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ความเหน็ 
 

ข้าพเจา้เห็นว่า งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิัท เจ้าพระยามหานคร จํากัด (มหาชน) 

(บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มกิจการ) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันท ี31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และผลการ

ดําเนินงานรวมและผลการดําเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสําหรับปีสนิสุด 

วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทคีวรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 

งบการเงินทีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 

 งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการสาํหรบัปีสนิสดุวนัเดยีวกนั 

 งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลยีนแปลงสว่นของเจา้ของเฉพาะกจิการสําหรบัปีสนิสุด 

วนัเดยีวกนั  

 งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการสาํหรบัปีสนิสุดวนัเดยีวกนั และ 

 หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการซึงประกอบด้วยนโยบายการบญัชทีสีําคญัและหมายเหตุ 

เรอืงอนืๆ 

 

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ได้ปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผดิชอบ

ของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอสิระ 

จากกลุ่มกิจการและบรษิัทตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีกีําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทเีกยีวขอ้งกบั

การตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทกีําหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ีและขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบ 

ดา้นจรรยาบรรณอนื ๆ ซงึเป็นไปตามขอ้กําหนดเหล่านี ขา้พเจา้เชอืว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีขีา้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสม

เพอืใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

 



 

เรืองสาํคญัในการตรวจสอบ 
 

เรอืงสําคญัในการตรวจสอบคอืเรอืงต่างๆ ทมีนีัยสําคญัทสีุดตามดุลยพินิจเยยีงผู้ประกอบวชิาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการสําหรบัปีปัจจุบนั ขา้พเจ้าได้นําเรืองเหล่านีมาพจิารณาในบรบิทของการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทงันี ขา้พเจา้ไม่ได้แสดงความเห็น 
แยกต่างหากสาํหรบัเรอืงเหล่านี  
 

เรอืงสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

การวัดมูลค่าของโครงการอสังหาริมทรพัย์ระหว่างการ

พฒันาและโครงการอสงัหาริมทรพัยร์อการพฒันา 
 

 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 5.4 นโยบายการบญัช ี

เรอืงโครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหว่างการพฒันาและโครงการ

อสั งห าริ มท รัพ ย์ รอการพั ฒ น า, ข้ อ  12 เรื องโครงการ

อสงัหาริมทรพัย์ระหว่างการพัฒนา และข้อ 17 เรอืงโครงการ

อสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา 
 

ณ วันที 31 ธันวาคม พ .ศ . 2564 โครงการอสังหาริมทรัพย ์

ระหว่างการพฒันาและโครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา

ทแีสดงในงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิ 

เฉพาะกจิการ จํานวน 3,701 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 66 และ

จํานวน 3,241 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 68 ของมูลค่าสนิทรพัย์

ทงัหมดของกลุ่มกจิการและบรษิทั ซงึในจาํนวนนีประกอบดว้ย

บา้นพรอ้มขาย เฟส เอ ของโครงการหนึงของบรษิทัทหียุดชะงกั

ชวัคราวซึงมีราคาทุนและค่าเผือการลดลงของมูลค่าโครงการ

แสดงอยู่ในโครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหว่างการพฒันาจํานวน 

159 ล้านบาท และ 54 ล้านบาทตามลําดบั และบ้านระหว่าง

ก่อสรา้งของเฟส บ ีของโครงการเดยีวกนันีทมีรีาคาทุนและค่า

เผือการลดลงของมูลค่ าโครงการแสดงอยู่ ใน โครงการ

อสงัหาริมทรพัย์รอการพัฒนาจํานวน 143 ล้านบาท และ  

37 ลา้นบาทตามลําดบั 
 

ในระหว่างปี พ .ศ . 2564 บริษัทไม่ได้มีการขายบ้านเพิมเติม

อย่างไรก็ตามในไตรมาส 4 บริษัทได้เข้าไปปรับปรุงบ้าน

บางส่วนจํานวน 3 หลังเพือให้อยู่ในสภาพพร้อมขายยงิขนึ  

ซงึมตีน้ทนุเพมิขนึประมาณ 1 ล้านบาท 
 

ผู้บรหิารได้ประมาณผลขาดทุนทีคาดว่าจะเกิดขนึของบ้าน

พรอ้มขายเฟส เอ โดยเปรยีบเทยีบราคาสทุธทิคีาดว่าจะไดร้บั

ของการขายบ้านดังกล่าวกับราคาตามบัญชีและประมาณ 

ผลขาดทุนจากค่าก่อสร้างบ้านเฟส บี ทังจํานวนเนืองจาก

หยุดชะงกัการก่อสรา้ง ผูบ้รหิารได้ประเมนิว่าประมาณการค่าเผอื

การลดลงของมลูค่าโครงการบา้นแห่งดงักล่าวนีมคีวามเหมาะสม 

ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธกีารทีผู้บรหิารใช้ในการประเมินมูลค่า

ของโครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหว่างการพฒันาและโครงการ

อสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา ดงันี 
 

 เยยีมชมสภาพบ้านพร้อมขาย เฟส เอ และบ้านทีกําลัง

ก่อสร้าง เฟส บี ของโครงการหนึงของบริษัททีหยุดชะงัก

ชวัคราว เพอืประเมนิสภาพโครงการดงักล่าว 
 

 สอบถามผู้บรหิารถึงแผนการขายบ้านเฟส เอ และแผนการ

พฒันาการก่อสร้างบา้นเฟส บ ี
 

 สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกียวกับแหล่งข้อมูล 

ทีผู้บริหารใช้ในการพิจารณามูลค่าสุทธทิีคาดว่าจะได้รบั

ของบา้นพรอ้มขายเฟส เอ  
 

 ประเมินวิธีการ และทดสอบความเหมาะสมของข้อมูล 

ทใีชใ้นการประเมนิมูลค่าตลาดของบา้นพรอ้มขาย เฟส เอ 

จากผู้บริหาร โดยตรวจสอบราคาทีดินอ้างอิงจากราคา

ประเมนิของกรมทดีนิและโครงการบ้านใกล้เคยีงในบรเิวณ

เดยีวกนั และราคาทมีผีูเ้สนอซอื  
 

 เปรยีบเทยีบจํานวนเงนิสุทธทิบีรษิัทคาดว่าจะไดร้บัจากการ

ขายบา้นเฟส เอ (สุทธจิากค่าใชจ่้ายทคีาดว่าจะเกดิขนึจาก

การขาย) กบัราคาตามบญัช ีและ 
 

 ประเมนิความเหมาะสมของการบนัทกึค่าเผอืการลดลงของ

ค่าก่อสร้างบา้นเฟส บ ีทงัจํานวนและเปรยีบเทยีบกบัราคา

ตามบญัช ี  

 

 

  

  



 

เรอืงสาํคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
 

ขา้พเจา้ใหค้วามสาํคญักบัเรอืงนี เนืองจากโครงการอสงัหารมิทรพัย์

ระหว่างการพฒันาและโครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา

มีมูลค่าทีเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ และผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการประเมินถึง 

ความเหมาะสมของค่าเผอืการลดลงของมูลค่าของโครงการ  

โดยพจิารณาจากมูลค่าสทุธทิคีาดว่าจะได้รบัของการขายและ

การพฒันาโครงการดงักล่าว 

 

ผลจากการปฏบิัตงิานดงักล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบว่าวิธีการ 

ในการประเมนิมูลค่าโครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหว่างการพฒันา

และโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนาของผู้บริหาร  

ได้อาศยัข้อมูลในการประเมินและปัจจยัสภาพแวดล้อมทาง

การตลาดอยา่งเหมาะสม 
 

  

การวดัมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงนิข้อ 7 ประมาณการทาง
บัญชีทีสําคัญ  ข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจ  และ 
ขอ้ 15 เงนิลงทนุในบรษิทัย่อย-สุทธ ิ 
 

ณ  วันที  31 ธันวาคม พ .ศ. 2564 บริษั ท  ไทยสยามนคร 

จํากัด  (TSN) ซึงเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึงของกลุ่มกิจการ  

มีส่วนของเจ้าของ 0.60 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : ส่วนของ

เจา้ของ 9.22 ล้านบาท) TSN มขีาดทุนสะสม 101 ล้านบาท 

(พ.ศ. 2563 : ขาดทุนสะสม 91.18 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม 

ผูบ้รหิารคาดว่าจะมรีายไดแ้ละกําไรสทุธจิากการประมาณการ

กระแสเงินสดในอนาคตจากสัญ ญาทีลงนามแล้วและ

คาดการณ์รายไดใ้นอนาคตจากโครงการท ีTSN จะพฒันา 
 

จากประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผู้บริหาร 

ซงึพจิารณารวมรายไดแ้ละกําไรสทุธใินระยะเวลา 4 ปีขา้งหน้า

โดยใช้อตัราตน้ทุนถวัเฉลยีถ่วงนําหนักของเงนิทุนเป็นอตัรา

คิดลด มูลค่าทีคาดว่าจะได้ร ับคืนของเงินลงทุนใน TSN  

ตํากว่ามูลค่าทางบญัชีของเงนิลงทุนใน TSN ดงันันผู้บรหิาร

จึงพิจารณาว่ามีความจําเป็นต้องบันทึกค่าเผือการด้อยค่า 

เงนิลงทุนใน TSN จาํนวน 47.25 ลา้นบาท 
 

ขา้พเจา้ให้ความสนใจในประเด็นนี เนืองจากขนาดของมูลค่า

เงินลงทุนใน TSN มีมูลค่า 100 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 2.11  

ของสนิทรพัย์รวมของบรษิัท) และการประเมนิมูลค่าทคีาดว่า

ได้รบัคนืของเงนิลงทุนใน TSN ทจีะเกิดขนึในอนาคต ต้องอาศยั

ดุลยพินิจทสีําคญัของผู้บรหิาร รวมทงัการใช้สมมตฐิานต่างๆ 

ในการประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต 

ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการทีผู้บริหารใช้ในการพิจารณา 

การดอ้ยคา่ของเงนิลงทนุใน TSN ดงันี 

 

 ได้รบัประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตทจีดัทําขนึโดย

ผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการ และไดท้าํความเขา้ใจและประเมนิ

วธิกีารจดัทาํประมาณการดงักล่าว 

 

 สอบถามผูบ้รหิารในเชงิทดสอบเกยีวกบัสมมตฐิานทสีาํคญั

ทใีชใ้นการจดัทําประมาณการกระแสเงนิสด เช่น ประมาณ

การรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทจีะเกดิขนึในอนาคต อตัรากําไร

ขนัต้นและอัตราคิดลด โดยคํานึงถึง ความอ่อนไหวของ

สมมตฐิานดงักล่าวทมีผีลต่อมลูค่าของเงนิลงทุนใน TSN 

 

 ทดสอบความถูกตอ้งของการคาํนวณและพจิารณาถงึความ

เหมาะสมของกระแสเงนิสดทรีวมในการคดิลดประมาณการ

กระแสเงนิสดในอนาคตของกจิการ และ 

 

 เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับงบประมาณและ

แผนธุรกจิ และหลกัฐานอนืทเีกยีวขอ้งของผู้บรหิารในการ

วางแผนการดาํเนินงานในอนาคต 

 

ผลจากการปฏบิตังิานดงักล่าวขา้งตน้ ขา้พเจา้พบว่าขอ้สมมตฐิาน

ทสีําคญัทผีูบ้รหิารใชใ้นการพจิารณามลูค่าทคีาดว่าจะไดร้บัคนื

ของเงนิลงทุนใน TSN มคีวามสมเหตุสมผลตามหลกัฐานทมีอียู่ 

  

 

  



 

ข้อมูลอืน 
 

กรรมการเป็นผู้รบัผิดชอบต่อข้อมูลอืน ข้อมูลอืนประกอบด้วย ข้อมูลซึงรวมอยู่ในรายงานประจําปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีอียู่ในรายงานนัน ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจ้าจะไดร้บัรายงานประจาํปีภายหลงั

วนัทใีนรายงานของผูส้อบบญัชนีี  

 

ความเหน็ของข้าพเจ้าต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอนื และขา้พเจ้าไม่ไดใ้ห้ความเชอืมนั 

ต่อขอ้มลูอนื 

 

ความรบัผดิชอบของข้าพเจา้ทเีกยีวเนืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณาว่า

ขอ้มูลอนืมคีวามขดัแย้งทมีสีาระสําคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ หรอืกบัความรู้ทไีดร้บัจากการตรวจสอบ 

ของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอนืมกีารแสดงขอ้มลูทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสาํคญัหรอืไม ่ 

 

เมอืข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจําปี หากข้าพเจ้าสรุปไดว่้ามกีารแสดงขอ้มูลทขีดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้ต้อง

สอืสารเรอืงดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมหีน้าทรีบัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี โดยถูกตอ้งตามทคีวร 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรบัผดิชอบเกยีวกบัการควบคุมภายในทกีรรมการพิจารณาว่าจําเป็น เพอืให้สามารถ

จดัทาํงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทปีราศจากการแสดงขอ้มลูทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกดิจาก

การทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

 

ในการจดัทํางบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกิจการและ

บรษิัทในการดําเนินงานต่อเนือง เปิดเผยเรอืงทเีกยีวกบัการดําเนินงานต่อเนือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชี

สําหรบัการดําเนินงานต่อเนือง เวน้แต่กรรมการมคีวามตงัใจทจีะเลกิกลุ่มกจิการและบรษิัท หรอืหยุดดําเนินงาน หรอืไม่สามารถ

ดาํเนินงานต่อเนืองต่อไปได ้ 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทช่ีวยกรรมการในการกํากบัดแูลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 

 

  



 

ความรบัผิดชอบของผูส้อบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพือให้ได้ความเชือมันอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

โดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลทขีดัต่อข้อเท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และ

เสนอรายงานของผู้สอบบญัชซีงึรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชือมนัอย่างสมเหตุสมผลคอืความเชอืมนัในระดบัสูง  

แต่ไม่ได้เป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบข้อมูลทขีดัต่อขอ้เทจ็จรงิ 

อันเป็นสาระสําค ัญทีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสําค ัญ 

เมอืคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการทขีดัต่อข้อเท็จจรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจ 

ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี  

 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยียงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต  

และสงสยัเยยีงผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

 

 ระบุและประเมินความเสียงจากการแสดงข้อมูลทีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน 

เฉพาะกจิการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพอืตอบสนองต่อ

ความเสยีงเหล่านัน และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีเีพยีงพอและเหมาะสมเพอืเป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 

ความเสยีงทไีม่พบข้อมูลทขีดัต่อข้อเทจ็จรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึงเป็นผลมาจากการทุจรติจะสงูกว่าความเสยีงทเีกดิจาก

ขอ้ผดิพลาด เนืองจากการทุจรติอาจเกียวกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตงัใจละเวน้การแสดงขอ้มูล 

การแสดงขอ้มลูทไีม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในทีเกียวข้องกับการตรวจสอบ เพือออกแบบวิธีการตรวจสอบทีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ 

และบรษิทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทีกรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ 

การเปิดเผยขอ้มลูทเีกยีวขอ้งซงึจดัทาํขนึโดยกรรมการ  

 สรุปเกยีวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสีาํหรบัการดาํเนินงานต่อเนืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบ

บญัชทีไีด้รบั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทมีสีาระสําคญัทเีกยีวกับเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทอีาจเป็นเหตุให้เกิด 

ข้อสงสยัอย่างมีนัยสําคัญต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการดําเนินงานต่อเนืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้า 

ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทมีสีาระสาํคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจ้าโดยให้ขอ้สงัเกตถงึ

การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการทีเกียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ 

ความเหน็ของข้าพเจ้าจะเปลียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขนึอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีไีดร้บัจนถงึวนัทใีนรายงาน

ของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกิจการและบรษิัทต้อง

หยุดการดาํเนินงานต่อเนือง  

 ประเมนิการนําเสนอ โครงสร้างและเนือหาของงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผย

ขอ้มูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบททีําใหม้กีารนําเสนอข้อมูล 

โดยถกูตอ้งตามทคีวรหรอืไม่ 

 ได้รบัหลกัฐานการสอบบัญชีทเีหมาะสมอย่างเพียงพอเกยีวกับข้อมูลทางการเงนิของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม 

ทางธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพือแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการกําหนดแนวทาง  

การควบคมุดแูลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 

 

  





บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 9 292,203,780 34,782,326 204,640,883 21,410,284

ลูกหนีการคา้และลูกหนีอนื - สุทธิ 10 100,211,980 88,977,816 11,419,588 31,140,677

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่และดอกเบยีคา้งรบั

จากบรษิทัยอ่ย 34 ค) - - 417,923,584 253,568,099

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการอนื 300,000 300,000 - -

โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่ง

การพฒันา - สุทธิ 12, 13 2,347,137,098 3,282,833,918 2,366,896,758 2,688,244,972

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 14 15,371,477 13,687,313 905,456 18,088,879

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,755,224,335 3,420,581,373 3,001,786,269 3,012,452,911

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทมีภีาระคาํประกนั 13 10,332,034 16,812,122 523,086 1,561,791

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม

ผา่นกําไรหรอืขาดทุน 11 171,600,000 171,600,000 171,600,000 171,600,000

เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - สุทธิ 15 - - 482,676,100 161,677,300

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอนื 13 - 10,000,000 - 10,000,000

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน - สุทธิ 16 13,459,861 13,459,861 11,009,190 11,009,190

โครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา - สุทธิ 13, 17 1,353,469,715 1,476,710,515 874,420,196 874,420,196

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 13, 18 955,561,971 144,985,020 21,509,979 21,873,947

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 19 53,449,054 54,672,139 110,624,235 124,011,745

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 20 8,394,883 10,105,160 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 21 81,585,790 77,640,601 36,523,800 38,034,674

เงนิมดัจาํคา่ทดีนิ 128,163,500 92,000,000 - -

สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอนื 22 45,845,938 54,999,764 33,789,984 22,184,392

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 2,821,862,746 2,122,985,182 1,742,676,570 1,436,373,235

รวมสินทรพัย์ 5,577,087,081 5,543,566,555 4,744,462,839 4,448,826,146

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

กรรมการ  _______________________________________      กรรมการ  ________________________________________

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ

หนีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนัจาก

สถาบนัการเงนิ บุคคลทเีกยีวขอ้งกนั

และกจิการอนื 24 258,989,624 528,635,973 127,478,495 213,005,501

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 23 236,901,433 295,331,941 209,342,122 263,742,433

เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กูท้ถีงึกําหนด

ชําระภายในหนึงปี 24 267,450,043 603,183,037 224,420,079 469,515,632

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย 618,860 9,253,712 - -

หนีสนิตามสญัญาเชา่สว่นทถีงึกําหนด

ชําระภายในหนึงปี 2,375,913 1,222,349 7,966,445 7,372,069

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 25 11,515,259 26,228,092 1,495,125 3,135,194

รวมหนีสินหมุนเวียน 777,851,132 1,463,855,104 570,702,266 956,770,829

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู้ 24 2,084,448,074 1,410,441,131 1,743,152,634 1,117,512,806

หนีสนิตามสญัญาเชา่ 3,856,092 599,320 109,725,359 120,221,976

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 26 27,040,881 25,753,101 12,823,998 12,510,622

หนีสนิไมห่มุนเวยีนอนื 138,601 138,601 - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 2,115,483,648 1,436,932,153 1,865,701,991 1,250,245,404

รวมหนีสิน 2,893,334,780 2,900,787,257 2,436,404,257 2,207,016,233

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

หนีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญัจาํนวน 1,029.16 ลา้นหุน้ 

      มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท

   (พ.ศ. 2563 : 1,000 ลา้นหุน้

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

ทุนทอีอกและชําระเตม็มลูคา่แลว้

   หุน้สามญัจาํนวน 1,028.57 ลา้นหุน้ 

      มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท

   (พ.ศ. 2563 : 1,000 ลา้นหุน้

      มลูคา่ทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท) 1,028,570,595 1,000,000,000 1,028,570,595 1,000,000,000

สว่นเกนิมลูคา่หุน้ - หุน้สามญั 467,900,000 467,900,000 467,900,000 467,900,000

กําไรสะสม

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 27 102,916,000 100,000,000 102,916,000 100,000,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,108,003,062 1,098,516,654 708,671,987 673,909,913

องคป์ระกอบอนืของสว่นของเจา้ของ (23,637,356) (23,637,356) - -

รวมส่วนของเจ้าของ 2,683,752,301 2,642,779,298 2,308,058,582 2,241,809,913

รวมหนีสินและส่วนของเจ้าของ 5,577,087,081 5,543,566,555 4,744,462,839 4,448,826,146

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 1,049,940,129 1,031,088,296 867,053,002 178,469,651

รายไดจ้ากการก่อสรา้ง 69,175,270 133,646,890 - -

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 66,666,355 28,272,544 - -

รวมรายได้ 1,185,781,754 1,193,007,730 867,053,002 178,469,651

ต้นทุน

ตน้ทุนขายจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 31 (610,177,020) (603,301,200) (547,699,527) (107,954,707)

ตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง 31 (94,184,846) (124,484,924) - -

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิาร (61,536,750) (25,572,645) - -

รวมต้นทุน (765,898,616) (753,358,769) (547,699,527) (107,954,707)

กาํไรขนัต้น 419,883,138 439,648,961 319,353,475 70,514,944

รายไดเ้งนิปันผล 34 ก) - - - 68,998,390

รายไดอ้นื 29 26,073,466 17,560,020 36,627,204 44,582,445

คา่ใชจ้า่ยในการขาย (125,596,403) (170,972,942) (99,981,471) (64,615,028)

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร (173,810,795) (157,823,445) (92,750,852) (42,433,671)

ผลกระทบจากการดอ้ยคา่เงนิลงทุน

ในบรษิทัยอ่ย - - - (34,480,000)

กลบัรายการ (ผลขาดทุน) ดา้นเครดติ

ทคีาดวา่จะเกดิขนึ 5,204,818 (6,587,058) - 107,751

คา่ใชจ้า่ยอนื (17,216,610) (11,073,470) (353,161) (558,697)

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงิน

และรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 134,537,614 110,752,066 162,895,195 42,116,134

ตน้ทุนทางการเงนิ (90,365,613) (23,846,631) (91,853,405) (15,195,732)

กาํไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 44,172,001 86,905,435 71,041,790 26,920,402

รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษเีงนิได้ 30 41,877 (27,336,682) (1,552,246) (4,636,548)

กาํไรสทุธิสาํหรบัปี 44,213,878 59,568,753 69,489,544 22,283,854

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กาํไรเบด็เสรจ็อืน:

รายการทจีะไมจ่ดัประเภทรายการใหมไ่ปยงั

กําไรหรอืขาดทุนในภายหลงั

- การวดัมลูคา่ใหมข่องภาระผูกพนั

ผลประโยชน์พนกังาน 26 - (611,236) - 264,880

- ภาษเีงนิไดข้องรายการทจีะไมจ่ดัประเภท

รายการใหมไ่ปยงักําไรหรอืขาดทุน

ในภายหลงั - 122,247 - (52,976)

กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อนืสาํหรบัปี 

- สุทธจิากภาษี - (488,989) - 211,904

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี 44,213,878 59,079,764 69,489,544 22,495,758

การแบง่ปันกาํไร

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 44,213,878 59,568,753 69,489,544 22,283,854

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม - - - -

44,213,878 59,568,753 69,489,544 22,283,854

การแบง่ปันกาํไรเบด็เสรจ็รวม

สว่นทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ 44,213,878 59,079,764 69,489,544 22,495,758

สว่นทเีป็นของสว่นไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม - - - -

44,213,878 59,079,764 69,489,544 22,495,758

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐาน (บาท) 32 0.043 0.058 0.068 0.022

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสว่นหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เจา้พระยามหานคร จาํกดั (มหาชน)

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

องคป์ระกอบอนืของส่วนของเจา้ของ

ทุนจดทะเบยีน ส่วนตาํกว่าทุน

ทีออกและ จดัสรร - ทุนสาํรอง จากการรวมธรุกิจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแล้ว ส่วนเกินมลูค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ด้จดัสรร ภายใต้การควบคมุเดียวกนั เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,000,000,000 467,900,000 100,000,000 1,098,516,654 (23,637,356) 2,642,779,298

การออกหุน้สามญัเพอืจ่ายหุน้ปันผล 28,570,595 - - - - 28,570,595

เงนิปันผล 33 - - - (31,811,470) - (31,811,470)

สํารองตามกฎหมาย 27 - - 2,916,000 (2,916,000) - -

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 44,213,878 - 44,213,878

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 1,028,570,595 467,900,000 102,916,000 1,108,003,062 (23,637,356) 2,683,752,301

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563

- ตามทีรายงานไวเ้ดิม 1,000,000,000 467,900,000 100,000,000 1,066,132,052 (23,637,356) 2,610,394,696

ผลกระทบของการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชี - - - (1,695,162) - (1,695,162)

ยอดคงเหลือทีปรบัปรงุแล้ว 1,000,000,000 467,900,000 100,000,000 1,064,436,890 (23,637,356) 2,608,699,534

เงนิปันผล 33 - - - (25,000,000) - (25,000,000)

กาํไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี - - - 59,079,764 - 59,079,764

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,000,000,000 467,900,000 100,000,000 1,098,516,654 (23,637,356) 2,642,779,298

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี

กาํไรสะสม

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจา้ของ

งบการเงินรวม  (บาท)

ส่วนของเจา้ของ
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน)

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

ทุนจดทะเบียน

ทีออกและ จดัสรร - ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแล้ว ส่วนเกินมูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 1,000,000,000 467,900,000 100,000,000 673,909,913 2,241,809,913

การออกหุน้สามญัเพอืจา่ยหุน้ปันผล 28,570,595 - - - 28,570,595

เงนิปันผล 33 - - - (31,811,470) (31,811,470)

สํารองตามกฎหมาย 27 - - 2,916,000 (2,916,000) -

กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี - - - 69,489,544 69,489,544

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 1,028,570,595 467,900,000 102,916,000 708,671,987 2,308,058,582

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563 1,000,000,000 467,900,000 100,000,000 676,414,155 2,244,314,155

เงนิปันผล 33 - - - (25,000,000) (25,000,000)

กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบัปี - - - 22,495,758 22,495,758

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 1,000,000,000 467,900,000 100,000,000 673,909,913 2,241,809,913

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)

กาํไรสะสม
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กําไรก่อนรายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิได้ 44,172,001 86,905,435 71,041,790 26,920,402

รายการปรบัปรุง

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 35,868,000 30,073,275 12,060,297 12,769,952

(กําไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (144,403) (741,364) (14,835) 64,167

กําไรจากการจาํหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (1,499) - - -

(กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ (5,204,818) 6,587,057 - (107,751)

ค่าเผอืการลดลงของมลูค่าโครงการ 1,820,800 361,248 1,820,800 361,248

การดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - 34,480,000

(กลบัรายการ) ประมาณการหนีสนิ (2,793,933) (4,442,688) (1,043,307) (2,597,163)

(กลบัรายการ) เจา้หนีคา้งนาน 29 (6,038,108) - (3,605,829) -

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงาน 26 2,332,127 3,693,217 799,226 1,136,311

รายไดจ้ากการยกเลกิสญัญา 29 (6,171,306) (1,213,962) (3,472,740) (571,031)

ดอกเบยีรบั 29 (252,009) (423,145) (27,322,813) (42,003,002)

กําไรจากการเปลยีนแปลงสญัญา - - (126,979) (277,186)

เงนิปันผลรบั 34 ก) - - - (68,998,390)

ตน้ทุนทางการเงนิ - ดอกเบยีจ่าย 49,321,312 15,229,701 55,118,403 9,074,358

ตน้ทุนทางการเงนิ - ค่าธรรมเนียมการจดัหาเงนิกูย้มื 41,044,301 8,616,931 36,735,002 6,121,374

กระแสเงินสดก่อนการเปลียนแปลงในสินทรพัย์

และหนีสินดาํเนินการ 153,952,465 144,645,705 141,989,015 (23,626,711)

การเปลียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน

 - ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื (5,019,096) 22,399,087 19,721,089 (14,210,380)

 - โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างการพฒันา 444,732,958 (99,390,353) 391,744,206 (609,297,671)

 - สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (12,334,161) 43,903,902 17,183,422 17,695,647

 - เงนิมดัจาํค่าทดีนิ (78,163,500) (82,000,000) - -

 - สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 58,722 27,605,974 286,678 5,439,248

 - โครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา (46,871,960) - - -

 - เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื (43,745,854) (58,431,846) (46,735,979) (4,074,747)

 - หนีสนิหมุนเวยีนอนื (11,918,898) (168,736) (596,762) (4,393,000)

 - หนีสนิไม่หมุนเวยีนอนื - (124,544) - -

 - ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานจ่าย 26 (1,044,550) (1,358,625) (485,850) (380,250)

เงนิสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนินงาน 399,646,126 (2,919,436) 523,105,819 (632,847,864)

จ่ายตน้ทุนทางการเงนิ (180,958,603) (148,753,874) (145,321,845) (130,125,899)

รบัคนืภาษเีงนิได้ 31,178,321 - - -

จ่ายค่าใชจ่้ายภาษีเงนิได้ (34,422,384) (37,266,381) (11,933,642) (3,482,430)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 215,443,460 (188,939,691) 365,850,332 (766,456,193)

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบยีรบั 252,008 423,145 28,741,224 28,892,317

เงนิปันผลรบั 34 ก) - - - 68,998,390

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทมีภีาระคาํประกนัเพมิขนึ - (5,974,745) - (8,969)

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทมีภีาระคาํประกนัลดลง 6,480,088 21,228,759 1,038,705 21,300,402

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัย่อย 34 ค) - - 236,392,866 449,100,000

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัย่อย 34 ค) - - (402,166,762) (127,700,000)

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย - - - 109,857,693

เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย - - - (40,000,000)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่า

ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน 11 - (161,700,000) - (161,700,000)

เงนิสดจ่ายเพอืลงทุนในบรษิทัย่อย 15 - - (320,998,800) -

เงนิสดรบัจากการเพมิทนุในบรษิทัย่อย 1,500 - - -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 144,499 1,058,224 14,835 -

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 1,500 - - -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (16,174,572) (31,044,404) (779,000) (12,367,776)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (12,801) (17,499) - -

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (9,307,778) (176,026,520) (457,756,932) 336,372,057

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ  

และกจิการอนืเพมิขนึ 460,700,000 33,083,445 270,000,000 24,968,658

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ  

และกจิการอนืลดลง (683,036,584) (230,524,836) (353,443,240) (121,347,369)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลทเีกยีวขอ้งกนั 65,071,702 56,700,000 93,700,000 10,000,000

ชําระคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลทเีกยีวขอ้งกนั (111,798,531) (27,000,000) (93,700,000) (10,000,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากบรษิทัย่อย 34 ฉ) - - 40,000,000 3,000,000

ชําระคนืเงนิกูย้มืระยะสนัจากบรษิทัย่อย 34 ฉ) - - (41,500,000) (1,500,000)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 24 1,073,511,500 1,162,775,680 1,022,111,500 791,592,700

24 (833,132,091) (626,771,384) (738,074,519) (227,720,955)

เงนิสดรบัจากหุน้กู้ 24 550,000,000 - 550,000,000 -

24 (440,900,000) - (440,900,000) -

เงนิสดรบัจากการใหกู้ย้มืเงนิระยะยาวแก่บรษิทัอืน 10,000,000 - 10,000,000 -

เงนิสดจ่ายสาํหรบัค่าธรรมเนียมการจดัหาเงนิกูย้มืและหุน้กู้ (31,261,750) (4,527,937) (29,912,000) -

จ่ายชาํระคนืเงนิตน้ตามสญัญาเช่า (4,626,173) (1,550,725) (9,902,241) (7,675,695)

จ่ายเงนิปันผล 33 (3,242,301) (24,995,536) (3,242,301) (24,995,536)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 51,285,772 337,188,707 275,137,199 436,321,803

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ 257,421,454 (27,777,504) 183,230,599 6,237,667

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัท ี1 มกราคม 34,782,326 62,559,830 21,410,284 15,172,617

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 ธนัวาคม 292,203,780 34,782,326 204,640,883 21,410,284

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

ชําระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ

ชําระคนืหุน้กู้

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564

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

หมายเหตุ บาท บาท บาท บาท

รายการทีไม่ใช่เงินสด:

เจา้หนีค่าซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 131,610 57,191 - -

โอนโครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างการพฒันา

ไปเป็นโครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา 100,291,548 312,404,308 - -

โอนโครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างการพฒันา

ไปเป็นทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 18 812,357,646 - - -

โอนจากทดีนิ อาคารและอุปกรณ์เป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 18 - 13,597,469 - -

โอนจากทดีนิ อาคารและอุปกรณ์

ไปเป็นโครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างการพฒันา 18 - 529,356 - -

โอนจากทดีนิ อาคารและอุปกรณ์เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 18 - 44,352,976 - -

โอนจากสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนืเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิ

ทวีดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผา่นกําไรหรอืขาดทุน - 9,900,000 - 9,900,000

จ่ายปันผลเป็นหุน้ 33 28,570,595 - 28,570,595 -

เจา้หนีเงนิปันผล 24,195 25,621 24,195 25,621

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
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1 ข้อมูลทวัไป 

 

บรษิัท เจา้พระยามหานคร จํากดั (มหาชน) (บรษิัท) เป็นบรษิัทมหาชนจํากดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ซงึจดัตงัขนึในประเทศไทย และมทีอียูต่ามทไีดจ้ดทะเบยีนดงันี  

 

เลขท ี909/1 ชนั 6 หอ้ง 601-602 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ แขวงดาวคะนอง เขตธนบรุ ีกรุงเทพมหานคร 

 

การดําเนินธุรกิจหลกัของบรษิัทและบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) คอื การพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพอืขาย รบัจา้งก่อสรา้ง ให้บรกิารเช่า และ

บรกิารอนื 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทัเมอืวนัท ี22 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2565 

 

2 เหตุการณ์สาํคญัในระหว่างปีทีรายงาน 

 

การแพร่ระบาดของโรคตดิเชอืไวรสัโคโรน่า 2019 

 

ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในหลายพนืททีวัประเทศไทยประกอบกบัการชะลอตวัของเศรษฐกจิในประเทศ 

ทําใหเ้กดิการหยุดชะงกัของการดําเนินงานของทงัหน่วยงานราชการ และเอกชน เช่นการปิดสถานททีําการและงานก่อสรา้ง อย่างไรกต็าม

ยอดขายจากการขายอสงัหารมิทรพัยข์องกลุ่มกจิการและบรษิทัเพมิขนึจากโครงการทแีลว้เสรจ็และสามารถโอนขายไดใ้นปี พ.ศ. 2564 

 

3 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงิน 

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการได้จดัทําขนึตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิของไทยและขอ้กําหนดภายใต้พระราชบญัญตัิ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการจดัทําขนึโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดมิในการวดัมลูค่าขององค์ประกอบของงบการเงนิ เวน้แต่จะได้

เปิดเผยเป็นอย่างอนืในนโยบายการบญัช ี 

 

การจดัทํางบการเงนิใหส้อดคล้องกบัหลกัการบญัชทีรีบัรองทวัไปในประเทศไทยกําหนดให้ใช้ประมาณการทางบญัชทีสีําคญัและการใช้

ดลุยพนิิจของผูบ้รหิารตามกระบวนการในการนํานโยบายการบญัชขีองกลุ่มกจิการไปถอืปฏบิตัิ กลุ่มกจิการเปิดเผยเรอืงการใชดุ้ลยพนิิจ

ของผู้บรหิารหรอืรายการทมีีความซบัซ้อน และรายการเกยีวกบัข้อสมมตฐิานและประมาณการทมีนีัยสาํคญัต่องบการเงินรวมและ 

งบการเงนิเฉพาะกจิการในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 7 

 

งบการเง ินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทําขึนจากงบการเงินตามกฎหมายทีเป็นภาษาไทย ในกรณ ี

ทมีเีนอืความขดัแยง้กนัหรอืมกีารตคีวามในสองภาษาแตกต่างกนัใหใ้ชง้บการเงนิตามกฎหมายฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหมแ่ละฉบบัปรบัปรงุ 

 

4.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรบัปรงุทีนํามาถือปฏิบติัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมใน

หรอืหลงัวนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564 ทีเกียวขอ้งต่อกลุม่กิจการ 

 

ก) การปรบัปรงุการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพมิเตมิหลกัการใหม่และแนวปฏบิตั ิ

ในเรอืงต่อไปนี 

 

- การวดัมลูคา่ ซงึรวมถงึปัจจยัทตีอ้งพจิารณาในการเลอืกเกณฑก์ารวดัมลูค่า 

- การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มลู รวมถงึการจดัประเภทรายการรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื 

- เรอืงกจิการทเีสนอรายงานอาจเป็นกจิการเดยีวหรอืส่วนของกจิการหรอืประกอบดว้ยกจิการมากกว่า 1 แห่ง ซงึไม่

จาํเป็นตอ้งเป็นกจิการตามกฎหมาย และ 

- การตดัรายการสนิทรพัยแ์ละหนีสนิ 

 

กรอบแนวคดิไดป้รบัปรุงคาํนิยามของสนิทรพัยแ์ละหนีสนิ และเกณฑ์ในการรวมสนิทรพัย์และหนีสนิในงบการเงนิ รวมทงัได้

อธบิายให้ชดัเจนขนึถงึบทบาทของความสามารถของฝ่ายบรหิารในการดูแลรกัษาทรพัยากรเชงิเศรษฐกจิของกจิการ ความ

ระมดัระวงั และความไมแ่น่นอนของการวดัมลูค่าในการรายงานทางการเงนิ 

 

ข) การปรบัปรงุมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 3 เรือง การรวมธรุกิจ ได้ให้คํานิยามของ “ธุรกิจ” ใหม ่ 

ซึงกําหนดให้การได้มาซึงธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจยันําเข้าและกระบวนการทีสําคญัเป็นอย่างน้อยซึงเมือนํามา

รวมกนัมสี่วนอย่างมีนัยสําคญัทําให้เกิดความสามารถในการสร้างผลผลิต รวมทงัปรบัปรุงคํานิยามของ “ผลผลิต”  

โดยใหค้วามสนใจในตวัของสนิคา้และบรกิารทใีหก้บัลูกคา้ และตดัเรอืงการอา้งองิความสามารถในการลดตน้ทุนออกไป 

 

ค) การปรบัปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที 7 เรือง การเปิดเผยข้อมูลเครืองมือทางการเงิน ปรบัเปลยีนขอ้กําหนดการบญัชป้ีองกนัความเสยีง

โดยเฉพาะ เพือบรรเทาผลกระทบทีอาจเกิดขนึจากความไม่แน่นอนทีเกิดจากการปฏริูปอตัราดอกเบยีอ้างองิ เช่น  

อตัราดอกเบยีอ้างองิทีกําหนดจากธุรกรรมการกู้ยมื (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี การปรบัปรุงได้กําหนดให้

กจิการใหข้อ้มลูเพมิเตมิเกยีวกบัความสมัพนัธข์องการป้องกนัความเสยีงทไีดร้บัผลกระทบโดยตรงจากความไม่แน่นอนใด ๆ นนั 

 

ง) การปรบัปรงุมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 1 เรือง การนําเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 8 เรือง 

นโยบายการบญัชี การเปลียนแปลงประมาณการทางบญัชีและข้อผิดพลาด ปรบัปรุงคํานิยามของ “ความมี

สาระสําคญั” โดยให้เป็นไปในแนวทางเดยีวกนักบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิและกรอบแนวคดิ และอธบิายถงึ

การนําความมสีาระสาํคญัไปประยุกต์ไดช้ดัเจนขนึในมาตรฐานการบญัชฉีบบัท ี1 

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัดงักล่าวไม่มผีลกระทบทมีนียัสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ 
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4.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที มีผลบังคับใช้สําหรบัรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวนัที  

1 มกราคม พ.ศ. 2565 ทีเกียวขอ้งต่อกลุม่กิจการ 

 

กลุ่มกจิการไม่ได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงนิทมีกีารปรบัปรุงใหม่ดงัต่อไปนีมาถอืปฏบิตักิ่อนวนับงัคบัใช้ และคาดว่า

มาตรฐานดงักล่าวไม่มผีลกระทบทมีนีัยสาํคญัต่อกลุ่มกจิการ  

 

ก) การปฏิรูปอัตราดอกเบียอ้างอิงระยะที 2 (การปรับปรุงระยะที 2) มีการปรบัปรุงมาตรฐานการรายงาน 

ทางการเงิน ฉบบัที 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 7 (TFRS 7) มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน ฉบบัที 16 (TFRS 16) กําหนดมาตรการผ่อนปรนสาํหรบัรายการทีอาจได้รบัผลกระทบจากการปฏริูป

อตัราดอกเบยีอา้งองิ รวมถงึผลกระทบจากการเปลียนแปลงกระแสเงนิสด หรอืผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ของการ

ป้องกนัความเสยีงทอีาจจะเกดิขนึเมอืมกีารเปลยีนอตัราดอกเบยีอา้งองิ  

 

มาตรการผ่อนปรนทสีําคญัของการปรบัปรุงระยะท ี2  ไดแ้ก่ 

 

• เมอืมกีารเปลียนแปลงเกณฑ์ในการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิหรือหนีสนิทาง

การเงนิ (รวมถงึหนีสนิตามสญัญาเช่า) ซงึเป็นผลโดยตรงจากการปฏริปูอตัราดอกเบยีอา้งองิและ เกณฑ์ใหม่ทใีช้

ในการกําหนดกระแสเงนิสดตามสญัญาเทยีบเท่ากบัเกณฑ์เดมิในเชงิเศรษฐกจิ กิจการจะไม่ต้องรบัรูผ้ลกําไรหรอื

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงดงักล่าวในงบกําไรขาดทุนทันที ทังนี กิจการทีเป็นผู้เช่าตาม TFRS 16 ทีมกีาร

เปลยีนแปลงเงอืนไขของสญัญาเช่าเนืองจากการเปลยีนเกณฑ์การกําหนดค่าเชา่จ่ายในอนาคตเนืองจากการปฏริูป

อตัราดอกเบยีอา้งองิ กใ็หถ้อืปฏบิตัติามวธิปีฏบิตัขิา้งตน้ดว้ย 

 

TFRS 7 ไดก้ําหนดใหเ้ปิดเผยขอ้มลูเพมิเตมิเกยีวกบั 

 

• ลกัษณะและระดบัของความเสยีงต่อกจิการจากการปฏริปูอตัราดอกเบยีอา้งองิ 

• กจิการมกีารบรหิารจดัการความเสยีงเหล่านนัอยา่งไร 

• ความคบืหน้าของแผนในการเปลียนไปใช้อตัราดอกเบยีอ้างองิอืน และวิธีการบรหิารจดัการการเปลยีนแปลง

ดงักล่าวของกจิการในช่วงการเปลยีนแปลง 

 

ข) แนวปฏิบติัทางการบญัชี เรือง  แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกหนีทีได้รบัผลกระทบจากโรคติดเชือ

ไวรสัโคโรนา 2019 

 

กลุ่มกจิการทใีหค้วามช่วยเหลอืลูกหนีทไีดร้บัผลกระทบจากโรคตดิเชอืไวรสัโคโรนา 2019 สามารถเลอืกนําแนวปฏบิตัิ

ดงักล่าวทีออกโดยสภาวชิาชพีบญัชตีามแนวทางในหนังสอืเวยีนของธนาคารแห่งประเทศไทยท ีฝนส2.ว. 802/2564 

มาถอืปฏบิตัิสาํหรบัการให้ความช่วยเหลือลูกหนีดงักล่าวระหว่าง วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถงึวนัท ี31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2566 แนวทางการให้ความช่วยเหลอืลูกหนีทีสาํคญั ได้แก่ ขอ้ผ่อนปรนเกียวกบัการจดัลําดบัชนัลูกหนีสําหรบั 

การคํานวณ ECLกรณีทมีกีารปรบัปรุงโครงสรา้งหนี การปรบัปรุงอตัราดอกเบยีทแีทจ้รงิ (EIR) สาํหรบัหนีทมีีการปรบั

โครงสรา้ง ขอ้ผอ่นปรนเกยีวกบัการคาํนวณ ECL สาํหรบัวงเงนิทยีงัไม่ไดเ้บกิใช ้(unused credit line) เป็นตน้ 
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5 นโยบายการบญัชี 

 

5.1 การบญัชีสาํหรบังบการเงินรวม  

 

ก) บริษทัยอ่ย 

 

บรษิัทย่อยหมายถงึกจิการทงัหมดทกีลุ่มกจิการมอีํานาจควบคุม กลุ่มกิจการมีอํานาจควบคุมเมอืกลุ่มกิจการรบัหรอื 

มสีทิธใินผลตอบแทนผนัแปรจากการเกยีวขอ้งกบัผูไ้ดร้บัการลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจเหนือผูไ้ดร้บัการลงทุนเพอืให้

ไดผ้ลตอบแทนผนัแปร กลุ่มกจิการรวมงบการเงนิของบรษิัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตงัแต่วนัทกีลุ่มกจิการมอีํานาจ 

ในการควบคมุบรษิทัย่อยจนถงึวนัทกีลุ่มกจิการสญูเสยีอาํนาจควบคุมในบรษิทัยอ่ยนัน  

 

ในงบการเงนิเฉพาะกจิการ เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยบนัทกึดว้ยวธิรีาคาทุนหกัดว้ยคา่เผอืการดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี 

 

ข) รายการระหว่างกนัในงบการเงินรวม 

 

รายการ ยอดคงเหลือ และกําไรทียงัไม่เกิดขนึจริงระหว่างกนัในกลุ่มกิจการจะถูกตดัออก กําไรทียงัไม่เกิดขนึจริง 

ในรายการระหว่างกลุ่มกจิการกบับรษิัทร่วมและการร่วมคา้จะถูกตดัออกตามสดัส่วนทกีลุ่มกจิการมสี่วนไดเ้สยีในบรษิัทร่วม

และการร่วมคา้ ขาดทุนทยีงัไม่เกดิขนึจรงิในรายการระหว่างกลุ่มกิจการจะถกูตดัออกเช่นเดยีวกัน ยกเว้นรายการนัน 

จะมหีลกัฐานว่าเกดิจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์โีอน 

 

5.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 

ในงบกระแสเงินสด เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวมถึงเงินสดในมือ เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืนเมอืทวงถาม  

เงนิลงทุนระยะสนัอนืทมีสีภาพคล่องสงูซงึมอีายุไม่เกนิสามเดอืนนับจากวนัทไีดม้า 

 

เงนิเบกิเกนิบญัชจีะแสดงไวใ้นส่วนของหนีสนิหมนุเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

5.3 ลูกหนีการค้า 

 

ลูกหนีการคา้แสดงถงึจํานวนเงนิทลีูกคา้จะตอ้งชําระสาํหรบัการขายสนิคา้และการให้บรกิารตามปกตธุิรกจิ ซงึลูกหนีโดยสว่นใหญ่

จะมรีะยะเวลาสนิเชอื 30-45 วนั ดงันนัลูกหนีการคา้จงึแสดงอยูใ่นรายการหมุนเวยีน 

 

กลุ่มกิจการรบัรู้ลูกหนีการค้าเมอืเรมิแรกด้วยจํานวนเงินของสงิตอบแทนทีปราศจากเงือนไขในการได้รบัชําระ ในกรณีทีมี

ส่วนประกอบดา้นการจดัหาเงนิทมีนีัยสําคญัจะรบัรู้ดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของสงิตอบแทน และวดัมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุน 

ตดัจาํหน่ายเนืองจากกลุ่มกจิการตงัใจทจีะรบัชาํระกระแสเงนิสดตามสญัญา  

 

ทงันี การพจิารณาการดอ้ยค่าของลูกหนีการคา้ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 5.5 จ) 
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5.4 โครงการอสงัหาริมทรพัยร์ะหว่างการพฒันาและโครงการอสงัหาริมทรพัยร์อการพฒันา 
 

โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างการพฒันาคอืโครงการทถีอือสงัหารมิทรพัย์ไวด้ว้ยความตงัใจในการพฒันาและการขายในการ

ดาํเนินธุรกจิปกต ิโครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันาคอื ทดีนิทมีไีวเ้พอืรอการพฒันาในอนาคต โครงการอสงัหารมิทรพัย์

ระหว่างการพัฒนาแสดงในราคาทุนหรอืมูลค่าสุทธทิีจะได้รบัโดยประมาณแล้วแต่ราคาใดจะตํากว่า มูลค่าสุทธทิีจะได้รบั  

คอื ราคาขายโดยประมาณหกัด้วยต้นทุนทีเกิดขนึในการขาย และโครงการอสงัหารมิทรพัย์รอการพัฒนาแสดงในราคาทุน  

หกัขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของมลูค่าโครงการ  
 

ตน้ทุนของโครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหว่างการพฒันาประกอบดว้ย ตน้ทุนของแต่ละโครงการ ราคาทุนประกอบดว้ยต้นทุน

จากการไดม้าซงึทดีนิ ค่าใช้จ่ายในการพฒันาทดีนิ ต้นทุนการก่อสร้างโครงการและระบบสาธารณูปโภค และต้นทุนการกู้ยมื 

ทเีกยีวขอ้ง ตน้ทุนการกูย้มืซงึกูม้าโดยเฉพาะเพอืใชใ้นโครงการรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์จนกระทงัการพฒันาสาํเรจ็ และ

โครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันาประกอบดว้ยตน้ทุนของแต่ละโครงการ รวมตน้ทุนจากการไดม้า ค่าใชจ่้ายในการพฒันา 

และค่าใชจ้า่ยอนืทเีกยีวขอ้ง 
 

กลุ่มกจิการจะบนัทกึโครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างการพฒันาเป็นตน้ทุนขายเมอืมกีารโอนกรรมสทิธใิหก้บัผูซ้อืแลว้  
 

5.5 สินทรพัยท์างการเงิน 
 

ก) การจดัประเภท 
 

ตงัแต่วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2563 กลุ่มกจิการจดัประเภทสนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหนีตามลกัษณะการวดัมลูค่า 

โดยพิจารณาจาก ก) โมเดลธุรกจิในการบรหิารสนิทรพัย์ดงักล่าว และ ข) ลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเขา้เงอืนไข

ของการเป็นเงนิตน้และดอกเบยี (SPPI) หรอืไม ่ดงันี 

 รายการทวีดัมลูคา่ภายหลงัดว้ยมลูค่ายุตธิรรม (ผา่นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืหรอืผา่นกาํไรหรอืขาดทุน) และ 

 รายการทวีดัมลูคา่ดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 

กลุ่มกจิการจะสามารถจดัประเภทเงนิลงทุนในตราสารหนีใหม่ก็ต่อเมอืมกีารเปลยีนแปลงในโมเดลธุรกจิในการบรหิาร

สนิทรพัยเ์ท่านนั 
 

ข) การรบัรูร้ายการและการตดัรายการ 

 

ในการซอืหรอืไดม้าหรอืขายสนิทรพัย์ทางการเงนิโดยปกต ิกลุ่มกจิการจะรบัรู้รายการ ณ วนัททีํารายการคา้ ซงึเป็น

วนัทีกลุ่มกจิการเข้าทํารายการซือหรอืขายสนิทรพัย์นัน โดยกลุ่มกิจการจะตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิออกเมอืสทิธ ิ

ในการไดร้บักระแสเงนิสดจากสนิทรพัยน์ันสนิสดุลงหรอืไดถู้กโอนไปและกลุ่มกจิการไดโ้อนความเสยีงและผลประโยชน์

ทเีกยีวขอ้งกบัการเป็นเจา้ของสนิทรพัยอ์อกไป 
 

ค) การวดัมลูคา่ 
 

ในการรบัรูร้ายการเมอืเรมิแรก กลุ่มกจิการวดัมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิด้วยมูลค่ายุตธิรรมบวกต้นทุนการทํา

รายการซงึเกยีวขอ้งโดยตรงกบัการได้มาซงึสนิทรพัย์นัน สําหรบัสนิทรพัย์ทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ย FVPL กลุ่มกิจการ 

จะรบัรูต้น้ทุนการทาํรายการทเีกยีวขอ้งเป็นค่าใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุน 
 

กลุ่มกิจการจะพจิารณาสนิทรพัย์ทางการเงนิซงึมอีนุพันธ์แฝงในภาพรวมว่าลกัษณะกระแสเงนิสดตามสญัญาว่าเข้า

เงอืนไขของการเป็นเงนิตน้และดอกเบยี (SPPI) หรอืไม ่
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ง) ตราสารหนี 

 

การวดัมูลค่าในภายหลงัของตราสารหนีขนึอยู่กบัโมเดลธุรกจิของกลุ่มกจิการในการจดัการสนิทรพัย์ทางการเงนิ และ

ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาของสนิทรพัย์ทางการเงนิ การวดัมูลค่าสนิทรพัยท์างการเงนิประเภทตราสารหนี

สามารถแบง่ไดเ้ป็น 3 ประเภทดงันี 

 

 ราคาทุนตดัจําหน่าย - สนิทรพัย์ทางการเงนิทกีลุ่มกิจการถอืไวเ้พอืรบัชําระกระแสเงนิสดตามสญัญาซึงประกอบด้วย 

เงนิตน้และดอกเบยีเท่านัน จะวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย และรบัรูร้ายไดด้อกเบยีจากสนิทรพัยท์างการเงนิ

ดงักล่าวตามวิธีอตัราดอกเบียทีแท้จริงและแสดงในรายการรายได้อนื กําไรหรือขาดทุนทีเกิดขนึจากการตดั

รายการจะรบัรูโ้ดยตรงในกําไรหรอืขาดทุน และแสดงรายการในกาํไร/(ขาดทุน)อนื รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่า

แสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

 มลูค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื (FVOCI) - สนิทรพัย์ทางการเงนิทกีลุ่มกจิการถอืไวเ้พอื ก) รบัชําระ

กระแสเงนิสดตามสญัญาซึงประกอบดว้ยเงนิตน้และดอกเบยีเท่านัน และ ข) เพือขาย จะวดัมูลค่าด้วย FVOCI 

และรบัรู้การเปลยีนแปลงในมูลค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอนื ยกเว้น 1) รายการ

ขาดทุน/กําไรจากการดอ้ยค่า 2) รายไดด้อกเบยีทคีาํนวณตามวธิอีตัราดอกเบยีทแีท้จรงิ และ 3) กาํไรขาดทุนจาก

อตัราแลกเปลยีน จะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทุน  เมอืกลุ่มกจิการตดัรายการสนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าว กําไรหรอื

ขาดทุนทีรบัรู้สะสมไว้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนจะถูกโอนจดัประเภทใหม่เข้ากําไรหรือขาดทุนและแสดงใน

รายการกําไร/(ขาดทุน)อนื  รายไดด้อกเบยีจะแสดงในรายการรายไดอ้นื  รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าแสดง

เป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

 

 มลูคา่ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุน (FVPL) - กลุ่มกจิการจะวดัมูลค่าสนิทรพัยท์างการเงนิอนืทไีม่เขา้เงอืนไขการ

วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายหรอื FVOCI ขา้งตน้ ดว้ย FVPL โดยกําไรหรอืขาดทุนทเีกิดจากการวดัมูลค่า

ยุตธิรรมจะรบัรู้ในกําไรหรอืขาดทุนและแสดงเป็นรายการสทุธใินกําไร/(ขาดทุน)อนืในรอบระยะเวลาทเีกดิรายการ 

 

จ) การดอ้ยคา่ 

 

กลุ่มกจิการใชว้ธิอีย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรบัรูก้ารดอ้ยค่าของลูกหนีการคา้ ตามประมาณ

การผลขาดทุนด้านเครดติตลอดอายขุองสนิทรพัย์ดงักล่าวตงัแต่วนัทกีลุ่มกจิการเรมิรบัรูลู้กหนีการคา้ 

 

ในวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ ผูบ้รหิารไดจ้ดักลุ่มลูกหนีและสนิทรพัย์ทเีกดิจากสญัญาตามความ

