาท่ียงัไม่รบัรู้     
   - ค่าออกแบบและค่าก่อสร้างโครงการ     
      บรษิทัย่อย - - 14,758  72,344  
 - - 14,758  72,344  

 
ช) การค ้าประกนัจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัไดร้บัการค ้าประกนัวงเงนิเบิกเกินบญัช ีและวงเงนิสนิเชื่อจากกิจการที่เกี่ยวข้องกนั
จ านวน 2,277 ล้านบาท (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 2,231 ล้านบาท) ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัมยีอด
หน้ีคงคา้งกบัสถาบนัการเงนิและกจิการอื่นส าหรบัวงเงนิดงักล่าวเป็นจ านวน 881 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 
669 ลา้นบาท) 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยไดร้บัการค ้าประกนัวงเงนิเบิกเกินบญัช ีและวงเงนิสนิเชื่อจากกจิการที่เกี่ยวข้อง
กนัจ านวน 1,472 ล้านบาท (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 2,503 ล้านบาท) ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อย 
มียอดหน้ีคงค้างกบัสถาบนัการเงินและกิจการอื่นส าหรบัวงเงินดงักล่าวเป็นจ านวน 182 ล้านบาท (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2563 : 369 ลา้นบาท) 
 
  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 

 
กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนักบักจิการทีไ่มเ่กีย่วขอ้งกนั ดงัน้ี 
 
 ข้อมลูทางการเงินรวม ข้อมลูทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ภาระผกูพนัตามสญัญาท่ีจะต้องใช้เงินทุน     
สญัญาทีย่งัไมร่บัรู ้     
   - ทีด่นิ 718,924 494,453 - - 
   - คา่ออกแบบและคา่ก่อสรา้งโครงการ 149,221 123,894 22,798 31,500 
 868,145 618,347 22,798 31,500 
     
ภาระผกูพนัอ่ืนๆ     
   - คา่โฆษณา 462 63 195 20 
   - หนงัสอืค ้าประกนัจากธนาคาร 139,173 129,583 35,418 35,852 
   - สญัญาอื่นๆ 2,870 3,221 1,885 2,939 
 142,505 132,867 37,498 38,811 
 
ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัยอ่ยแหง่หน่ึงมทีีด่นิในโครงการทีต่ดิภาระจ ายอมประมาณ 1 ไร ่มลูคา่ 1.37 ลา้นบาท (ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : ประมาณ 1 ไร ่มลูคา่ 1.37 ลา้นบาท) 
 

19 ภาระค า้ประกนั และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึน้ 
 
การค ้าประกนั 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัมภีาระค ้าประกนัวงเงนิเบกิเกนิบญัช ีและวงเงนิสนิเชื่อใหก้บับรษิทัยอ่ยจ านวน 3,391 ลา้นบาท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 3,283 ลา้นบาท) ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัยอ่ยมยีอดหน้ีคงคา้งกบัสถาบนัการเงนิ
และกจิการอื่นส าหรบัวงเงนิดงักล่าวเป็นจ านวน 539 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 288 ลา้นบาท) 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัยอ่ยมภีาระค ้าประกนัวงเงนิเบกิเกนิบญัช ีและวงเงนิสนิเชื่อใหก้บับรษิทัจ านวน 2,070 ลา้นบาท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 2,999 ลา้นบาท) ณ วนัที ่30 กนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัมยีอดหน้ีคงคา้งกบัสถาบนัการเงนิส าหรบั
วงเงนิดงักล่าวเป็นจ านวน 1,051 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 490 ลา้นบาท) 
  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมลูทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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คดฟ้ีองรอ้ง 
 
ณ วนัที่ 30 กนัยายน พ.ศ. 2564 คดคีวามของกลุ่มกจิการทัง้สิ้น 5 คด ี(ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 8 คด)ี และทุนทรพัยร์วม
ดอกเบีย้ทัง้สิน้ 17.46 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 166.44 ลา้นบาท)  
 
คดหีลกัทีส่ าคญัของกลุ่มกจิการม ี2 คด ีดงัต่อไปน้ี 
 
1) ในเดอืนพฤษภาคม และเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2562 บรษิทัและบรษิทัย่อยของบรษิทั รวมถงึกรรมการของบรษิทัยอ่ยถูกฟ้องรอ้ง

ในฐานะจ าเลยโดยลูกบา้นจ านวน 35 ราย (รวม 2 คดยีอ่ย) ในคดผีดิสญัญาเกี่ยวกบัพืน้ที่และแบบของหอ้งชุดในโครงการอาคารชุด
โครงการหน่ึง ศาลพพิากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจ าเลยทัง้ 5 โดยก าหนดค่าทนายความคนละ 
20,000 บาท  
 
อย่างไรกต็าม ในไตรมาส 3 พ.ศ. 2564 คดน้ีีสิน้สุดแล้ว เน่ืองจากพ้นก าหนดการยื่นขอขยายอุทธรณ์ของโจทก์ (ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 148.09 ลา้นบาท)  

