
บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)  
 
ข้อมูลทางการเงินรวมและข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการระหว่างกาล 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 
วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 



รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
 
ขา้พเจา้ไดส้อบทานขอ้มูลทางการเงนิรวมระหว่างกาลของบรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และ
ขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลของบรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวม
และงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกิจการ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็เฉพาะกจิการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ 
รวมถงึงบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตุประกอบ
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อ ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มลูทางการเงนิรวม
และขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลนี้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่าง
กาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรุปเกี่ยวกบัขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่าง
กาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตของกจิการ” การสอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากรซึง่ส่วนใหญ่
เป็นผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัช ีและการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทานอื่น การสอบทานนี้มขีอบเขตจ ากดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถได้ความเชื่อมัน่ว่าจะพบเรื่องทีม่นีัยส าคญัทัง้หมด  
ซึง่อาจจะพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันัน้ขา้พเจา้จงึไม่อาจแสดงความเหน็ต่อขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลทีส่อบทานได้ 
 
ขอ้สรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตุใหเ้ชื่อว่าขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้น
ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงานทางการเงนิระหว่างกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
ศนิชา  อคัรกิตติลาภ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8470 
กรุงเทพมหานคร 
13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

สินทรพัย์

สินทรพัยห์มุนเวียน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 210,789 292,204 159,169 204,641

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น - สุทธิ 7 160,231 100,212 9,418 11,420

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่และดอกเบีย้คา้งรบั

จากบรษิทัย่อย - - 446,216 417,924

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการอื่น 300 300 - -

โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่าง

การพฒันา - สุทธิ 8 2,314,589 2,347,137 2,286,529 2,366,897

สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น 48,189 15,371 10,646 905

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 2,734,098 2,755,224 2,911,978 3,001,787

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค า้ประกนั 9 10,334 10,332 523 523

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม

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

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - สุทธิ 10 - - 482,676 482,676

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

โครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา - สุทธิ 1,353,470 1,353,470 874,420 874,420

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 11 953,684 955,562 8,134 21,510

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธิ 52,262 53,449 107,895 110,624

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน - สุทธิ 8,527 8,395 - -

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธิ 83,581 81,586 36,079 36,524

เงนิมดัจ าค่าทีด่นิ 101,000 128,164 - -

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 50,401 45,846 35,508 33,790

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 2,798,319 2,821,864 1,727,844 1,742,676

รวมสินทรพัย์ 5,532,417 5,577,088 4,639,822 4,744,463

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

กรรมการ  _______________________________________      กรรมการ  ________________________________________
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ

หน้ีสินหมุนเวียน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก

สถาบนัการเงนิ บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั

และกจิการอื่น 13 276,517 258,990 107,085 127,478

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 12 242,784 236,901 202,121 209,342

เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กูท้ ีถ่งึก าหนด

ช าระภายในหนึ่งปี 13 186,029 267,450 150,435 224,420

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย 1,804 619 - -

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ส่วนทีถ่งึก าหนด

ช าระภายในหนึ่งปี 2,321 2,376 8,033 7,966

หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 10,501 11,515 1,514 1,496

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 719,956 777,851 469,188 570,702

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู้ 13 2,129,280 2,084,448 1,769,806 1,743,153

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 3,269 3,856 107,732 109,725

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24,149 27,041 9,556 12,824

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 139 139 - -

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 2,156,837 2,115,484 1,887,094 1,865,702

รวมหน้ีสิน 2,876,793 2,893,335 2,356,282 2,436,404

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

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

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรอืนหุน้

ทุนจดทะเบยีน

   หุน้สามญัจ านวน 1,029.16 ลา้นหุน้ 

      มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,029,160 1,029,160 1,029,160 1,029,160

ทุนทีอ่อกและช าระเตม็มลูค่าแลว้

   หุน้สามญัจ านวน 1,028.57 ลา้นหุน้ 

      มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 1,028,571 1,028,571 1,028,571 1,028,571

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

ก าไรสะสม

จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 102,916 102,916 102,916 102,916

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,079,874 1,108,003 684,153 708,672

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

รวมส่วนของเจ้าของ 2,655,624 2,683,753 2,283,540 2,308,059

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ 5,532,417 5,577,088 4,639,822 4,744,463

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึ่งของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน)

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

รายได้

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 165,774 352,988 144,475 240,616

รายไดจ้ากการก่อสรา้ง 43,728 23,608 - -

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 36,055 10,524 - -

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 14,738 4,872 - -

รายได้รวม 260,295 391,992 144,475 240,616

ต้นทุน

ต้นทุนขายจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ (101,095) (210,859) (96,020) (154,098)

ต้นทุนค่าก่อสรา้ง (41,736) (22,966) - -

ต้นทุนจากการใหบ้รกิาร (29,512) (5,775) - -

ต้นทุนจากการขายสนิคา้ (12,255) (4,774) - -

ต้นทุนรวม (184,598) (244,374) (96,020) (154,098)

กาํไรขนัต้น 75,697 147,618 48,455 86,518

รายไดอ้นื 14 2,391 2,861 9,248 4,963

ค่าใชจ้า่ยในการขาย (31,354) (53,711) (26,299) (29,184)

ค่าใชจ้า่ยในการบรหิาร (44,533) (40,972) (21,997) (20,583)

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงิน

และรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 2,201 55,796 9,407 41,714

ต้นทุนทางการเงนิ (31,028) (12,656) (33,481) (10,062)

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้

   (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (28,827) 43,140 (24,074) 31,652

รายได ้(ค่าใชจ้า่ย) ภาษเีงนิได้ 698 (2,903) (445) (675)

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรบังวด (28,129) 40,237 (24,519) 30,977

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

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

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (28,129) 40,237 (24,519) 30,977

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม - - - -

(28,129) 40,237 (24,519) 30,977

การแบง่ปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็รวม

ส่วนทเีป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่ (28,129) 40,237 (24,519) 30,977

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สยีทไีมม่อีํานาจควบคุม - - - -

(28,129) 40,237 (24,519) 30,977

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพืนฐาน (บาท) 15 (0.0273) 0.0391 (0.0238) 0.0301

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน)

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

องคป์ระกอบอืน

ของส่วนของเจ้าของ

 ส่วนตาํกว่าทุน

 ทุนจดทะเบียน  จดัสรร -  จากการรวมธรุกิจ

 ทีออกและชาํระ  ส่วนเกิน  ทุนสาํรอง ภายใต้การควบคมุ  รวมส่วนของ

 เตม็มูลค่าแล้ว  มูลค่าหุ้น  ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร  เดียวกนั  เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2565 1,028,571 467,900 102,916 1,108,003 (23,637) 2,683,753

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - (28,129) - (28,129)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 1,028,571 467,900 102,916 1,079,874 (23,637) 2,655,624

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

กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - 40,237 - 40,237

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินรวม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (พนับาท)

ส่วนของเจ้าของ

กาํไรสะสม
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

ทุนจดทะเบียน จดัสรร - 

ทีออกและชาํระ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

เตม็มลูค่าแล้ว มูลค่าหุ้น ตามกฎหมาย ยงัไม่ได้จดัสรร เจ้าของ

ยอดคงเหลือต้นงวด ณ วนัที 1 มกราคม พ.ศ. 2565 1,028,571 467,900 102,916 708,672 2,308,059

ขาดทุนเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - (24,519) (24,519)

ยอดคงเหลือปลายงวด ณ วนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 1,028,571 467,900 102,916 684,153 2,283,540

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

กําไรเบด็เสรจ็รวมสําหรบังวด - - - 30,977 30,977

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

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนงึของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ต่อ)

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (พนับาท)

กาํไรสะสม
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด 

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

(28,827) 43,140 (24,074) 31,652

ค่าเสอืมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 31,078 5,636 7,006 3,048

ผลขาดทุนดา้นเครดติทคีาดว่าจะเกดิขนึ - 373 - -

ค่าเผอืการลดลงของมลูค่าโครงการอสงัหารมิทรพัย์

ระหว่างการพฒันา 455 455 455 455

(487) (333) 25 (10)

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงาน 576 583 200 199

รายไดจ้ากการยกเลกิสญัญา 14 (1,333) (1,732) (1,244) (872)

14 (9) (80) (7,831) (3,699)

ตน้ทุนทางการเงนิ - ดอกเบยีจ่าย 27,299 8,848 27,534 7,958

ตน้ทุนทางการเงนิ - ค่าธรรมเนียมการจดัหาเงนิกูย้มื 3,729 3,808 5,947 2,104

กระแสเงินสดก่อนการเปลียนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน 32,481 60,698 8,018 40,835

- ลกูหนีการคา้และลกูหนีอนื (60,019) 3,226 2,002 10,779

- โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างการพฒันา 48,286 160,209 88,448 112,553

- สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื (23,824) 3,885 506 2,213

- โครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา - (124) - -

- สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอนื 27,321 (4,943) 175 60

- เจา้หนีการคา้และเจา้หนีอนื 10,626 15,465 (3,443) (39,507)

- จ่ายผลประโยชน์พนักงาน (3,468) (7,944) (3,468) (432)

- หนีสนิหมุนเวยีนอนื (526) - 19 -

เงนิสดไดม้าจากกจิกรรมดาํเนินงาน 30,877 230,472 92,257 126,501

จ่ายตน้ทุนทางการเงนิ (46,731) (43,793) (41,665) (36,471)

รบัคนืภาษเีงนิได้ - 9,930 - -

จ่ายภาษเีงนิได้ (4,112) (6,963) (1,893) (3,526)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (19,966) 189,646 48,699 86,504

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิได้

รายการปรบัปรุง

(กลบัรายการ) ประมาณการหนีสนิ

ดอกเบยีรบั

การเปลียนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน

ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

9



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จาํกดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สาํหรบังวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564

หมายเหตุ พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ดอกเบยีรบั 8 80 3,168 9,973

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทมีภีาระคาํประกนัเพมิขนึ (2) (7,752) - -

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทมีภีาระคาํประกนัลดลง - 9,586 - 1,039

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บรษิทัย่อย 16 ข) - - 18,870 76,300

เงนิสดจ่ายเพอืใหเ้งนิกูย้มืระยะสนัแก่บรษิทัย่อย 16 ข) - - (42,500) (1,600)

เงนิสดจ่ายเพอืซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ (36,510) (2,627) (565) -

เงนิสดจ่ายเพอืซอืสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (500) - - -

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (37,004) (713) (21,027) 85,712

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ

และกจิการอนืเพมิขนึ 41,364 179,764 3,445 169,657

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงนิ

และกจิการอนืลดลง (24,488) (162,650) (24,488) (156,752)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากบรษิทัย่อย - - - 40,000

ชําระเงนิกูย้มืระยะสนัจากบรษิทัย่อย - - - (1,500)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสนัจากกจิการและบุคคลทเีกยีวขอ้งกนั - 39,400 - -

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 18,800 22,700 - -

ชําระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 13 (58,909) (262,927) (49,605) (219,947)

เงนิสดจ่ายสาํหรบัค่าธรรมเนียมการจดัหาเงนิกูย้มื (569) (2,750) (569) (1,400)

จ่ายชาํระคนืหนีสนิตามสญัญาเช่า (643) (424) (1,927) (1,783)

จ่ายเงนิปนัผล - (1) - (1)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจดัหาเงิน (24,445) (186,888) (73,144) (171,726)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ (81,415) 2,045 (45,472) 490

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัท ี1 มกราคม 292,204 34,782 204,641 21,410

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 31 มีนาคม 210,789 36,827 159,169 21,900

รายการทีไม่ใช่เงินสด

เจา้หนีค่าซอืทดีนิ อาคารและอุปกรณ์ 519 36 - -

เจา้หนีเงนิปนัผล 24 24 24 24

โอนจากทดีนิ อาคารและอุปกรณ์

   ไปเป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 13,661 - - -

หมายเหตุประกอบขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลแบบย่อเป็นส่วนหนึงของขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการข้อมูลทางการเงินรวม

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ)
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บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

12 

 
1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั และเป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทยซึง่จดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย และมทีีอ่ยู่ตามทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวด้งันี้  
 
เลขที ่909/1 ชัน้ 6 หอ้ง 601-602 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ แขวงดาวคะนอง เขตธนบุร ีกรุงเทพมหานคร 
 
การด าเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัและบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) คอื การพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อขาย และรบัจา้งก่อสรา้ง 
 
ข้อมูลทางการเงนิรวมและข้อมูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลนี้แสดงในสกุลเงนิบาทด้วยหน่วยพนับาท เว้นแต่ได้ระบุเป็น
อย่างอื่น 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกิจการระหว่างกาลไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่ 13 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2565 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มลูทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลทีนํ่าเสนอนี้ไดม้กีารสอบทานแต่ยงัไม่ไดต้รวจสอบ 
 

2 เหตุการณ์ส าคญัระหว่างงวดท่ีรายงาน 
 
แม้สภาวะตลาดในประเทศไทยจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่และรูปแบบการใช้จ่ายของผู้บริโภคแต่กลุ่มกิจการยงัคงมีรายได้  
ที่เพิม่ขึ้นจากการขายโครงการที่สร้างแล้วเสร็จ ยงัผลให้กลุ่มกิจการมคีวามสามารถที่จะปฏิบตัติามอตัราส่วนตามสญัญาเงนิกู้ และ  
มเีงนิทุนหมุนเวยีนและวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใชเ้พยีงพอส าหรบักจิกรรมการด าเนินงานและการลงทุนอย่างต่อเน่ือง 
 

3 เกณฑก์ารจดัท าข้อมูลทางการเงิน 
 
ขอ้มลูทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เรื่อง การรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาล และข้อก าหนดเพิ่มเติมอื่นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ  
ตลาดหลกัทรพัย ์
 
ขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลนี้ควรอ่านควบคู่กบังบการเงนิของรอบปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 
ตวัเลขทีน่ ามาเปรยีบเทยีบไดม้กีารจดัประเภทรายการใหม่เท่าทีจ่ าเป็น เพื่อใหส้อดคล้องกบัการแสดงรายการในขอ้มูลทางการเงนิปี
ปจัจุบนั 
 
ขอ้มูลทางการเงนิรวมและขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษจดัท าขึ้นจากขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล
ภาษาไทยที่จดัท าตามกฎหมาย ในกรณีที่มเีนื้อความขดัแย้งกนัหรอืมกีารตีความแตกต่างกัน ให้ ใช้ข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล 
ฉบบัภาษาไทยเป็นหลกั 
  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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4 นโยบายการบญัชี 
 
นโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท าขอ้มลูทางการเงนิระหว่างกาลเป็นนโยบายเดยีวกนักบันโยบายการบญัชทีีใ่ชใ้นการจดัท างบการเงนิ
ส าหรบัปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ยกเวน้เรื่องการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิใหม่และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงนิทีม่กีารปรบัปรุง ซึง่มผีลบงัคบัใชว้นัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2565 มาบงัคบัใช ้ซึง่ไม่มผีลกระทบทีม่นีัยส าคญัต่อกลุ่มกจิการ 
 

5 ประมาณการทางบญัชี 
 
ในการจดัท าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาล ผูบ้รหิารต้องใชดุ้ลยพนิิจ การประมาณการ และขอ้สมมตทิีม่ผีลกระทบต่อการน านโยบาย
การบญัชมีาใช ้และจ านวนเงนิของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างจากประมาณการ  
 
ในการจดัท าข้อมูลทางการเงนิระหว่างกาล ผู้บรหิารต้องใช้ดุลยพนิิจในการน านโยบายการบญัชขีองกลุ่มกิจการและแหล่งที่มาของ
ข้อมูลที่ส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการที่มอียู่มาใช้เช่นเดยีวกบังบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรบั  
ปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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6 ข้อมูลจ าแนกตามส่วนงาน 

 

ส่วนงานด าเนินงานไดถู้กรายงานในลกัษณะเดยีวกบัรายงานภายในทีน่ าเสนอใหผู้ม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงาน ผูม้อี านาจตดัสนิใจสงูสุดดา้นการด าเนินงานหมายถงึบุคคลทีม่หีน้าทีใ่นการจดัสรรทรพัยากร
และประเมนิผลการปฏบิตังิานของส่วนงานด าเนินงาน ซึง่พจิารณาว่าคอื ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ทีท่ าการตดัสนิใจเชงิกลยุทธ์ 
 

ขอ้มลูเกีย่วกบัรายไดแ้ละก าไรของขอ้มลูตามส่วนงานของกลุ่มกจิการส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์   การตดัรายการบญัชี  
 เพ่ือขาย ธรุกิจรบัเหมาก่อสร้าง ธรุกิจอ่ืนๆ ระหว่างกนั ข้อมูลทางการเงินรวม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
           

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก  165,774  352,988  43,728  23,608 50,793  15,396 - -  260,295  391,992 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน  -    -  43,975  43,303  19,964    26,878  (63,939) (70,181)  -    - 

รวม 165,774 352,988 87,703 66,911 70,757 42,274 (63,939) (70,181) 260,295 391,992 

ดอกเบีย้รบั  7,831  3,699  2  294  31  15  (7,855) (3,928)  9  80 

รายไดอ้ื่น  1,583  2,846  860 248 389  2  (450) (315)  2,382  2,781 

รวมรายได ้ 175,188 359,533 88,565 67,453 71,177 42,291 (72,244) (74,424) 262,686 394,853 
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานตาม           

   ส่วนงานก่อนภาษีเงนิได้ (34,821) 33,339 (11,645) (12,817)  16,929 16,968 710 5,650 (28,827) 43,140 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้          698 (2,903) 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรบังวด         (28,129) 40,237 

           

จงัหวะเวลาการรบัรู้รายได้           

เมื่อปฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตัเิสรจ็สิน้ (point in time)  165,774  352,988 - - - - - -  165,774  352,988 

ตลอดช่วงเวลาทีป่ฏบิตัติามภาระทีต่อ้งปฏบิตั ิ(over time)  -    - 87,703  66,911 70,757  42,274  (63,939) (70,181)  94,521  39,004 

รวม 165,774 352,988 87,703 66,911  70,757 42,274  (63,939) (70,181)  260,295 391,992 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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 ธรุกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์   การตดัรายการบญัชี  
 เพ่ือขาย ธรุกิจรบัเหมาก่อสร้าง ธรุกิจอ่ืนๆ ระหว่างกนั ข้อมูลทางการเงินรวม 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
           
สนิทรพัยต์ามส่วนงาน 6,084,466 6,185,377 410,466 407,102 886,180 830,462 (1,848,695) (1,845,854) 5,532,417 5,577,087 

สนิทรพัยท์ีไ่ม่ไดป้นัสว่น - - - - - - - - - - 

รวมสนิทรพัย ์ 6,084,466 6,185,377 410,466 407,102 886,180 830,462 (1,848,695) (1,845,854) 5,532,417 5,577,087 

           

หนี้สนิตามส่วนงาน 3,239,796 3,307,497 405,768 403,408 218,330 165,479 (987,101) (1,845,854) 2,876,793 2,893,335 

หนี้สนิทีไ่ม่ไดป้นัส่วน - - - - - - - - - - 

รวมหนี้สนิ 3,239,796 3,307,497 405,768 403,408 218,330 165,479 (987,101) (1,845,854) 2,876,793 2,893,335 

 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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7 ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 

 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ลูกหนี้การคา้ - บุคคลหรอืกจิการอื่น 57,105 53,407 1,401 1,401 
 - กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
       (หมายเหตุขอ้ 16 ก)) 1 53 - - 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า 
    จะเกดิขึน้  (9,978) (9,978) (1,401) (1,401) 
ลูกหนี้การคา้ - สุทธ ิ 47,128 43,482 - - 
ลูกหนี้อื่น - บุคคลหรอืกจิการอื่น 3,816 3,483 650 450 
 - บรษิทัย่อย และ กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
     (หมายเหตุขอ้ 16 ก)) 96 96 1,329 1,106 
รายไดค้า้งรบั 60,411 24,939 - - 
เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสรา้ง 9,873 6,364 - - 
ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 36,338 19,427 5,554 7,911 
อื่นๆ 2,569 2,421 1,885 1,953 
 160,231 100,212 9,418 11,420 

 

ลูกหนี้การคา้ สามารถวเิคราะหต์ามอายุหนี้ทีค่า้งช าระไดด้งันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     

ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 7,118 385 - - 
ไม่เกนิ 3 เดอืน 26,408 32,456 - - 
3 - 6 เดอืน 7,528 10,790 - - 
6 - 12 เดอืน 6,387 85 - - 
เกนิกว่า 12 เดอืน 9,665 9,744 1,401 1,401 
 57,106 53,460 1,401 1,401 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่า 
    จะเกดิขึน้ (9,978) (9,978) (1,401) (1,401) 
 47,128 43,482 - - 
  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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8 โครงการอสงัหาริมทรพัยร์ะหว่างการพฒันา - สุทธิ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ค่าทีด่นิและค่าพฒันาทีด่นิ  753,165  753,165 517,785 517,785 
ค่าก่อสรา้งและอื่นๆ 193,982  143,329 486,241 483,199 
ตน้ทุนการกูย้มื  336,400  320,771 280,808 272,727 
หอ้งชุดพรอ้มขาย  869,506  973,070 889,775 981,584 
บา้นพรอ้มขาย  155,464  154,690 166,238 165,465 
วตัถุดบิ  31,337  17,885 - - 
งานระหว่างท า  7,076  19,672 - - 
สนิคา้ส าเรจ็รปู 21,977  18,418 - - 
รวม 2,368,907 2,401,000 2,340,847 2,420,760 
     