เสยีงดา้นเครดติทมีลีกัษณะร่วมกนัและตามกลุ่มระยะเวลาทเีกนิกําหนดชําระ ทงันีเนืองจากสนิทรพัยท์เีกดิจากสญัญา

นันเป็นงานทสี่งมอบแต่ยงัไม่ไดเ้รยีกเก็บซงึมลีกัษณะความเสยีงใกล้เคยีงกบัลูกหนีสาํหรบัสญัญาประเภทเดียวกนั 

ผู้บริหารจึงได้ใช้อตัราผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนีการค้ากบัสนิทรพัย์ทีเกิดจากสญัญาทีเกียวข้องด้วย อตัรา

ขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึพิจารณาจากลักษณะการจ่ายชําระในอดีต ข้อมูลผลขาดทุนด้านเครดิตจาก

ประสบการณ์ในอดตี รวมทงัขอ้มลูและปัจจยัในอนาคตทอีาจมผีลกระทบต่อการจ่ายชาํระของลกูหนี 

 

ประมาณการอตัราผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึพจิารณาจากประวตักิารชําระเงนิจากการขายในช่วงระยะเวลา 

48 เดอืนถงึวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และประสบการณ์ผลขาดทุนดา้นเครดติทเีกดิขนึในช่วงระยะเวลาดงักล่าว  
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สาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิอนืทวีดัมลูค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่าย และ FVOCI กลุ่มกจิการใชว้ธิกีารทวัไป (General 

approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกิดขนึ ซงึกําหนดให้พิจารณาผลขาดทุน 

ทีคาดว่าจะเกิดขนึภายใน 12 เดือนหรือตลอดอายุสินทรพัย์ ขึนอยู่ก ับว่ามีการเพิมขึนของความเสยีงด้านเครดิต 

อย่างมนียัสาํคญัหรอืไม ่และรบัรูผ้ลขาดทุนจากการดอ้ยคา่ตงัแต่เรมิรบัรูส้นิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว 

 

กลุ่มกจิการประเมนิความเสยีงดา้นเครดติของสนิทรพัยท์างการเงนิดงักล่าว ณ ทุกสนิรอบระยะเวลารายงาน ว่ามกีาร

เพมิขนึอย่างมีนัยสําคัญนับตงัแต่การรับรู้รายการเมอืแรกเริมหรือไม่ (เปรียบเทียบความเสยีงของการผิดสญัญา 

ทจีะเกดิขนึ ณ วนัทรีายงาน กบัความเสยีงของการผดิสญัญาทจีะเกดิขนึ ณ วนัทรีบัรูร้ายการเรมิแรก) 

 

กลุ่มกิจการพิจารณาและรบัรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึ โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตมา

ประกอบกบัประสบการณ์ในอดตี  โดยผลขาดทุนดา้นเครดติทรีบัรู้เกดิจากประมาณการความน่าจะเป็นของผลขาดทุน

ดา้นเครดติถวัเฉลยีถ่วงนําหนัก (เช่น มลูค่าปัจจุบนัของจํานวนเงนิสดทคีาดว่าจะไม่ไดร้บัทงัหมดถวัเฉลยีถ่วงนําหนัก) 

โดยจํานวนเงนิสดทีคาดว่าจะไม่ได้รบั หมายถงึผลต่างระหว่างกระแสเงนิสดตามสญัญาทงัหมดและกระแสเงนิสดซึง

กลุ่มกจิการคาดว่าจะไดร้บั คดิลดดว้ยอตัราดอกเบยีทแีทจ้รงิเมอืแรกเรมิของสญัญา 

 

กลุ่มกจิการวดัมลูคา่ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึโดยสะทอ้นถงึปัจจยัต่อไปนี 

 จาํนวนเงนิทคีาดว่าจะไม่ไดร้บัถ่วงนําหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น 

 มลูคา่เงนิตามเวลา 

 ขอ้มลูสนับสนุนและความสมเหตุสมผล ณ วนัทรีายงาน เกยีวกบัประสบการณ์ในอดตี สภาพการณ์ในปัจจุบนั และ

การคาดการณ์ไปในอนาคต 

 

ผลขาดทุนและการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยคา่บนัทกึในกาํไรหรอืขาดทุนเป็นรายการแยกต่างหาก 

 

การจดัประเภทและการวดัมลูคา่สนิทรพัยท์างการเงนิสาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ไดส้รุปไวใ้นหมายเหตุ 11.1 

 

5.6 อสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน 

 

อสงัหารมิทรพัย์ทถีอืครองโดยกลุ่มกิจการเพอืหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรอืจากการเพมิขนึของมูลค่าของสนิทรพัย์หรอื 

ทงัสองอย่าง และไมไ่ดม้ไีวใ้ชง้านโดยกจิการในกลุ่มกจิการ จะถูกจดัประเภทเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุน  

 

การรบัรู้รายการเมือเรมิแรกของอสงัหารมิทรพัย์เพอืการลงทุนดว้ยวธิรีาคาทุน รวมถงึต้นทุนในการทํารายการและต้นทุนการกู้ยมื 

ตน้ทุนการกู้ยมืทเีกดิขนึเพอืวตัถุประสงค์ของการไดม้า การก่อสร้างหรอืผลติอสงัหารมิทรพัย์เพือการลงทุนนันจะรวมเป็นส่วนหนึง

ของตน้ทุนของอสงัหารมิทรพัย์เพอืการลงทุน ตน้ทุนการกู้ยมืจะถูกรวมในขณะทมีกีารซอืหรอืการก่อสรา้งและจะหยุดพกัทนัที

เมอืสนิทรพัยน์นัก่อสรา้งเสรจ็อยา่งมนีัยสาํคญั หรอืระหว่างทกีารดาํเนินการพฒันาสนิทรพัยท์เีขา้เงอืนไขหยุดชะงกัลง 

 

ทดีนิไมม่กีารหกัค่าเสอืมราคา  

 

การรวมรายจ่ายในภายหลงัเขา้เป็นมูลค่าบญัชขีองสนิทรพัยจ์ะกระทํากต็่อเมอืมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทกีลุ่มกจิการจะไดร้บั

ประโยชน์เชงิเศรษฐกิจในอนาคตในรายจ่ายนัน และต้นทุนสามารถวดัมูลค่าได้อย่างน่าเชอืถอื ค่าซ่อมแซมและบํารุงรกัษา

ทงัหมดจะรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายเมอืเกดิขนึ เมอืมกีารเปลยีนแทนชนิส่วนของอสงัหารมิทรพัย์เพอืการลงทุน จะตดัมูลค่าตามบญัชี

ของสว่นทถีกูเปลยีนแทนออก 
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5.7 ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ 

 

ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ส่วนใหญ่ประกอบดว้ย ทดีนิซึงเป็นทตีงัของสโมสรของโครงการ ทดีนิพรอ้มอาคาร อาคารสาํนักงานโรงงาน 

ส่วนปรบัปรุงอาคาร เครอืงตกแต่งและตดิตงัและเครอืงใชส้าํนักงาน เครอืงมอืเครอืงใช้ และยานพาหนะ สโมสรประกอบดว้ย

อาคาร สระนําและศูนย์กฬีา ทดีนิแสดงดว้ยราคาทุนและหกัดว้ยค่าเผอืการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ย

ราคาทุนหกัดว้ยค่าเสอืมราคาสะสมและค่าเผอืการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์ตน้ทุนเรมิแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอนืๆทเีกยีวขอ้งกบั

การซอืสนิทรพัยน์นั 

 

ตน้ทุนทเีกดิขนึภายหลงัจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์ เมอืตน้ทุนนันคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชงิเศรษฐกิจ 

ในอนาคต มลูคา่ตามบญัชขีองชนิส่วนทถีกูเปลยีนแทนจะถกูตดัรายการออกไป 

 

กลุ่มกจิการจะรบัรูต้น้ทุนค่าซ่อมแซมและบาํรงุรกัษาอนืๆ เป็นคา่ใชจ่้ายในกาํไรหรอืขาดทุนเมอืเกดิขนึ 

 

ทีดินไม่มกีารคิดค่าเสือมราคา  ค่าเสอืมราคาของสนิทรพัย์อนืคํานวณโดยใช้วิธเีสน้ตรง เพอืลดราคาทุนให้เท่ากับมูลค่า

คงเหลอืตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ทปีระมาณการไวข้องสนิทรพัย์ดงัต่อไปนี 

 

จํานวนปี 

ส่วนปรบัปรุงทดีนิ 20 ปี 

อาคาร และสว่นปรบัปรุงอาคาร   5 - 30 ปี 

เครอืงตกแต่ง ตดิตงัและเครอืงใชส้าํนกังาน     3 - 5 ปี 

เครอืงมอืเครอืงใชแ้ละเครอืงจกัร   5 - 10 ปี 

ยานพาหนะ          5 ปี 

สาํนักงานขาย          2 ปี  

 

กลุ่มกจิการไดม้กีารทบทวนและปรบัปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสนิทรพัยใ์ห้เหมาะสมทุกสนิรอบรอบระยะเวลา

รายงาน 

 

ผลกําไรหรือขาดทุนทีเกิดจากการจําหน่ายทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยเปรียบเทียบสงิตอบแทนสุทธทิีได้รบัจาก 

การจาํหน่ายสนิทรพัยก์บัมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัย ์และแสดงในกําไรหรอืขาดทุนอนื - สทุธ ิ

 

5.8 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์

 

สทิธกิารใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทซีือมาจะถูกบนัทึกดว้ยราคาทุน และจะถูกตดัจําหน่ายตลอดอายุประมาณการให้ประโยชน์

ภายในระยะเวลา 5 - 10 ปี 

 

ตน้ทุนทเีกยีวกบัการบาํรุงรกัษาโปรแกรมคอมพวิเตอรบ์นัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยเมอืเกดิขนึ 
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5.9 การด้อยค่าของสินทรพัย ์

 

กลุ่มกจิการตดัจาํหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนทมีอีายุการใหป้ระโยชน์ททีราบไดแ้น่นอน แตจ่ะทดสอบการดอ้ยค่าเมอืมเีหตุการณ์

หรอืสถานการณ์ทีบ่งชีว่าสนิทรพัย์ดงักล่าวอาจมกีารด้อยค่า สําหรบัสนิทรพัย์อนื กลุ่มกิจการจะทดสอบการด้อยค่าเมือมี

เห ตุ ก า รณ์ ห รือ ส ถ า น ก า ร ณ์ ที บ่ งชี ว่ า สิน ท รัพ ย์ ดั ง ก ล่ า ว อ า จ มี ก า ร ด้ อ ย ค่ า  ร า ย ก า รข า ด ทุ น จ า ก ก า ร 

ดอ้ยค่าจะรบัรู้เมอืมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยส์งูกว่ามลูค่าทคีาดว่าจะไดร้บัคนื โดยมลูค่าทคีาดว่าจะไดร้บัคนืหมายถงึจํานวน

ทสีงูกวา่ระหว่างมลูคา่ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในการจาํหน่ายและมลูค่าจากการใช ้ 

 

เมือมีเหตุให้เชือว่าสาเหตุททีําให้เกิดการด้อยค่าในอดีตได้หมดไป กลุ่มกิจการจะกลับรายการขาดทุนจากด้อยค่าสําหรบั

สนิทรพัยอ์นืๆ ทไีมใ่ช่คา่ความนิยม 

 

5.10 สญัญาเช่า 

 

สญัญาเช่า - กรณีทีกลุ่มกิจการเป็นผูเ้ช่า 

 

กลุ่มกิจการรบัรู้สญัญาเช่าเมือกลุ่มกิจการสามารถเข้าถึงสนิทรพัย์ตามสญัญาเช่า เป็นสนิทรพัย์สทิธิการใช้และหนีสนิตาม

สญัญาเช่า โดยค่าเช่าทชํีาระจะปันส่วนเป็นการจา่ยชาํระหนีสนิและตน้ทุนทางการเงนิ โดยตน้ทุนทางการเงนิจะรบัรูใ้นกาํไรหรอื

ขาดทุนตลอดระยะเวลาสญัญาเช่าด้วยอตัราดอกเบยีคงทจีากยอดหนีสนิตามสญัญาเช่าทคีงเหลืออยู่ กลุ่มกจิการคดิค่าเสอืม

ราคาสนิทรพัยส์ทิธกิารใชต้ามวธิเีสน้ตรงตามอายทุสีนักว่าระหว่างอายุสนิทรพัยแ์ละระยะเวลาการเช่า 

 

กลุ่มกจิการปันส่วนสงิตอบแทนในสญัญาไปยงัส่วนประกอบของสญัญาทเีป็นการเช่าและสว่นประกอบของสญัญาทไีม่เป็นการ

เช่าตามราคาเอกเทศเปรยีบเทยีบของแต่ละส่วนประกอบ สาํหรบัสญัญาทีประกอบดว้ยส่วนประกอบของสญัญาทเีป็นการเช่า

และส่วนประกอบของสญัญาทีไม่เป็นการเช่า ยกเว้นสญัญาเช่าอสงัหาริมทรพัย์ซงึกลุ่มกิจการเป็นผู้เช่า โดยกลุ่มกิจการ 

เลอืกทจีะไม่แยกสว่นประกอบของสญัญา และรวมแต่ละสว่นประกอบเป็นส่วนประกอบทเีป็นการเช่าเท่านนั  

 

สนิทรพัย์และหนีสนิตามสญัญาเช่ารบัรูเ้รมิแรกดว้ยมลูคา่ปัจจุบนั หนีสนิตามสญัญาเช่าประกอบดว้ยมลูค่าปัจจุบนัของการจ่าย

ชาํระตามสญัญาเช่า ดงันี 

 

 คา่เชา่คงท ี(รวมถงึการจ่ายชาํระคงทโีดยเนือหา) สทุธดิว้ยเงนิจงูใจคา้งรบั 

 คา่เชา่ผนัแปรทอีา้งองิจากอตัราหรอืดชันี 

 มลูค่าทคีาดว่าจะตอ้งจ่ายจากการรบัประกนัมลูค่าคงเหลอื 

 ราคาสทิธเิลอืกซอืหากมคีวามแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผลทกีลุ่มกจิการจะใชส้ทิธ ิและ 

 คา่ปรบัจากการยกเลิกสญัญา หากอายุของสญัญาเช่าสะทอ้นถงึการทกีลุ่มกจิการคาดว่าจะยกเลกิสญัญานัน 

 

การจ่ายชาํระตามสญัญาเช่าในช่วงการต่ออายุสญัญาเช่าไดร้วมอยู่ในการคาํนวณหนีสนิตามสญัญาเช่า หากกลุ่มกจิการมคีวาม

แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใชส้ทิธติ่ออายุสญัญาเช่า 

 

กลุ่มกจิการจะคดิลดค่าเช่าจ่ายขา้งตน้ดว้ยอตัราดอกเบยีโดยนัยตามสญัญา หากไม่สามารถหาอตัราดอกเบยีโดยนัยได ้กลุ่มกจิการ

จะคดิลดดว้ยอตัราการกูย้มืสว่นเพมิของผูเ้ช่า ซงึกค็อือตัราทสีะทอ้นถงึการกู้ยมืเพอืใหไ้ดม้าซงึสนิทรพัย์ทมีมีลูค่าใกลเ้คยีงกนั 

ในสภาวะเศรษฐกจิ อายุสญัญา และเงอืนไขทใีกลเ้คยีงกนั 
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กลุ่มกจิการมสีญัญาเช่าซงึกําหนดค่าเช่าจ่ายผนัแปรตามดชันีหรอือตัรา ซงึยงัไม่รวมอยู่ในการวดัมลูค่าหนีสนิตามสญัญาเช่า

จนกระทังดชันีหรอือัตรานันมีผลต่อการจ่ายชําระ กลุ่มกิจการปรับปรุงหนีสนิตามสญัญาเช่าไปยังสินทรพัย์สทิธิการใช ้

ทเีกยีวขอ้งเมอืการจ่ายชาํระคา่เช่าดงักล่าวเปลยีนแปลงไป 

 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ะรบัรูด้ว้ยราคาทุน ซงึประกอบดว้ย 

 

 จํานวนทรีบัรูเ้รมิแรกของหนีสนิตามสญัญาเช่า 

 คา่เช่าจ่ายทไีดช้าํระก่อนเรมิ หรอื ณ วนัทาํสญัญา สทุธจิากเงนิจงูใจทไีดร้บัตามสญัญาเช่า 

 ตน้ทุนทางตรงเรมิแรก 

 ตน้ทุนการปรบัสภาพสนิทรพัย ์

 

ค่าเช่าทีจ่ายตามสญัญาเช่าระยะสนัและสญัญาเช่าสนิทรพัย์ทมีมีูลค่าตําจะรบัรู้เป็นค่าใชจ้่ายตามวธิเีสน้ตรง สญัญาเช่าระยะสนั 

คอืสญัญาเช่าทมีอีายุสญัญาเช่าน้อยกวา่หรอืเท่ากบั 12 เดอืน สนิทรพัยท์มีมีูลคา่ตาํประกอบดว้ยอุปกรณ์สาํนักงานขนาดเล็ก 

 

สญัญาเช่า - กรณีทีกลุ่มกิจการเป็นผูใ้ห้เช่า 

 

รายไดค้่าเช่าตามสญัญาเช่าดําเนินงาน (สทุธจิากสงิตอบแทนจูงใจทไีดจ่้ายใหแ้ก่ผูเ้ช่า) รบัรูด้ว้ยวธิเีสน้ตรงตลอดช่วงเวลาการใหเ้ช่า 

กลุ่มกจิการตอ้งรวมตน้ทุนทางตรงเรมิแรกทเีกดิขนึจากการไดม้าซงึสญัญาเช่าดาํเนินงานในมลูค่าตามบญัชขีองสนิทรพัย์อา้งองิ และ

รบัรูต้น้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายตลอดอายุสญัญาเช่า โดยใช้เกณฑเ์ดยีวกนักบัรายไดจ้ากสญัญาเช่า สนิทรพัย์ทใีห้เช่าไดร้วมอยู่ใน

งบแสดงฐานะการเงนิตามลกัษณะของสนิทรพัย ์

 

สิทธิการเช่า 

 

สทิธกิารเช่าแสดงตามราคาทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสม ค่าตดัจําหน่ายของสทิธกิารเช่าคํานวนจากราคาทุนโดยวธิเีสน้ตรง 

ตามอายสุญัญาเชา่ 30 ปี ค่าตดัจาํหน่ายจะบนัทกึเป็นคา่ใชจ่้ายในกําไรหรอืขาดทุน 

 

5.11 หนีสินทางการเงิน 

 

ก) การจดัประเภท 

 

กลุ่มกจิการจะพจิารณาจดัประเภทเครอืงมอืทางการเงนิทกีลุ่มกจิการเป็นผูอ้อกเป็นหนีสนิทางการเงนิหรอืตราสารทุน

โดยพจิารณาภาระผกูพนัตามสญัญา ดงันี 

 

 หากกลุ่มกจิการมภีาระผกูพนัตามสญัญาทจีะตอ้งส่งมอบเงนิสดหรอืสนิทรพัย์ทางการเงนิอนืใหก้บักจิการอนื โดย

ไมส่ามารถปฏเิสธการชาํระหรอืเลอืนการชาํระออกไปอยา่งไมม่กีําหนดไดนั้น เครอืงมอืทางการเงนินันจะจดั 

 

ประเภทเป็นหนีสนิทางการเงนิ เว้นแต่ว่าการชําระนันสามารถชําระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มกจิการเอง

ดว้ยจาํนวนตราสารทุนทคีงท ีเพอืแลกเปลยีนกบัจาํนวนเงนิทคีงท ี

 หากกลุ่มกจิการไม่มภีาระผกูพนัตามสญัญาหรอืสามารถเลอืนการชาํระภาระผูกพนัตามสญัญาไปได ้เครอืงมอืทาง

การเงนิดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นตราสารทุน 

 

เงนิกู้ยมืจดัประเภทเป็นหนีสนิหมุนเวียนเมอืกลุ่มกจิการไม่มสีทิธอินัปราศจากเงอืนไขให้เลอืนชําระหนีออกไปอกีเป็น

เวลาไมน้่อยกว่า 12 เดอืน นบัจากวนัสนิรอบระยะเวลารายงาน 
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ข) การวดัมลูคา่ 
 

ในการรบัรูร้ายการเมอืเรมิแรกกลุ่มกิจการต้องวดัมูลค่าหนีสนิทางการเงนิดว้ยมูลค่ายุตธิรรม และวดัมูลค่าหนีสนิทาง

การเงนิทงัหมดภายหลงัการรบัรูร้ายการดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 
 

ค) การตดัรายการและการเปลียนแปลงเงอืนไขของสญัญา 
 

กลุ่มกจิการตดัรายการหนีสนิทางการเงนิเมอืภาระผกูพนัทรีะบใุนสญัญาไดม้กีารปฏบิตัติามแล้ว หรอืไดม้กีารยกเลกิไป 

หรอืสนิสดุลงแลว้ 
 

หากกลุ่มกิจการมกีารเจรจาต่อรองหรอืเปลียนแปลงเงอืนไขของหนีสนิทางการเงิน กลุ่มกิจการจะต้องพิจารณาว่า

รายการดงักล่าวเข้าเงอืนไขของการตดัรายการหรอืไม่ หากเข้าเงอืนไขของการตดัรายการ กลุ่มกิจการจะต้องรบัรู้

หนีสนิทางการเงนิใหม่ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมของหนีสนิใหม่นัน และตดัรายการหนีสนิทางการเงนินันดว้ยมลูค่าตามบญัช ี

ทเีหลอือยู ่และรบัรูส้ว่นตา่งในรายการกาํไร/ขาดทุนอนืในกําไรหรอืขาดทุน  
 

หากกลุ่มกจิการพิจารณาแล้วว่าการต่อรองเงอืนไขดงักล่าวไม่เขา้เงอืนไขของการตดัรายการ กลุ่มกจิการจะปรบัปรุง

มูลค่าของหนีสนิทางการเงินโดยการคดิลดกระแสเงนิสดใหม่ตามสญัญาด้วยอตัราดอกเบียทีแท้จรงิเดมิ (Original 

effective interest rate) ของหนีสนิทางการเงนินนั และรบัรูส้ว่นตา่งในรายการกําไรหรอืขาดทุนอนืในกําไรหรอืขาดทุน 
 

5.12  ภาษีเงินได้ปีปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรบัปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปีปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับัญช ีภาษีเงินได้จะรบัรู้ในงบ 

กาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ ยกเวน้สว่นภาษีเงนิไดท้เีกยีวขอ้งกบัรายการทรีบัรูใ้นกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนืหรอืรายการทรีบัรูโ้ดยตรง

ไปยงัส่วนของเจา้ของ  
 

ภาษเีงนิไดข้องปีปัจจุบนั 
 

ภาษีเงนิได้ของปีปัจจุบนัคํานวณจากอตัราภาษีตามกฎหมายภาษีทีมผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืทคีาดไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใช้

ภายในสนิรอบระยะเวลาทีรายงาน ผู้บริหารจะประเมนิสถานะของการยนืแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ ในกรณีทีการนํา

กฎหมายภาษีไปปฏบิตัขินึอยู่กบัการตคีวาม กลุ่มกิจการจะตงัประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีทเีหมาะสมจากจํานวนทีคาดว่า

จะตอ้งจ่ายชาํระแก่หน่วยงานจดัเก็บภาษ ี
 

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี
 

ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูเ้มอืเกดิผลต่างชวัคราวระหว่างฐานภาษีของสนิทรพัยแ์ละหนีสนิ และราคาตามบญัชทีแีสดงอยู่

ในงบการเงนิ อยา่งไรกต็ามกลุ่มกจิการจะไม่รบัรูภ้าษเีงนิไดร้อการตดับญัชสีําหรบัผลต่างชวัคราวทเีกดิจากเหตุการณ์ต่อไปนี 
 

- การรบัรู้เรมิแรกของรายการสนิทรพัย์หรอืรายการหนีสนิทเีกิดจากรายการทีไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มผีลกระทบต่อ

กาํไรหรอืขาดทุนทงัทางบญัชแีละทางภาษ ี 

- ผลต่างชวัคราวของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อย บรษิัทร่วม และส่วนไดเ้สยีในการร่วมคา้ทกีลุ่มกจิการสามารถควบคุมจงัหวะ

เวลาของการกลบัรายการผลต่างชวัคราวและการกลบัรายการผลต่างชวัคราวมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะไม่เกดิขนึ

ภายในระยะเวลาทคีาดการณ์ไดใ้นอนาคต 
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ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชคีํานวณจากอตัราภาษีทมีผีลบงัคบัใช้อยู่หรอืทคีาดได้ค่อนขา้งแน่ว่าจะมผีลบงัคบัใชภ้ายในสนิรอบ

ระยะเวลาทรีายงาน และคาดว่าอตัราภาษีดงักล่าวจะนําไปใชเ้มอืสนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีเีกยีวขอ้งไดใ้ชป้ระโยชน์ 

หรอืหนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชไีดม้กีารจ่ายชาํระ 
 

สนิทร ัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรบัรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มกิจการจะมีกําไรทางภาษีเพียงพอ 

ทจีะนําจาํนวนผลต่างชวัคราวนนัมาใชป้ระโยชน์  
 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมือกิจการมีสิทธ ิ

ตามกฎหมายทีจะนําสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหนีสนิภาษีเงนิได้ของงวดปัจจุบนั และทงัสนิทรพัย์

ภาษีเงนิได้รอการตดับญัชแีละหนีสนิภาษีเงนิได้รอการตดับญัชเีกยีวข้องกบัภาษีเงนิไดท้ปีระเมนิโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษี

หน่วยงานเดยีวกนัซงึตงัใจจะจ่ายหนีสนิและสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสทุธ ิ
 

5.13 ต้นทนุการกู้ยืม 
 

ต้นทุนการกู้ย ืมของเงนิกู้ยมืทีกู้มาโดยทัวไปและทีกู้มาเป็นการเฉพาะทีเกียวข้องโดยตรงกบัการได้มา การก่อสร้าง หรือ 

การผลติสนิทรพัย์ทเีขา้เงอืนไข สนิทรพัย์ทตีอ้งใชร้ะยะเวลาเกนิ 12 เดอืนในการทําให้พรอ้มใชห้รอืพรอ้มขายไดต้ามประสงค ์

ตอ้งนํามารวมเป็นส่วนหนึงของราคาทุนของสนิทรพัย์ หกัดว้ยรายได้จากการลงทุนทเีกดิจากการนําเงนิกูย้มืทกีูม้าโดยเฉพาะ 

การรวมตน้ทุนการกู้ยมืเป็นราคาทุนของสนิทรพัยส์นิสุดลงเมอืการดาํเนินการทจีําเป็นในการเตรยีมสนิทรพัยท์เีขา้เงอืนไขให้

อยู่ในสภาพพรอ้มทจีะใชไ้ดต้ามประสงคห์รอืพรอ้มทจีะขายไดเ้สรจ็สนิลง  
 

ตน้ทุนการกูย้มือนื ๆ รบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในงวดทเีกดิขนึ 
 

5.14 ผลประโยชน์พนักงาน  
 

5.14.1) ผลประโยชน์พนักงานระยะสนั 
 

ผลประโยชน์พนักงานระยะสนั คือ ผลประโยชน์ทีคาดว่าจะต้องจ่ายชําระภายใน 12 เดือนหลังจากวันสนิรอบ

ระยะเวลาบญัช ีเชน่ ค่าจา้ง เงนิเดอืน และโบนัสของพนกังานปัจจบุนัรบัรูต้ามชว่งเวลาการใหบ้รกิารของพนักงานไป

จนถงึวนัสนิสุดรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มกจิการจะบนัทกึหนีสนิดว้ยจาํนวนทคีาดว่าจะตอ้งจ่าย 
 

5.14.2) ผลประโยชน์เมอืเกษยีณอาย ุ
 

โครงการผลประโยชน์เมือเกษียณอายุ กําหนดจํานวนเงินผลประโยชน์ทีพนักงานจะได้ร ับเมือเกษียณอาย ุ 

โดยมกัขนึอยู่กบัปัจจยัหลายประการ เชน่ อาย ุจาํนวนปีทใีหบ้รกิาร และคา่ตอบแทนเมอืเกษยีณอาย ุ
 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์นีคํานวณโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภัยอสิระ ดว้ยวธิคีดิลดแต่ละหน่วยทปีระมาณการไว ้