 
2) ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2563 บรษิทัยอ่ยของบรษิทั ถูกฟ้องรอ้งในฐานะจ าเลย โดยนิตบิุคคลโครงการอาคารชุดแห่งหน่ึงใน

คดผีดิสญัญาเกีย่วกบัพืน้ที ่สว่นกลางโครงการอาคารชุดโครงการหน่ึง คดน้ีียงัคงอยูร่ะหวา่งกระบวนการพจิารณาของศาลแพ่ง
ธนบุร ี(ศาลชัน้ตน้) โดยมทีุนทรพัยร์วมดอกเบี้ยแล้วทัง้สิน้ 12.49 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 11.83 ลา้นบาท) 

 
นอกจากที่กล่าวขา้งต้น คดฟ้ีองรอ้งอื่นๆ ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงที่เป็นสาระส าคญัจากที่ไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที่  
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

20 เหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 
 
การลงทุนในบริษทัย่อย 
 

1) การเพ่ิมเงินลงทุนในบริษทั ซีทูเอช จ ากดั (C2H) 
 
ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวนัที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบยีนของ 
C2H ซึ่งเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั จากหุน้สามญัจ านวน 20,000 หุน้ เป็นหุน้สามญัจ านวน 3,000,000 หุน้ โดยมมีูลค่าที่ตราไว้ 
หุน้ละ 100 บาท โดยเมื่อวนัที ่18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 C2H ไดร้บัคา่หุน้ส าหรบัหุน้สามญัที่เพิม่จ านวน 2,980,000 หุน้ โดยมี
มลูคา่ทีต่ราไว ้100 บาท เป็นจ านวนเงนิ 298 ลา้นบาท โดยมมีลูคา่ทีช่ าระแล้วตามมูลคา่ที่ตราไว ้และไดจ้ดทะเบยีนเพิม่ทุน
กบักระทรวงพาณิชยเ์มื่อวนัที ่25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จากการเพิม่ทุนดงักล่าว ท าใหบ้รษิทัมเีงนิลงทุนเพิม่ขึน้ 298 ลา้นบาท 
ดว้ยสดัสว่นการถอืหุน้ใหมท่ีร่อ้ยละ 99.999 (ณ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 99.985) 
 

2) การลงทุนในบริษทั แคนนาบิเทค จ ากดั (CNB) 
 
ในการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัได้มมีติอนุมตัิการซื้อหุ้น
สามญัของ CNB ซึง่เดมิเป็นกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนักบับรษิทั จ านวน 500 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นจ านวนเงนิ 
50,000 บาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.40  
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การจดัตัง้บริษทัย่อยใหม่ของกลุ่มกิจการ 
 

3) การจดัตัง้บริษทั ซีทูเอชวนั จ ากดั (C2H1) 
 
ในการประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 3/2564 เมื่อวนัที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผู้ถือหุ้นของ C2H ซึ่งเป็นบริษทัย่อยของ
บริษัท ได้มีมติอนุมัติการจัดตัง้บริษัท ซีทู เอชวัน จ ากัด (C2H1) เพื่อด าเนินธุรกิจกลุ่มกิจการโรงแรมและพัฒนา
อสงัหารมิทรพัย์ให้เช่า ซึ่งได้จดทะเบียนจดัตัง้บริษทักบักระทรวงพาณิชย์ เมื่อวนัที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยมทีุนจด
ทะเบยีนเป็นหุน้สามญัจ านวน 2,000,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจ านวนเงนิ 200 ล้านบาท ซึ่งเรยีกช าระ
เตม็มลูคา่แลว้ ทัง้น้ี C2H ถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.40 
 

การย้ายหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนของบริษทัเข้าซ้ือขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
 
ตามทีบ่รษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์เอม็ เอ ไอ (mai) ตัง้แต่วนัที ่19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 และต่อมาบรษิทัฯ 
ไดย้ื่นค าขอใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พจิารณาอนุมตัใิหห้ลกัทรพัยข์อง CMC ซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
(SET) นัน้ ซึ่งทางตลาดหลกัทรพัย์ฯ พจิารณาแล้วเห็นว่า CMC มคีุณสมบตัิครบถ้วน ตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ เรื่อง  
การรบัหุ ้นสามญัหรือหุ ้นบุร ิมส ิทธ ิเป็นหล ักทรพัย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ตลาดหล ักทรพัย ์ฯ ได้ม ีมติเห ็นควรก าหนดให้
หลกัทรพัย์จดทะเบียนของ CMC จ านวน 1,029.16 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาทรวม 1.029 พนัล้านบาท ซื้อขายในตลาด
หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) โดยจดัใหหุ้้นสามญัอยู่ในกลุ่ม อสงัหารมิทรพัยแ์ละก่อสร้าง หมวดพฒันาอสงัหารมิทรพัยแ์ละ 
ใช้ชื่อย่อในการซือ้ขายหลกัทรพัยว์า่ "CMC" เช่นเดมิ ตัง้แต่วนัที ่12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 เป็นตน้ไป 
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