หกั ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าโครงการ     
    อสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างการพฒันา      

-       - บา้นพรอ้มขาย (54,057) (53,602) (54,057) (53,602) 
-       - หอ้งชุดพรอ้มขาย (261) (261) (261) (261) 
สุทธ ิ 2,314,589 2,347,137 2,286,529 2,366,897 
     
ตน้ทุนการกูย้มืส่วนทีร่วมเป็นต้นทุน     
   พฒันาอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างงวด/ปี 15,629 98,032 80,081 70,396 
      
อตัราดอกเบีย้ของตน้ทุนเงนิกู้ยมื (รอ้ยละต่อปี) 4.96 - 10.11 4.96 - 10.11 5.42 - 9.29 5.42 - 9.29 
 
 
  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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9 สินทรพัยท่ี์ใช้เป็นหลกัประกนั 

 
สนิทรพัยท์ีก่ลุ่มกจิการใชเ้ป็นหลกัประกนั ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท 
     
(ก) โครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหว่างการพฒันา 1,827 2,116 1,859 2,256 
(ข) เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค ้าประกนั 10 10 1 1 
(ค) โครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา 877 870 495 495 
(ง) ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

   (อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร) 
 

598 598 - - 
(จ) สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ 50 50 - - 
 3,362 3,644 2,355 2,752 

 
รายละเอยีด 
 
ก) บริษัทและบริษัทย่อยได้น าโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาไปจดจ านอง เพื่อค ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี  

เงนิกูย้มืระยะสัน้ และเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และหนังสอืค ้าประกนัจากสถาบนัการเงนิ  
ข) บรษิทัและบรษิทัย่อยน าเงนิฝากออมทรพัย์และเงนิฝากประจ าไปวางไว้กบัสถาบนัการเงนิเพื่อค ้าประกนัวงเงนิเบิกเกินบญัช ี  

เงนิกูย้มืระยะยาวและหนังสอืค ้าประกนัของบรษิทัและบรษิทัย่อย 
ค) บรษิัทได้น าโครงการอสงัหารมิทรพัย์รอการพฒันาไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนัเงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีบ่รษิทั 

และบรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดร้บัจากสถาบนัการเงนิ 
ง) บรษิัทและบรษิัทย่อยได้น าที่ดนิ อาคารและส่วนปรบัปรุงอาคาร - สุทธิไปจดจ านองเพื่อค ้าประกนัวงเงนิเบิกเกินบญัช ีและ 

เงนิกูย้มืระยะยาวกบัสถาบนัการเงนิแห่งหนึ่ง 
จ) บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งไดน้ าสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธไิปจดจ านองไวก้บัสถาบนัการเงนิเพื่อค ้าประกนัวงเงนิสนิเชื่อทีบ่รษิทัย่อย  

ไดร้บัจากสถาบนัการเงนิดงักล่าว 
 
  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย - สุทธิ 

 

ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัรบัรูค้่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทั ไทยสยามนคร จ ากดั (TSN) เป็นจ านวน 47.25 
ล้านบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 : 47.25 ล้านบาท) เนื่องจากผลประกอบการของธุรกิจก่อสร้างยังมีความผันผวน            
TSN มผีลขาดทุนเกินทุน 0.29 ล้านบาท (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564: ผลขาดทุนเกินทุน 0.60 ล้านบาท) ขาดทุนสะสม 100.11 
ล้านบาท (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564: ขาดทุนสะสม 101 ล้านบาท) และมหีนี้สนิหมุนเวยีนรวมสูงกว่าสินทรพัย์หมุนเวยีนรวม
จ านวน 103.41 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564: 104.17 ลา้นบาท) ผูบ้รหิารประเมนิมลูค่าส าหรบัการดอ้ยค่าของเงนิลงทุน
ใน TSN ดงักล่าว โดยค านวณมลูค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืดว้ยวธิมีลูค่าจากการใช้ 
 

11 ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ 
 
รายการเคลื่อนไหวส าหรบัที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธ ิส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม  พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย
รายละเอยีดดงันี้ 
 
  ข้อมูลทางการเงิน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 พนับาท พนับาท 
   
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565   
ราคาตามบญัชตีน้งวด - สุทธ ิ 955,562 21,510 
ซื้อสนิทรพัย ์ 36,897 565 
โอนไปสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น (13,661) (13,661) 
ค่าเสื่อมราคา (25,114) (280) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด - สุทธ ิ 953,684 8,134 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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12 เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
เจา้หนี้การคา้      
   - บุคคลหรอืกจิการอื่น 121,615 115,283 12,024 15,316 
   - บรษิทัย่อย บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
        (หมายเหตุขอ้ 16 ง)) 1,230 1,072 44,070 40,246 
 122,845 116,355 56,094 55,562 
เจา้หนี้อื่น      
   - บุคคลหรอืกจิการอื่น 22,044 24,248 12,928 14,512 
   - บรษิทัย่อย บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
       (หมายเหตุขอ้ 16 ง)) 1,944 2,059 4,573 4,378 
เงนิมดัจ าและเงนิรบัล่วงหน้า      
   - บุคคลหรอืบรษิทัอื่นๆ 40,313 38,994 7,504 8,490 
   - บรษิทัย่อย บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
       (หมายเหตุขอ้ 16 ง)) - - 80,000 80,000 
ตน้ทุนงานก่อสรา้งทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ     
   - บุคคลหรอืบรษิทัอื่นๆ 24,979 24,853 17,817 17,817 
   - บรษิทัย่อย บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั     
          (หมายเหตุขอ้ 16 ง)) - - 6,348 10,221 
ดอกเบีย้คา้งจ่าย  8,810 12,573 8,102 10,636 
อื่นๆ  21,850 17,819 8,755 7,726 

 242,785 236,901 202,121 209,342 
 
  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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13 เงินกู้ยืม 

 
เงนิกูย้มื ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
ส่วนของหมุนเวยีน     
เงนิเบกิเกนิบญัช ี 97,876 61,512 3,444 - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ     
    บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั และกจิการอื่น     
    - เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น 103,641 127,478 103,641 127,478 
    - ตัว๋สญัญาใชเ้งนิกบัสถาบนัทางการเงนิ 75,000 70,000 - - 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้     
   จากสถาบนัการเงนิ กจิการอื่น บุคคลและ     
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 276,517 258,990 107,085 127,478 
     
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึ       
   ก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 186,029 267,450 150,435 224,420 
รวมส่วนของหมุนเวยีน 462,546 526,440 257,520 351,898 
     
ส่วนของไม่หมุนเวยีน     
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 1,587,452 1,544,506 1,227,978 1,203,211 
หุน้กู ้ 541,828 539,942 541,828 539,942 
รวมส่วนของไม่หมุนเวยีน 2,129,280 2,084,448 1,769,806 1,743,153 
     
