
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

และ 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
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รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  คณะกรรมกำรบริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) 
 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 งบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและ 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) 
ของบริษทั อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั 
(มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลเหล่าน้ี
ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุป
เก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
 
 
 
(ธนิต โอสถาเลิศ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 5155 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
11 มิถุนายน 2562 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 199,484            326,434       88,075            223,334       
ลูกหน้ีการคา้ 6 309,867            294,165       315,269          307,804       
ลูกหน้ีอ่ืน 356,080            307,654       369,381          284,044       
เงินให้กูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                   -              53,012            13,006         

สินคา้คงเหลือ 2,264,872         2,378,863    2,255,081        2,406,447    
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 20,650              22,130         19,515            19,877         

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,150,953         3,329,246    3,100,333        3,254,512    

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินลงทุนเผ่ือขาย 67,755              67,379         -                  -              

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 -                   -              980,398          980,398       
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 5,000               5,000           -                  -              
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 8 1,166,417         1,109,305    959,478          909,274       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 9 5,896,071         5,969,386    4,970,998        5,079,474    
สิทธิการเช่า 5 1,474,096         1,493,745    1,426,231        1,446,300    
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 55,524              58,810         49,449            53,223         
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 166,612            161,855       113,969          108,285       
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 90,028              87,448         86,388            86,328         

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,921,503         8,952,928    8,586,911        8,663,282    

รวมสินทรัพย์ 12,072,456       12,282,174  11,687,244      11,917,794  

ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ........................................................กรรมการ

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสตัยาสนธิ) (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี้สินหมนุเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 10 776,000            999,487       676,000          869,486       

เจา้หน้ีการคา้ 843,959            715,244       900,717          782,592       
เจา้หน้ีอ่ืน 1,151,319         1,309,651    1,048,681        1,214,276    
เจา้หน้ีเงินปันผล 1,200,000         -              1,200,000        -              
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 534,490            529,820       528,410          523,741       
หุ้นกูร้ะยะยาว
    ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 1,300,000         1,300,000    1,300,000        1,300,000    
เงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 10 -                   -              414,420          373,665       

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
    ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 11,961              13,543         11,420            13,021         
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 49,203              45,738         1,825              1,983           
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 53,429              51,202         40,995            39,396         

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 5,920,361         4,964,685    6,122,468        5,118,160    

หนี้สินไม่หมนุเวียน
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 2,114,857         2,244,548    2,099,064        2,227,236    
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 10 12,254              14,855         11,191            13,649         
ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 11 178,350            147,502       126,157          105,128       

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 342,417            338,225       234,691          237,699       

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 2,647,878         2,745,130    2,471,103        2,583,712    

รวมหนีสิ้น 8,568,239         7,709,815    8,593,571        7,701,872    

ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ........................................................กรรมการ

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสตัยาสนธิ) (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
    ทุนจดทะเบียน 2,525,000         2,525,000    2,525,000        2,525,000    

    ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 2,000,000         2,000,000    2,000,000        2,000,000    
 ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้
  การควบคุมเดียวกนั 3, 12 286,434            286,434       -                  -              

ก าไรสะสม
       จดัสรรเป็น

ทุนส ารองตามกฎหมาย 12 187,000            134,000       187,000          134,000       
       ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 1,029,663         2,150,799    906,673          2,081,922    
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (273)                 (601)            -                  -              
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 3,502,824         4,570,632    3,093,673        4,215,922    

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 1,393               1,727           -                  -              
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,504,217         4,572,359    3,093,673        4,215,922    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,072,456       12,282,174  11,687,244      11,917,794  

ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ........................................................กรรมการ

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสตัยาสนธิ) (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ)

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

รายได้ 5, 13, 14
รายไดจ้ากการขาย 2,299,729   2,326,452   2,298,666   2,290,151   
รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 126,246      115,126      86,786        66,099        
รายไดเ้งินปันผล 374             3,789          43,580        -             
ดอกเบ้ียรับ 314             705             67               3                 
รายไดอ่ื้น 19,207        24,435        23,253        23,136        
รวมรำยได้ 2,445,870   2,470,507   2,452,352   2,379,389   

ค่าใช้จ่าย 5, 13
ตน้ทุนขาย 1,291,734   1,311,590   1,419,378   1,421,116   
ตน้ทุนการให้เช่าและบริการ 77,457        64,250        48,065        41,381        
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 587,923      579,864      593,388      535,568      
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 309,899      276,326      272,231      248,954      
ตน้ทุนทางการเงิน 39,824        42,967        40,866        43,570        
รวมค่ำใช้จ่ำย 2,306,837   2,274,997   2,373,928   2,290,589   

ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 139,033      195,510      78,424        88,800        

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 (7,496)        (42,736)      (673)           (10,813)      
ก ำไรส ำหรับงวด 131,537      152,774      77,751        77,987        

ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ........................................................กรรมการ

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ) (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

31 มีนาคม 31 มีนาคม
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 22               672             -             -             
ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย 376             (3,276)        -             -             

การเปล่ียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผ่ือขาย

ส่วนท่ีโอนไปก าไรหรือขาดทุน -             19               -             -             
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (75)             651             -             -             

รวมรำยกำรที่อำจถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 323             (1,934)        -             -             

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด- สุทธิจำกภำษี 323             (1,934)        -             -             
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 131,860      150,840      77,751        77,987        

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่       131,864       171,144         77,751         77,987 

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม             (327)        (18,370) -             -             
ก ำไรส ำหรับงวด       131,537       152,774         77,751         77,987 

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่       132,192       168,978         77,751         77,987 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม             (332)        (18,138) -             -             
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด       131,860       150,840         77,751         77,987 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 0.33            0.43            0.19            0.19            

ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ........................................................กรรมการ

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ) (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

รวม ส่วนของ
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุนจากการ องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ รวมธุรกิจภายใต้ ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ของ ผูถื้อหุน้ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ
ช าระแลว้ การควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน เงินลงทุนเผ่ือขาย ส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทั ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 2,000,000   286,434                  105,400           2,136,479        1,002           3,181               4,183               4,532,496         120,806            4,653,302        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ก  าไรหรือขาดทุน -              -                          -                   171,144           -              -                   -                   171,144            (18,370)            152,774           
     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -              -                          -                   -                   440              (2,606)              (2,166)              (2,166)              232                   (1,934)              
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -              -                          -                   171,144           440              (2,606)              (2,166)              168,978            (18,138)            150,840           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2561 2,000,000   286,434                  105,400           2,307,623        1,442           575                  2,017               4,701,474         102,668            4,804,142        

ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ........................................................กรรมการ
(นายพิศิษฐ์  ปัทมสตัยาสนธิ) (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ)

งบกำรเงนิรวม

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

รวม ส่วนของ
ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุนจากการ องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ รวมธุรกิจภายใต้ ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ของ ผูถื้อหุน้ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ การควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน เงินลงทุนเผ่ือขาย ส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทั ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มนีำคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 2,000,000   286,434                  134,000           2,150,799        (1,988)         1,387               (601)                 4,570,632         1,727                4,572,359        

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 17 -              -                          -                   (1,200,000)       -              -                   -                   (1,200,000)       -                   (1,200,000)       
    รวมการจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -              -                          -                   (1,200,000)       -              -                   -                   (1,200,000)       -                   (1,200,000)       

การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

 เงินปันผลของบริษทัยอ่ยใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -              -                          -                   -                   -              -                   -                   -                   (2)                     (2)                     
รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -              -                          -                   -                   -              -                   -                   -                   (2)                     (2)                     

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ก  าไรหรือขาดทุน -              -                          -                   131,864           -              -                   -                   131,864            (327)                 131,537           
     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -              -                          -                   -                   27                301                  328                  328                   (5)                     323                  
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -              -                          -                   131,864           27                301                  328                  132,192            (332)                 131,860           

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 12 -              -                          53,000             (53,000)            -              -                   -                   -                   -                   -                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 มนีำคม 2562 2,000,000   286,434                  187,000           1,029,663        (1,961)         1,688               (273)                 3,502,824         1,393                3,504,217        

ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ........................................................กรรมการ
(นายพิศิษฐ์  ปัทมสตัยาสนธิ) (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ)

(พันบาท)

ก าไรสะสม
งบกำรเงนิรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น

ท่ีออกและ ทุนส ารอง รวมส่วนของ

ช าระแลว้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 2,000,000              105,400                 2,042,927              4,148,327              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ก  าไร -                        -                        77,987                   77,987                   

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                        -                        77,987                   77,987                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2561 2,000,000              105,400                 2,120,914              4,226,314              

ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ........................................................กรรมการ
(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ) (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสัตยาสนธิ)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น

ท่ีออกและ ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2562 2,000,000              134,000                 2,081,922              4,215,922              

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 17 -                        -                        (1,200,000)            (1,200,000)            

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                        -                        (1,200,000)            (1,200,000)            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ก  าไร -                        -                        77,751                   77,751                   

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                        -                        77,751                   77,751                   

โอนไปส ารองตามกฎหมาย 12 -                        53,000                   (53,000)                 -                        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2562 2,000,000              187,000                 906,673                 3,093,673              

ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ........................................................กรรมการ
(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ) (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสัตยาสนธิ)

ก าไรสะสม

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรส าหรับงวด 131,537      152,774      77,751        77,987        
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ภาษีเงินได้ 15 7,496          42,736        673             10,813        
ตน้ทุนทางการเงิน 39,824        42,967        40,866        43,570        
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 180,428      175,375      152,264      145,696      
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 31,172        5,106          21,029        3,840          
ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ 2,237          3,042          2,237          3,042          
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 255             875             248             821             
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนการแปลงค่างบการเงิน 23               140             -              -              
ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนเผ่ือขาย -              (19)              -              -              
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 6 3,793          -              3,579          -              
(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 1,622          (6,346)         1,476          (5,718)         
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,794)         1,609          (656)            (3)                
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
    และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 585             230             -              230             
ตดัจ าหน่ายรายไดสิ้ทธิการเช่า (2,425)         (2,425)         (2,425)         (2,425)         
ดอกเบ้ียรับ (314)            (705)            (67)              (3)                
เงินปันผลรับ (374)            (3,789)         (43,580)       -              

394,065      411,570      253,395      277,850      
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (19,478)       15,266        (11,019)       (2,214)         
ลูกหน้ีอ่ืน (47,250)       (118,625)     (85,337)       (110,557)     
สินคา้คงเหลือ 112,369      53,619        149,890      48,492        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,481          1,924          362             489             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (2,580)         (4,371)         (60)              (6,252)         
เจา้หน้ีการคา้ 128,445      (8,027)         117,855      28,869        

ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ........................................................กรรมการ
(นายพิศิษฐ์  ปัทมสตัยาสนธิ) (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(พันบาท)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(พันบาท)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (ต่อ)

เจา้หน้ีอ่ืน (63,152)       (109,741)     (79,683)       (79,713)       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,227          (8,828)         1,599          (13,214)       
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (324)            (176)            -              -              
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6,617          (8,584)         (583)            (79,801)       
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงาน 512,420      224,027      346,419      63,949        
จ่ายภาษีเงินได้ (10,040)       (7,004)         (6,515)         (3,899)         
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน        502,380        217,023 339,904      60,050        

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 314             705             60               4                 
เงินปันผลรับ 374             3,789          43,580        -              
เงินลงทุนระยะสั้นเพ่ิมข้ึน -              (308,451)     -              -              
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง -              308,451      -              -              
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผ่ือขาย -              479             -              -              
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนของบริษทัยอ่ย 7 -              -              -              (4,000)         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (194,167)     (43,848)       (135,846)     (7,638)         
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,911          1,440          748             24               
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (24,190)       (14,189)       (3,070)         (4,656)         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสิทธิการเช่า -              (2,524)         -              (2,524)         
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (13,631)       (12,175)       (11,913)       (9,812)         
เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กูย้มื
   แก่บุคคลอ่ืนหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -              -              49,000        200             
เงินสดจ่ายให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -              -              (89,000)       -              
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (229,389)     (66,323)       (146,441)     (28,402)       

ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ........................................................กรรมการ
(นายพิศิษฐ์  ปัทมสตัยาสนธิ) (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(พันบาท)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10 2,092,500   1,703,000   1,794,500   1,703,000   
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 10 (2,315,987)  (1,611,000)  (1,987,986)  (1,521,000)  
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 10 -              -              1,137,000   514,000      
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 10 -              -              (1,096,000)  (637,000)     
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 10 (125,021)     (118,568)     (123,503)     (117,367)     
เงินสดท่ีผูเ้ช่าจ่ายเพ่ือลดหน้ีสินซ่ึงเกิดข้ึนจากสญัญาเช่าทางการเงิน 10 (4,183)         (4,711)         (4,059)         (4,434)         
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (2)                -              -              -              
ดอกเบ้ียจ่าย (47,245)       (50,412)       (48,671)       (51,097)       
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (399,938)     (81,691)       (328,719)     (113,898)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ
   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (126,947)     69,009        (135,256)     (82,250)       
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการ
   เทียบเท่าเงินสด (3)                2                 (3)                -              
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (126,950)     69,011        (135,259)     (82,250)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 326,434      316,714      223,334      166,120      
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัที่ 31 มีนำคม 199,484      385,725      88,075        83,870        

ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด

รำยกำรที่ไม่ใช่เงนิสด

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัมิไดช้ าระเงิน 89,994        101,230      80,587        18,205        

ลงช่ือ........................................................กรรมการ ลงช่ือ........................................................กรรมการ
(นายพิศิษฐ์  ปัทมสตัยาสนธิ) (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
  

 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ    ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                        (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ  
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 

3 ผลกระทบจากการปรับปรุงทางบญัชี 
4 การไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 ลูกหน้ีการคา้ 

7 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
8 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

9 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
10 การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
11 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 
12 ส ารองและส่วนเกินทุน 
13 ส่วนงานด าเนินงาน 
14 รายได ้
15 ภาษีเงินได ้
16 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 
17 เงินปันผล 
18 เคร่ืองมือทางการเงิน 
19 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
20 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
21 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
  