ซึงมูลค่าปัจจุบนัของโครงการผลประโยชน์จะประมาณโดยการคิดลดกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต โดยใช้อัตรา

ผลตอบแทนในตลาดของพนัธบตัรรฐับาล ซงึเป็นสกุลเงนิเดยีวกบัสกุลเงนิประมาณการกระแสเงนิสด และวนัครบ

กาํหนดของพนัธบตัรรฐับาลใกลเ้คยีงกบัระยะเวลาทตี้องชาํระภาระผูกพนัโครงการผลประโยชน์เมอืเกษยีณอาย ุ
 

กําไรและขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่จะรบัรูใ้นส่วนของเจา้ของผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอนืในงวดทเีกิดขนึ และ

รวมอยู่ในกาํไรสะสมในงบแสดงการเปลยีนแปลงในส่วนของเจา้ของ  
 

ตน้ทุนบรกิารในอดตีจะถกูรบัรูท้นัทใีนกาํไรหรอืขาดทุน 
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5.14.3) โครงการสมทบเงนิ 
 

กลุ่มกจิการจะจ่ายสมทบให้กบักองทุนกองทุนสํารองเลยีงชพีตามความสมคัรใจ กลุ่มกิจการไม่มภีาระผูกพนัทตีอ้ง

จ่ายชาํระเพมิเตมิเมอืไดจ่้ายเงนิสมทบแลว้ เงนิสมทบจะถูกรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงานเมอืถงึกําหนดชาํระ  
 

5.14.4) ผลประโยชน์ระยะยาวอนืของพนกังาน 
 

กลุ่มกิจการให้ทอง เป็นรางวลัแก่พนักงาน สําหรบัพนักงานรายเดอืนทีเข้างานก่อนวนัที 1 สงิหาคม พ.ศ. 2560  

เมอืพนักงานทาํงานใหก้ลุ่มกจิการเป็นเวลา 5, 7, 9 และ 12 ปี 
 

หนีสนิผลประโยชน์พนักงานจะถกูบนัทกึเช่นเดยีวกบัผลประโยชน์เมอืเกษียณอายุ ยกเวน้การรบัรูก้ําไรและขาดทุน

จากการวดัมลูค่าใหม่ทบีนัทกึในกาํไรหรอืขาดทุน 
 

5.14.5) ผลประโยชน์เมอืเลกิจา้ง 
 

กลุ่มกิจการจะรับรู้ผลประโยชน์เมือเลิกจ้างก่อนถึงกําหนดเมือ 1) กลุ่มกิจการไม่สามารถยกเลิกข้อเสนอให้

ผลประโยชน์ และ 2) กจิการรบัรูต้น้ทุนสาํหรบัการปรบัโครงสร้างทเีกยีวขอ้ง โดยผลประโยชน์ทมีกีําหนดชําระเกนิ

กว่า 12 เดอืนภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน ตอ้งคดิลดเป็นมลูคา่ปัจจุบนั 
 

5.15 ประมาณการหนีสิน 
 

กลุ่มกิจการมภีาระผูกพันในปัจจุบนัตามกฎหมายหรอืตามข้อตกลงทีจดัทําไว้ อนัเป็นผลสบืเนืองมาจากเหตุการณ์ในอดตี 

ซงึการชําระภาระผูกพนันันมคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าจะส่งผลให้บรษิัทตอ้งสญูเสยีทรพัยากรออกไป และประมาณการ

จํานวนทตีอ้งจ่ายได ้
 

กลุ่มกจิการจะวดัมูลค่าของจาํนวนประมาณการหนีสนิโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของรายจ่ายทคีาดว่าจะต้องนํามาจ่ายชําระภาระผูกพนั 

การเพมิขนึของประมาณการหนีสนิเนอืงจากมลูค่าของเงนิตามเวลาจะรบัรูเ้ป็นดอกเบยีจ่าย 
 

5.16 ทุนเรือนหุ้น 
 

หุน้สามญัจะจดัประเภทไวเ้ป็นสว่นของเจา้ของ   
 

ตน้ทุนสว่นเพมิทเีกยีวข้องกบัการออกหุ้นใหม่หรอืการออกสทิธใินการซอืหุ้นซงึสุทธจิากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหกัในส่วน

ของเจา้ของ 
 

5.17 การรบัรูร้ายได้  
 

รายได้หลักรวมถงึรายได้ทีเกิดจากกิจกรรมปกติทางธุรกิจทุกประเภท รวมถงึรายได้อนืๆ ทกีลุ่มกิจการไดร้บัจากกิจกรรม

ตามปกตธุิรกจิ 
 

กลุ่มกจิการรบัรู้รายไดสุ้ทธจิากภาษีมูลค่าเพมิซงึกลุ่มกิจการจะรบัรูร้ายไดเ้มอืคาดว่ามคีวามเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทจีะไดร้บั

ชาํระเมอืสง่มอบสนิคา้หรอืใหบ้รกิาร 
 

สาํหรบัสญัญาทมีหีลายองค์ประกอบทกีลุ่มกจิการจะต้องส่งมอบสนิค้าหรอืให้บรกิารหลายประเภท กลุ่มกิจการต้องแยกเป็น 

แต่ละภาระทตีอ้งปฏบิตัทิแียกต่างหากจากกนั และตอ้งปันส่วนราคาของรายการของสญัญาดงักล่าวไปยงัแต่ละภาระทตี้องปฏบิตัิ

ตามสดัส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรอืประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มกจิการจะรบัรูร้ายไดข้องแต่ละภาระทตีอ้งปฏบิตัิ

แยกตา่งหากจากกนัเมอืกลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามภาระนนัแล้ว 
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ก) การขายอสงัหารมิทรพัย ์
 

กลุ่มกิจการพัฒนาและขายอสังหาริมทรัพย์เพือการอยู่อาศัย กลุ่มกิจการจะรับรู้รายได้เมือโอนการควบคุม 

ในอสงัหาริมทรพัย์ให้แก่ลูกค้า โดยทวัไปแล้วกลุ่มกิจการไม่มีทางเลือกในการนําอสงัหาริมทรัพย์ดังกล่าวไปใช ้

เพอืวตัถปุระสงค์อนืตามขอ้จาํกดัของสญัญา แต่เนืองจากกลุ่มกจิการไม่มสีทิธทิสีามารถบงัคบัใหลู้กคา้จา่ยชําระจนกว่า

จะมกีารโอนกรรมสทิธติามกฎหมายให้แก่ลูกคา้ ดงันัน กลุ่มกจิการจงึรบัรูร้ายได้เมอืการโอนกรรมสทิธติามกฎหมาย

ใหแ้ก่ลูกคา้ 
 

ข) รายไดก้ารก่อสรา้ง - ขนัความสาํเรจ็ของงาน 
 

รายไดจ้ากสญัญาก่อสร้าง สญัญาให้บรกิารการก่อสร้าง หรอืสญัญาให้บรกิาร ทสีญัญามกีารกําหนดผลลพัธ์ของงาน  

จะรบัรูต้ามอตัราส่วนของงานททีําเสรจ็ โดยขนัของความสําเรจ็จะคาํนวณเป็นสดัส่วนของตน้ทุนทเีกดิขนึสะสมจนถงึ

วนัทใีนรายงานต่อประมาณการตน้ทุนทงัหมด ปรบัปรุงด้วยตน้ทุนสนิค้าทลูีกคา้รบัโอนการควบคุมไปแล้วแต่ยงัไม่ได้

ตดิตงั ในกรณีทกีลุ่มกจิการไม่สามารถประมาณขนัของความสาํเรจ็ไดอ้ย่างน่าเชอืถอื รายได ้(หากกลุ่มกิจการคาดว่า

จะไดร้บั) จะรบัรูไ้ดเ้ท่ากบัตน้ทุนของสญัญาทรีบัรูเ้ป็นรายจ่าย 
 

ค) การใหบ้รกิาร 
 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดจ้ากสญัญาใหบ้รกิารทมีลีกัษณะการใหบ้รกิารแบบต่อเนืองตามวธิเีสน้ตรงตลอดระยะเวลาของสญัญา 

โดยทไีมไ่ดค้าํนึงถงึรอบระยะเวลาการชาํระเงนิตามสญัญา 
 

ง) รายไดค้่าเช่า 
 

กลุ่มกิจการรับรู้รายได้ค่าเช่าทีมีล ักษณะการให้บริการแบบต่อเนืองตามวิธีเส้นตรงตลอดระยะเวลาของสญัญา  

โดยทไีมไ่ดค้าํนึงถงึรอบระยะเวลาการชาํระเงนิตามสญัญา 
 

จ) การขายสนิคา้ 
 

กลุ่มกจิการรบัรูร้ายไดเ้มอืโอนการควบคมุในสนิคา้นันไปยงัลูกคา้ซงึกค็อืเมอืส่งมอบสนิคา้ และไม่มภีาระผกูพนัทอีาจส่งผล

กระทบต่อการยอมรบัในสนิคา้ของลูกคา้ การสง่มอบจะเกดิขนึเมอืสนิคา้ไดถ้กูสง่ไปยงัสถานททีกํีาหนด  
 

รายไดจ้ากการขายนีจะรบัรูต้ามราคาทรีะบุไวใ้นสญัญา หกัดว้ยภาษีขาย การรบัคนืและส่วนลด โดยกลุ่มกจิการจะรบัรู้

รายไดก้ต่็อเมอืมคีวามเป็นไปไดค่้อนขา้งสงูทจีะไม่มกีารกลบัรายการอย่างมนีัยสาํคญั 
 

กลุ่มกจิการรบัรูลู้กหนีเมอืมกีารส่งมอบสนิคา้ เนืองจากเป็นจุดทกีลุ่มกิจการมสีทิธไิดร้ับสงิตอบแทนโดยไม่มเีงอืนไขอนืใด 

เวน้แต่กาํหนดเวลาในการชาํระเงนิ 
 

ฉ) ดอกเบยีรบัและเงนิปันผล 
 

รายไดด้อกเบยีรบัรูต้ามเกณฑ์สดัส่วนของเวลาโดยพจิารณาจากอตัราดอกเบยีทแีทจ้รงิของช่วงเวลาจนถงึวนัครบอายุ

และพจิารณาจากจํานวนเงนิตน้ทเีป็นยอดคงเหลอืในบญัชสีําหรบัการบนัทกึคา้งรบัของบรษิัท ส่วนรายไดเ้งนิปันผล

รบัรูเ้มอืสทิธทิจีะไดร้บัเงนิปันผลนนัเกดิขนึ  
 

ช) รายไดอ้นื 
 

รายไดอ้นืบนัทกึตามเกณฑค์งคา้ง 
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5.18  การจ่ายเงินปันผล 

 

เงนิปันผลทจี่ายไปยงัผูถ้อืหุ้นของกจิการจะรบัรูเ้ป็นหนีสนิในงบการเงนิเมอืการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไดร้บัการอนุมตัจิาก 

ทปีระชมุคณะกรรมการบรษิทั และการจา่ยเงนิปันผลประจาํปีไดร้บัอนุมตัจิากทปีระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 

5.19 ข้อมูลจาํแนกตามสว่นงาน 

 

ส่วนงานดาํเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในทนํีาเสนอให้ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการดําเนินงาน  

ผูม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงานหมายถงึบุคคลทีมหีน้าทใีนการจดัสรรทรพัยากรและประเมนิผลการปฏบิตัิงาน 

ของสว่นงานดาํเนินงาน ซงึพจิารณาว่าคอื ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร ททีาํการตดัสนิใจเชงิกลยทุธ ์

 

5.20 สญัญาคาํประกนัทางการเงิน 

 

กลุ่มกจิการรบัรูห้นีสนิทางการเงนิจากสญัญาคําประกนัเมอืกลุ่มกจิการให้การคาํประกนัทางการเงนิทมีูลค่ายุตธิรรม ณ วนัทรีบัรู้

เรมิแรก และรบัรูม้ลูค่าในภายหลงัดว้ยจาํนวนทสีงูกว่าระหว่าง 

 

 จํานวนผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึทคีาํนวณตามขอ้กาํหนดของ TFRS 9 และ 

 จํานวนทรีบัรูเ้รมิแรกหกัดว้ยรายได้ทรีบัรูต้ามการรบัรูร้ายไดภ้ายใต ้TFRS 15 

 

มูลค่ายุติธรรมของสญัญาคําประกนัทางการเงินกําหนดจากมูลค่าปัจจุบนัของผลต่างในกระแสเงนิสดระหว่าง ก) กระแสเงนิสด 

ตามสญัญาของหนีสนิทีเกียวข้อง และ ข) กระแสเงนิสดทีจะต้องจ่ายชําระในกรณีทีไม่มกีารคําประกนัดงักล่าว หรอืการประมาณ

จํานวนเงนิทตีอ้งจ่ายใหแ้ก่บุคคลภายนอกสาํหรบัเพอืโอนภาระผูกพนัดงักล่าวออกไป 

 

สญัญาคาํประกนัทเีกยีวขอ้งกบัเงนิกู้ยมืหรอืคา่ใชจ่้ายคา้งจ่ายอนืๆ ทไีม่ไดร้บัผลตอบแทน มลูค่ายุตธิรรมจะแสดงรวมเป็นสว่นหนึง

ของตน้ทุนของเงนิลงทุน 

 

6 การจดัการความเสียงทางการเงิน 

 

6.1 ปัจจยัความเสียงทางการเงิน 

 

กิจกรรมของกลุ่มกิจการมีความเสยีงทางการเงินซึงได้แก่ ความเสยีงจากตลาด (รวมถึงความเสยีงจากอตัราดอกเบีย)  

ความเสยีงด้านเครดติ และความเสยีงดา้นสภาพคล่อง แผนการจดัการความเสยีงของกลุ่มกจิการจงึมุ่งเน้นไปยงัความผนัผวน

ของตลาดการเงนิและบรหิารจดัการเพอืลดผลกระทบต่อผลการดําเนินงานให้อยู่ในระดบัทยีอมรบัได ้คณะกรรมการกําหนด

หลกัการโดยภาพรวมเพอืจดัการความเสยีงและนโยบายทเีกียวข้องไว้เป็นลายลกัษณ์อกัษรซึงดําเนินการโดยฝ่ายบริหาร 

เงนิส่วนกลาง (ส่วนงานบรหิารเงนิของกลุ่มกจิการ) รวมถงึการระบุ การประเมนิ และป้องกนัความเสยีงทางการเงนิด้วยการ

ร่วมมอือยา่งใกลช้ดิกบัหน่วยปฏบิตักิาร 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

32 

 

6.1.1 ความเสยีงจากตลาด 

 

ก) ความเสยีงจากกระแสเงนิสดและอตัราดอกเบยี 

 

รายได้และกระแสเงินสดจากการดําเนินงานของกลุ่มกิจการส่วนใหญ่ขึนกับการเปลียนแปลงของอัตราดอกเบีย 

ในตลาด กลุ่มกิจการมีความเสยีงจากอัตราดอกเบียจากเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้กู้ย ืมระยะยาวแก่กิจการ 

ทเีกยีวขอ้งกนั เงนิกู้ยมืระยะสนั เงนิกู้ยืมระยาว และหุ้นกู้ สนิทรพัย์และหนีสนิทางการเงนิส่วนใหญ่ของกลุ่มกิจการ 

มีอัตราดอกเบียลอยตัวหรืออัตราดอกเบียคงที กลุ่มกิจการพิจารณาความเสยีงจากอัตราดอกเบียของสินทรพัย ์

ทางการเงนิและหนีสนิทางการเงนิไม่เป็นนัยสาํคญั 

 

กลุ่มกจิการและบรษิทัไม่ไดนํ้าการบญัชป้ีองกนัความเสยีงมาถอืปฏบิตั ิ

 

6.1.2 ความเสยีงดา้นเครดติ 

 

ความเสยีงดา้นเครดติโดยส่วนใหญ่เกิดจากรายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด กระแสเงนิสดตามสญัญาของ

เงนิลงทุนในตราสารหนีทวีดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจําหน่ายและวดัมลูค่าดว้ย FVPL ตามทไีด้เปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 11.1 

รวมถงึความเสยีงดา้นสนิเชอืแก่ลูกคา้และลูกหนีคงคา้ง 

 

ก) การบรหิารความเสยีง 

 

กลุ่มกจิการบรหิารความเสยีงด้านเครดติโดยการจดักลุ่มของความเสยีง สําหรบัเงนิฝากธนาคารและสถาบนัการเงนิ 

กลุ่มกจิการจะเลอืกทาํรายการกบัสถาบนัการเงนิทไีดร้บัการจดัอนัดบัจากสถาบนัจดัอนัดบัความน่าเชอืถอืทเีป็นอสิระ  

 

สาํหรบัการทําธุรกรรมกบัลูกคา้ กลุ่มกจิการจะประเมนิความเสยีงจากคุณภาพเครดติของลูกคา้ โดยพจิารณาจากฐานะ

ทางการเงิน ประสบการณ์ทีผ่านมา และปัจจัยอืนๆ และกําหนดการให้วงเงินสินเชือจากผลการประเมินดังกล่าว 

ซงึเป็นไปตามขอ้กําหนดของคณะกรรมการบรษิัท ทงันี ผู้บรหิารในสายงานทเีกยีวขอ้งจะทําการตรวจสอบการปฏบิตัิ

ตามขอ้กําหนดดา้นวงเงนิเครดติของลูกคา้อยา่งสมําเสมอ 

 

การขายให้กับลูกค้ารายย่อยจะชําระด้วยเงินสดสําหรับการขายอสังหาริมทรพัย์เพือลดความเสียงด้านเครดิต  

กลุ่มกจิการและบรษิัทไม่มกีารกระจุกตวัของความเสยีงด้านเครดติทเีป็นสาระสาํคญั ไม่ว่าจะเป็นการกระจุกตวัจาก

ลูกคา้แต่ละราย หรอืการกระจกุตวัในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึง  

 

ลูกหนีเงินให้กู้ของกลุ่มกิจการและบริษัทเป็นการลงทุนทีมีความเสยีงตํา ผู้บริหารพิจารณาว่าลูกหนีเงินให้กู้ยืม 

มคีวามสามารถทชีาํระหนีได ้เนืองจากกจิการดงักล่าวมสีนิทรพัยห์มนุเวยีนสทุธเิพยีงพอ 
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ข) การดอ้ยค่าของสนิทรพัยท์างการเงนิ 
 

กลุ่มกจิการและบรษิัทมสีนิทรพัย์ทางการเงนิทตีอ้งมกีารพิจารณาตามโมเดลการวดัมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดติทคีาด

ว่าจะเกดิขนึมทีงัหมด 2 ประเภท ดงันี 

 

 ลูกหนีการคา้และลกูหนีอนื และ 

 สนิทรพัยท์เีกดิจากสญัญา 

 

แมว่้ากลุ่มกจิการจะมรีายการเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดซงึเขา้เงอืนไขการพจิารณาการดอ้ยค่าภายใต ้TFRS 9 

แต่กลุ่มกจิการพจิารณาว่าการดอ้ยค่าของรายการดงักล่าวเป็นจาํนวนเงนิทไีม่มนียัสาํคญั 

 

ลูกหนีการคา้และสนิทรพัยท์เีกดิจากสญัญา 

 

กลุ่มกจิการไดป้ฏบิตัติามวธิอีย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดติ

ทคีาดว่าจะเกดิขนึซงึคาํนวณค่าเผอืผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึตลอดอายุลูกหนีการคา้และสนิทรพัยท์เีกดิ

จากสญัญาทงัหมด 

 

ในการวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ ผูบ้รหิารไดจ้ดักลุ่มลูกหนีการคา้และสนิทรพัยท์เีกดิจากสญัญา

ตามลกัษณะร่วมของความเสยีงดา้นเครดติและตามกลุ่มระยะเวลาทเีกนิกําหนดชําระ ทงันี เนืองจากสนิทรพัย์ทเีกดิจาก

สญัญาเป็นงานทสี่งมอบแต่ยงัไม่ไดเ้รยีกเก็บนันมลีกัษณะความเสยีงทใีกลเ้คยีงเป็นอย่างมากกบัลูกหนีการคา้สาํหรบั

สญัญาประเภทเดยีวกนั ผู้บรหิารจงึพจิารณาใช้อตัราผลขาดทุนดา้นเครดติของลูกหนีการคา้มาประมาณการอตัราผล

ขาดทุนดา้นเครดติของสนิทรพัย์ทเีกดิจากสญัญาทเีกยีวขอ้งดว้ยอตัราขาดทุนดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ  

 

ประมาณการอตัราผลขาดทุนด้านเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึพิจารณาจากประวตัิการชําระเงินจากการขายในช่วง

ระยะเวลา 48 เดอืนถงึวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ตามลาํดบั รวมทงัพจิารณาจากประสบการณ์ในอดตี รวมทงัขอ้มลู

และปัจจยัในอนาคตทีอาจมีผลกระทบต่อการจ่ายชําระของลูกหนีจึงได้ปรับอัตราผลขาดทุนด้านเครดิตทีได้จาก

ประสบการณ์ในอดตีเพอืใหส้ะทอ้นถงึการคาดการณ์การเปลยีนแปลงจากปัจจยัเหล่านี 

 

จากหลักการดงักล่าวค่าเผือผลขาดทุนด้านเครดิตสําหรบัลูกหนีการค้าและสนิทรพัย์ทีเกิดจากสญัญาได้เปิดเผย 

ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 10 และ 28 

 

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุน (FVPL) 

 

กลุ่มกิจการมีความเสยีงด้านเครดติทีเกียวกบัเงนิลงทุนในตราสารหนีทีวดัมูลค่าด้วย FVPL ทังนี ความเสยีงสูงสุด  

ณ วนัสนิรอบระยะเวลารายงานเท่ากบัมูลค่าตามบญัชขีองเงนิลงทุนจํานวน 171.60 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 171.60 ลา้นบาท) 

(หมายเหตุขอ้ 11)  
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6.1.3 ความเสยีงดา้นสภาพคล่อง 
 

การจดัการความเสยีงดา้นสภาพคล่องอย่างรอบคอบคอืการมจีาํนวนเงนิสดและหลกัทรพัย์ทีอยู่ในความต้องการของตลาด 

และการมแีหล่งเงนิทุนทสีามารถเบกิใชไ้ดจ้ากวงเงนิดา้นสนิเชอืทเีพยีงพอต่อการชําระภาระผกูพนัเมอืถงึกําหนดชําระ 

และเพียงพอต่อการปิดสถานะ ทงันี ณ วนัสนิรอบระยะเวลาบญัช ีกลุ่มกิจการมเีงนิฝากธนาคารทสีามารถเบกิใชไ้ด้

ทนัทจีาํนวน 287 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 202 ลา้นบาท) เพอืใชใ้นการบรหิารสภาพคล่องของกลุ่มกจิการ  
 

จากลกัษณะของการดาํเนินธุรกจิของกลุ่มกจิการซงึเป็นธุรกจิทมีคีวามยดืหยุ่นและเปลยีนแปลงอยูต่ลอดเวลา สว่นงาน

บรหิารการเงนิของกลุ่มกจิการไดค้งไวซ้งึความยดืหยุน่ในแหล่งเงนิทุนโดยการคงไวซ้งึวงเงนิสนิเชอืทเีพยีงพอ 
 

ผูบ้รหิารไดพ้ิจารณาประมาณการกระแสเงนิสดของกลุ่มกจิการอย่างสมําเสมอโดยพจิารณาจาก ก) เงนิสํารองหมุนเวยีน 

(จากวงเงนิสนิเชอืทยีงัไม่ไดเ้บกิใช)้ และ ข) เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 
 

ก) การจดัการดา้นการจดัหาเงนิ 
 

กลุ่มกจิการมวีงเงนิกูท้ยีงัไม่ไดเ้บกิใช ้ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ตามทเีปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 24.3 
 

ข) วนัครบกาํหนดของหนีสนิทางการเงนิ 
 

ตารางต่อไปนีแสดงให้เห็นถงึหนีสนิทางการเงนิทีจดัประเภทตามระยะเวลาการครบกําหนดตามสญัญา ซึงแสดงดว้ย

จาํนวนเงนิตามสญัญาทไีม่ไดม้กีารคดิลด ทงันี ยอดคงเหลอืทคีรบกําหนดภายในระยะเวลา 12 เดอืนจะเท่ากบัมูลค่าตาม

บญัชขีองหนีสนิทเีกยีวขอ้งเนืองการการคดิลดไมม่นีัยสาํคญั 
 

 งบการเงินรวม 

วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

   ของหนีสินทางการเงิน 

ภายใน 1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกวา่ 5 ปี 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564     

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนั 

   จากสถาบนัการเงนิ 258,990 - - 258,990 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 236,901 - - 236,901 

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 11,515 - - 11,515 

เงนิกูย้มืระยะยาว และหุน้กู ้ 267,450 2,080,238 4,210 2,351,898 

หนีสนิตามสญัญาเช่า 2,376 3,856 - 6,232 

     

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนั 

   จากสถาบนัการเงนิ 528,636 - - 528,636 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 295,332 - - 295,332 

หนีสนิหมุนเวยีนอนื 26,228 - - 26,228 

เงนิกูย้มืระยะยาว และหุน้กู ้ 603,183 1,390,441 20,000 2,013,624 

หนีสนิตามสญัญาเช่า 1,222 600 - 1,822 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

   ของหนีสินทางการเงิน 

ภายใน 1 ปี 

พนับาท 

1 - 5 ปี 

พนับาท 

มากกว่า 5 ปี 

พนับาท 

รวม 

พนับาท 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564     

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนั 

   จากสถาบนัการเงนิ 127,478 - - 127,478 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 209,342 - - 209,342 

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 1,495 - - 1,495 

เงนิกูย้มืระยะยาว และหุน้กู ้ 224,420 1,743,153 - 1,967,573 

หนีสนิตามสญัญาเช่า 7,966 22,505 87,221 117,692 

     

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563     

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนั 

   จากสถาบนัการเงนิ 213,006 - - 213,006 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 263,742 - - 263,742 

หนีสนิหมนุเวยีนอนื 3,135 - - 3,135 

เงนิกูย้มืระยะยาว และหุน้กู ้ 469,516 1,117,513 - 1,587,029 

หนีสนิตามสญัญาเช่า 7,372 16,035 104,187 127,594 

 

6.2 การบริหารส่วนของเงินทุน 

 

6.2.1 การบรหิารความเสยีง 

 

วต้ถุประสงคข์องการบรหิารส่วนของทุน คอื 

 

 การรกัษาไวซ้งึการดาํเนินงานต่อเนืองและเพอืทจีะสามารถก่อใหเ้กดิผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้และยงัประโยชน์ใหแ้ก่ 

ผูม้สีว่นไดเ้สยีอนืๆ และ 

 การรกัษาโครงสรา้งเงนิทุนไวใ้หอ้ยู่ในระดบัทกี่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดและลดตน้ทุนเงนิทุน 

 

ในการทจีะรกัษาหรอืปรบัระดบัโครงสร้างของเงนิทุนนัน กลุ่มกิจการอาจต้องปรบัจํานวนเงนิปันผลจ่าย ปรบัการคนืทุน

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ การออกหุน้ใหม ่หรอืการขายสนิทรพัยเ์พอืลดภาระหนีสนิ 

 

เช่นเดยีวกบักจิการอนืในอุตสาหกรรมเดยีวกนั กลุ่มกจิการพจิารณาระดบัเงนิทุนอย่างสมําเสมอจากอตัราสว่นหนีสนิต่อทุน 

ซงึคาํนวณจากหนีสนิสทุธหิารสว่นของเจา้ของ 
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การคงไวซ้งึอตัราส่วนตามสญัญาเงนิกู ้(Loan covenants) 
 

ภายใต้เงอืนไขของวงเงนิกูห้ลกัของกลุ่มกจิการ กลุ่มกจิการจะตอ้งคงไวซ้งึอตัราส่วนหนีสนิต่อทุนทไีมเ่กนิ 3 ต่อ 1 
 

กลุ่มกจิการสามารถคงไวซ้งึอตัราส่วนทางการเงนิตลอดรอบระยะเวลารายงาน ณ วนัที 31 ธนัวาคม อตัราส่วนหนีสนิ