รวมเงนิกูย้มื 2,591,826 2,610,888 2,027,326 2,095,051 
 
  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 อตัราดอกเบีย้ของเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร และเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก
สถาบนัการเงนิ กจิการอื่น บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี 
   
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 5.57 - 6.34 5.82 - 6.34 
ตัว๋สญัญาใชเ้งนิจากสถาบนัทางการเงนิ 4.97 - 5.58 4.97 - 5.58 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น 10.00 10.00 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 ร้อยละต่อปี ร้อยละต่อปี 
   
เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 5.85  - 
เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการอื่น 10.00 10.00 
  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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13.1 รายการเคลื่อนไหวส าหรบัเงนิกู้ยมืระยะยาวส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 ประกอบดว้ยรายละเอยีด

ดงันี้ 
 

 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
 วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
  ข้อมูลทางการเงิน 
 ข้อมูลทางการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
 พนับาท พนับาท 
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี   
ราคาตามบญัชตีน้งวด 267,450 224,420 
รบัโอนเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี 53,189 51,321 
จดัประเภทใหม่จากการขยายสญัญาเงนิกูย้มื (75,701) (75,701) 
จ่ายช าระเงนิกูย้มื (58,909) (49,605) 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 186,029 150,435 
   
เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ   
ราคาตามบญัชตีน้งวด 1,544,506 1,203,211 
เงนิกูย้มืเพิม่ขึน้ 18,800 - 
โอนเงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี (53,189) (51,321) 
จดัประเภทใหม่จากการขยายสญัญาเงนิกูย้มื 75,701 75,701 
ค่าธรรมเนียมการจดัหาเงนิกูย้มื (569) (569) 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาเงนิกูย้มื 2,203 956 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 1,587,452 1,227,978 
  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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ยอดคงเหลอืเงนิกูย้มืระยะยาว ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 

 
   อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ)  หลกัประกนั มีการขยาย 

ประเภทเงินกู้ 
จ านวนเงิน 
(พนับาท) วนัครบก าหนด 

31 มีนาคม 
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

การช าระ 
ดอกเบ้ีย 

31 มีนาคม  
พ.ศ. 2565 

31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 

ระยะเวลา 
การช าระหน้ี 

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

25 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2566 

ระยะยาว 75,232 30 มนีาคม พ.ศ. 2565 MLR+1.00 MLR+1.00 รายเดอืน ก ก ขยายระยะเวลาถงึ 
30 มนีาคม 
พ.ศ. 2571 

ระยะยาว 89,600 19 เมษายน พ.ศ. 2565 MLR+1.00 MLR+1.00 รายเดอืน ก ก ไม่ม ี
ระยะยาว 23,066 8 กนัยายน พ.ศ. 2566   6.50 6.50 รายเดอืน ก ก ไม่ม ี
ระยะยาว 318,607  16 มถิุนายน พ.ศ. 2567 MLR+1.00 MLR+1.00 รายเดอืน ก ก ไม่ม ี
ระยะยาว 819,086 20 มกราคม พ.ศ. 2569 MLR+1.00 MLR+1.00 รายเดอืน ข - ไม่ม ี
ระยะยาว 34,179 30 มถิุนายน พ.ศ. 2569   MLR-2.60 MLR-2.60 รายเดอืน - - ไม่ม ี
บวก ดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ 81        
รวมของบรษิัท 1,378,413        
         
บริษทัย่อย         
ระยะยาว 122,511 9 กนัยายน พ.ศ. 2561 MLR+1.00 MLR+1.00 รายไตรมาส ก ก ขยายระยะเวลาถงึ 

   
  

 
  9 มนีาคม  

พ.ศ. 2568 
ระยะยาว 1,167 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 2.00 2.00 รายเดอืน - - ไม่ม ี
ระยะยาว 800 2 มถิุนายน พ.ศ. 2565 2.00 2.00 รายเดอืน ก ก ไม่ม ี
ระยะยาว 26,666 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 MLR-0.50 MLR-0.50 รายเดอืน ก ก ไม่ม ี
ระยะยาว 87,766 17 กนัยายน พ.ศ. 2565 MLR-0.75 MLR-0.75 รายเดอืน ก ก ขยายระยะเวลาถงึ 

   
  

 
  27 กนัยายน  

พ.ศ. 2567 
ระยะยาว 1,986 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 MLR MLR รายเดอืน ก ก ไม่ม ี
ระยะยาว 77,162 10 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 MLR+0.875 MLR+0.875 รายเดอืน ก ก ไม่ม ี
ระยะยาว 45,856 25 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 5.99 5.99 รายเดอืน ก ก ไม่ม ี
ระยะยาว 1,247 5 มถิุนายน พ.ศ. 2568 MLR-1.00 MLR-1.00 รายเดอืน ก ก ไม่ม ี
ระยะยาว 20,000 30 มถิุนายน พ.ศ. 2570 MLR MLR รายเดอืน - - ไม่ม ี
ระยะยาว 10,000 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2571 2.00 2.00 รายเดอืน - - ไม่ม ี
อื่นๆ 2        
หกั ดอกเบี้ยทีแ่ทจ้รงิ (95)        
รวมของบรษิัทย่อย 395,068        
รวมของกลุ่มกจิการ 1,773,481        

 
หมายเหตุ 
 
ก) โฉนดทีด่นิของโครงการทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึง่รวมทัง้ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์ป็นหลกัประกนั 
ข) โฉนดทีด่นิของกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั (หมายเหตุขอ้ 16) 

  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
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13.2 รายการเคลื่อนไหวส าหรบัหุน้กูส้ าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 

 

ข้อมูลทางการเงินรวม/ 
ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 

 

(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 พนับาท 
  
ราคาตามบญัชตีน้งวด 539,942 
ตดัจ าหน่ายค่าธรรมเนียมการจดัหาหุน้กู้ 1,886 
ราคาตามบญัชปีลายงวด 541,828 
 
ณ วนัที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ในสกุลไทยบาทครัง้ที่ 1/2564 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสทิธิ  
มหีลกัประกนั มผีู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มสีทิธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนดไถ่ถอน จ านวน 550,000 หน่วย มูลค่า  
550 ล้านบาท มอีตัราดอกเบี้ยที่ร้อยละ 7.25 ต่อปี ก าหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดอืน มอีายุ 2 ปี นับจากวนัออกหุ้นกู้ หุ้นกู้ 
จะครบก าหนดช าระในวนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2566 
 
บรษิัทมวีตัถุประสงค์ที่จะน าเงนิทีไ่ด้รบัจากการออกหุ้นกู้ครัง้นี้ ดงันี้ 1) เพื่อลงทุนซื้อที่ดนิส าหรบัพฒันาโครงการในอนาคต 
จ านวน 250 ล้านบาท 2) เพื่อใช้เป็นค่าก่อสร้างโครงการใหม่ 4 โครงการส าหรบัปี พ.ศ. 2564 และ ปี พ.ศ. 2565 จ านวน  
250 ลา้นบาท และ 3) เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนส าหรบับรษิทั จ านวน 50 ลา้นบาท 
 

13.3 ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 วงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้มดีงันี้ 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่ได้เบิกใช้ 67,504 103,855 34,055 37,500 
     