 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ    ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                        (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2562 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู ่
จดทะเบียนตั้ งอยู่ เลขท่ี 147 ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 50 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงแสมด า เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัแปรสภาพจากบริษทัจ ากดัเป็นบริษทัมหาชน
จ ากดั ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั โดยบริษทัจดทะเบียนการแปรสภาพบริษทัและไดเ้ปล่ียนช่ือจากเดิม 
“บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล ์จ ากดั” เป็น “บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล ์จ ากดั (มหาชน)” กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้
เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2561 

 

ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างงวดได้แก่บริษัท ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ จ ากัด  (ถือหุ้นร้อยละ 50.8) และ 
กลุ่มปัทมสตัยาสนธิ (ถือหุน้ร้อยละ 36.1) 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการขายปลีก ขายส่งเคร่ืองเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและของตกแต่ง
บา้น ใหเ้ช่าและบริการพ้ืนท่ี และบริษทัย่อยบางแห่งด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิต น าเขา้ ส่งออก เป็นตวัแทน
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองเรือน เคร่ืองใช้ในบ้านเรือน ให้เช่าพ้ืนท่ี ให้บริการเช่าโกดังและธุรกิจแฟรนไชส์
รายละเอียดของบริษทัย่อยของบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 
ขอ้ 7 

 

2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง  
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล   รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ  
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
  

 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ    ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                        (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ข้อมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
งบการเงินน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไปแลว้ 
ดงันั้น การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31ธนัวาคม 2561 
 

นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ทุกฉบบั
มาถือปฏิบติั  
 

โดยมีการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัคือกลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้จาก
สัญญาท่ีท ากับลูกค้า (“TFRS 15”) มาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 18 เร่ือง รายได้  
(“TAS 18”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชวิ้จารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการ
ควบคุม เพ่ือประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18 กลุ่ม
บริษทัรับรู้รายไดจ้ากการขายสินคา้เม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญั
ไปใหก้บัผูซ้ื้อแลว้  และรับรู้รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่แน่นอน
ท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือใหบ้ริการนั้น ซ่ึงการเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน  
 

กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวดปัจจุบนั
มาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 21 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั    
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ  
การประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงิน
ท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอย่างมีนยัส าคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย
การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลส าคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกนั
ในการจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ยกเวน้เร่ืองการรับรู้รายไดท่ี้ตอ้งใช้วิจารณญาณ 
ในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพ่ือประเมินว่าจะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้
ตลอดช่วงเวลาหน่ึงตามขอ้ก าหนดของ TFRS 15 ท่ีกลุ่มบริษทัถือปฎิบติัเป็นคร้ังแรก 
 

การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 

กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  

 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยส าคัญอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลท่ีสามเพ่ือวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้ งราคา  
กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีไดม้าจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการ
จดัล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
 

ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 

เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
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• ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือ 
หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

• ข้อมูลระดับ 2  เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม (เช่น ได้มาจากราคา) 
ส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ข้อมูลระดับ 3  เป็นข้อมูลส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ข้อมูลท่ี 
ไม่สามารถสงัเกตได)้ 
 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึนโดย
ขอ้มูลเพ่ิมเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นหมายเหตุขอ้ 18 เคร่ืองมือทางการเงิน 

  

3 ผลกระทบจำกกำรปรับปรุงรำยกำรทำงบัญชี  
 

กลุ่มบริษทัไดพิ้จารณาการปรับปรุงรายการทางบญัชีของปีก่อนเก่ียวกบัการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
ท่ีเกิดข้ึนในปี 2558 กลุ่มบริษทัไดแ้ยกแสดงรายการ“ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั” เป็น
รายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุน้ซ่ึงเดิมแสดงรวมอยู่ในก าไรสะสมตน้ปี ดงันั้น ขอ้มูลเปรียบเทียบจึงไดถู้ก
ปรับปรุงใหม่โดยแยกแสดงรายการดงักล่าวในงบการเงินดงัต่อไปน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือก่อน

การปรับปรุง
รายการทางบญัชี 

 ผลกระทบจาก
การปรับปรุง 
ทางบญัชี 

 ผลกระทบจาก 
การรวมธุรกิจ 
(หมายเหต ุ4) 

  
 

ปรับปรุงใหม่ 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน        
   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560        
ก าไรสะสม (2,422,981)  286,434  68  (2,136,479) 
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต ้
การควบคุมเดียวกนั 

 
- 

  
(286,434) 

  
- 

  
(286,434) 
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4 กำรได้มำซ่ึงบริษทัย่อย 
 

การได้มาซ่ึงธุรกจิของ Index Living Mall Consulting DMCC. 
 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2558 บริษทัได้ตกลงท าสัญญาเคร่ืองหมายการค้าและแฟรนไชส์ (Master Franchise 
Agreement) กบั Index Living Mall Consulting DMCC. (ILMC) ซ่ึงมีผูถื้อหุน้รายใหญ่และผูบ้ริหารเป็นชุดเดียวกบั
บริษทั สญัญาแฟรนไชส์มีอาย ุ10 ปี โดย ILMCไดรั้บสิทธิในการใชเ้คร่ืองหมายการคา้  “Index Living Mall” “Index 
Furniture Center” และ “ WINNER” และใหแ้ฟรนไชส์ในต่างประเทศ  
  
เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2561 บริษทัไดย้กเลิกสัญญาเคร่ืองหมายการคา้และแฟรนไชส์โดยการซ้ือแฟรนไชส์และรับ
โอนผูรั้บสิทธ์ิในการด าเนินธุรกิจ (Franchisees) จาก ILMC  การซ้ือธุรกิจแฟรนไชส์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการจดั
โครงสร้างธุรกิจ ซ่ึงถือเป็นการซ้ือธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (Business Combination of Entities under 
Common Control) โดยถือเสมือนวา่ ILMC เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัมาก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2560 จนถึงวนัท่ีบริษทั
ไดซ้ื้อแฟรนไชส์คืนกลบัมา (1 มิถุนายน 2561) 

 

ในการน้ี บริษทัไดจ่้ายเงินส าหรับการยกเลิกสัญญาเป็นเงินจ านวน 61,667 เหรียญสหรัฐให้ ILMC และ ILMC ได้
แจง้แก่ผูรั้บสิทธ์ิในการด าเนินธุรกิจ (Franchisees) ส าหรับการเปล่ียนตวัแทนแฟรนไชส์เป็นบริษทั อินเด็กซ์ ลิฟว่ิง
มอลล ์อินเตอร์ จ ากดั (ILMI) โดยมีระยะเวลาและเง่ือนไขตามสัญญาเดิม  ILMC ตกลงท่ีจะโอนค่าแรกเขา้การรับ
สิทธ์ิในการด าเนินธุรกิจส่วนหน่ึงซ่ึงไดเ้กบ็จาก Franchisees เป็นจ านวนเงิน 100,000 เหรียญสหรัฐใหแ้ก่ ILMI 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัท างบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของ ILMC ตั้งแต่ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ซ่ึงการน าเสนอ
ขอ้มูลดงักล่าวจะสะทอ้นเน้ือหาทางเศรษฐกิจของบริษทัในกลุ่มซ่ึงอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัตลอดระยะเวลาท่ี
เก่ียวขอ้งเสมือนว่าบริษทัไดด้ าเนินธุรกิจเป็นหน่วยเศรษฐกิจเดียวกนัตั้งแต่ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงแมว้่า
ความสัมพนัธ์ของบริษัทกับ ILMC จะไม่เก่ียวข้องทางกฎหมาย กลุ่มบริษทัได้แสดงงบการเงินรวม ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2560 ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกระแสเงินสดรวมส าหรับรอบระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม 2561 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงของผูถื้อหุน้ส าหรับรอบระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมก่อนการจดัโครงสร้างธุรกิจ 
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ขอ้มูลของมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีส าคญั มีดงัน้ี 
 