ต่อทุนดงันี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

หนีสนิสทุธ ิ 2,893,335 2,900,787 2,436,404 2,207,016 

ส่วนของเจา้ของ 2,683,752 2,642,779 2,308,059 2,241,810 

อตัราส่วนหนีสนิต่อทุน รอ้ยละ 1.08 รอ้ยละ 1.10 รอ้ยละ 1.06 รอ้ยละ 0.98 

 

7 ประมาณการทางบญัชีทีสาํคญั ขอ้สมมติฐานและการใช้ดลุยพินิจ 

 

การประมาณการขอ้สมมตฐิานและการใช้ดุลยพนิิจ ไดม้กีารประเมนิทบทวนอย่างต่อเนือง และอยู่บนพนืฐานของประสบการณ์ในอดตี

และปัจจยัอนืๆ ซงึรวมถงึการคาดการณ์ถงึเหตกุารณ์ในอนาคตทเีชอืว่ามเีหตุผลในสถานการณ์ขณะนนั 

 

(ก) การด้อยค่าของต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหาริมทรพัยร์ะหว่างการพฒันาและโครงการอสงัหาริมทรพัยร์อการพฒันา  

 

กลุ่มกิจการพิจารณาการด้อยค่าของตน้ทุนโครงการระหว่างพฒันา และโครงการอสงัหารมิทรพัย์รอการพฒันา เมอืพบว่า 

มขี้อบ่งชขีองมูลค่ายุติธรรมของอสงัหารมิทรพัย์ดงักล่าวลดลงอย่างเป็นสาระสําคญั ฝ่ายบรหิารพิจารณาปรบัลดมูลค่าของ 

ต้นทุนโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ระหว่างการพฒันาและโครงการอสงัหารมิทรพัย์รอการพฒันา เท่ากบัมูลค่าทคีาดว่า 

จะไดร้บัคนืสุทธ ิอย่างไรกต็าม ความมสีาระสาํคญัและการปรบัลดมลูคา่ดงักล่าวขนึกบัดุลยพนิิจของฝ่ายบรหิาร 

 

(ข) มลูค่ายติุธรรมของสินทรพัยท์างการเงิน 

 

มูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัย์ทางการเงนิ ซึงไม่มีการซือขายในตลาดซือขายคล่องวัดมูลค่าโดยใชเ้ทคนิคการประเมนิมูลค่า  

กลุ่มกจิการใช้ดุลยพนิิจในการเลือกวธิกีารและตงัขอ้สมมตฐิานซงึส่วนใหญ่อา้งองิจากสถานะของตลาดทีมอียู่ ณ วนัสนิรอบ

ระยะเวลารายงาน รายละเอยีดของขอ้สมมตฐิานหลกัทใีชร้วมอยู่ในหมายเหตุขอ้ 11 

 

(ค) การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยแสดงโดยใชว้ธิรีาคาทุนในงบการเงนิเฉพาะกจิการ และปรบัปรุงดว้ยค่าเผือการดอ้ยค่า เนืองจากราคา

ทุนของเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยสูงกว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รบัคืนซึงประเมนิจากมูลค่าจากการใช้ ฝ่ายบรหิารจําเป็นต้องใช ้

ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนจากการด้อยค่า เมอืมขีอ้บ่งชขีองการดอ้ยค่าเกดิขนึ โดยผูบ้รหิารได้ทําการประเมนิ 

และพจิารณาจากผลประกอบการในอดตี ความผนัผวนของปัจจยัภายนอกอนืทคีาดว่าจะมผีลกระทบต่อการดําเนินงาน และ 

ได้จดัทําและสอบทานประมาณการทางการเงนิและประมาณการกระแสเงนิสดของผลตอบแทนทีคาดว่าจะได้รบัจากบรษิัท

เหล่านันในอนาคตเพอืประกอบการประเมนิ กลุ่มกจิการใชอ้ตัราคดิลดจากอตัราเทยีบเคยีงของผู้ร่วมตลาดในการประมาณ

มลูคา่จากการใชส้นิทรพัย ์
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(ง) ประมาณการต้นทุนทงัหมดทีจะใช้ในการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรพัย ์

 

ในการคํานวนต้นทุนขายบ้านพร้อมทีดินและอาคารชุด กลุ่มกิจการต้องประมาณการต้นทุนทังหมดทีจะใช้ในการพัฒนา

โครงการอสงัหาริมทรัพย์ ซึงต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วย ต้นทุนการได้มาซึงทีดนิ, ค่าใช้จ่ายในการพฒันาทีดนิ, ต้นทุน 

การก่อสรา้งโครงการและระบบสาธารณูปโภค และตน้ทุนการกู้ยมืทเีกยีวขอ้ง ทงันีฝ่ายบรหิารไดป้ระมาณการตน้ทุนดงักล่าว

ขึนจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยมีการทบทวนประมาณการดงักล่าวเป็นระยะ หรือเมอืต้นทุนทีเกิดขนึจริง

แตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งมสีาระสาํคญั 

 

(จ) ประมาณการต้นทุนทงัหมดทีจะใช้ในการก่อสร้าง 

 

ในการคํานวนต้นทุนค่าก่อสร้าง กลุ่มกจิการต้องประมาณการตน้ทุนทงัหมดทจีะใช้ในการก่อสรา้งโครงการอสงัหารมิทรพัย ์

ฝ่ายบรหิารได้ประมาณการตน้ทุนดงักล่าวขนึจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกจิโดยมกีารทบทวนประมาณการดงักล่าว

เป็นระยะ หรอืเมอืตน้ทุนทเีกดิขนึจรงิแตกตา่งจากประมาณการตน้ทุนอย่างมสีาระสาํคญั 

 

(ฉ) ภาระผกูพนัผลประโยชน์เมือเกษียณอาย ุ

 

มลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์เมอืเกษียณอายุขนึอยู่กบัขอ้สมมตฐิานหลายข้อ ขอ้สมมตฐิานทใีชแ้ละผลกระทบ

จากการเปลยีนแปลงทเีป็นไปไดข้องขอ้สมมตฐิานไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยูใ่นหมายเหตุขอ้ 26 

 

(ช) สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสาํหรบัผลขาดทุนทางภาษียกมา 

 

บรษิัทมผีลขาดทุนในอดตีจากการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพอืขาย จากการคํานวณกําไรทางภาษีในอนาคตซงึอา้งองิจากแผน

ธรุกจิและงบประมาณทไีดร้บัอนุมตั ิกลุ่มกจิการสรุปว่าจะสามารถใชป้ระโยชน์จากสนิทรพัย์ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชดีงักล่าว 

ไดภ้ายในระยะเวลา 5 ปี 

 

(ซ) การกาํหนดอายสุญัญาเช่า 

 

กลุ่มกจิการพจิารณาขอ้เท็จจรงิและสภาพแวดล้อมทเีกยีวขอ้งทงัหมดทีทําให้เกดิสงิจูงใจทางเศรษฐกิจสําหรบัผู้เช่า ในการใชส้ทิธิ

ขยายอายุสญัญาเช่าหรอืไมใ่ชส้ทิธใินการยกเลกิสญัญาเชา่เพอืกําหนดอายุสญัญาเช่า กลุ่มกจิการพจิารณาการกาํหนดอายุสญัญาเช่า 

กต่็อเมอืสญัญาเช่านนัมคีวามแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลทรีะยะเวลาการเช่าจะถกูขยายหรอืถูกยกเลกิ  

 

สาํหรบัการเช่าอสงัหารมิทรพัย ์ปัจจยัหลกัทเีกยีวขอ้งมากทสีุดคอืระยะสญัญาเชา่ในอดตี คา่ใชจ้า่ย และสภาพของสนิทรพัยท์เีช่า 

 

สทิธิขยายอายุสญัญาเช่าส่วนใหญ่ในสญัญาเช่าอาคารสํานักงานไม่ได้ถูกรวมอยู่ในหนีสนิตามสญัญาเช่า เนืองจากกลุ่มกิจการ

พจิารณา ก) สภาพของสนิทรพัยท์เีช่า และ/หรอื ข) การเปลยีนแทนสนิทรพัยจ์ะไม่ก่อใหเ้กดิตน้ทุนอย่างมสีาระสาํคญั 

 

อายุสญัญาเช่าจะถูกประเมินใหม่เมือกลุ่มกิจการใช้ (หรือไม่ใช้) สทิธิหรือกลุ่มกิจการมีภาระผูกพันในการใช้ (หรือไม่ใช้สิทธิ)  

การประเมนิความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลจะเกิดขึนเมอืเกิดเหตุการณ์ทีมีนัยสําคญัหรือการเปลียนแปลงของสภาพแวดล้อม 

ทมีนีัยสาํคญั ซงึมผีลกระทบต่อการประเมนิอายุสญัญาเช่าและอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มกจิการ  
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(ฌ) การกาํหนดอตัราการคิดลดของหนีสินตามสญัญาเช่า 

 

กลุ่มกจิการประเมนิอตัราดอกเบยีการกูย้มืสว่นเพมิของผูเ้ช่าดงันี 

 

 ใช้ขอ้มลูทกีารจดัหาเงนิทุนจากบุคคลทสีามของแต่ละกจิการทเีป็นผูเ้ช่าและปรบัปรุงขอ้มูลทไีดร้บัใหส้ะทอ้นกบัการเปลยีนแปลง

ในปัจจยัทางดา้นการเงนิของผูเ้ช่าหากเป็นไปได ้

 ปรบัปรุงสญัญาเช่าโดยเฉพาะเจาะจง เช่น อายุสญัญาเช่า  

 

(ญ) การด้อยค่าของสินทรพัยท์างการเงิน 

 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ทางการเงนิอา้งองิจากสมมตฐิานทีเกยีวกบัความเสยีงในการผดินัดชําระหนีและอตัรา

การขาดทุนทคีาดว่าจะเกดิ กลุ่มกจิการใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิขอ้สมมตฐิานเหล่านี และพจิารณาเลอืกปัจจยัทส่ีงผลต่อการ

คาํนวณการดอ้ยค่าบนพนืฐานของขอ้มลูในอดตีของกลุ่มกจิการและสภาวะแวดล้อมทางตลาดทเีกิดขนึ รวมทงัการคาดการณ์

เหตุการณ์ในอนาคต ณ ทุกสนิรอบระยะเวลารายงาน 

 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

39 

 

8 ข้อมูลจาํแนกตามส่วนงาน 
 

ส่วนงานดําเนินงานได้ถูกรายงานในลกัษณะเดียวกบัรายงานภายในทนํีาเสนอใหผู้้มอํีานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน ผูม้ีอํานาจตดัสนิใจสูงสุดด้านการดําเนินงาน หมายถึง บุคคลทมีหีน้าทใีนการจัดสรรทรพัยากร และประเมินผล 

การปฏบิตังิานของส่วนงานดําเนินงาน ซงึพจิารณาว่าคอื ประธานเจ้าหน้าทบีรหิารททีาํการตดัสนิใจเชงิกลยทุธ ์
 

ขอ้มูลทมีสีาระสําคญัเกยีวกบัรายไดแ้ละกําไรของแต่ละสว่นงานทรีายงาน มดีงัต่อไปน ี
 

 สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม  

 

ธรุกิจพฒันา 

อสงัหาริมทรพัยเ์พอืขาย ธรุกิจรบัเหมาก่อสร้าง ธรุกิจอนืๆ 

การตดัรายการบญัชี 

ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 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 1,049,940 1,031,088 69,175 133,647 66,666 28,273 - - 1,185,781 1,193,008 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - - 139,787 301,243 - - (139,787) (301,243) - - 

รวมรายได ้ 1,049,940 1,031,088 208,962 434,890 66,666 28,273 (139,787) (301,243) 1,185,781 1,193,008 
           

ประเภทของการรบัรูร้ายได ้           

ณ จุดใดจุดหนงึ 1,049,940 1,031,088 - - - - - - 1,049,940 1,031,088 

ตลอดช่วงระยะเวลา - - 208,962 434,890 66,666 28,273 (139,787) (301,243) 135,841 161,920 

รวม 1,049,940 1,031,088 208,962 434,890 66,666 28,273 (139,787) (301,243) 1,185,781 1,193,008 
           

เงนิปันผลรบั - 68,998 - - - - - (68,998) - - 

ดอกเบยีรบั 27,338 42,024 527 36 36 13 (27,649) (41,650) 252 423 

รายไดอ้นื 13,539 4,176 4,912 6,526 146,431 163,048 (139,061) (156,613) 25,821 17,137 

รวมรายได ้ 1,090,817 1,146,286 214,401 441,452 213,133 191,334 (306,497) (568,504) 1,211,854 1,210,568 
           

กําไร )ขาดทนุ(  กอ่นภาษเีงนิได ้ 44,854 120,228 (114,732) (89,450) 114,874 127,992 (824) (71,864) 44,172 86,906 

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษเีงนิได ้(หมายเหตขุอ้ 30)         42 (27,337) 

กําไรสุทธสิาํหรบัปี         44,214 59,569 
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ธรุกิจพฒันา 

อสงัหาริมทรพัยเ์พือขาย ธรุกิจรบัเหมาก่อสร้าง ธรุกิจอืนๆ 

การตดัรายการบญัชี 

ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

           
สนิทรพัย์ตามส่วนงาน 6,185,377 5,636,731 407,102 492,543 830,462 400,592 (1,845,854) (986,299) 5,577,087 5,543,567

สนิทรพัยท์ไีม่ไดปั้นสว่น - - - - - - - - - -

สนิทรพัยท์งัสนิตามงบการเงนิรวม 6,185,377 5,636,731 407,102 492,543 830,462 400,592 (1,845,854) (986,299) 5,577,087 5,543,567

       

หนีสนิตามส่วนงาน 3,307,497 2,976,351 403,408 480,443 165,479 89,258 (983,049) (645,265) 2,893,335 2,900,787

หนีสนิทไีม่ไดปั้นสว่น - - - - - - - - - -

หนีสนิทงัสนิตามงบการเงนิรวม 3,307,497 2,976,351 403,408 480,443 165,479 89,258 (983,049) (645,265) 2,893,335 2,900,787
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9 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิสดในมอื 512 376 68 76 

เงนิฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 4,792 3,138 1,101 237 

เงนิฝากธนาคารประเภทออมทรพัย ์ 282,404 23,494 201,175 13,338 

เชค็รบัจากลูกคา้ 4,496 7,774 2,297 7,759 

รวม 292,204 34,782 204,641 21,410 
 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 เงนิฝากธนาคารมอีตัราดอกเบยีร้อยละ 0.13 ถงึ ร้อยละ 0.75 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : ร้อยละ 0.20 ถงึ

รอ้ยละ 0.75 ต่อปี) 
 

10 ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน - สทุธิ 
 

10.1  ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหนีการคา้ - บคุคลหรอืกจิการอนืๆ 53,407 52,762 1,401 1,401 

 - กจิการทเีกยีวขอ้งกนั  

      (หมายเหตุขอ้ 34 ข)) 53 574 - - 

หกั คา่เผอืผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ (9,978) (15,183) (1,401) (1,401) 

ลูกหนีการคา้ - สทุธ ิ 43,482 38,153 - - 

ลูกหนีอนื - บคุคลหรอืกจิการอนืๆ 23,073 15,019 450 451 

 - บรษิทัย่อย และ กจิการทเีกยีวขอ้งกนั 

(หมายเหตุขอ้ 34 ข)) 96 67 1,106 4,631 

รายไดค้า้งรบั 7,085 - - - 

เงนิจา่ยล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง 6,364 1,873 - - 

คา่ใชจ้า่ยจ่ายล่วงหน้า 19,427 31,690 7,911 24,451 

อนืๆ 685 2,176 1,953 1,608 

 100,212 88,978 11,420 31,141 
 

มลูคา่ยุตธิรรมของลกูหนีการคา้  
 

เนืองจากลกัษณะของลูกหนีการคา้เป็นสนิทรพัยห์มนุเวยีน มลูคา่ยุตธิรรมจงึใกลเ้คยีงกบัมลูค่าตามบญัช ี 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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10.2  การด้อยค่าของลูกหนีการค้า 

 

ขอ้มลูเกยีวกบัคา่เผอืการดอ้ยค่าของลูกหนกีารคา้ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี 

 

 งบการเงินรวม 

 

ยงัไม่ถึง

กาํหนดชาํระ 

พนับาท 

ไม่เกิน 

3 เดือน 

พนับาท 

3 - 6 เดือน 

พนับาท 

6 - 12 เดือน 

พนับาท 

เกินกว่า 

12 เดือน 

 พนับาท 

รวม 

พนับาท 

       

ณ วนัที 31 ธนัวาคม  

   พ.ศ. 2564       

มลูคา่ตามบญัชขีนัตน้       

   - ลูกหนีการคา้ 385 32,456 10,790 85 9,744 53,460 

คา่เผอืผลขาดทุน - (577) (357) (68) (8,976) (9,978) 

       

ณ วนัที 31 ธนัวาคม  

   พ.ศ. 2563         

มลูคา่ตามบญัชขีนัตน้       

   - ลูกหนีการคา้ 282 31,955 207 11,569 9,852 53,336 

คา่เผอืผลขาดทุน - - - (7,249) (7,934) (15,183) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ยงัไม่ถึง

กาํหนดชาํระ 

พนับาท 

ไม่เกิน 

3 เดือน 

พนับาท 

3 - 6 เดือน 

พนับาท 

6 - 12 เดือน 

พนับาท 

เกินกว่า 

12 เดือน 

 พนับาท 

รวม 

พนับาท 

       

ณ วนัที 31 ธนัวาคม  

   พ.ศ. 2564       

มลูคา่ตามบญัชขีนัตน้       

   - ลกูหนีการคา้ - - - - 1,401 1,401 

คา่เผอืผลขาดทุน - - - - (1,401) (1,401) 

       

ณ วนัที 31 ธนัวาคม  

   พ.ศ. 2563       

มลูคา่ตามบญัชขีนัตน้       

   - ลกูหนีการคา้ - - - - 1,401 1,401 

คา่เผอืผลขาดทุน - - - - (1,401) (1,401) 

 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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รายการกระทบยอดค่าเผือผลขาดทุนสําหรับลูกหนีการค้าและสินทรัพย์ทีเกิดจากสัญญาสําหรับปีสินสุดวันที 31 ธันวาคม  

มดีงันี 

 

 งบการเงินรวม 

 ลูกหนีการค้า 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

ค่าเผอืผลขาดทุน ณ วนัที 1 มกราคม (15,183) (7,141) 

รบัรูค้า่เผอืผลขาดทุนในกาํไรหรอืขาดทุนในระหว่างปี (373) (8,042) 

กลบัรายการคา่เผอืผลขาดทุน 5,578 - 

ค่าเผอืผลขาดทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม (9,978) (15,183) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ลูกหนีการค้า 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

   

ค่าเผอืผลขาดทุน ณ วนัที 1 มกราคม (1,401) (1,401) 

ค่าเผอืผลขาดทุน ณ วนัที 31 ธนัวาคม (1,401) (1,401) 

 

กลุ่มกจิการตดัจาํหน่ายลูกหนีการค้าและสนิทรพัยท์เีกดิจากสญัญาเมอืคาดว่าจะไม่ไดร้บัชําระคนื ขอ้บ่งชทีคีาดว่าจะไม่ไดร้บัชาํระคนื 

เช่น การไม่ยอมปฏบิตัติามหรอืเขา้ร่วมในแผนการชําระหนีหรอืทยอยชําระหนี การไม่ชําระเงนิตามสญัญาหรอืไม่สามารถติดต่อได ้

เป็นระยะเวลามากกว่า 365 วนั นบัจากวนัครบกําหนดชาํระ  

 

ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของลูกหนีการค้าและสนิทรพัย์ทเีกิดจากสญัญาจะแสดงเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าสุทธใินกําไรก่อน

ตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได ้กลุ่มกจิการจะรบัรูจ้ํานวนทไีดร้บัชาํระสาํหรบัจาํนวนทไีดต้ดัจาํหน่ายไปแล้วเป็นยอดหกัจากรายการ

ทไีดบ้นัทกึผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 

 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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11 สินทรพัยท์างการเงินและหนีสินทางการเงิน 

 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทสนิทรพัยแ์ละหนีสนิทางเงนิ ดงัตอ่ไปน ี

 

 งบการเงินรวม 

 มูลค่ายติุธรรม   

 ผา่นกาํไร ราคาทุน  

 ขาดทุน ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรพัยท์างการเงิน    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 292,204 292,204 

ลูกหนีการคา้และลกูหนีอนื - สทุธ ิ - 100,212 100,212 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่กจิการอนื - 300 300 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทมีภีาระคาํประกนั - 10,332 10,332 

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม 

   ผ่านกําไรหรอืขาดทุน 171,600 - 171,600 

    

หนีสินทางการเงิน    

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ    

   บคุคลทเีกยีวขอ้งกนัและกจิการอนื - 258,990 258,990 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื - 236,901 236,901 

หนีสนิหมนุเวยีนอนื - 11,515 11,515 

เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้ - 2,351,898 2,351,898 

หนีสนิตามสญัญาเช่า - 6,432 6,432 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่ายติุธรรม   

 ผา่นกาํไร ราคาทุน  

 ขาดทุน ตดัจาํหน่าย มูลค่ายติุธรรม 

 พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรพัยท์างการเงิน    

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - 204,641 204,641 

ลูกหนีการคา้และลกูหนีอนื - สทุธ ิ - 11,420 11,420 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัและดอกเบยีคา้งรบัจากบรษิทัยอ่ย - 417,924 417,924 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทมีภีาระคาํประกนั - 523 523 

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม    

   ผา่นกาํไรหรอืขาดทุน 171,600 - 171,600 
    

หนีสินทางการเงิน    

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ    

   บุคคลทเีกยีวขอ้งกนัและกจิการอนื - 127,478 127,478 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื - 209,342 209,342 

หนีสนิหมนุเวยีนอนื - 1,495 1,495 

เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู้ - 1,967,573 1,967,573 

หนีสนิตามสญัญาเช่า - 117,691 117,691 
 

11.1 สินทรพัยท์างการเงินทีวดัมูลค่าด้วย FVPL 
 

ก) การจดัประเภทรายการสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ย FVPL 
 

กลุ่มกจิการไดจ้ดัประเภทรายการต่อไปนีเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย FVPL 
 

 เงนิลงทุนในตราสารหนีทีไม่เข้าเงอืนไขในการจัดประเภทเป็นสินทรพัย์ทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย และ ดว้ย FVOCI 

 เงนิลงทุนในตราสารทุนทถีอืไวเ้พอืคา้ 

 เงนิลงทุนในตราสารทุนทกีลุ่มกจิการไม่ได้เลอืกทจีะวดัมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็อืน ณ วนัทรีบัรู้

รายการเรมิแรก 
 

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ยมลูคา่ยุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนประกอบด้วยรายการต่อไปนี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
พ.ศ. 2564 

มูลค่ายติุธรรม 
พนับาท 

พ.ศ. 2563 
ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 
พนับาท 

 
พ.ศ. 2564 

มูลคา่ยติุธรรม 
พนับาท 

พ.ศ. 2563 
ราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย 
พนับาท 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน     
ตราสารหนีทไีม่อยู่ในความตอ้งการ 
   ของตลาด 171,600 171,600 171,600 171,600 

 171,600 171,600 171,600 171,600 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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รายการเคลอืนไหวสาํหรบัสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกาํไรหรอืขาดทุน สําหรบัปีสนิสดุวนัท ี

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี 

 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564   
ราคาตามบญัชตีน้ปี - สุทธ ิ 171,600 171,600 
การลงทุนเพมิขนึ - - 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 171,600 171,600 
 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 สนิทรพัย์ทางการเงนิทวีดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมผ่านกําไรหรอืขาดทุนประกอบด้วยหุ้น

สามัญในบรษิัททีไม่เกียวข้องกันแห่งหนึง จํานวน 78,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2,200 บาท รวมมูลค่า 171.6 ล้านบาท  

เป็นร้อยละ 25 จากจํานวนหุ้นทงัหมด (พ.ศ. 2563 : จํานวน 78,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 2,200 บาท รวมมูลค่า 171.6 ล้านบาท 

เป็นรอ้ยละ 25 จากจาํนวนหุ้นทงัหมด) สนิทรพัย์ทางการเงนิดงักล่าวจดัเป็นตราสารหนี เนืองจากมเีงอืนไขของการซอื

หุน้คนืในราคาทจี่ายซอืหุ้นบวกดว้ยดอกเบยี หกัเงนิปันผลทไีดร้บัตลอดระยะเวลาการลงทุน หากบรษิทัทไีม่เกยีวขอ้ง

กนัดงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัติามเงอืนไขในสญัญาจะซอืจะขายหุน้ไดส้าํเรจ็ 

 

ตารางต่อไปนีแสดงสนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมในแต่ละระดบั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม  

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

ข้อมูลระดบัที 3     
สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูคา่ 
   ดว้ยมลูคา่ยุตธิรรม     
   ผา่นกําไรหรอืขาดทุน  
      - ตราสารหนี 171,600 171,600 171,600 171,600 
 

การประเมนิมลูคา่ยตุธิรรมของหุน้สามญันี อา้งองิจากการราคาซอืหุน้คนืในราคาทจี่ายซอืบวกดว้ยดอกเบยี หกัเงนิปันผล

ทีได้รบัตลอดระยะเวลาการลงทุน เนืองจากฝ่ายบรหิารเห็นว่ายงัมคีวามไม่แน่นอนในเรอืงความสามารถของบริษัท 

ทไีมเ่กยีวขอ้งกนัแห่งหนึง ในการปฏบิตัติามเงอืนไขในสญัญาจะซอืจะขายหุน้ 

 

การคํานวณดงักล่าวใช้วธิีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสเงนิสด ข้อมูลทีไม่สามารถสงัเกตไดท้ีสําคัญของลําดบัชนัของ

มลูค่ายุตธิรรมระดบั 3 คอือตัราคดิลดทปีรบัปรุงความเสยีง อา้งองิจากตน้ทุนทางการเงนิถวัเฉลยีของเงนิทุน (Weighted 

average cost of capital) ของบรษิทัจดทะเบยีน ทอีตัรารอ้ยละ 9.25 
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ความสมัพนัธข์องขอ้มลูทไีม่สามารถสงัเกตไดก้บัมลูคา่ยุตธิรรมแสดงดงัต่อไปนี 

   การเปลียนแปลงมูลค่ายติุธรรม 

   

การเพิมขนึ 

ของข้อสมมติ 

การลดลง 

ของข้อสมมติ 

 

ข้อมูลทีไม่ 

สามารถสงัเกตได้ 

 

การเปลียนแปลง 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 

ล้านบาท 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 

ล้านบาท 

     

สนิทรพัยท์างการเงนิทวีดัมลูค่าดว้ย FVPL อตัราคดิลดทปีรบัความเสยีง รอ้ยละ 1 -3.20 +3.08 

 

12 โครงการอสงัหาริมทรพัยร์ะหว่างการพฒันา - สทุธิ 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

คา่ทดีนิและค่าพฒันาทดีนิ  753,165  959,920  517,785  580,648 

คา่ก่อสรา้งและอนืๆ  143,329  783,478  483,199  791,349 

ตน้ทุนการกูย้มื  320,771  363,560  272,727  263,481 

หอ้งชุดพรอ้มขาย  973,070  976,430  981,584  940,450 

บา้นพรอ้มขาย  154,690 153,585  165,465  164,359 

วตัถุดบิ  17,885 26,381 - - 

งานระหว่างทาํ  19,672 47,942 - - 

สนิคา้สาํเรจ็รูป  18,418 23,580 - - 

รวม 2,401,000 3,334,876 2,420,760 2,740,287 

     

หกั คา่เผอืการลดลงของมูลคา่โครงการ     

    อสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างการพฒันา      

    -  บา้นพรอ้มขาย  (53,602)  (51,781)  (53,602)  (51,781) 

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

สุทธ ิ 2,347,137 3,282,834 2,366,897 2,688,245 

     

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนทรีวมเป็นตน้ทุน     

   พฒันาอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งปี 98,032 163,328 70,396 129,950 

     

อตัราดอกเบยีของตน้ทุนเงนิกูย้มื (รอ้ยละต่อปี) 4.96 - 10.11 4.99 - 10.11 5.42 - 9.29 5.12 - 9.40 
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2564 โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างการพฒันาจาํนวน 812.36 ลา้นบาทถูกจดัประเภทใหม่เป็นเป็นทดีนิ อาคาร