วงเงินสินเช่ือเงินกู้ยืมระยะยาว     
   ท่ียงัไม่ได้เบิกใช้     
เงนิกูย้มือตัราดอกเบีย้ลอยตวั     
   - ครบก าหนดภายใน 1 ปี 4,840 4,840 - - 
   - ครบก าหนดเกนิ 1 ปี 2,255,430 2,251,790 1,311,125 1,311,125 
รวมวงเงนิสนิเชื่อทีย่งัไม่ไดเ้บกิใช้ 2,327,774 2,360,485 1,345,180 1,348,625 
  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
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มลูค่ายุตธิรรมของเงนิกูย้มืส่วนทีห่มุนเวยีนมมีลูค่าใกลเ้คยีงราคาตามบญัช ีเน่ืองจากผลกระทบของอตัราคดิลดไม่มสีาระส าคญั 
 
มูลค่ายุตธิรรมของเงนิกู้ยมืจดัอยู่ในระดบัชัน้มูลค่ายุตธิรรมระดบั 2 ซึ่งวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ยมืในตลาดทีส่งัเกต
ไดท้ีม่อียู่ และค านวณกระแสเงนิสดในอนาคต คดิลดดว้ยอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืในตลาด ณ วนัทีใ่นงบแสดงฐานะการเงนิ มลูค่า
ยุตธิรรมของเงนิกู้ยมืทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิมมีูลค่าใกล้เคยีงราคาตามบญัชเีนื่องจากผลกระทบของอตัราคดิลดไม่มี
สาระส าคญั 
 

14 รายได้อ่ืน 
 
รายไดอ้ื่นส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 
 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
รายไดจ้ากการยกเลกิสญัญา 1,333 1,732 1,244 872 
เงนิเบีย้ปรบัรบัจากผูร้บัเหมา - 135 - - 
เงนิชดเชยจากเบีย้ประกนัภยั 22 62 - - 
ดอกเบีย้รบั 9 80 7,831 3,699 
อื่นๆ 1,027 852 173 392 
รวม 2,391 2,861 9,248 4,963 
 

15 ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน 
 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขัน้พื้นฐานค านวณโดยการหารก าไร (ขาดทุน) ส าหรบังวดสามเดอืนที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามญัของบรษิัทใหญ่ด้วย
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทีอ่อกและช าระแล้วในระหว่างงวด 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
     
ก าไร (ขาดทุน) ทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้สามญัของบรษิทัใหญ่ 
   (พนับาท) 

 
(28,129) 

 
40,237 

 
(24,519) 

 
30,977 

จ านวนหุน้ถวัเฉลีย่ถ่วงน ้าหนักทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้(พนัหุน้) 1,029,160 1,029,160 1,029,160 1,029,160 
ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) (0.0273) 0.0391 (0.0238) 0.0301 
 
กลุ่มกจิการไม่มหุีน้สามญัเทยีบเท่าปรบัลดทีอ่อกอยู่ในระหว่างงวด 
  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
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16 รายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 

 
รายการต่อไปนี้เป็นรายการกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัทีส่ าคญัส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564 
 

 
 

ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
(ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  31 มีนาคม 31 มีนาคม 
  พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 บริษทัย่อย พนับาท พนับาท 
    
ดอกเบีย้รบั บรษิทั พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอร์ตี ้จ ากดั 4,246 3,624 
 บรษิทั ไทยสยามนคร จ ากดั 1,792 - 
 บรษิทั สยามนคร จ ากดั 1,305 - 
 บรษิทั ซทีูเอส จ ากดั 288 - 
 บรษิทั ซทีูเอสวนั จ ากดั 32 - 
 บรษิทั เทเลดอ็ก จ ากดั 161 - 
  7,824 3,624 
    
ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ บรษิทั ไทยสยามนคร จ ากดั - 289 
 บรษิทั สยามนคร จ ากดั - 15 
  - 304 
    
ค่างานก่อสรา้งและวสัดุก่อสรา้ง บรษิทั ไทยสยามนคร จ ากดั 28,659 18,204 
  28,659 18,204 
    
ค่าเช่าและค่าบรกิารจ่าย บรษิทั ไทยสยามนคร จ ากดั 53 - 
 บรษิทั สยามนคร จ ากดั 9,023 11,026 
  9,076 11,026 
    

ค่าสนิคา้ บรษิทั เทเลดอ็ก จ ากดั 674 - 
  674 - 

 
  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
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 ส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
ผู้บริหารส าคญั     
ค่าตอบแทนผูบ้รหิาร 7,712 7,289 4,438 5,205 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ผูบ้รหิาร 497 483 327 330 
รายไดจ้าการขายสนิคา้ 310 1 - - 
ดอกเบีย้จ่าย - 218 - - 
ค่าส่วนกลางและค่าใชจ้่ายอื่นๆ  322 312 322 312 
     
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกนั     
ค่างานก่อสรา้งและวสัดุก่อสรา้ง 301 450 - - 
ค่าเช่าและค่าบรกิารจ่าย 522 948 27 80 
 
บรษิทัเรยีกเกบ็ดอกเบี้ยจากบรษิทัย่อยส าหรบัเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้ในอตัรารอ้ยละ 6.62 - 8.75 ต่อปี (พ.ศ. 2564 : อตัรารอ้ยละ 6.62 - 
10.50 ต่อปี) 
 
ค่างานก่อสรา้งและวสัดุก่อสรา้ง ค่าเช่าและบรกิารจ่ายคดิราคาตามสญัญา 
 
ค่าตอบแทนผูบ้รหิารไดแ้ก่ ค่าตอบแทนทีผู่บ้รหิารไดร้บัจากบรษิทัโดยความหมายของค าว่า “ผูบ้รหิาร” เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์
 
ค่าตอบแทนกรรมการเป็นค่าตอบแทนทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์ผูบ้รหิารเป็นผลประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัเมื่อเกษยีณอายุ ซึง่ค านวณโดยนักคณิตศาสตรป์ระกนัภยัอสิระ 
 
กลุ่มกจิการจ่ายดอกเบีย้เงนิกู้ยมืกรรมการในอตัรารอ้ยละ 0.25 - 5.20 ต่อปี 
 
ณ วนัที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริษัทน าโฉนดที่ดินของกิจการที่เกี่ยวข้องกันไปเป็นหลักทรัพย์ค ้าประกันเงินกู้ยืมเพื่อใช้ใน  
การด าเนินงานทัว่ไปของบรษิทั โดยจ่ายช าระผลตอบแทนแก่กจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนัในรปูแบบค่าธรรมเนียมในอตัรารอ้ยละ 1 ของวงเงนิ
จ านองสนิเชื่อ หรอืจ านวน 10 ลา้นบาทต่อปี ดลอดอายุสญัญาเงนิกู ้สิน้สุดในปี พ.ศ. 2568  
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ก) ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 

 
ยอดคา้งช าระ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ทีเ่กดิจากการใหบ้รกิาร ประกอบดว้ยรายละเอียด
ดงันี้ 