  มูลค่าตามบญัชี 
  (พันบาท) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   2,050 
ส่ิงตอบแทนที่โอนให้  2,050 

 

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไดมี้การปรับปรุงใหม่เน่ืองจากการจดัโครงสร้างซ่ึงถือ
เป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ดงัน้ี 

 

 งบกำรเงนิรวม 
  

 
ก่อนการรวม

ธุรกิจ 

 ผลกระทบจากการ
ปรับปรุง 
ทางบญัชี 

(หมายเหต ุ3) 

  
 

ผลกระทบจาก 
การรวมธุรกิจ 

  
 

หลงัการรวม
ธุรกิจ 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน        
   ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560       
สินทรัพย์        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 299,490  -  17,224  316,714 
ลูกหน้ีการคา้ 292,115  -  1,081  293,196 
ลูกหน้ีอ่ืน 218,214  -  (1,072)  217,142 
        
หนีสิ้น        
เจา้หน้ีการคา้ (914,444)  -  (342)  (914,786) 
เจา้หน้ีอ่ืน (1,091,894)  -  (945) ( (1,092,839) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน (55,211)  -  (1,879)  (57,090) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน (337,684)  -  (9,655)  (347,339) 
        
ส่วนของเจ้ำของ        
ก าไรสะสม (2,422,981)  286,434  68  (2,136,479) 
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต ้
การควบคุมเดียวกนั 

 
- 

  
(286,434) 

  
- 

  
(286,434) 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (4,202)  -  19  (4,183) 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (116,307)  -  (4,499)  (120,806) 
   -  -   
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5 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก
กลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัต่อบุคคลหรือ
กิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั
หรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกิจการ 

 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 ส าหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี  

 

 
ช่ือกจิกำร 

ประเทศที่จดัตั้ง 
/สัญชำติ 

 
ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั ครอบครัวธรรมดาพาณิชย ์จ ากดั ไทย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
บริษทั บางกอก มาสเตอร์วูด้ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์จ ากดั  ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์ซี.เอช จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์เอช.วาย จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์เค.เค จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์เอน็.อาร์ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์พี.แอล จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์พี.วาย จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์อาร์.วาย จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์เอส.เอน็ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์ย.ูดี จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์บี.เอน็ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์ซี.เอม็ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์อาร์.พี จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์เค.เอน็ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์เอช.คิว จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์เอกชยั จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั บางกอก ซนัโย สปริง จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั บางกอก ไอโทอะ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
Index Living Mall Consulting DMCC. ดูไบ กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่มีอ านาจควบคุม 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิกำร 

ประเทศที่จดัตั้ง 
/สัญชำติ 

 
ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 

บริษทั เจวี เรสโท จ ากดั ไทย กรรมการ ผูถื้อหุ้นรายใหญ่และคู่สมรส ถือหุ้น
ใหญ่ทางตรง 

บริษทั อีสต ์โคสท ์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ไทย คู่สมรสเป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ 
บริษทั อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ จ ากดั ไทย คู่สมรสเป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

สัง่การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่
ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการ
ของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะท าหน้าท่ีในระดับ
บริหารหรือไม่) 

 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
รายไดจ้ากการขายสินคา้ ราคาท่ีตกลงกนั 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ ราคาท่ีตกลงกนั 
ดอกเบ้ียรับ อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ เม่ือประกาศจ่าย 
รายไดจ้ากการใหใ้ชแ้ฟรนไชส์ ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ซ้ือสินคา้ ราคาท่ีตกลงกนั 
รายจ่ายค่าเช่าและบริการ ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่า ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอ่ืน ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา / ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่าย อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือขายสินทรัพยถ์าวร หรือสินทรัพยอ่ื์น ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าตอบแทนกรรมการ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยคณะกรรมการสรรหา 

และก าหนดค่าตอบแทน และนโยบายบริษทั 
 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี   
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562  2561  2562  2561 
       (ปรับปรุงใหม่) 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  2,355  7,402 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ -  -  54,349  33,012 
ดอกเบ้ียรับ -  -  48  1 
รายไดจ้ากการใหใ้ชแ้ฟรนไชส์ -  -  319  330 
รายไดอ่ื้น -  -  10,593  4,487 
ซ้ือสินคา้ -  -  480,694  501,571 
รายจ่ายค่าเช่าและบริการ -  -  36,641  40,656 
ตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่า -  -  1,351  1,351 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอ่ืน -  -  6,870  4,285 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  1,815  1,254 
        

ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
     ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 42,454  37,333  28,493  23,402 
     ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 788  1,075  757  989 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 43,242  38,408  29,250  24,391 

 
  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562  2561  2562  2561 
   (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 3,535  2,796  213  114 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 4,035  5,480  1,611  3,618 
เงินปันผลรับ 374  945          -  - 
รายไดจ้ากการใหใ้ชแ้ฟรนไชส์ 165              -          -  - 
รายไดอ่ื้น 2,879  3,618                 6  - 
ซ้ือสินคา้ 45,683  55,767  37,296  45,855 
รายจ่ายค่าเช่าและบริการ 29,562  32,932       23,511  26,866 
ตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่า 7,105  7,105         6,421         6,421 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอ่ืน 15  19             -  - 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

ลกูหน้ีการค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม 

2562 
 

31 ธนัวาคม 
2561 

 31 มีนาคม 
2562 

 
31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -   -  27,747  30,960 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  6,659  6,820  680  2,170 
รวม 6,659  6,820  28,427  33,130 

 

ลกูหน้ีอื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม 

2562 
 

31 ธนัวาคม 
2561 

 31 มีนาคม 
2562 

 
31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  45,706  5,354 
รวม -  -  45,706  5,354 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบ้ียค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกัน 
 
 อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
    เงินให ้      เงินให ้     
    กูย้ืม  ดอกเบ้ีย    กูย้ืม  ดอกเบ้ีย   
    ระยะสั้น  คา้งรับ  รวม  ระยะสั้น  คา้งรับ  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 2.15  1.69 - 1.72 53,000  12  53,012  13,000  6  13,006 
รวม    53,000  12  53,012  13,000  6  13,006 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่บริษทัย่อย งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  13,000    200 
เพ่ิมข้ึน -  -             89,000  - 
ลดลง -  -  (49,000)  (200) 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม -  -         53,000  - 

 

สิทธิการเช่า - กิจการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม 

2562 
 

31 ธนัวาคม 
2561 

 31 มีนาคม 
2562 

 
31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  4,128  5,479 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 469,498  476,604  423,645  430,066 
รวม 469,498  476,604  427,773  435,545 

 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
  

 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ    ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                        (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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เจ้าหนี้การค้า - กจิการที่เกีย่วข้องกนั  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
31 มีนาคม 