และอุปกรณ์ในงบการเงนิรวม (หมายเหตุขอ้ 18) 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 
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13 สินทรพัยที์ใช้เป็นหลกัประกนั 

 

สนิทรพัยท์กีลุ่มกจิการใชเ้ป็นหลกัประกนั ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 

     

(ก) โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างการพฒันา 2,116 2,924 2,256  2,553 

(ข) เงนิฝากสถาบนัการเงนิทมีภีาระคาํประกนั 10 17 1  2 

(ค) เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอนื - 10 -  10 

(ง) โครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา 870 807 495 682 

(จ) ทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิ

         (อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร) 598 54 - - 

(ฉ) สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธ ิ 50 57 - - 

 3,644 3,869 2,752 3,247 

 

รายละเอยีด 

 

ก) บริษัทและบริษัทย่อยได้นําโครงการอสงัหาริมทรพัย์ระหว่างการพัฒนาไปจดจํานอง เพือคําประกันวงเงินเบิกเกินบัญช ี 

เงนิกูย้มืระยะสนั และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และหนงัสอืคาํประกนัจากสถาบนัการเงนิ  

ข) บรษิัทและบรษิัทย่อยนําเงนิฝากออมทรพัยแ์ละเงนิฝากประจําไปวางไว้กบัสถาบนัการเงนิเพือคําประกนัวงเงนิเบกิเกินบญัช ี 

เงนิกูย้มืระยะยาวและหนังสอืคาํประกนัของบรษิทัและบรษิทัยอ่ย 

ค) บรษิทัไดอ้อกตวัแลกเงนิใหก้บับรษิทัหลกัทรพัย์แห่งหนึงเพอืคาํประกนัออกหุน้กูข้องบรษิทั 

ง) บรษิัทได้นําโครงการอสงัหารมิทรพัย์รอการพฒันาไปจดจํานองเพอืคาํประกนัเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทบีรษิัท 

และบรษิทัยอ่ยแห่งหนึงไดร้บัจากสถาบนัการเงนิ 

จ) บรษิัทและบรษิัทย่อยไดนํ้าทดีนิ อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร - สุทธไิปจดจํานองเพือคําประกนัวงเงนิเบกิเกินบญัช ีและ    

เงนิกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึง 

ฉ) บรษิทัยอ่ยแห่งหนึงไดนํ้าสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สทุธไิปจดจาํนองไวก้บัสถาบนัการเงนิเพอืคาํประกนัวงเงนิสนิเชอืทบีรษิทัย่อย 

 ไดร้บัจากสถาบนัการเงนิดงักล่าว 

 

 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 
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14 สินทรพัยห์มนุเวียนอืน 

 

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอนื ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

เงนิมดัจําคา่วสัดุ 5,951 1,307 803 17,826 

เงนิมดัจําคา่บรกิาร 4,612 100 - - 

สาํนกังานขาย - สุทธ ิ 1,304 9,727 - - 

อนืๆ 3,504 2,553 102 263 

 15,371 13,687 905 18,089 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

50 

 

15 เงินลงทุนในบริษทัย่อย - สทุธิ 
 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 และเงนิปันผลรบัจากเงนิลงทุนสาํหรบัแตล่ะปี มดีงัน ี
 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สดัส่วนการถือหุ้น ทนุทีเรียกชาํระแล้ว ราคาทนุ ค่าเผอืการด้อยคา่ มลูคา่สทุธิ เงินปันผลรบั 

  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 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

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

บริษทัย่อยทีบริษทัถือหุ้นทางตรง             
              

บรษิทั พระยาพาณิชย ์ 

  พรอ็พเพอรต์ ีจํากดั พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์ 99.99 99.99 30,000 30,000 29,999 29,999 - - 29,999 29,999 - 68,998 

บรษิทั ไทยสยามนคร จํากดั รบัเหมากอ่สรา้ง 99.98 99.98 100,000 100,000 99,983 99,983 (47,250) (47,250) 52,733 52,733 - - 

บรษิทั สยามนคร จํากดั 

 

พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์และ

ใหบ้รกิารดา้น

อสงัหารมิทรพัย ์ 98.68 98.68 80,000 80,000 78,945 78,945 - - 78,945 78,945 - - 

บรษิทั ซีทเูอช จาํกดั บรหิารจดัการทพีกั 99.99 - 300,000 - 300,000 - - - 300,000 - - - 

บรษิทั เทเลดอ็ค จํากดั 

 

จําหน่ายเครอืงมอืทางการ

แพทย ์ 99.99 - 10,000 - 10,000 - - - 10,000 - -  

บรษิทั ซเีมดเิทค จํากดั จําหน่ายเวชภณัฑส์มุนไพร 99.99 - 10,000 - 10,000 - - - 10,000 - - - 

บรษิทั แคนนาบเิทค จํากดั จําหน่ายเวชภณัฑ์สมุนไพร 99.97 - 1,000 - 999 - - - 999 - - - 

รวม    531,000 210,000 529,926 208,927 (47,250) (47,250) 482,676 161,677 - 68,998 
              

บริษทัย่อยทีบริษทัถือหุ้นทางอ้อม             
              

บรษิทั ซีทเูอชวนั จํากดั บรหิารจดัการทพีกั 99.40 - 200,000 - 200,000 - - - 200,000 - - - 
 

บรษิทัยอ่ยทงัหมดดาํเนินธุรกจิในประเทศไทย 
 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัรบัรู้ค่าเผอืการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทั ไทยสยามนคร จํากดั (TSN) เป็นจํานวน 47.25 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 47.25 ล้านบาท) เนืองจากผลประกอบการของธุรกจิก่อสรา้ง 

ยงัมีความผนัผวน TSN มสี่วนของเจ้าของเป็นจํานวน 0.60 ล้านบาท (พ.ศ. 2563: มีส่วนของเจ้าของเป็นจํานวน 9.22 ล้านบาท) ขาดทุนสะสม 101 ล้านบาท (พ.ศ. 2563: ขาดทุนสะสม 91.18 ล้านบาท) และมหีนีสนิ

หมุนเวยีนรวมสงูกว่าสนิทรพัย์หมุนเวยีนรวมจํานวน 104.17 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563: 128.77 ลา้นบาท) ผูบ้รหิารประเมนิมูลค่าสาํหรบัการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนใน TSN ดงักล่าว โดยคาํนวณมลูค่าทคีาดว่าจะไดร้บัคนืดว้ย

วธิมีลูคา่จากการใช ้



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 
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มูลค่าทจีะได้รบัคนืมาจากมูลค่าจากการใชซ้งึประมาณจากการคดิลดกระแสเงนิสด โดยใชอ้ตัราคดิลดอ้างองิจากต้นทุนทางการเงนิ 

ถวัเฉลียของเงินลงทุน (Weighted average cost of capital) ทีอตัราร้อยละ 10 และใช้อัตราเติบโตของกระแสเงินสดระยะยาวท ี 

รอ้ยละ 1.80 

 

ความสมัพนัธข์องขอ้มลูทไีม่สามารถสงัเกตไดก้บัมลูคา่ทจีะไดร้บัคนืแสดงดงัต่อไปนี 

 

   การเปลียนแปลงมูลค่าทีจะได้รบัคืน 

 

 

 การเพิมขนึ 

ของข้อสมมติ 

การลดลง 

ของข้อสมมติ 

 

ข้อมูลทีไม่ 

สามารถสงัเกตได้ 

 

การเปลียนแปลง 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 

ล้านบาท 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2564 

ล้านบาท 
     

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 

 

อตัราการเตบิโตของ 

กระแสเงนิสดระยาว รอ้ยละ 1 29.54 (23.42) 

อตัราคดิลดทปีรบั 

   ความเสยีง รอ้ยละ 1 (32.14) 40.64 

 

1) บริษทั ซีทูเอช จาํกดั (C2H) 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครงัที 1/2564 เมอืวนัที 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มีมติอนุมตัใิห้จดัตงับริษัทย่อยใหม ่

เพอืดําเนินธุรกิจกลุ่มกิจการโรงแรมและพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ให้เช่า ซงึได้จดทะเบยีนจดัตงับรษิัทกบักระทรวงพาณิชย ์ 

เมือวันที 22 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมีทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นสามัญจํานวน 500 หุ้น มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 100 บาท  

เป็นจาํนวนเงนิ 50,000 บาท ซงึเรยีกชาํระเตม็มลูค่าแล้ว ทงันีบรษิทัถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.40 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร ครงัท ี9/2564 เมอืวนัท ี14 มถินุายน พ.ศ. 2564 ผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัเิพมิทุนจดทะเบยีน

ของ C2H ซงึเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั จากหุน้สามญัจาํนวน 500 หุ้น เป็นหุน้สามญัจํานวน 20,000 หุน้ โดยมมีูลค่าทตีราไว ้

หุ้นละ 100 บาท โดยเมอืวนัที 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 C2H ได้รบัค่าหุ้นสาํหรบัหุ้นสามญัทีเพมิจํานวน 19,500 หุ้น โดยม ี

มลูค่าทตีราไว ้100 บาท เป็นจํานวนเงนิ 1.95 ล้านบาท โดยมมีูลค่าทชีาํระแล้วตามมลูค่าทตีราไว้ และไดจ้ดทะเบยีนเพมิทุน

กบักระทรวงพาณิชยเ์มอืวนัท ี8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จากการเพมิทุนดงักล่าว ทาํให้บรษิทัมเีงนิลงทุนเพมิขนึ 1.95 ลา้นบาท 

ดว้ยสดัสว่นการถอืหุน้ใหมท่รีอ้ยละ 99.985 (ณ วนัท ี22 เมษายน พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 99.40) 

 

ในการประชุมวิสามญัผูถ้อืหุ้น ครงัท ี3/2564 เมอืวนัท ี18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผู้ถอืหุ้นไดม้มีตอินุมตัเิพมิทุนจดทะเบยีนของ 

C2H ซึงเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท จากหุ้นสามญัจํานวน 20,000 หุ้น เป็นหุ้นสามญัจํานวน 3,000,000 หุ้น โดยมมีูลค่าทีตราไว ้

หุ้นละ 100 บาท โดยเมอืวนัท ี18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 C2H ไดร้บัค่าหุ้นสาํหรบัหุ้นสามญัทเีพมิจํานวน 2,980,000 หุ ้น โดยมี

มลูค่าทีตราไว้ 100 บาท เป็นจาํนวนเงนิ 298 ล้านบาท โดยมมีูลค่าทชีําระแล้วตามมูลค่าทตีราไว ้และไดจ้ดทะเบยีนเพมิทุน 

กบักระทรวงพาณิชย์เมอืวนัท ี25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 จากการเพมิทุนดงักล่าว ทําให้บรษิทัมเีงนิลงทุนเพมิขนึ 298 ลา้นบาท 

ดว้ยสดัสว่นการถอืหุน้ใหมท่รีอ้ยละ 99.999 (ณ 30 มถุินายน พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 99.985) 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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2) บริษทั เทเลดอ็ค จาํกดั (TLD) 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครงัท ี1/2564 เมือวนัที 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 มีมติอนุมัตใิห้จดัตงับริษัทย่อยใหม่เพือ 

เพอืดาํเนินธรุกจิดา้นการแพทย ์ซงึไดจ้ดทะเบยีนจดัตงับรษิทักบักระทรวงพาณิชย ์เมอืวนัท ี22 เมษายน พ.ศ. 2564 โดยมทีุน 

 

จดทะเบยีนเป็นหุน้สามญัจาํนวน 500 หุน้ มลูค่าทตีราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจาํนวนเงนิ 50,000 บาท ซงึเรยีกชําระเตม็มลูคา่แลว้ 

ทงันีบรษิทัถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.40 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครงัที 13/2564 เมือวันที 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเพิมทุน 

จดทะเบยีนของ TLD ซงึเป็นบรษิัทย่อยของบรษิทั จากหุ้นสามญัจํานวน 500 หุ้น เป็นหุ้นสามญัจํานวน 100,000 หุ้น โดยม ี

มลูค่าทตีราไว ้หุน้ละ 100 บาท โดยเมอืวนัท ี22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ไดร้บัค่าหุน้สําหรบัหุน้สามญัทเีพมิจํานวน 99,500 หุน้

โดยมมีลูค่าทตีราไว้ 100 บาท เป็นจํานวนเงนิ 9.95 ล้านบาท โดยมมีลูค่าทชีาํระแล้วตามมลูค่าทตีราไว้ และไดจ้ดทะเบยีนเพมิทุน

กบักระทรวงพาณิชย์เมอืวนัท ี30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 จากการเพมิทุนดงักล่าว ทําให้บรษิัทมเีงนิลงทุนเพิมขนึ 9.95 ล้านบาท 

ดว้ยสดัสว่นการถอืหุน้ใหมท่รีอ้ยละ 99.99 (ณ วนัท ี22 เมษายน พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 99.40) 

 

3) บริษทั ซีเมดิเทค จาํกดั (CMT) 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารครงัที 9/2564 เมือวนัที 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 มีมติอนุมัติให้จัดตงับริษัทย่อยใหม ่

เพอืดาํเนินธุรกิจเกยีวกบัผลติภณัฑท์างดา้นเวชภณัฑ์ เคมภีณัฑ์ ซงึไดจ้ดทะเบยีนจดัตงับรษิทักบักระทรวงพาณิชย ์เมอืวนัท ี

11 มถุินายน พ.ศ. 2564 โดยมทีุนจดทะเบยีนเป็นหุน้สามญัจาํนวน 10,000 หุน้ มลูค่าทตีราไวหุ้น้ละ 100 บาท เป็นจํานวนเงนิ 

1,000,000 บาท ซงึเรยีกชาํระเตม็มลูค่าแล้ว ทงันีบรษิทัถอืหุน้ในบรษิทัดงักล่าวเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 75 

 

ในการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ ้น ครงัท ี2/2564 เมอืวนัท ี15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 ผูถ้อืหุ้นไดม้มีตอินุมตัเิพมิทุนจดทะเบยีน

ของ CMT ซงึเป็นบรษิัทย่อยของบรษิทั จากหุน้สามญัจาํนวน 10,000 หุน้ เป็นหุน้สามญัจํานวน 100,000 หุน้ โดยมมูีลค่าทตีราไว ้

หุน้ละ 100 บาท โดยเมอืวนัท ี17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 CMT ไดร้บัค่าหุน้สาํหรบัหุน้สามญัทเีพมิจาํนวน 90,000 หุน้ โดยมี

มูลค่าทีตราไว้ 100 บาท เป็นจํานวนเงนิ 9 ล้านบาท โดยมีมูลค่าทีชําระแล้วตามมูลค่าทตีราไว ้และได้จดทะเบยีนเพมิทุน 

กบักระทรวงพาณิชยเ์มอืวนัท ี19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 จากการเพมิทุนดงักล่าว ทําใหบ้รษิทัมเีงนิลงทุนเพิมขนึ 9.25 ลา้นบาท 

ดว้ยสดัสว่นการถอืหุน้ใหมท่รีอ้ยละ 99.997 (ณ 18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564: รอ้ยละ 75)  

 

4) บริษทั แคนนาบิเทค จาํกดั (CBT) 

 

ในการประชุมวิสามญัผู้ถอืหุ้น ครงัที 1/2564 เมอืวนัที 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผู้ถอืหุ้นของบรษิัทได้มมีตอินุมตัิการซือหุ้น

สามญัของ CBT ซึงเดมิเป็นกจิการทเีกียวขอ้งกนักบับรษิัท จํานวน 500 หุ้น มูลค่าทตีราไว้หุ้นละ 100 บาท เป็นจํานวนเงนิ 

50,000 บาท คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 99.40 

 

ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุ้น ครงัท ี2/2564 เมอืวนัท ี15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 ผูถ้อืหุ้นไดม้มีตอินุมตัเิพมิทุนจดทะเบยีน

ของ CBT ซงึเป็นบรษิทัย่อยของบรษิทั จากหุ้นสามญัจาํนวน 500 หุน้ เป็นหุ้นสามญัจํานวน 10,000 หุน้ โดยมมีลูค่าทตีราไว ้

หุ้นละ 100 บาท โดยเมือว ันที 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 CBT ได้รับค่าหุ้นสําหรบัหุ้นสามัญทีเพิมจํานวน 9,500 หุ้น  

โดยมมีลูค่าทตีราไว ้100 บาท เป็นจาํนวนเงนิ 0.95 ลา้นบาท โดยมมีลูค่าทชีาํระแล้วตามมูลค่าทตีราไว ้และไดจ้ดทะเบยีนเพมิ

ทุนกับกระทรวงพาณิชย์เมือวันที 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 จากการเพิมทุนดังกล่าว ทําให้บริษัทมีเงินลงทุนเพิมขึน  

0.95 ลา้นบาท ดว้ยสดัสว่นการถอืหุน้ใหมท่รีอ้ยละ 99.97 (ณ 17 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564: รอ้ยละ 99.40)  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 
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5) บริษทั ซีทูเอชวนั จาํกดั (C2H1) 

 

ในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี3/2564 เมอืวนัที 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ผูถ้อืหุ้นของ C2H ซงึเป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท 

ไดม้มีตอินุมตักิารจดัตงับรษิัท ซทีูเอชวนั จาํกดั (C2H1) เพอืดาํเนินธุรกจิกลุ่มกจิการโรงแรมและพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ช่า 

ซงึไดจ้ดทะเบยีนจดัตงับรษิัทกบักระทรวงพาณิชย์ เมอืวนัท ี25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โดยมทีุนจดทะเบยีนเป็นหุน้สามญัจํานวน 

2,000,000 หุ้น มูลค่าทตีราไวหุ้้นละ 100 บาท เป็นจํานวนเงนิ 200 ล้านบาท ซงึเรยีกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ทงันี C2H ถอืหุ ้น 

ในบรษิทัดงักล่าวเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.40 

 

การเปลยีนแปลงของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อยสามารถวเิคราะหไ์ดด้งัต่อไปนี 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท 

   

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 161,677 196,157 

การลงทนุเพมิขนึ 320,999 - 

คา่เผอืการดอ้ยคา่ - (34,480) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สทุธ ิ 482,676 161,677 

 

16 อสงัหาริมทรพัยเ์พือการลงทุน - สทุธิ 

 

อสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุนของกลุ่มกจิการประกอบดว้ยทดีนิ  

 

ในระหว่างเดอืนตุลาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มกจิการไดว่้าจา้งบรษิทั แลนดม์าร์ค คอนซลัแทนส ์จํากดั ซงึเป็นผูป้ระเมนิอสิระจดัทํารายงาน

การวดัมลูคา่ยตุธิรรมใหม่โดยเปรยีบเทยีบราคาตลาดตามโฉนดของทดีนิรายแปลงต่อตารางวา 

 

มลูค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุนของกลุ่มกจิการและบรษิทัเท่ากบั 23.08 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 23.08 ลา้นบาท) 

และ 18.13 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 18.13 ลา้นบาท) ตามลําดบั การวดัมูลค่าอสงัหารมิทรพัยเ์พอืการลงทุนดงักล่าวอยู่ใน

ระดบั 2 ของมลูค่ายตุธิรรม  

 

ในปี พ.ศ. 2564 กลุ่มกิจการไม่ได้จดัทํารายงานการวัดมูลค่ายุติธรรมใหม่ เนืองจากผู้บริหารประเมินแล้วว่ามูลค่ายุติธรรมของ

อสงัหารมิทรพัยด์งักล่าวไม่มกีารเปลยีนแปลงอยา่งมนีัยสาํคญั 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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17 โครงการอสงัหาริมทรพัยร์อการพฒันา - สทุธิ 

 

โครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา - สทุธ ิณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

   

คา่ทดีนิ   1,200,866 1,072,125  758,086 758,086 

คา่ก่อสรา้งและอนืๆ  139,255 354,766  140,736 140,736 

ตน้ทุนการกูย้มื  50,681 87,152  12,930 12,930 

หกั คา่เผอืการลดลงของมูลคา่โครงการ     

    อสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา     

       - ตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง (37,332) (37,332) (37,332) (37,332) 

สุทธ ิ 1,353,470 1,476,711 874,420 874,420 

 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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18 ทีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ 

 

รายการเคลอืนไหวสาํหรบัทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ - สทุธ ิสาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี 

 
 งบการเงินรวม 

 

ทีดินและ 

ส่วนปรบัปรงุทีดิน 

อาคารและ 

ส่วนปรบัปรงุอาคาร 

เครืองตกแต่ง 

ติดตงัและเครืองใช้

สาํนักงาน 

เครืองมือ เครอืงใช้ 

และเครอืงจกัร ยานพาหนะ สาํนักงานขาย 

สินทรพัย ์

ระหว่างก่อสร้าง 

และติดตงั รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563         

ราคาทุน 47,459 161,433 39,641 171,129 14,908 15,928 3,281 453,779 

หกั  ค่าเสอืมราคาสะสม (1,272) (76,189) (32,106) (104,214) (13,223) (2,331) - (229,335) 

หกั  ค่าเผอืการดอ้ยคา่ - สโมสรโครงการบา้นเดยีว (1,425) (24,790) - - - - - (26,215) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 44,762 60,454 7,535 66,915 1,685 13,597 3,281 198,229 

         

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563         

ราคาตามบญัชต้ีนปี - สุทธ ิ 44,762 60,454 7,535 66,915 1,685 13,597 3,281 198,229 

โอนออกไปยงัสนิทรพัย์สทิธกิารใช ้ - (44,353) - - - - - (44,353) 

การซอืเพมิขนึ  - - 1,053 3,672 - - 26,237 30,962 

การจําหน่ายออกไป และการตดัจําหน่าย          

   - ราคาทุน - - - (489) - - - (489) 

   - ค่าเสอืมราคาสะสม - - - 172 - - - 172 

โอนไปโครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหวา่งการพฒันา - สุทธฺ ิ - - - - - - (529) (529) 

สนิทรพัย์โอนเขา้ (ออก) ระหวา่งกนั - 1,609 - - 365 7,587 (9,561) - 

โอนออกไปสนิทรพัย์หมุนเวยีนอนื         

   - ราคาทุน - - - - - (23,515) - (23,515) 

   - ค่าเสอืมราคาสะสม - - - - - 7,962 - 7,962 

ค่าเสอืมราคา (94) (1,175) (3,246) (12,497) (811) (5,631) - (23,454) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 44,668 16,535 5,342 57,773 1,239 - 19,428 144,985 

 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินรวม 

 

ทีดินและ 

ส่วนปรบัปรงุทีดิน 

อาคารและ 

ส่วนปรบัปรงุอาคาร 

เครืองตกแต่ง 

ติดตงัและเครืองใช้

สาํนักงาน 

เครืองมือ เครอืงใช้ 

และเครอืงจกัร ยานพาหนะ สาํนักงานขาย 

สินทรพัย ์

ระหว่างก่อสร้าง 

และติดตงั รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564         

ราคาทุน 47,459 118,689 40,694 174,312 15,273 - 19,428 415,855 

หกั  ค่าเสอืมราคาสะสม (1,366) (77,364) (35,352) (116,539) (14,034) - - (244,655) 

หกั  ค่าเผอืการดอ้ยคา่ - สโมสรโครงการบา้นเดยีว (1,425) (24,790) - - - - - (26,215) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 44,668 16,535 5,342 57,773 1,239 - 19,428 144,985 
         

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564         

ราคาตามบญัชต้ีนปี - สุทธ ิ 44,668 16,535 5,342 57,773 1,239 - 19,428 144,985 

การซอืเพมิขนึ  - - 11,565 1,852 640 - 8,643 22,700 

การจําหน่ายออกไป และการตดัจําหน่าย          

   - ราคาทุน - - (5,701) (1,468) - - - (7,169) 

   - ค่าเสอืมราคาสะสม - - 5,639 1,434 - - - 7,073 

สนิทรพัย์โอนเขา้ (ออก) ระหวา่งกนั 859 - - 7,242 - 4,224 (12,325) - 

โอนจากโครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหว่างการพฒันา - 812,358 - - - - - 812,358 

ค่าเสอืมราคา (111) (4,238) (5,712) (11,700) (512) (2,112) - (24,385) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 45,416 824,655 11,133 55,133 1,367 2,112 15,746 955,562 
         

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564         

ราคาทุน 48,318 931,047 46,558 181,938 15,913 4,224 15,746 1,243,744 

หกั  ค่าเสอืมราคาสะสม (1,477) (81,602) (35,425) (126,805) (14,546) (2,112) - (261,967) 

หกั  ค่าเผอืการดอ้ยคา่ - สโมสรโครงการบา้นเดยีว (1,425) (24,790) - - - - - (26,215) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 45,416 824,655 11,133 55,133 1,367 2,112 15,746 955,562 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ทีดินและ 

ส่วนปรบัปรงุทีดิน 

อาคารและ 

ส่วนปรบัปรุงอาคาร 

เครืองตกแต่ง ติดตงัและ

เครืองใช้สาํนักงาน 

เครืองมือและ 

เครอืงใช้ ยานพาหนะ 

สินทรพัยร์ะหว่าง

ก่อสร้างและติดตงั รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

        

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563        

ราคาทุน 7,225 48,589 9,826 1,530 5,973 585 73,728 

หกั  ค่าเสอืมราคาสะสม - (23,799) (5,992) (1,491) (5,490) - (36,772) 

หกั  ค่าเผอืการดอ้ยคา่ - สโมสรโครงการบา้นเดยีว (1,425) (24,790) - - - - (26,215) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 5,800 - 3,834 39 483 585 10,741 

        

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563        

ราคาตามบญัชต้ีนปี - สุทธ ิ 5,800 - 3,834 39 483 585 10,741 

การซอืเพมิขนึ  - - - 32 - 12,336 12,368 

ค่าเสอืมราคา - - (1,054) (24) (157) - (1,235) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 5,800 - 2,780 47 326 12,921 21,874 

        

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564        

ราคาทุน 7,225 48,589 9,826 1,562 5,973 12,921 86,096 

หกั  ค่าเสอืมราคาสะสม - (23,799) (7,046) (1,515) (5,647) - (38,007) 

หกั  ค่าเผอืการดอ้ยคา่ - สโมสรโครงการบา้นเดยีว (1,425) (24,790) - - - - (26,215) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 5,800 - 2,780 47 326 12,921 21,874 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

58 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ทีดินและ 

ส่วนปรบัปรงุทีดิน 

อาคารและ 

ส่วนปรบัปรุงอาคาร 

เครืองตกแต่ง ติดตงัและ

เครืองใช้สาํนักงาน 

เครืองมือและ 

เครอืงใช้ ยานพาหนะ 

สินทรพัยร์ะหว่าง

ก่อสร้างและติดตงั รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

        

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564        

ราคาตามบญัชต้ีนปี - สุทธ ิ 5,800 - 2,780 47 326 12,921 21,874 

การซอืเพมิขนึ  - - 67 - - 712 779 

การจําหน่ายออกไป และการตดัจําหน่าย         

   - ราคาทุน - - (3,785) (1,398) - - (5,183) 

   - ค่าเสอืมราคาสะสม - - 3,785 1,398 - - 5,183 

ค่าเสอืมราคา - - (971) (15) (157) - (1,143) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 5,800 - 1,876 32 169 13,633 21,510 

        

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564        

ราคาทุน 7,225 48,589 6,108 164 5,973 13,633 81,692 

หกั  ค่าเสอืมราคาสะสม - (23,799) (4,232) (132) (5,804) - (33,967) 

หกั  ค่าเผอืการดอ้ยคา่ - สโมสรโครงการบา้นเดยีว (1,425) (24,790) - - - - (26,215) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 5,800 - 1,876 32 169 13,633 21,510 

 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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19 สินทรพัยสิ์ทธิการใช้ - สทุธิ 

 

 งบการเงินรวม 

 

อปุกรณ์ 

สิทธิการเช่า

ทีดิน 

สิทธิการเช่า

อาคาร รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ยอดยกมา ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2564  241 12,102 42,329 54,672 

คา่เสอืมราคา - - (1,223) (1,223) 

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 241 12,102 41,106 53,449 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