 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน     
     
บริษทัย่อย     
บรษิทั พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอร์ตี ้จ ากดั - - 141 340 
บรษิทั ไทยสยามนคร จ ากดั - - 621 556 
บรษิทั สยามนคร จ ากดั - - 274 210 
บรษิทั ซทีูเอส จ ากดั - - 74 - 
บรษิทั ซทีูเอสวนั จ ากดั - - 97 - 
บรษิทั เทเลดอ็ก จ ากดั - - 54 - 
บรษิทั ซเีมดเิทค จ ากดั - - 36 - 
บรษิทั แคนนาบเิทค จ ากดั - - 32 - 
     
กิจการและบุคคลท่ีเก่ียวข้องกนั 97 149 - - 
 97 149 1,329 1,106 
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ข) เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้และดอกเบีย้คา้งรบัจากบรษิทัย่อย 

 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้และดอกเบี้ยค้างรบัจากบรษิัทย่อย ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 และวนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 (พนับาท) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 

 
อตัราดอกเบีย้

ถวัเฉล่ีย 
 

เงินให้กู้ยืม 
 

ดอกเบีย้  
 (ร้อยละ) ระยะสัน้ ค้างรบั รวม 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรบัจากบริษทัย่อย     
บรษิทั พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอร์ตี ้จ ากดั 6.62 - 8.75 229,000 14,459 243,459 
บรษิทั ไทยสยามนคร จ ากดั 7.75 - 8.75  78,454 799 79,253 
บรษิทั สยามนคร จ ากดั 6.75 - 8.75 77,500 2,722 80,222 
บรษิทั ซทีูเอช จ ากดั 6.75 21,450 639 22,089 
บรษิทั ซทีูเอสวนั จ ากดั 6.75 5,000 32 5,032 
บรษิทั เทเลดอ็ก จ ากดั 6.75 16,000 161 16,161 
  427,404 18,812 446,216 

 
 ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 (พนับาท) (ตรวจสอบแล้ว) 

 
อตัราดอกเบีย้

ถวัเฉล่ีย เงินให้กู้ยืม ดอกเบีย้  
 (ร้อยละ) ระยะสัน้ ค้างรบั รวม 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรบัจากบริษทัย่อย     
บรษิทั พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอร์ตี ้จ ากดั 6.62 - 8.75 219,000 10,213 229,213 
บรษิทั ไทยสยามนคร จ ากดั 7.75 - 8.75 97,324 2,168 99,492 
บรษิทั สยามนคร จ ากดั 6.75 - 8.75  73,000 1,417 74,417 
บรษิทั ซทีูเอช จ ากดั 6.75 14,450 352 14,802 
  403,774 14,150 417,924 
 

  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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รายการเคลื่อนไหวส าหรบัเงนิใหกู้้ยมืระยะสัน้แก่และดอกเบี้ยคา้งรบัจากบรษิทัย่อย ส าหรบังวดสามเดอืนสิ้นสุดวนัที ่31 มนีาคม 
พ.ศ. 2565 ประกอบดว้ยรายละเอยีดดงันี้ 
 ข้อมูลทางการเงิน 
 เฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้และดอกเบีย้ค้างรบัจากบริษทัย่อย พนับาท 
  

ราคาตามบญัชสีุทธติน้งวด 417,924 
เงนิกูย้มืเพิม่ขึน้ 42,500 
ดอกเบีย้คา้งรบัเพิม่ขึน้ 7,824 
รบัช าระคนืเงนิใหกู้ย้มื (18,870) 
รบัช าระคนืดอกเบีย้คา้งรบั (3,162) 
ราคาตามบญัชสีุทธปิลายงวด  446,216 
 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อยเป็นเงนิใหกู้ย้มืไม่มหีลกัประกนัในสกุลเงนิบาท และมกี าหนดช าระคนืเมื่อทวงถาม 

 
ค) สนิทรพัยห์มุนเวยีนและสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น 
 

 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน       
   - เงินมดัจ าค่าวสัดกุ่อสร้าง     
บริษทัย่อย     
บรษิทั ไทยสยามนคร จ ากดั - - 319 774 
 - - 319 774 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน      
   - เงินประกนัทัว่ไป     
บริษทัย่อย     
บรษิทั สยามนคร จ ากดั - - 5,037 5,037 
 - - 5,037 5,037 

  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 

32 

 
ง) เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 

 
ยอดคา้งช าระ ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 และวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ทีเ่กดิจากการซื้อสนิคา้และรบับรกิารประกอบด้วย
รายละเอยีดดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
เจ้าหน้ีการค้า     
     
บริษทัย่อย     
บรษิทั ไทยสยามนคร จ ากดั - - 44,070 40,246 
     
กิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 1,230 1,072 - - 
 1,230 1,072 44,070 40,246 
     
เจ้าหน้ีอ่ืน     
     
บริษทัย่อย     
บรษิทั พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอร์ตี ้จ ากดั - - 1 20 
บรษิทั สยามนคร จ ากดั - - 2,794 2,690 
บรษิทั เทเลดอ็ก จ ากดั - - 200 - 
     
บุคคลและกิจการท่ีเก่ียวข้องกนั 1,944 2,059 1,578 1,668 
 1,944 2,059 4,573 4,378 
     
เงินรบัล่วงหน้า     
บริษทัย่อย     
   บรษิทั ซทีูเอช จ ากดั - - 80,000 80,000 
 - - 80,000 80,000 
     
ต้นทุนการก่อสร้างท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ     
บริษทัย่อย     
บรษิทั ไทยสยามนคร จ ากดั - - 6,348 10,221 
 - - 6,348 10,221 

 
  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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จ)  ภาระผกูพนักบักจิการทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

 
กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนักบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ภาระผกูพนัตามสญัญาท่ีจะต้องใช้เงินทุน     
สญัญาท่ียงัไม่รบัรู้     
   - ค่าออกแบบและค่าก่อสร้างโครงการ     
      บรษิทัย่อย - - 10,706 14,590 
 - - 10,706 14,590 

 
ฉ) การค ้าประกนัจากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิัทได้รบัการค ้าประกนัวงเงนิเบิกเกินบญัช ีและวงเงนิสนิเชื่อจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
จ านวน 2,397 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 2,397 ลา้นบาท) ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัมยีอดหนี้
คงคา้งกบัสถาบนัการเงนิและกจิการอื่นส าหรบัวงเงนิดงักล่าวเป็นจ านวน 1,140 ล้านบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 :  
1,169 ลา้นบาท) 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัย่อยไดร้บัการค ้าประกนัวงเงนิเบกิเกนิบญัช ีและวงเงนิสนิเชื่อจากกจิการทีเ่กี่ยวข้องกนั
จ านวน 1,477 ล้านบาท (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 1,477 ล้านบาท) ณ วนัที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 บริษัทย่อย 
มียอดหนี้คงค้างกับสถาบันการเงินและกิจการอื่นส าหรบัวงเงินดงักล่าวเป็นจ านวน 184 ล้านบาท (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2564 : 181 ลา้นบาท) 
 
  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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17 ภาระผกูพนักบักิจการท่ีไม่เก่ียวข้องกนั 

 
กลุ่มกจิการมภีาระผกูพนักบักจิการทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั ดงันี้ 
 
 ข้อมูลทางการเงินรวม ข้อมูลทางการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) (ตรวจสอบแล้ว) 
 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 
 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2564 
 พนับาท พนับาท พนับาท พนับาท 
     