2562 
 

31 ธนัวาคม 
2561 

 31 มีนาคม 
2562 

 
31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  356,067  345,401 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 39,405  31,987  26,196  22,183 
รวม 39,405  31,987  382,263  367,584 

 

เจ้าหนีอ้ื่น - บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
31 มีนาคม 

2562 
 

31 ธนัวาคม 
2561 

 31 มีนาคม 
2562 

 
31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  10,739  11,909 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 112,322  106,157  99,182  93,740 
รวม 112,322  106,157  109,921  105,649 

 

เจ้าหน้ีเงินปันผล – บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
31 มีนาคม 

2562 
 

31 ธนัวาคม 
2561 

 31 มีนาคม 
2562 

 
31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบาท) 
บริษทัใหญ่ 609,930  -  609,930  - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 489,864  -  489,864  - 
รวม 1,099,794  -  1,099,794  - 

 

หน้ีสินหมนุเวียนอื่น - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
31 มีนาคม 

2562 
 

31 ธนัวาคม 
2561 

 31 มีนาคม 
2562 

 
31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,751  2,916  -  - 
รวม 2,751  2,916  -  - 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
  

 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ    ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                        (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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เงินกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบ้ียค้างจ่าย - กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
     

 อตัรำดอกเบีย้ งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2562  2561 31 มีนาคม 2562  31 ธนัวาคม 2561 
    เงินกูย้ืม  ดอกเบ้ีย    เงินกูย้ืม  ดอกเบ้ีย   
    ระยะสั้น  คา้งจ่าย  รวม  ระยะสั้น  คา้งจ่าย  รวม 
 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 1.08 - 2.14  1.20 - 1.95 414,000  420  414,420  373,000  664  373,664 
รวม    414,000  420  414,420  373,000  664  373,664 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากบริษทัย่อย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  -  -  373,000  383,000 
เพ่ิมข้ึน  -  -  1,137,000  514,000 
ลดลง  -  -  (1,096,000)  (637,000) 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม  -  -  414,000  260,000 
 

 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น  - กจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 มีนาคม 

2562 
 

31 ธนัวาคม 
2561 

 31 มีนาคม 
2562 

 
31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบาท) 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,015  5,218  1,965  2,141 
รวม 5,015  5,218  1,965  2,141 
 

 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
  

 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ    ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                        (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 31 มีนาคม 

2562 
 

31 ธนัวาคม 
2561 

 31 มีนาคม 
2562 

 
31 ธนัวาคม 

2561 
   (พันบาท) 
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน 
ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 94,067  93,322  205,243  218,632 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 404,972  402,239  415,697  436,079 
หลงัจากหา้ปี 1,498,216  1,525,024  1,262,936  1,283,824 
รวม 1,997,255  2,020,585  1,883,876  1,938,535 

 

ภาระผกูพนัอื่น ๆ   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   31 มีนาคม 

2562 
 

31 ธนัวาคม 
2561 

   (พันบาท) 
ภาระค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือธนาคาร   1,611,734  1,667,973 
 

สัญญาส าคัญที่ท ากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

สัญญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีขาย 
 

บริษทัท าสัญญาเช่าท่ีดินและพ้ืนท่ีขายกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง โดยบริษทัจ่ายช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน 
รวมเดือนละ 5.83 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัไดจ่้ายสิทธิการเช่าล่วงหนา้จ านวน 513 ลา้นบาทและจะตดัจ าหน่าย
เป็นรายเดือนเฉล่ียรวมเดือนละ 2.17 ลา้นบาท โดยมีภาระผูกพนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 
2561 เป็นจ านวน 1,651 ลา้นบาท และ 1,669 ลา้นบาทตามล าดบั สญัญามีระยะเวลา 3 - 20 ปี 6 เดือน และจะส้ินสุด
ภายในปี 2576 - 2579 โดยการต่อสญัญาผูเ้ช่าตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 

 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
  

 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ    ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                        (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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สัญญาบริการและเช่าคลงัสินค้าและบริการอาคารส านักงาน 
 

บริษทัท าสัญญาบริการคลงัสินคา้และบริการอาคารส านกังานกบับริษทัย่อยสองแห่ง บริษทัจ่ายช าระค่าเช่าเป็นราย
เดือนรวมเดือนละ 8.36 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัไดจ่้ายสิทธิการเช่าล่วงหน้าจ านวน 16.4 ลา้นบาท สัญญามี
ระยะเวลา 3 ปีและจะส้ินสุดภายในปี 2562  โดยการต่อสัญญาผูเ้ช่าตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือล่วงหนา้ไม่
นอ้ยกว่า 30 วนัและสัญญาจะต่อคราวละ 3 ปี ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัไดท้ าการยกเลิกสัญญาบริการ
คลงัสินคา้กบับริษทัย่อย โดยเปล่ียนเป็นสญัญาเช่าคลงัสินคา้ และไดท้ าสญัญาใหม่เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2561 โดยให้
มีผลนบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 เป็นตน้ไป โดยสญัญามีระยะเวลา 3 ปีและจะส้ินสุดภายในปี 2564 
 

สัญญาเช่าท่ีดิน 
 

บริษทั อินเดก็ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ท าสญัญาเช่าท่ีดินกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสองแห่ง บริษทัจ่ายช าระ
ค่าเช่าป็นรายเดือนรวมเดือนละ 1 ลา้นบาท  นอกจากน้ี บริษทัไดจ่้ายสิทธิการเช่าล่วงหนา้จ านวน 55 ลา้นบาทและจะ
ตัดจ าหน่ายเป็นรายเดือนเฉล่ียรวมเดือนละ 1.13 ล้านบาท โดยมีภาระผูกพัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และ  
31 ธันวาคม 2561 เป็นจ านวน 290 ลา้นบาท และ 293 ลา้นบาท ตามล าดบั สัญญามีระยะเวลา 20 ปีและจะส้ินสุด
ภายในปี 2578 
 

สัญญาให้เช่าอาคารพาณิชย์และอุปกรณ์ 
 

ในระหวา่งเดือนมกราคม 2561 บริษทัท าสญัญาใหเ้ช่าอาคารพาณิชยแ์ละอุปกรณ์กบับริษทั เดอะวอลค์ จ ากดั (บริษทั
ย่อย) บริษทัไดรั้บค่าเช่าเป็นรายเดือนรวมเดือนละ 14.09 ลา้นบาท สัญญามีระยะเวลา 3 ปีและจะส้ินสุดภายในปี 
2563 โดยการต่อสญัญาผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  
 

สัญญาบริการอาคารพืน้ท่ีขาย 
 

ในระหว่างเดือนมกราคม 2561 บริษทัท าสัญญาบริการอาคารพ้ืนท่ีขายกบับริษทั เดอะวอล์ค จ ากดั (บริษทัย่อย) 
บริษทัจ่ายช าระค่าบริการเป็นรายเดือนเดือนละ 3.8 ลา้นบาท สญัญามีระยะเวลา 3 ปีและจะส้ินสุดภายในปี 2563 โดย
การต่อสญัญาผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  
 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
  

 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ    ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                        (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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สัญญาบริหารงาน 
 

เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 บริษทัท าสัญญาบริหารงานกบับริษทั เดอะวอล์ค จ ากดั (บริษทัย่อย) โดยบริษทัจะ
ให้บริการดา้นงานสนับสนุนในจดัการด าเนินธุรกิจ บริษทัไดรั้บค่าบริหารเป็นรายเดือน เดือนละ 2.71 ลา้นบาท 
สัญญาดงักล่าวมีก าหนดระยะเวลา 3 ปี  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 2 
มกราคม 2562 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงอตัราค่าบริหารงานเป็นเดือนละ 3.5 ลา้นบาท 
 

สัญญาแฟรนไชส์ 
 

ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 บริษทัได้ท าสัญญาแฟรนไชส์กับบริษัท อินเด็ก ลิฟว่ิงมอลล์ อินเตอร์ จ ากัด  
โดยสัญญามีมูลค่า 1.6 ลา้นบาท สัญญามีระยะเวลา 5 ปีและให้สิทธิต่อสัญญาอีก 5 ปี และจะส้ินสุดภายในปี 2571 
นอกจากน้ี บริษทั อินเดก็ซ์ ลิฟว่ิงมอลล ์อินเตอร์ จ ากดั จ่ายค่าลิขสิทธ์ิปีละ 0.96 ลา้นบาท 
 

หนังสือค า้ประกันเงินกู้ยืมธนาคาร 
 

บริษทัไดค้ ้าประกนัการใชว้งเงินสินเช่ือใหก้บับริษทั อินเดก็ซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ใหก้บัธนาคารหลาย
แห่งเพ่ือความคล่องตวัของบริษทัยอ่ย 

 

6 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 หมายเหต ุ  31 มีนาคม 

2562 
 

31 ธนัวาคม 
2561 

 31 มีนาคม 
2562 

 
31 ธนัวาคม 

2561 
   (พันบาท) 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5  6,659  6,820  28,427  33,130 
บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ   310,934  291,278  294,354  278,607 
รวม   317,593  298,098  322,781  311,737 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ   (7,726)  (3,933)  (7,512)  (3,933) 
สุทธิ   309,867  294,165  315,269  307,804 

 

  2562  2561  2562  2561 
  )พันบาท(  
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ         
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  3,793  -  3,579  - 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
  

 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ    ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                        (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
  31 มีนาคม 

2562 
 

31 ธนัวาคม 
2561 

 31 มีนาคม 
2562 

 
31 ธนัวาคม 

2561 
   (พันบาท) 
กจิกำรที่เกีย่วข้องกนั         
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  2,721  2,423  3,907  6,399 
เกินก าหนดช าระ          

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  3,914  4,365  24,510  26,699 
3 - 6 เดือน  14  -  -  - 
6 - 12 เดือน  -  10  -  10 
มากกวา่ 12 เดือน  10  22  10  22 

  6,659  6,820  28,427  33,130 
         

บุคคลหรือกจิกำรอ่ืน ๆ         
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  60,746  123,974  57,735  121,361 
เกินก าหนดช าระ          

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  235,585  143,819  223,662  135,620 
3 - 6 เดือน  8,248  15,292  7,848  14,490 
6 - 12 เดือน  1,562  2,396  735  1,339 
มากกวา่ 12 เดือน  4,793  5,797  4,374  5,797 

รวมบุคคลหรือกจิกำรอ่ืน ๆ  310,934  291,278  294,354  278,607 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (7,726)  (3,933)  (7,512)  (3,933) 
  303,208  287,345  286,842  274,674 
         
สุทธิ  309,867  294,165  315,269  307,804 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 55 วนั  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
  

 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ    ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                        (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  
 

   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม   2562  2561 

   (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   980,398  1,181,554 
เพ่ิมเงินทุนในบริษทัยอ่ย   -  4,000 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม   980,398  1,185,554 

 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
  

ลงช่ือ........................................................กรรมการ           ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                              (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทยยกเวน้ Index Living Mall Malaysia Sdn. Bhd. ซ่ึงด าเนินธุรกิจในประเทศมาเลเซีย 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

บริษทัยอ่ย 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
 สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
  

การดอ้ยค่า 
  

ราคาทุน-สุทธิ 
 เงินปันผลรับส าหรับ 
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   31  
มีนาคม 
2562 

 
31 

ธนัวาคม 
2561 

 31 
มีนาคม 
2562 

 
31 

ธนัวาคม 
2561 

 31  
มีนาคม 
2562 

 
31  

ธนัวาคม 
2561 

 31  
มีนาคม 
2562 

 
31  

ธนัวาคม 
2561 

 31 
มีนาคม 
2562 

 
31  

ธนัวาคม 
2561 

 
31 

มีนาคม 
2562 

 
31  

มีนาคม  
2561 

   (ร้อยละ)   (พันบาท) 
บริษัทย่อยทางตรง                          
บริษทั เดอะ วอลค์ จ ากดั ใหเ้ช่าพ้ืนท่ี  99.99  99.99  15,400  15,400  15,399  15,399  -  -  15,399  15,399  43,580  - 
บริษทั อินเดก็ซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย

เฟอร์นิเจอร์ 
 99.99 

 
 99.99 

 
 960,000 

 
 960,000 

 
 960,000 

 
 960,000 

 
 - 

 
 - 

 
 960,000 

 
 960,000 

 
 - 

 
 - 

 
บริษทั อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล ์อินเตอร์ จ  ากดั   แฟรนไชส์  99.99  99.99  5,000  5,000  4,999  4,999  -  -  4,999  4,999  -  - 
Index Living Mall Malaysia Sdn. Bhd.  หยดุด าเนินกิจการ  51.00  51.00  823,953     823,953  348,149  348,149  348,149  348,149  -  -  -  - 
           1,328,547  1,328,547  348,149  348,149  980,398  980,398  43,580  - 
 

  

    

    

       

   

  
 

  

บริษัทย่อยทางอ้อม                          

บริษทั บางกอก คาซ่า จ  ากดั ใหเ้ช่าคลงัสินคา้  100.00  100.00  250,000  250,000  250,000  250,000  -  -  250,000  250,000  123,125  - 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ           ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                              (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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8 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

การซ้ือ จ าหน่ายและโอนอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562  2561 

 
 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 150,878  -  730  - 
ระบบสาธารณูปโภค 39,273  -  935  - 
งานระหวา่งก่อสร้าง 9,033  (130,988)  22,487  (26) 

รวม 199,184  (130,988)  24,152  (26) 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562  2561 

 
 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 44,431  -  -  - 
ระบบสาธารณูปโภค 13,586  -  1  - 
งานระหวา่งก่อสร้าง 1,223  (16)  -  (26) 

รวม 59,240  (16)  1  (26) 
 

การค า้ประกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัไดน้ าอสังหาริมทรัพยบ์างส่วนมูลค่าตามบญัชีจ านวน 208 ลา้นบาท ไปจดจ านองเพ่ือ
เป็นหลกัทรัพยค์  ้าเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร (31 ธันวาคม 2561 : 211 ล้านบาท) 
 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ           ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                              (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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9 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562  2561 