อาคาร 

เครืองใช้ 

สาํนักงาน อปุกรณ์ รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ยอดยกมา ณ วนัท ี1 มกราคม พ.ศ. 2564  102,702 12,519 8,791 124,012 

การเปลยีนแปลงสญัญาเช่าและการประเมนิหนีสนิ 

   ตามสญัญาเช่าใหม่ (2,471) - - (2,471) 

คา่เสอืมราคา (10,917) - - (10,917) 

มลูคา่ตามบญัชสีทุธ ิณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ 2564 89,314 12,519 - 110,624 

 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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20 สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - สทุธิ 

 

 งบการเงินรวม 

 โปรแกรม 

 คอมพิวเตอร ์

 พนับาท 

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2563  

ราคาทุน 17,198 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (5,080) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 12,118 

  

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 12,118 

การซอืเพมิขนึ 17 

คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี (2,030) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 10,105 

  

ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2564  

ราคาทุน 17,215 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (7,110) 

ราคาตามบญัช ี- สทุธ ิ 10,105 

  

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

ราคาตามบญัชตีน้ปี - สทุธ ิ 10,105 

การซอืเพมิขนึ 13 

การจําหน่ายออกไป และการตดัจาํหน่าย  

   - ราคาทุน (4) 

   - คา่ตดัจาํหน่ายสะสม 3 

คา่ตดัจาํหน่ายสาํหรบัปี (1,722) 

ราคาตามบญัชปีลายปี - สุทธ ิ 8,395 

  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564  

ราคาทุน 17,224 

หกั  ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (8,829) 

ราคาตามบญัช ี- สุทธ ิ 8,395 

 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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21 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 

 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัชแีละหนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 84,222 81,870 37,548 41,316 

หนีสนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี (2,636) (4,229) (1,024) (3,281) 

     

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สทุธ ิ 81,586 77,641 36,524 38,035 

 

รายการเคลือนไหวของภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชสีําหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีด

ดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ณ วนัที 1 มกราคม 77,641 82,401 38,035 42,725 

เพมิ (ลด) ในกาํไรหรอืขาดทุน (หมายเหตุขอ้ 30) 3,945 (4,882) (1,511) (4,637) 

เพมิ (ลด) ในกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็อนื - 122 - (53) 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 81,586 77,641 36,524 38,035 

 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

62 

 

 งบการเงินรวม 

  เพิม/(ลด)ในกาํไร   

 1 มกราคม หรอืขาดทุน เพิม/(ลด)ในกาํไร 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 (หมายเหตุข้อ 30) เบด็เสรจ็อืน พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

การรบัรูร้ายไดต้ามประมวลรษัฎากร 9,265 (1,485) - 7,780 

คา่เผอืผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ 3,085 (1,089) - 1,996 

คา่เผอืจากการลดลงของมลูคา่โครงการ 23,118 1,251 - 24,369 

กาํไรระหว่างกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 39,686 20 - 39,706 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 5,150 258 - 5,408 

ประมาณการหนีสนิ 1,487 (653) - 834 

ผลขาดทุนทางภาษี - 4,050 - 4,050 

อนืๆ 79 - - 79 

รวม 81,870 2,352 - 84,222 
     

หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

การรบัรูต้น้ทุนตามประมวลรษัฎากร (4,229) 1,593 - (2,636) 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 77,641 3,945 - 81,586 
 

 งบการเงินรวม 

  เพิม/(ลด)ในกาํไร  

 1 มกราคม หรอืขาดทุน เพิม/(ลด)ในกาํไร 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 (หมายเหตุข้อ 30) เบด็เสรจ็อืน พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

การรบัรูร้ายไดต้ามประมวลรษัฎากร 7,568 1,697 - 9,265 

คา่เผอืผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ 1,477 1,608 - 3,085 

คา่เผอืจากการลดลงของมลูคา่โครงการ 23,045 73 - 23,118 

กาํไรระหว่างกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 32,875 6,811 - 39,686 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 4,684 344 122 5,150 

ประมาณการหนีสนิ 2,277 (790) - 1,487 

ผลขาดทุนทางภาษี 14,017 (14,017) - - 

อนืๆ 474 (395) - 79 

รวม 86,417 (4,669) 122 81,870 
     

หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

การรบัรูต้น้ทุนตามประมวลรษัฎากร (4,016) (213) - (4,229) 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 82,401 (4,882) 122 77,641 
 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เพิม/(ลด)ในกาํไร  

 1 มกราคม หรอืขาดทุน เพิม/(ลด)ในกาํไร 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2564 (หมายเหตุข้อ 30) เบด็เสรจ็อืน พ.ศ. 2564 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

การรบัรูร้ายไดต้ามประมวลรษัฎากร 5,664 (3,986) - 1,678 

คา่เผอืผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ 280 - - 280 

คา่เผอืจากการลดลงของมลูคา่โครงการ 23,118 364 - 23,482 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุน 9,450 - - 9,450 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 2,502 63 - 2,565 

ประมาณการหนีสนิ 223 (209) - 14 

อนืๆ 79 - - 79 

รวม 41,316 (3,768) - 37,548 
 

หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

การรบัรูต้น้ทุนตามประมวลรษัฎากร (3,281) 2,257 - (1,024) 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 38,035 (1,511) - 36,524 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  เพิม/(ลด)ในกาํไร  

 1 มกราคม หรอืขาดทุน เพิม/(ลด)ในกาํไร 31 ธนัวาคม 

 พ.ศ. 2563 (หมายเหตุข้อ 30) เบด็เสรจ็อืน พ.ศ. 2563 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี     

การรบัรูร้ายไดต้ามประมวลรษัฎากร 4,705 959 - 5,664 

คา่เผอืผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดวา่จะเกดิขนึ 302 (22) - 280 

คา่เผอืจากการลดลงของมลูคา่โครงการ 23,045 73 - 23,118 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงนิลงทุน - 9,450 - 9,450 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 2,352 203 (53) 2,502 

ประมาณการหนีสนิ   633 (410) - 223 

ผลขาดทุนทางภาษี 14,017 (14,017) - - 

อนืๆ 474 (395) - 79 

รวม 45,528 (4,159) (53) 41,316 
 

หนีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

การรบัรูต้น้ทุนตามประมวลรษัฎากร (2,804) (478) - (3,281) 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี - สทุธิ 42,724 (4,637) (53) 38,035 
 

ค่าเผอืจากการลดลงของมลูค่าโครงการ ประกอบดว้ย โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างการพฒันา, โครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา 

และทดีนิ อาคาร และอุปกรณ์ 
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22 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอนื 
 

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอนื ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

เงนิประกนัทวัไป     

   - บคุคลหรอืกจิการอนืๆ 5,329 5,031 2,405 2,452 

   - บรษิทัย่อย (หมายเหตขุอ้ 34 ง)) - - 5,037 5,287 

ภาษถีูกหกั ณ ทจี่ายรอขอคนื 37,293 46,506 26,338 14,445 

อนืๆ 3,224 3,463 10 - 

 45,846 55,000 33,790 22,184 
 

23 เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน 
 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

เจา้หนีการคา้     

   - บคุคลหรอืบรษิทัอนืๆ 115,283 168,470 15,316  67,743 

   - บรษิทัย่อย บคุคลและกจิการทเีกยีวขอ้งกนั     

          (หมายเหตุขอ้ 34 จ)) 1,072 1,273 40,246 114,127  

 116,355 169,743 55,562 181,870 

เจา้หนีอนื     

   - บคุคลหรอืบรษิทัอนืๆ 24,248 41,683 14,512 26,385 

   - บรษิทัย่อย บคุคลและกจิการทเีกยีวขอ้งกนั     

          (หมายเหตุขอ้ 34 จ)) 2,059 1,843 4,378 5,219 

เงนิมดัจาํและเงนิรบัล่วงหน้า     

   - บคุคลหรอืบรษิทัอนืๆ 38,994 45,660 8,490 28,422 

   - บรษิทัยอ่ย บคุคลและกจิการทเีกยีวขอ้งกนั     

          (หมายเหตขุอ้ 34 จ)) - - 80,000 - 

ตน้ทุนงานก่อสรา้งทยีงัไม่ถงึกาํหนดชาํระ     

   - บคุคลหรอืบรษิทัอนืๆ 24,853 14,282 17,817 7,350 

   - บรษิทัย่อย บคุคลและกจิการทเีกยีวขอ้งกนั     

          (หมายเหตุขอ้ 34 จ)) - - 10,221 653 

ดอกเบยีคา้งจ่าย  12,573  11,336 10,636  11,220 

อนืๆ  17,819  10,785 7,726   2,623 

 236,901 295,332 209,342 263,742 
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24 เงินกู้ยมื 

 

เงนิกูย้มื ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ส่วนของหมนุเวยีน     

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 61,512 154,934 - 29,369 

เงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ     

    บคุคลทเีกยีวขอ้งกนั และกจิการอนื     

    - เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการอนื 127,478 87,135 127,478  87,135 

    - เงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลทเีกยีวขอ้งกนั - 46,727 -  - 

    - เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการทเีกยีวขอ้งกนั - - - 1,501 

    - ตวัสญัญาใชเ้งนิกบัสถาบนัทางการเงนิ 70,000 239,840 - 95,000 

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนั     

   จากสถาบนัการเงนิและกจิการอนื 258,990 528,636 127,478 213,005 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทถีงึ       

   กาํหนดชาํระภายในหนึงปี 267,450  165,002 224,420  31,335 

หุน้กูท้ถีงึกาํหนดชาํระภายในหนึงปี -  438,181 -  438,181 

เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กูท้ถีงึกาํหนดชําระภายในหนึงปี 267,450 603,183 224,420 469,516 

     

ส่วนของไมห่มุนเวยีน     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,544,506 1,410,441 1,203,211  1,117,513 

หุน้กู ้ 539,942 - 539,942  - 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิและหุน้กู ้ 2,084,448 1,410,441 1,743,153 1,117,513 

รวมเงนิกูย้มื 2,610,888 2,542,260 2,095,051 1,800,034 
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 อตัราดอกเบยีของเงนิเบกิเกินบัญชีธนาคาร และเงนิกู้ยืมระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 

กจิการอนื และบคุคลทเีกยีวขอ้งกนั ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี  
 

 งบการเงินรวม 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 ร้อยละต่อปี รอ้ยละต่อปี 
   

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 5.82 - 6.34 5.57 - 7.20 

ตวัสญัญาใชเ้งนิจากสถาบนัทางการเงนิ 4.97 - 5.58 4.97 - 7.45 

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการอนื 10.00 10.00 

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบุคคลทเีกยีวขอ้งกนั - 0.25 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 รอ้ยละต่อปี รอ้ยละต่อปี 
   

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร - 5.80 - 7.20 

ตวัสญัญาใชเ้งนิจากสถาบนัทางการเงนิ - 5.58 - 7.45 

เงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการอนื 10.00 10.00 
 

24.1 รายการเคลอืนไหวสาํหรบัเงนิกูย้มืระยะยาวสาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วยรายละเอยีด

ดงันี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     

   ทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี     

ราคาตามบญัชตีน้ปี 165,002 202,939 31,335 36,385 

รบัโอนเงนิกูย้มืระยะยาวทถีงึกําหนดชาํระ     

   ภายในหนึงปี 1,058,881  588,835 931,160  222,671 

จดัประเภทเงนิกูใ้หมจ่ากการขยายสญัญา (123,301) - - - 

จ่ายชาํระเงนิกูย้มื (833,132)  (626,772) (738,075)  (227,721) 

ราคาตามบญัชปีลายปี 267,450 165,002 224,420 31,335 

     

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ     

ราคาตามบญัชตีน้ปี 1,410,441  834,364 1,117,513  546,185 

เงนิกูย้มืเพมิขนึ 1,073,512  1,162,776 1,022,112  791,593 

โอนเงนิกูย้มืระยะยาวทถีงึกําหนดชาํระภายในหนึงปี (1,058,881)  (588,835) (931,160) (222,671) 

จดัประเภทเงนิกูใ้หมจ่ากการขยายสญัญา 123,301 - - - 

คา่ธรรมเนียมการจดัหาเงนิกู้ยมื (12,175)  (4,528) (10,825)  - 

ตดัจําหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาเงนิกูย้มื 8,308  6,664 5,571  2,406 

ราคาตามบญัชปีลายปี 1,544,506 1,410,441 1,203,211 1,117,513 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 
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ยอดคงเหลอืเงนิกูย้มืระยะยาว ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีด ดงันี 

 
   อตัราดอกเบีย (รอ้ยละ)  หลกัประกนั มกีารขยาย 

ประเภทเงินกู้ 

จาํนวน

เงิน 

(พนับาท) วนัครบกาํหนด 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม  

พ.ศ. 2563 

การชาํระ 

ดอกเบีย 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2564 

31 ธนัวาคม 

พ.ศ. 2563 

ระยะเวลา 

การชาํระหนี 

         

บริษทั         

ระยะยาว 75,761 30 มนีาคม พ.ศ. 2562 MLR+1.00 MLR+1.00 รายเดอืน ก ก ขยายระยะเวลาถงึ 

30 มนีาคม 

พ.ศ. 2565 

ระยะยาว 18,562 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 MLR MLR รายเดอืน ก ก ขยายระยะเวลาถงึ 

25 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2566 

ระยะยาว 89,553 19 เมษายน พ.ศ. 2565 MLR+1.00 MLR+1.00 รายเดอืน ก ก ไมม่ ี

ระยะยาว 27,492 8 กนัยายน พ.ศ. 2566  6.50 7.25 รายเดอืน ก ก ไมม่ ี

ระยะยาว 361,475  16 มถุินายน พ.ศ. 2567 MLR+1.00 MLR+1.00 รายเดอืน ก ก ไมม่ ี

ระยะยาว 818,746 20 มกราคม พ.ศ. 2569 MLR+1.00 - รายเดอืน ข - ไมม่ ี

ระยะยาว 36,080 30 มถินุายน พ.ศ. 2569  MLR-2.60 - รายเดอืน - - ไมม่ ี

บวก ดอกเบยีทแีทจ้รงิ (38)        

รวมของบรษิทั 1,427,631        

         

บริษทัยอ่ย         

ระยะยาว 122,444 9 กนัยายน พ.ศ. 2561 MLR+1.00 MLR+1.00 รายไตรมาส ก ก ขยายระยะเวลาถงึ 

   

  

 

  9 มนีาคม 

พ.ศ. 2568 

ระยะยาว 2,917 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 2.00 2.00 รายเดอืน - - ไมม่ ี

ระยะยาว 2,000 2 มถุินายน พ.ศ. 2565 2.00 2.00 รายเดอืน ก ก ไมม่ ี

ระยะยาว 26,566 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 MLR-0.50 MLR-0.50 รายเดอืน ก ก ไมม่ ี

ระยะยาว 87,743 17 กนัยายน พ.ศ. 2565 MLR-0.75 MLR-0.75 รายเดอืน ก ก ขยายระยะเวลาถงึ 

   

  

 

  21 กนัยายน 

พ.ศ. 2567 

ระยะยาว 2,862 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 MLR 4.00 รายเดอืน ก ก ไมม่ ี

ระยะยาว 50,726 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 5.99 5.99 รายเดอืน ก ก ไมม่ ี

ระยะยาว 58,156 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 MLR+0.875 MLR+0.875 รายเดอืน ก ก ไมม่ ี

ระยะยาว 1,378 5 มถุินายน พ.ศ. 2568 MLR-1.00 2.00 รายเดอืน ก ก ไมม่ ี

ระยะยาว 20,000 30 มถินุายน พ.ศ. 2570 MLR MLR รายเดอืน - - ไมม่ ี

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

อนืๆ 15        

หกั ดอกเบยีทแีทจ้รงิ (482)        

รวมของบรษิทัย่อย 384,325        

รวมของกลุม่กจิการ 1,811,956        

 

หมายเหต ุ

 

ก) โฉนดทดีนิของโครงการทเีกยีวขอ้ง ซงึรวมทงัตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนั 

ข) โฉนดทดีนิของกจิการทเีกยีวขอ้งกนั (หมายเหตขุอ้ 34) 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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24.2 รายการเคลอืนไหวสาํหรบัหุน้กู้สาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

หุน้กูท้ถีงึกาํหนดชําระภายในหนึงปี     

ราคาตามบญัชตีน้ปี 438,181 - 438,181 - 

รบัโอนหุน้กูร้ะยะยาวทถีงึกําหนด     

   ชาํระภายในหนึงปี - 430,651 - 430,651 

จ่ายชาํระหุน้กู ้ (440,900) - (440,900) - 

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาหุน้กู ้ 2,719 7,530 2,719 7,530 

ราคาตามบญัชปีลายปี - 438,181 - 438,181 

     

หุน้กูร้ะยะยาว     

ราคาตามบญัชตีน้ปี - 430,651 - 430,651 

หุน้กูเ้พมิขนึ 550,000 - 550,000 - 

โอนหุน้กูร้ะยะยาวทถีงึกําหนด     

   ชาํระภายในหนึงปี - (430,651) - (430,651) 

ค่าธรรมเนียมการจดัหาหุน้กู ้ (15,087) - (15,087) - 

ตดัจาํหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาหุน้กู ้ 5,029 - 5,029 - 

ราคาตามบญัชปีลายปี 539,942 - 539,942 - 

 

ณ วนัที 30 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ในสกุลไทยบาทครงัที 1/2564 ชนิดระบุชือผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสทิธ ิ 

มหีลกัประกนั มผีูแ้ทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มสีทิธไิถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนดไถ่ถอน จํานวน 550,000 หน่วย มูลค่า  

550 ล้านบาท มอีตัราดอกเบยีทรี้อยละ 7.25 ต่อปี กําหนดจ่ายดอกเบยีทุกๆ 3 เดอืน มอีายุ 2 ปี นับจากวนัออกหุ้นกู้ หุ้นกู ้

จะครบกาํหนดชาํระในวนัท ี30 เมษายน พ.ศ. 2566 

 

บรษิัทมวีตัถุประสงค์ทจีะนําเงินทไีดร้บัจากการออกหุ้นกู้ครงันี ดงันี 1) เพอืลงทุนซอืทดีนิสําหรบัพฒันาโครงการในอนาคต 

จํานวน 250 ล้านบาท 2) เพอืใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการใหม่ 4 โครงการสําหรบัปี พ.ศ. 2564 และ ปี พ.ศ. 2565 จํานวน  

250 ลา้นบาท และ 3) เพอืเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนสาํหรบับรษิทั จาํนวน 50 ลา้นบาท 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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24.3 ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 วงเงนิสนิเชอืทยีงัไม่ไดเ้บกิใช ้มดีงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

วงเงินเบิกเกินบญัชีทียงัไม่ได้เบิกใช้ 103,855 64,943 37,500 8,131 

     

วงเงินสินเชือเงินกู้ยืมระยะยาว     

   ทียงัไม่ไดเ้บิกใช้     

เงนิกูย้มือตัราดอกเบยีลอยตวั     

   - ครบกําหนดภายใน 1 ปี 4,840  6,723 -  - 

   - ครบกําหนดเกนิ 1 ปี 2,251,790  2,466,989 1,311,125  1,225,936 

รวมวงเงนิสนิเชอืทยีงัไม่ไดเ้บกิใช ้ 2,360,485  2,538,655 1,348,625 1,234,067 

 

มลูคา่ยตุธิรรมของเงนิกูย้มืส่วนทหีมนุเวยีนมมีลูคา่ใกลเ้คยีงราคาตามบญัช ีเนืองจากผลกระทบของอตัราคดิลดไม่มสีาระสาํคญั 

 

มูลค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ยมืจดัอยู่ในระดบัชนัมูลค่ายุตธิรรมระดบั 2 ซงึวดัมูลค่าโดยใช้อตัราดอกเบยีเงนิกู้ยมืในตลาดทีสงัเกตได ้

ทีมีอยู่ และคํานวณกระแสเงินสดในอนาคต คิดลดด้วยอตัราดอกเบียเงินกู้ยืมในตลาด ณ วนัทีในงบแสดงฐานะการเงิน  

มูลค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ยมืทแีสดงในงบแสดงฐานะการเงนิมมีลูค่าใกล้เคยีงราคาตามบญัชเีนืองจากผลกระทบของอตัราคดิลด

ไมม่สีาระสาํคญั 

 

25 หนีสินหมนุเวียนอนื 

 

หนีสนิหมนุเวยีนอนื ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ภาษหีกั ณ ทจีา่ยคา้งจา่ย 2,426 2,417 1,031 1,357 

ประมาณการงานซ่อม 3,209 6,279 70 575 

ประมาณการหนีสนิจากคดคีวาม 613 807 - 539 

ภาษขีายรอเรยีกเกบ็ 1,569 7,940 - - 

อนืๆ 3,698 8,785 394 664 

 11,515 26,228 1,495 3,135 

 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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26 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

 

รายการเคลือนไหวสาํหรบัภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน สําหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ย

รายละเอยีดดงันี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 25,753 23,419 12,511  11,755 

เพมิขนึระหว่างปี     

   - ตน้ทุนบรกิารปัจจุบนั 2,141  2,545 696  1,121 

   - ตน้ทุนดอกเบยี 191  537 103  280 

   - การวดัมลูค่าใหมข่องผลประโยชน์พนกังาน -  611 -  (265) 

จา่ยเงนิผลประโยชน์พนักงานระหว่างปี (1,044)  (1,359)   (486)  (380) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 27,041 25,753 12,824 12,511 
 

ขอ้สมมตฐิานหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทใีชเ้ป็นดงันี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 รอ้ยละ ร้อยละ ร้อยละ รอ้ยละ 
     

อตัราคดิลด 0.36 - 2.90 0.36 - 2.90 0.36 - 2.90 0.36 - 2.90 

อตัราการเพมิขนึของเงนิเดอืน 3.00 - 6.00 3.00 - 6.00 3.00 - 6.00 3.00 - 6.00 

อตัราการหมนุเวยีนพนักงาน 0.00 - 60.00 0.00 - 60.00 0.00 - 60.00 0.00 - 60.00 
 

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของขอ้สมมตหิลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั: 
 

 งบการเงินรวม 

 ผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไว้ 

 การเปลียนแปลง การเพิมขนึ การลดลงของ 

 ในข้อสมมติ ของหนีสิน ของหนีสิน 

 ร้อยละ พนับาท พนับาท 
    

อตัราคดิลด +1.00 - (1,217)     

 -1.00  1,099  - 

อตัราการเพมิขนึของเงนิเดอืน +1.00  1,480  - 

 -1.00  -  (1,388) 

อตัราการหมนุเวยีนพนักงาน +20.00  -  (1,136) 

 -20.00 1,630  - 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ทีกาํหนดไว้ 

 การเปลียนแปลง การเพิมขนึ การลดลงของ 

 ในข้อสมมติ ของหนีสิน ของหนีสิน 

 ร้อยละ พนับาท พนับาท 
    

อตัราคดิลด +1.00  - (685) 

 -1.00  632 - 

อตัราการเพมิขนึของเงนิเดอืน +1.00  832 - 

 -1.00 -  (780) 

อตัราการหมนุเวยีนพนักงาน +20.00 -  (436) 

 -20.00 628 - 

 

การวเิคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้นีอา้งองิจากการเปลยีนแปลงขอ้สมมตใิดข้อสมมตหินึง ขณะทใีห้ข้อสมมตอินืคงท ีในทางปฏบิตัิ

สถานการณ์ดงักล่าวยากทีจะเกดิขนึ และการเปลยีนแปลงในข้อสมมตบิางเรอืงอาจมคีวามสมัพนัธ์กนั ในการคํานวณการวิเคราะห์

ความอ่อนไหวของภาระผกูพนัผลประโยชน์ทกํีาหนดไวท้มีตี่อการเปลยีนแปลงในขอ้สมมตหิลกัไดใ้ชว้ธิเีดยีวกนักบัการคาํนวณหนีสนิ

ผลประโยชน์เมอืเกษียณอายุทรีบัรูใ้นงบแสดงฐานะการเงนิ 

 

วธิกีารและประเภทของขอ้สมมตทิใีชใ้นการจดัทาํการวเิคราะหค์วามออ่นไหวไม่ไดเ้ปลยีนแปลงจากปีก่อน 

 

ระยะเวลาถวัเฉลยีถ่วงนําหนักของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์เมอืเกษยีณอายคุอื 6 ปี (พ.ศ. 2563 : 6 ปี) 

 

การวเิคราะหก์ารครบกาํหนดของการจ่ายชําระผลประโยชน์เมอืเกษยีณอายุทไีม่มกีารคดิลดมดีงันี 

 

 งบการเงินรวม 

 น้อยกว่า 

1 ปี 

ระหว่าง 

2-5 ปี 

ระหว่าง 

6-10 ปี 

เกินกว่า 

10 ปี 

 

รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      

ผลประโยชน์เมอืเกษยีณอายุ 2,240 15,965 19,724 - 37,929 

รวม 2,240 15,965 19,724 - 37,929 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 น้อยกว่า 

1 ปี 

ระหว่าง 

2-5 ปี 

ระหว่าง 

6-10 ปี 

เกินกว่า 

10 ปี 

 

รวม 

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564      

ผลประโยชน์เมอืเกษยีณอายุ 667 6,035 11,518 - 18,220 

รวม 667 6,035 11,518 - 18,220 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 
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27 ทุนสาํรองตามกฎหมาย 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

ณ วนัท ี1 มกราคม 100,000 100,000 100,000 100,000 

จดัสรรระหว่างปี 2,916 - 2,916 - 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 102,916 100,000 102,916 100,000 

 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องสํารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิหลงัจาก 

หกัส่วนของขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนสาํรองนีจะมมีลูค่าไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ทุนสาํรองนีไม่สามารถ

นําไปจ่ายเงนิปันผลได ้

 

28 สินทรพัยแ์ละหนีสินทีเกียวข้องกบัสญัญากบัลกูค้า 

 

28.1 สนิทรพัยท์เีกดิจากสญัญา 

 

กลุ่มกจิการรบัรูส้นิทรพัยท์เีกดิจากสญัญาดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

สนิทรพัยท์เีกดิจากสญัญา - หมนุเวยีน 19,590 11,919 - - 

หกั  คา่เผอืการดอ้ยคา่ - - - - 

รวมสนิทรพัยท์เีกดิจากสญัญา 19,590 11,919 - - 

 

การเปลยีนแปลงทสีาํคญัของสนิทรพัยท์เีกดิจากสญัญา 

 

สนิทรพัย์ตามสญัญาเพมิขนึเนืองจากการเพมิขนึของการใหบ้รกิารล่วงหน้าก่อนกําหนดเวลาชําระเงนิตามสญัญาสาํหรบัสญัญา 

ทเีป็นราคาคงทเีพมิขนึ 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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28.2 หนีสนิทเีกดิจากสญัญา 

 

กลุ่มกจิการและบรษิทัรบัรูห้นีสนิทเีกยีวขอ้งกบัสญัญาททีาํกบัลกูคา้ดงัต่อไปนี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

หนสีนิทเีกดิจากสญัญา     

- หมนุเวยีน 1,507 963 1,507 804 

รวมหนีสนิทเีกดิจากสญัญา 1,507 963 1,507 804 

 

การเปลยีนแปลงทสีาํคญัของหนีสนิทเีกดิจากสญัญา 

 

หนีสนิทีเกิดจากสญัญาสาํหรบัรายการส่งเสรมิการขายเพมิขนึ เนืองจากการเจรจาการชําระเงนิล่วงหน้าจํานวนมากขนึของ

กจิกรรมตามสญัญาโดยรวม 

 

29 รายได้อืน 

 

รายไดอ้นืสาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

รายไดจ้ากการยกเลกิสญัญา  6,171 1,214  3,473 571 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้  7,390 6,213  -   - 

เงนิเบยีปรบัรบัจากผูร้บัเหมา  298 770  -   - 

เงนิชดเชยจากเบยีประกนัภยั  62 2,216 - - 

กลบัรายการเจา้หนีคา้งนาน 6,038 - 3,606 - 

ดอกเบยีรบั  252 423  27,323 42,003 

อนืๆ  5,862 6,724  2,225 2,008 

 26,073 17,560 36,627 44,582 

 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

74 

 

30 (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
 

คา่ใชจ่้ายภาษเีงนิไดส้าํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี 
 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาษีเงินได้ของปีปัจจบุนั     