ภาระผกูพนัตามสญัญาท่ีจะต้องใช้เงินทุน     
สญัญาทีย่งัไม่รบัรู ้     
   - ทีด่นิ 645,084 645,084 - - 
   - ค่าออกแบบและค่าก่อสรา้งโครงการ 488,090 212,128 18,310 21,780 
 1,133,174 857,212 18,310 21,780 
     
ภาระผกูพนัอ่ืนๆ     
   - ค่าโฆษณา 67 292 67 242 
   - หนังสอืค ้าประกนัจากธนาคาร 116,673 117,173 35,418 35,418 
   - สญัญาอื่นๆ 4,293 1,705 2,316 1,498 
 121,033 119,170 37,801 37,158 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัย่อยแห่งหนึ่งมทีีด่นิในโครงการทีต่ดิภาระจ ายอมประมาณ 1 ไร่ มลูค่า 1.37 ลา้นบาท (ณ วนัที ่
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : ประมาณ 1 ไร่ มลูค่า 1.37 ลา้นบาท) 
 

18 ภาระค า้ประกนั และหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 
การค ้าประกนั 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัมภีาระค ้าประกนัวงเงนิเบกิเกนิบญัช ีและวงเงนิสนิเชื่อใหก้บับรษิทัย่อยจ านวน 2,907 ลา้นบาท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 3,132 ลา้นบาท) ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2564 บรษิทัย่อยมยีอดหนี้คงคา้งกบัสถาบนัการเงนิและ
กจิการอื่นส าหรบัวงเงนิดงักล่าวเป็นจ านวน 502 ล้านบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 387 ลา้นบาท) 
 
ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัย่อยมภีาระค ้าประกนัวงเงนิเบกิเกนิบญัช ีและวงเงนิสนิเชื่อใหก้บับรษิทัจ านวน 1,820 ลา้นบาท 
(ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 2,070 ลา้นบาท) ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัมยีอดหนี้คงคา้งกบัสถาบนัการเงนิส าหรบั
วงเงนิดงักล่าวเป็นจ านวน 1,212 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 1,228 ล้านบาท) 
  



บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลแบบย่อ (ยงัไม่ได้ตรวจสอบ) 
ส าหรบังวดระหว่างกาลส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2565 
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คดฟ้ีองรอ้ง 
 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 คดคีวามของกลุ่มกิจการทัง้สิ้น 4 คด ี(ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 : 6 คด)ี และทุนทรพัย์รวม
ดอกเบีย้ทัง้สิน้ 17.82 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 17.76 ลา้นบาท)  
 
ในระหว่างปี มคีดสีิน้สุด 2 คด ีดงัต่อไปนี้ 
 
1) คดจีากกรณีทีบ่รษิทัถูกฟ้องรอ้งในคดผีดิสญัญา ซึง่ศาลชัน้ตน้พพิากษาใหบ้รษิทัชดใชค่้าเสยีหายแก่โจทก ์อย่างไรกต็ามบรษิทั

ไดช้ดใชค้่าเสยีหายแลว้เสรจ็เป็นจ านวนทัง้สิน้ 0.21 ลา้นบาท (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 : 0.23 ลา้นบาท)  
 

2) คดจีากกรณีทีบ่รษิทัย่อยของบรษิทัถูกยื่นฟ้องรอ้งในฐานะจ าเลย โดยนิตบิุคคลโครงการอาคารชุดแห่งหน่ึงในคดผีดิละเมดิ ทาง
โจทกไ์ดถ้อนฟ้องโดยบรษิทัย่อยของบรษิทัไม่ตอ้งชดใชค่้าเสยีหายแก่โจทก ์

 
คดหีลกัทีส่ าคญัของกลุ่มกจิการม ี1 คด ีดงัต่อไปนี้ 
 
1) ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2563 บรษิทัย่อยของบรษิทั ถูกฟ้องรอ้งในฐานะจ าเลย โดยนิตบิุคคลโครงการอาคารชุดแห่งหน่ึงใน

คดผีดิสญัญาเกี่ยวกบัพื้นทีส่่วนกลางโครงการอาคารชุดโครงการหนึ่ง คดนีี้ยงัคงอยู่ระหว่างกระบวนการพจิารณาของศาลแพ่ง
ธนบุร ี(ศาลชัน้ต้น) ณ วนัที่ 31 มนีาคม พ.ศ. 2565 มทีุนทรพัย์รวมดอกเบี้ยแล้วทัง้สิ้น 12.93 ล้านบาท (ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2564 : 12.71 ลา้นบาท) 

 
นอกจากทีก่ล่าวขา้งต้น คดฟ้ีองรอ้งอื่นๆ ไม่มกีารเปลี่ยนแปลงทีเ่ป็นสาระส าคญัจากทีไ่ดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงนิของรอบปีบญัชวีนัที ่
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 
 

19 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในรายงาน 
 
19.1)   ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีครัง้ที่ 1/2565 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565 มมีติอนุมตัิให้จ่ายเงนิปนัผลจากก าไร

สุทธจิากการด าเนินงานปี พ.ศ. 2564 ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท คดิเป็นเงนิปนัผลจ่ายเป็นจ านวน 41.14 ลา้นบาท ก าหนดจ่าย
วนัที ่25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565   

 
19.2)   ณ วนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 บรษิทัไดอ้อกหุน้กู้ในสกุลไทยบาทครัง้ที ่1/2565 ชนิดระบุชื่อผูถ้อื ประเภทไม่ดอ้ยสทิธ ิไม่

มหีลกัประกนั มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้จ านวน 485,200 หน่วย มลูค่า 485.20 ลา้นบาท มอีตัราดอกเบี้ยทีร่อ้ยละ 7.00 ต่อปี ก าหนด
จ่ายดอกเบีย้ทุกๆ 3 เดอืน มอีายุ 2 ปี นับจากวนัออกหุน้กู ้หุน้กูจ้ะครบก าหนดช าระในวนัที ่12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 

 
          บริษัทมีวตัถุประสงค์ที่จะน าเงินที่ได้รบัจากการออกหุ้นกู้ครัง้นี้  ดงันี้ 1) เพื่อรองรบัการขยายธุรกิจการลงทุนในโครงการ

อสงัหารมิทรพัยฯ์ใหม่ของบรษิทั และ 2) เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนส าหรบับรษิทั 
 
19.3)   ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ที่ประชุมได้มีมติอนุมตัิการเพิ่ม         

เงนิลงทุนในบริษัท พระยาพาณิชย์ พร็อพเพอร์ตี้ จ ากดั ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยของบริษัท จากหุ้นสามญัจ านวน 300,000 หุ้น     
เป็นหุ้นสามัญจ านวน 3,000,000 หุ้น โดยมีมูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท โดยภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุน
จ านวน  2,700,000 หุน้ โดยมมีูลค่าทีต่ราไว ้หุน้ละ 100 บาท จะท าใหบ้รษิทัมเีงนิลงทุนเพิม่ขึ้น 270 ล้านบาท ดว้ยสดัส่วน
การถอืหุน้ใหม่ทีร่อ้ยละ 99.999 (ณ วนัที ่31 มนีาคม พ.ศ. 2565 : รอ้ยละ 99.998) 

 