 
 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 94,789  (565)  20,357  (2,961) 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 128,039  (104)  31,043  (84) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 62,827  (32)  14,071  (4) 
ยานพาหนะ -  -  1,995  - 
ระบบสาธารณูปโภค 38,693     -  3,535  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 83,874  (336,673)  73,959  (3,448) 
รวม 408,222  (337,374)  144,960  (6,497) 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562  2561 

 
 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 94,251  -  -  - 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์  2,832  (80)  12,712  (17) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 55,451  (12)  11,537  (4) 
ยานพาหนะ -  -  1,994  - 
ระบบสาธารณูปโภค 33,787  -  351  - 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 28,683  (205,315)  8,649  (1,366) 
รวม 215,004  (205,407)  35,243  (1,387) 
 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ           ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                              (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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การค า้ประกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 บริษทัไดน้ าอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารบางส่วนมูลค่าตามบญัชีจ านวน 1,687 ลา้นบาท
ไปจดจ านองเพ่ือเป็นหลกัทรัพยค์  ้าเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร (31 ธันวาคม 2561 : 1,707 ล้านบาท) 

 

10 กำรเปลีย่นแปลงของหนีสิ้นที่เกดิจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ 
 

  งบกำรเงินรวม 
 

 

เงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้ืม 
ระยะสั้น 

 
เงินกูย้ืม 
ระยะยาว  หุน้กู ้

 หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน  รวม 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  999,487  2,774,368  1,300,000  28,398  5,102,253 
การเปล่ียนแปลงจากกระแส 

เงินสดจากการจดัหาเงิน  
 

(223,487) 
 

(125,021)  - 
 

-  (348,508) 
การเปล่ียนแปลงอ่ืน           
สญัญาเช่าการเงิน  -  -  -  (4,183)  (4,183) 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2562  776,000  2,649,347  1,300,000  24,215  4,749,562 
 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 

 

 
เงินกูย้ืมระยะสั้น

จากกิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินเบิกเกิน
บญัชีและ 
เงินกูย้ืม 
ระยะสั้น 

 

เงินกูย้ืม 
ระยะยาว  หุน้กู ้

 
หน้ีสินตาม
สญัญาเช่า
การเงิน  รวม 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  373,000  869,486  2,750,977  1,300,000  26,670  5,320,133 
การเปล่ียนแปลงจากกระแส             
เงินสดจากการจดัหาเงิน  

 
41,000 

  
(193,486) 

 
(123,503)  - 

 
-  (275,989) 

การเปล่ียนแปลงอ่ืน             
สญัญาเช่าการเงิน  -  -  -  -  (4,059)  (4,059) 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2562  414,000  676,000  2,627,474  1,300,000  22,611  5,040,085 

 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ           ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                              (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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11 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 กรรมการบริหารของกลุ่มบริษทัไดมี้มติอนุมติัให้ปรับเพ่ิม
ผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกษียณ ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน โดยกลุ่มบริษทัไดป้รับเพ่ิมผลประโยชน์เม่ือ
เกษียณแก่พนกังานท่ีท างานใหก้ลุ่มบริษทัติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไปจะไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 
400 วนั จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวท าใหก้ลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายุ 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และตน้ทุนบริการในอดีตในระหว่างงวดเพ่ิมข้ึนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัใน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 26.23  ลา้นบาท และ 17.37 ลา้นบาท ตามล าดบั 

 

12 ส ำรองและส่วนเกนิทุน 
 

ส ารองและส่วนเกินทุนประกอบด้วย 
 

การจดัสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 

ส ำรองตำมกฎหมำย 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง (“ส ารอง
ตามกฎหมาย”) อยา่งนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ส ารองดงักล่าว
มีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

ในระหวา่งไตรมาสท่ี 1 บริษทัจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 53 ลา้นบาท (2561: ไม่ม)ี 
 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

ส่วนเกนิทุนจำกกำรรวมธุรกจิภำยใต้กำรควบคุมเดยีวกนั 
 

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัเป็นการแสดงถึงส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของกิจการ
หรือธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ณ วนัท่ีไดม้าท่ีต ่ากว่าหรือสูงกว่าตน้ทุนและถูกบนัทึกเป็นส่วนต่างในส่วนของผู ้
ถือหุน้ ซ่ึงจะไม่จ าหน่ายและจะคงอยูจ่นกวา่บริษทันั้นจะถูกขายหรือจ าหน่ายออกไป 

 

ระหว่างปี 2558 บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั ไดซ้ื้อหุน้ของบริษทั บางกอก คาซ่า จ ากดั ในราคา 218.12 ลา้น
บาท โดยมีส่วนต่างระหว่างส่วนไดเ้สียของผูซ้ื้อในมูลค่าตามบญัชีสูงกว่าต้นทุนของการรวมธุรกิจ ณ วนัท่ีไดม้า
จ านวน 74.28 ลา้นบาทและมีส่วนไดเ้สียในก าไรสะสมก่อนการรวมธุรกิจจ านวน 74.28 ลา้นบาท 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ           ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                              (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ) 

39 

ระหว่างปี 2558 บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล ์จ ากดั ไดซ้ื้อหุ้นของบริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั ในราคา 960 
ล้านบาท โดยมีส่วนต่างระหว่างส่วนได้เสียของผู ้ซ้ือในมูลค่าตามบัญชีสูงกว่าต้นทุนของการรวมธุรกิจ  
ณ วนัท่ีไดม้าจ านวน 212.15 ลา้นบาทและมีส่วนไดเ้สียในก าไรสะสมก่อนการรวมธุรกิจจ านวน 212.15  ลา้นบาท 
 

ส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีและตน้ทุนของการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัดงักล่าวขา้งตน้มีจ านวนเงิน
รวม 286.43 ลา้นบาทและถูกบนัทึกเป็นส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 
 

 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ                                                        ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                                                                         (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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13 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ข้อมลูเกีย่วกบัส่วนงานที่รายงาน  

 
กำรขำยเฟอร์นิเจอร์  กำรผลติเฟอร์นิเจอร์  กำรให้เช่ำพ้ืนที่ 

  
อ่ืน ๆ 

 รำยกำรตัดบัญชี 
ระหว่ำงกนั 

 
รวม 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

 
2562 

 
 

2561 
  

2562 
 

 
2561 

  
2562 

 
 

2561 
  

2562 
 

 
2561 

  
2562 

 
 

2561 
  

2562 
 

 
2561 

   (ปรับปรุงใหม่)        (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่)        (ปรับปรุงใหม่) 
 (พันบาท) 
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,296,311  2,323,759  3,418  2,692  124,857  113,446  1,389  1,681  -  -  2,425,975  2,441,578 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 2,355  7,402  481,773  505,756  67,528  45,613  11,223  10,717  (562,879)  (569,488)  -  - 
รวมรำยได้ 2,298,666  2,331,161  485,191  508,448  192,385  159,059  12,612  12,398  (562,879)  (569,488)  2,425,975  2,441,578 
                        
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 879,288  882,033  115,775  144,465  55,092  63,642  6,957  5,449  (328)  (29,851)  1,056,784  1,065,738 
                        
รายไดท่ี้ไม่ไดปั้นส่วน                     19,895  28,929 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                     (730,436)  (690,418) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย                     (167,386)  (165,772) 
ตน้ทุนทางการเงิน                     (39,824)  (42,967) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                     (7,496)  (42,736) 
ก ำไรส ำหรับงวด                     131,537  152,774 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ                                                        ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                                                                         (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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กำรขำยเฟอร์นิเจอร์  กำรผลติเฟอร์นิเจอร์ 