ภาษเีงนิไดใ้นปีปัจจุบนัสาํหรบักาํไรทางภาษ ี (2,939) (29,150) (41) (2,501) 

การปรบัปรุงจากปีก่อน (964) 6,573 - 2,554 

รวมภาษเีงนิไดปี้ปัจจุบนั (3,903) (22,577) (41) 53 
     

ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี     

รายการทเีกดิจากผลแตกต่างชวัคราว 3,945 (4,760) (1,511) (4,690) 

รวมภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 3,945 (4,760) (1,511) (4,690) 

     

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 42 (27,337) (1,552) (4,637) 
 

 สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

รายการกระทบยอดภาษีเงินได้     

กาํไรก่อนภาษทีางบญัช ี 44,172 86,905 71,042 26,920 

ภาษคีาํนวณจากอตัราภาษรีอ้ยละ 20     

   (พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 20) 8,834 17,381 14,208 5,384 

ผลกระทบ :     

รายไดท้ตีอ้งเสยีภาษี 1,574 1,040 (1,074) 554 

รายไดท้ไีม่ตอ้งเสยีภาษ ี -  -   -  (13,800) 

คา่ใชจ้า่ยทสีามารถหกัภาษี -  (67) -  (27) 

คา่ใชจ้า่ยทไีม่สามารถหกัภาษ ี 2,107  487 1,219  11 

ขาดทุนทางภาษทีไีมไ่ดบ้นัทกึเป็นภาษเีงนิได ้     

   รอการตดับญัช ี 4,736 1,052 - 1,052 

การใชป้ระโยชน์จากผลขาดทุนทางภาษทีผี่านมา     

   ซงึยงัไมร่บัรู ้ (14,312) - (14,312) - 

กลบัรายการสนิทรพัย์ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีาก     

   ขาดทุนทางภาษ ี (3,945) 14,017 1,511 14,017 

การปรบัปรุงจากปีก่อน 964 (6,573) - (2,554) 

รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (42) 27,337 1,552 4,637 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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31 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 

ค่าใชจ้่ายทสีาํคญัทถีูกจดัประเภทตามลกัษณะ สาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ดงัต่อไปนี ซงึแสดงรวม

ไว้ในกําไรก่อนตน้ทุนทางการเงนิและภาษเีงนิได ้

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

     

การเปลยีนแปลงในโครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างพฒันา 610,177 603,301 547,700 107,955 

ตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง 94,185 124,485 - - 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย - - - 34,480 

คา่ใชจ้า่ยผลประโยชน์ของพนักงาน 2,332 3,082 799 1,401 

คา่ใชจ้า่ยพนักงาน 172,021 147,528 81,296 39,027 

คา่เสอืมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 35,868 30,073 12,060 12,770 

คา่ใชจ้า่ยการตลาด 42,205 67,988 18,397 27,023 

ภาษธีรุกจิเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน 49,608 49,859 40,203 8,988 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารโครงการ 17,312 8,835 16,167 3,019 

คา่ธรรมเนียมวชิาชพีและค่าทปีรกึษา 14,623 5,731 6,627 3,760 

ขาดทุนจากผลของคดคีวาม 698 763 353 559 

คา่สาธารณูปโภค 9,429 12,725 4,508 5,305 

คา่ปรบัปรุงและซ่อมแซม 7,347 8,283.15 3,388 2,076 

อนืๆ 26,717 30,575 9,287 3,679 

     

รวม 1,082,522 1,093,229 740,785 250,042 

 

32 กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน 

 

กําไรต่อหุ้นขนัพนืฐานสาํหรบัแต่ละปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 คํานวณจากกําไรสาํหรบัปีทเีป็นส่วนของ 

ผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัและจาํนวนหุน้สามญัทอีอกจาํหน่ายแล้วระหว่างปีโดยแสดงการคาํนวณดงันี 

 

 สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

     

กาํไรสทุธสิาํหรบัปีทเีป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (พนับาท) 44,214 59,569 69,490 22,284 

จาํนวนหุน้สามญัทอีอกจาํหน่ายแลว้ (พนัหุน้) 1,028,571 1,028,571 1,028,571 1,028,571 

กาํไรต่อหุน้ขนัพนืฐาน (บาทต่อหุน้) 0.043 0.058 0.068 0.022 

 

บรษิทัไมม่กีารออกหุน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดสาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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33 เงินปันผล 
 

เมอืวนัที 27 เมษายน พ.ศ. 2564 ทีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี พ.ศ. 2564 มมีตอินุมตัิให้จ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธิจากการ

ดาํเนินงานสาํหรบัปี พ.ศ. 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.0324 บาท โดยจ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.00324 บาท และจ่ายเป็นหุ้น

สามญัให้แก่ผู้ถอืหุ ้นในอตัรา 35 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ คดิเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.02916 บาทต่อหุ้น ในกรณีทีเศษหุ้นเดมิทีไม่

สามารถจดัสรรหุน้ปันผลได ้ใหจ้่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท 
 

เมอืวนัที 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ทีประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจําปี พ.ศ. 2563 มมีติอนุมัตใิห้จ่ายเงินปันผลจากกําไรสุทธจิากการ

ดาํเนินงานสาํหรบัปี พ.ศ. 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.025 บาทตอ่หุน้ ซงึรวมเป็นจาํนวนเงนิทงัสนิ 25 ลา้นบาท  
 

34 รายการกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 
 

กจิการและบุคคลทมีคีวามสมัพนัธก์บับรษิทั ไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม โดยผ่านกจิการอนืแห่งหนึงหรอืมากกว่าหนึงแห่ง โดยทบีคุคล

หรอืกจิการนันมอีํานาจควบคุมบรษิัท หรอืถูกควบคุมโดยบรษิัท หรอือยู่ภายใต้การควบคุมเดยีวกนักบับรษิัท รวมถงึบรษิัททดีําเนิน

ธุรกิจการลงทุน บรษิทัย่อย และบรษิัทย่อยในเครือเดียวกนั ถอืเป็นกจิการทเีกยีวขอ้งกบับรษิัท เปิดเผยในหมายเหตุ 15 บรษิัทร่วมและ

บคุคลทเีป็นเจา้ของส่วนไดเ้สยีในสทิธอิอกเสยีงของบรษิทัซงึมอีทิธพิลอยา่งเป็นสาระสาํคญัเหนือกจิการ ผูบ้รหิารสาํคญัรวมทงักรรมการ

และพนักงานของบรษิัทตลอดจนสมาชกิในครอบครวัทใีกลช้ดิกบับุคคลเหล่านัน กจิการและบุคคลทงัหมดถอืเป็นบุคคลหรอืกจิการที

เกยีวขอ้งกบับรษิทั 
 

ในการพจิารณาความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนัซงึอาจมขีนึไดต้อ้งคาํนึงถงึรายละเอยีดของความสมัพนัธม์ากกว่า

รปูแบบทางความสมัพนัธ์ตามกฎหมาย 
 

ความสมัพนัธร์ะหว่างบรษิทัและกจิการทเีกยีวขอ้งกนัมดีงันี 
 

ชือกิจการ 
ประเทศทีจดัตงั/

สญัชาติ ลกัษณะความสมัพนัธ ์
   
หา้งหุน้สว่นจาํกดั วงเวยีนใหญ่ขนส่ง ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนั 

บรษิทั ทเวลฟ์ มลัตพิลาย แอสเซท จาํกดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนั 

บรษิทั เจา้พระยาเอน็จเินียรงิ แอนด ์ ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบับรษิทัย่อยของบรษิทั 

   คอนสตรคัชนั จาํกดั   

บรษิทั ทรานเน็กซ ์เซอร์วสิ จาํกดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบักลุ่มกจิการ 

บรษิทั บางกอกไทยพรอ็พเพอร์ต ีแอนด ์ ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบักลุ่มกจิการ 

   คอนสตรคัชนั จาํกดั   

บรษิทั ทเีอม็เอ วนั จาํกดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบักลุ่มกจิการ 

บรษิทั ทเีอม็เอ ทู จาํกดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบักลุ่มกจิการ 

บรษิทั ทเีอม็เอ ทร ีจาํกดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบักลุ่มกจิการ 

บรษิทั สมารท์มเีดยี ครเีอชนั จํากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ทเีป็นกรรมการของบรษิทัย่อย 

บรษิทั นครภริมย ์พรอ็พเพอร์ต ีจํากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ทเีป็นกรรมการของบรษิทัย่อย 

บรษิทั แพทยากรการเกษตร จาํกดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบักลุ่มกจิการ 

บรษิทั บางกอก คอนซูเมอร์ โพรดกัท ์เซอร์วสิ 

จํากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ร่วมกนัและมกีรรมการร่วมกนักบักลุ่มกจิการ 

บรษิทั ผาทองเคหะการ จํากดั ไทย มผีูถ้อืหุน้ทเีป็นกรรมการของบรษิทัย่อย 

ผูบ้รหิารสาํคญั ไทย บคุคลทมีอีาํนาจและความรบัผดิชอบการวางแผนสงัการและ 

     ควบคุมกจิกรรมตา่งๆของกจิการไม่ว่าทางตรงหรอืทางออ้ม 

บุคคลทเีกยีวขอ้งกนั ไทย ผูถ้อืหุน้หลกัและ/หรอืกรรมการของกลุ่มกจิการ 
 

หุน้ของบรษิทั เจา้พระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) รอ้ยละ 78.59 ถอืครองโดยครอบครวั แพทยานันท ์ 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ก) รายการตอ่ไปนีเป็นรายการกบักจิการทเีกยีวขอ้งกนัทสีาํคญัสาํหรบัปีสนิสดุวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563  

 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

 บริษทัยอ่ย พนับาท พนับาท 
    

ดอกเบยีรบั  บรษิทั พระยาพาณิชยพ์ร็อพเพอร์ต ีจํากดั 18,966 39,459 

 บรษิทั ไทยสยามนคร จาํกดั 6,418 1,941 

 บรษิทั สยามนคร จาํกดั 1,417 238 

 บรษิทั ซทีเูอช จาํกดั 351 - 

  27,152 41,638 

    

รายไดเ้งนิปันผล บรษิทั พระยาพาณิชยพ์ร็อพเพอร์ต ีจํากดั - 68,998 

  - 68,998 

    

ดอกเบยีจ่าย บรษิทั ไทยสยามนคร จาํกดั 477 - 

 บรษิทั สยามนคร จาํกดั 15 12 

  492 12 

    

คา่บรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง บรษิทั ไทยสยามนคร จาํกดั 57,195 285,231 

  57,195 285,231 

    

คา่เชา่และคา่บรกิารจ่าย บรษิทั ไทยสยามนคร จาํกดั 30 34 

 บรษิทั สยามนคร จาํกดั 45,391 27,664 

  45,421 27,698 

    

รายไดอ้นื บรษิทั ไทยสยามนคร จาํกดั 120 - 

  120 - 

 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ผูบ้ริหารสาํคญั     

คา่ตอบแทนผูบ้รหิาร 30,288 24,623 21,480 4,302 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ผูบ้รหิาร 1,980 1,587 1,366 5 

คา่เช่า - - - - 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 31 146 - - 

ดอกเบยีจ่าย 451 42 56 4 

คา่ส่วนกลางและค่าใชจ้า่ยอนืๆ 1,612 1,534 1,612 1,534 

     

กิจการอนืทีเกียวข้องกนั     

คา่งานก่อสรา้งและวสัดุก่อสร้าง 1,328 1,563 - - 

คา่เช่าและค่าบรกิารจ่าย 5,627 5,765 321 375 

 

บรษิัทเรยีกเกบ็ดอกเบยีจากบรษิทัย่อยสาํหรบัเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัในอตัรารอ้ยละ 6.62 - 8.75 ต่อปี (พ.ศ. 2563 : อตัรารอ้ยละ  

6.11 - 10.50 ต่อปี) 

 

คา่งานก่อสรา้งและวสัดกุ่อสรา้ง คา่เช่าและบรกิารจ่ายคดิราคาตามสญัญา 

 

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารไดแ้ก่ ค่าตอบแทนทผีูบ้รหิารไดร้บัจากบรษิัทโดยความหมายของคําว่า “ผูบ้รหิาร” เป็นไปตามกฎหมาย 

ว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์

 

คา่ตอบแทนกรรมการเป็นคา่ตอบแทนทไีดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปีของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 

 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์ผูบ้รหิารเป็นผลประโยชน์ทจีะไดร้บัเมอืเกษยีณอาย ุซงึคาํนวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัอสิระ 

 

กลุ่มกจิการจ่ายดอกเบยีเงนิกู้ยมืกรรมการในอตัรารอ้ยละ 0.25 - 5.20 ตอ่ปี 

 

ณ วนัท ี15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บรษิทันําโฉนดทดีนิของกจิการทเีกยีวขอ้งกนัไปเป็นหลกัทรพัยค์ําประกนัเงนิกู้ยมืเพอืใชใ้น 

การดําเนินงานทวัไปของบรษิัท โดยจ่ายชําระผลตอบแทนแก่กจิการทเีกยีวข้องกนัในรูปแบบค่าธรรมเนียมในอตัรารอ้ยละ 1 

ของวงเงนิจาํนองสนิเชอื หรอืจาํนวน 10 ลา้นบาทต่อปี ดลอดอายุสญัญาเงนิกู ้สนิสดุในปี พ.ศ. 2568 (พ.ศ. 2563 : ไมม่)ี 

 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ข) ลูกหนีการคา้และลกูหนีอนืจากบรษิทัยอ่ยและกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 

 

ยอดคา้งชําระ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ทเีกดิจากการใหบ้รกิาร ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลกูหนีการคา้และลูกหนีอืน 
 

บริษทัยอ่ย 

บรษิทั พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอร์ต ีจํากดั - - 340  3,601 

บรษิทั ไทยสยามนคร จาํกดั - - 556  750 

บรษิทั สยามนคร จาํกดั - - 210  280 
     

กิจการและบคุคลทีเกียวขอ้งกนั 149 641 - - 

 149 641 1,106 4,631 

 

ค) เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่และดอกเบยีค้างรบัจากบรษิทัย่อย 

 

เงนิให้กู้ยืมระยะสนัแก่และดอกเบยีค้างรบัจากบรษิัทย่อย ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย

รายละเอยีดดงันี 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (พนับาท) 

 

อตัราดอกเบยี 

ถวัเฉลีย เงินให้กู้ยมื ดอกเบีย  

 (ร้อยละ) ระยะสนั ค้างรบั รวม 

เงินให้กู้ยมืระยะสนัและดอกเบียค้างรบัจากบริษทัย่อย    

บรษิทั พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอร์ต ีจํากดั 6.62 - 8.75 219,000 10,213 229,213 

บรษิทั ไทยสยามนคร จาํกดั 7.75 - 8.75 97,324 2,168 99,492 

บรษิทั สยามนคร จาํกดั 6.75 - 8.75 73,000 1,417 74,417 

บรษิทั ซทีเูอช จาํกดั 6.75 14,450 352 14,802 

  403,774 14,150 417,924 

 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (พนับาท) 

 

อตัราดอกเบยี 

ถวัเฉลีย เงินให้กู้ยมื ดอกเบีย  

 (ร้อยละ) ระยะสนั ค้างรบั รวม 

เงินให้กู้ยมืระยะสนัและดอกเบียค้างรบัจากบริษทัย่อย    

บรษิทั พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอร์ต ีจํากดั 6.62 - 10.50 238,000 15,568 253,568 

  238,000 15,568 253,568 

 

รายการเคลอืนไหวสาํหรบัเงนิให้กู้ยมืระยะสนัแก่และดอกเบยีค้างรบัจากบรษิัทย่อย สาํหรบัปีสนิสุดวนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

เงินให้กู้ยมืระยะสนัและดอกเบียค้างรบัจากบริษทัย่อย พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชสีทุธติน้ปี 253,568 631,715 

จดัประเภทรายการใหม ่ - (69,934) 

เงนิใหกู้ย้มืเพมิระหว่างปี 402,167 127,700 

ดอกเบยีคา้งรบัเพมิขนึ 27,153 39,697 

รบัชาํระคนืเงนิใหกู้ย้มื (236,393) (449,100) 

รบัชาํระคนืดอกเบยีคา้งรบั (28,571) (26,510) 

ราคาตามบญัชสีทุธปิลายปี  417,924 253,568 

 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัยอ่ยเป็นเงนิใหกู้ย้มืไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท และมกํีาหนดชาํระคนืเมอืทวงถาม 

 

ง) สนิทรพัยห์มนุเวยีน และ สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

สินทรพัยห์มนุเวียนอืน - เงินมดัจาํค่าวสัด ุ     

บริษทัยอ่ย     

บรษิทั ไทยสยามนคร จาํกดั - - 774 17,675 

 - - 774 17,675 

     

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอนื - เงินประกนัทวัไป     

บริษทัยอ่ย     

บรษิทั สยามนคร จาํกดั - - 5,037  5,287 

 - - 5,037  5,287 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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จ) เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนืจากบรษิทัย่อยและบคุคลและกจิการทเีกยีวข้องกนั 

 

ยอดคา้งชาํระ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ทเีกดิจากการซอืสนิคา้และรบับรกิารประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

เจ้าหนีการค้า     

     

บริษทัยอ่ย     

บรษิทั ไทยสยามนคร จาํกดั -  -   40,246 114,127 

     

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 1,072  1,273 - -   

 1,072 1,273 40,246 114,127 

     

เจ้าหนีอืน     

     

บริษทัยอ่ย     

บรษิทั พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอร์ต ีจํากดั -  -   20  8 

บรษิทั สยามนคร จาํกดั -  -   2,690  3,541 

     

บคุคลและกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2,059 1,843 1,668 1,670 

 2,059 1,843 4,378 5,219 

เงินรบัล่วงหน้า     

บริษทัยอ่ย     

   บรษิทั ซทีเูอช จาํกดั - - 80,000 - 

 - - 80,000 - 

 

ต้นทนุการกอ่สร้างทียงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ     

บริษทัยอ่ย     

   บรษิทั ไทยสยามนคร จาํกดั -  -   10,221 653 

 -  -   10,221 653 

 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
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ฉ) เงนิกูย้มืระยะสนัจากและดอกเบยีคา้งจ่ายแก่บรษิทัย่อย 

 

เงนิกูย้มืระยะสนัจากและดอกเบยีคา้งจ่ายแก่บรษิทัย่อย ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 (พนับาท) 

 

อตัราดอกเบยี 

ถวัเฉลีย เงินให้กู้ยมื ดอกเบีย  

 (รอ้ยละ) ระยะสนั ค้างรบั รวม 

เงินกู้ยืมระยะสนัจากและดอกเบียค้างจ่ายแก่บริษทัย่อย    

บรษิทั สยามนคร จาํกดั 6.73 1,500 1 1,501 

  1,500 1 1,501 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 

เงินกู้ยืมระยะสนัจากและดอกเบียค้างจ่ายแก่บริษทัย่อย พนับาท พนับาท 
   

ราคาตามบญัชสีทุธติน้ปี 1,501 - 

เงนิกูย้มืเพมิระหว่างปี 40,000 3,000 

ดอกเบยีคา้งจ่ายเพมิขนึ 492 13 

จ่ายคนืเงนิใหกู้ย้มื (41,500) (1,500) 

จ่ายคนืดอกเบยีคา้งจา่ย (493) (12) 

ราคาตามบญัชสีทุธปิลายปี  - 1,501 

 

เงนิกูย้มืระยะสนัจากบรษิทัยอ่ยเป็นเงนิกู้ยมืไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท และมกีาํหนดชาํระคนืเมือทวงถาม 

 

ช) ภาระผกูพนักบับุคคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 

 

กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนักบับคุคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั ดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 

ภาระผกูพนัตามสญัญาทีจะต้องใช้เงินทุน     
     

สญัญาทียงัไมร่บัรู ้     

   - ค่าออกแบบและค่าก่อสร้างโครงการ     

บรษิทัยอ่ย - - 14,590  72,344 

 - - 14,590  72,344 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

83 

 

ซ) การคาํประกนัจากบคุคลหรอืกจิการทเีกยีวขอ้งกนั 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทได้รบัการคําประกนัวงเงนิเบกิเกินบญัช ีและวงเงนิสนิเชอืจากบุคคลทเีกียวข้องกัน

จํานวน 2,397 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 2,231 ล้านบาท) ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทมียอดหนีคงคา้งกบัสถาบนั

การเงนิและบรษิทัอนืสาํหรบัวงเงนิดงักล่าวเป็นจาํนวน 1,169 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 669 ลา้นบาท) 

 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยไดร้บัการคําประกนัวงเงนิเบกิเกินบญัช ีและวงเงนิสนิเชอืจากบุคคลและกจิการ 

ทีเกียวข้องกนัจํานวน 1,477 ล้านบาท (พ.ศ. 2563 : 2,503 ล้านบาท) ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทย่อยมยีอด 

หนีคงคา้งกบัสถาบนัการเงนิและบรษิทัอนืสาํหรบัวงเงนิดงักล่าวเป็นจํานวน 181 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 369 ลา้นบาท) 

 

35 ภาระผกูพนักบับคุคลและกิจการทีไมเ่กียวข้องกนั 

 

กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนักบับคุคลและกจิการทไีมเ่กยีวขอ้งกนั ดงันี 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ภาระผกูพนัตามสญัญาทีจะต้องใช้เงินทุน     

สญัญาทยีงัไม่รบัรู ้     

   - ทดีนิ 645,084  494,453 -  -  

   - คา่ออกแบบและคา่ก่อสรา้งโครงการ 212,128  123,894 21,780  31,500 

 857,212 618,347 21,780 31,500 

     

ภาระผกูพนัอืนๆ     

   - คา่โฆษณา 292  63 242  20 

   - หนงัสอืคาํประกนัจากธนาคาร 117,173  129,583 35,418  35,852 

   - สญัญาอนืๆ 1,705  3,221 1,498  2,939 

 119,170 132,867 37,158 38,811 

 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยแห่งหนึงมทีดีนิในโครงการทตีดิภาระจํายอมประมาณ 1 ไร่ มลูค่า 1.37 ลา้นบาท (ณ วนัท ี

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

 

การคาํประกนั 

 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัมภีาระคาํประกนัวงเงนิเบกิเกนิบญัช ีและวงเงินสนิเชอืให้กบับรษิัทย่อยจํานวน 3,132 ล้านบาท 

(พ.ศ. 2563 : 3,283 ล้านบาท) ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทย่อยมยีอดหนีคงค้างกบัสถาบนัการเงนิและบรษิัทอนืสาํหรบั

วงเงนิดงักล่าวเป็นจาํนวน 387 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 288 ลา้นบาท) 

 

ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บรษิัทย่อยมภีาระคําประกนัวงเงนิเบกิเกินบญัช ีและวงเงนิสนิเชอืให้กบับรษิัทจํานวน 2,070 ล้านบาท 

(พ.ศ. 2563 : 2,999 ล้านบาท) ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทมียอดหนีคงค้างกบัสถาบนัการเงินสําหรบัวงเงนิดงักล่าว 

เป็นจาํนวน 1,228 ลา้นบาท (พ.ศ. 2563 : 490 ลา้นบาท) 

 

คดฟ้ีองรอ้ง 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 คดีฟ้องร้องทีสําคัญของกลุ่มกิจการทงัสนิ 6 คดี (ณ วนัที 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 7 คดี) และ 

ทุนทรพัยร์วมดอกเบยีทงัสนิ 17.76 ลา้นบาท (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 166.44 ลา้นบาท)  

 

คดหีลกัทสีาํคญัของกลุ่มกจิการม ี2 คด ีดงัต่อไปนี 

 

1) ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยของบรษิทั ถกูฟ้องรอ้งในฐานะจาํเลย โดยนิตบุิคคลโครงการอาคารชุดแห่งหนึงในคดี

ผดิสญัญาเกยีวกบัพนืทสี่วนกลางโครงการอาคารชุดโครงการหนึง คดนีียงัคงอยู่ระหว่างกระบวนการพจิารณาของศาลแพ่งธนบุร ี

(ศาลชนัตน้) โดยมทีุนทรพัย์รวมดอกเบยีแลว้ทงัสนิ 12.71 ลา้นบาท (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 11.83 ลา้นบาท) 

 

2) ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยของบรษิัท อยู่ระหว่างถูกยนืฟ้องรอ้งในฐานะจําเลย โดยนิตบิุคคลโครงการอาคารชุด 

แห่งหนึง ในคดผีดิละเมดิ ซงึยงัไม่มกีารระบุทุนทรพัย์และดอกเบยีเนืองจากคดนีียงัคงอยู่ระหว่างกระบวนการพจิารณาและนัดไต่สวน

มลูฟ้องของศาลอาญา 

 

ในระหว่างปี มคีดสีนิสดุ 2 คด ีดงัต่อไปนี  

 

1) คดจีากกรณีทบีรษิทัและบรษิทัย่อยของบรษิัท รวมถงึกรรมการของบรษิัทย่อยถูกฟ้องร้องในฐานะจาํเลยโดยลูกบ้านจํานวน 35 ราย 

(รวม 2 คดยี่อย) ในคดผีดิสญัญาเกยีวกบัพนืทแีละแบบของห้องชุดในโครงการอาคารชุดโครงการหนึง ศาลพพิากษายกฟ้องโจทก์ 

ให้โจทก์ใชค้่าฤชาธรรมเนียมรวมถงึค่าทนายความแทน อย่างไรก็ตามในไตรมาส 3 พ.ศ. 2564 คดนีีสนิสุดแล้ว เนืองจากพ้น

กาํหนดการยนืขอขยายอุทธรณ์ของโจทก ์(ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 148.09 ลา้นบาท)  

 

2) คดจีากกรณีทีบรษิัทถูกฟ้องร้องในคดผีดิสญัญา ซงึศาลอุทธรณ์พพิากษาให้บรษิัทร่วมชดใชค้่าเสยีหายแก่โจทก์ และต่อมาศาลฎกีา 

มคีําสงัไม่รบัฎกีา อย่างไรก็ตามบรษิัทไดช้ดใชค้่าเสยีหายแลว้เสร็จเป็นจํานวนทงัสนิ 0.72 ลา้นบาท (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 : 

0.54 ลา้นบาท) 

 

นอกจากทกีล่าวขา้งตน้ คดฟ้ีองรอ้งอนืๆ ไม่มกีารเปลยีนแปลงทเีป็นสาระสาํคญัจากทไีดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัท ี

31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
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37 เหตกุารภายหลงัวนัทีในรายงาน 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัครงัท ี1/2565 เมอืวนัท ี18 มกราคม พ.ศ. 2565 ทปีระชุมไดม้มีตอินุมตัเิรอืงดงัต่อไปนี 

 

1)    การเพมิเงนิลงทุนในบรษิัท แคนนาบเิทค จํากดั (CBT) ทปีระชุมได้มมีตอินุมตัเิพมิทุนจดทะเบยีนของบรษิัท แคนนาบเิทค 

จํากดั (CBT) ซงึเป็นบรษิัทย่อยของบรษิทั จากหุ้นสามญัจํานวน 10,000 หุ้น เป็นหุน้สามญัจํานวน 50,000 หุ้น โดยมมีูลค่าทตีรา

ไว้ หุ้นละ 100 บาท โดยภายหลงัการจดทะเบยีนเพมิทุนจํานวน 40,000 หุ้น โดยมมีูลค่าทีตราไว ้100 บาท จะทําให้บรษิัทมเีงนิ

ลงทุนเพมิขนึ 4 ลา้นบาท ดว้ยสดัสว่นการถอืหุน้ใหมท่รีอ้ยละ 99.994 (ณ วนัท ี31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : รอ้ยละ 99.97)  

 

2)    การร่วมทุนกบัผูร้่วมทุนรายหนึง ในหุน้สามญัของ CBT ทปีระชุมไดม้มีตใิหอ้นุมตักิารร่วมทุนกบัผูร้่วมทุนรายหนึง ในสดัส่วน

การร่วมลงทุนทรีอ้ยละ 49 ของจํานวนหุ้นทจีําหน่ายไดท้งัหมดของ CBT ทําใหบ้รษิัทมเีงนิลงทุนคงเหลอืทสีดัสว่นรอ้ยละ 50.994 

ของหุน้จดทะเบยีนของ CBT ภายหลงัการจดทะเบยีนเพมิทุน 
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