  
กำรให้เช่ำพ้ืนที่ 

 
อ่ืน ๆ 

 รำยกำรตัดบัญชี 
ระหว่ำงกนั 

 
รวม 

ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

 
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

(พันบาท) 
สินทรัพยส่์วนงาน                        
   ณ วนัที่ 31 มีนาคม /  

31 ธนัวาคม 10,552,306  10,839,849  2,238,490  2,096,739  1,401,114  1,351,421 
 

291,765  426,974 
 

(2,411,219)  (2,432,809) 
 
12,072,456  12,282,174 

หน้ีสินรวม                        
   ณ วนัที่ 31 มีนาคม /  

31 ธนัวาคม 8,116,049  7,255,473  732,801  788,594  714,724  652,361 
 

17,929  30,357 
 

(1,013,264)  (1,016,970) 
 
  8,568,239  7,709,815 

                        



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ    ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                        (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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14 รำยได้ 
 

การด าเนินงานและรายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงินประจ าปีล่าสุด รายไดห้ลกัของกลุ่มบริษทั
ไดม้าจากการขายปลีก  
 

การจ าแนกรายได้  
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลรายไดท่ี้ถูกจ าแนกตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการหลกั และจงัหวะเวลาในการรับรู้
รายได ้ 
 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ    ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                        (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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 งบกำรเงนิรวม  

 ส่วนงำนที่รำยงำน  

 กำรขำยเฟอร์นิเจอร์  กำรผลติเฟอร์นิเจอร์  กำรให้เช่ำพืน้ที่  รวมส่วนงำนที่รำยงำน  ส่วนงำนอ่ืนๆ  รวม 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 

   วันที่ 31 มีนาคม 

 
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

 (พันบาท) 
ประเภทของสินค้ำ 
   และบริกำรหลกั 

          
 

   
 

   
 

   
 

สินคา้เฟอร์นิเจอร์  
   และเคร่ืองนอน 

 
1,632,399 

  
1,626,546 

  
- 

  
- 

  
- 

 

- 

  
1,632,399 

 

1,626,546 

 

- 

 

- 

  
1,632,399 

 

1,626,546 
สินคา้เคร่ืองตกแต่ง 411,293  417,391  -  -  -  -  411,293  417,391  -  -  411,293  417,391 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 252,619  279,822  -  -  -  -  252,619  279,822  -  -  252,619  279,822 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการพ้ืนท่ี -  -  -  -  124,857  113,446  124,857  113,446  -  -  124,857  113,446 
อ่ืนๆ -  -  3,418  2,692  -  -  3,418  2,692  1,389  1,681  4,807  4,373 
รวม 2,296,311  2,323,759  3,418  2,692  124,857  113,446  2,424,586  2,439,897  1,389  1,681  2,425,975  2,441,578 

                        

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 2,296,311  2,323,759  3,418  2,692  -  -  2,299,729  2,326,451  1,389  1,681  2,301,118  2,328,132 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  -  -  124,857  113,446  124,857  113,446  -  -  124,857  113,446 
รวม 2,296,311  2,323,759  3,418  2,692  124,857  113,446  2,424,586  2,439,897  1,389  1,681  2,425,975  2,441,578 

 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ    ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                        (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ส่วนงำนที่รำยงำน  
 กำรขำยเฟอร์นิเจอร์  กำรให้เช่ำพื้นที่  รวม 
 (พันบาท) 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 
   วันที่ 31 มีนาคม 

 
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

  
2562 

  
2561 

ประเภทของสินค้ำและบริกำรหลกั            
สินคา้เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองนอน 1,634,754  1,592,939  -  -  1,634,754  1,592,939 
สินคา้เคร่ืองตกแต่ง 411,293  417,391  -  -  411,293  417,391 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 252,619  279,821  -  -  252,619  279,821 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการพ้ืนท่ี -  -  86,786  66,099  86,786  66,099 
รวม 2,298,666  2,290,151  86,786  66,099  2,385,452  2,356,250 

            

จงัหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 2,298,666  2,290,151  -  -  2,298,666  2,290,151 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  86,786  66,099  86,786  66,099 
รวม 2,298,666  2,290,151  86,786  66,099  2,385,452  2,356,250 

 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ    ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                        (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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15 ภำษเีงนิได้ 
 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินได ้
ท่ีแทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2562 คือร้อยละ 5.39 และ 0.86 ตามล าดบั (2561: ร้อยละ 21.86 และ 12.18 ตามล าดับ) การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษี
เงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากปัจจยัเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีหักไดเ้พ่ิมทางภาษี เช่น สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการ
ลงทุน และรายไดเ้งินปันผล 
 

16 สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน  
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้กลุ่มบริษทั ไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ดรั้บการ
ส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกับผลิตเฟอร์นิเจอร์และช้ินส่วน  
และท่ีนอน ซ่ึงพอสรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี  
 

(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมี
ก าหนดเวลาสามปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น โดยรวมกนัไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่า
เงินลงทุนเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน และ 

(ค) ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวม
ค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 

 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนกลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไว้
ในบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 

17 เงนิปันผล 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผล
ในอตัราหุ้นละ 3 บาท เป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 1,200 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวได้จ่ายให้แก่ผูถื้อหุ้นในระหว่าง 
เดือนเมษายน 2562 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ    ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                        (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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18 เคร่ืองมือทำงกำรเงนิ  
 

มลูค่าตามบัญชีและมลูค่ายติุธรรม  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตาม
บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 มนีำคม 2562          
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วย
มลูค่ายติุธรรม 

         

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 67,755  -  67,755  -  67,755 
          
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมลูค่าด้วย
มลูค่ายติุธรรม          

ตราสารทุนอ่ืน ๆ 5,000  -  -  5,000  5,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,649,347  -  -  2,649,347  2,649,347 
หุน้กู ้ 1,300,000  -  1,299,139  -  1,299,139 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 24,215  -  -  38,978  38,978 
          
31 ธันวำคม 2561          
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมลูค่าด้วย

มลูค่ายติุธรรม          
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 67,379  -  67,379  -  67,379 
          
          



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ    ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                        (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สิน
ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมลูค่าด้วย
มลูค่ายติุธรรม           

ตราสารทุนอ่ืน ๆ 5,000  -  -  5,000  5,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,774,368  -  -  2,774,368  2,774,368 
หุน้กู ้ 1,300,000  -  1,298,390  -  1,298,390 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 28,397  -  -  45,248  45,248 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 มนีำคม 2562          
หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่า
ด้วยมลูค่ายติุธรรม           

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 414,000  -  -  414,000  414,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,627,474  -  -  2,627,474  2,627,474 
หุน้กู ้ 1,300,000  -  1,299,139  -  1,299,139 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 22,611  -  -  37,374  37,374 
          
31 ธันวำคม 2561          
หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่า
ด้วยมลูค่ายติุธรรม           

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 373,000  -  -  373,000  373,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,750,976  -  -  2,750,976  2,750,976 
หุน้กู ้ 1,300,000  -  1,298,390  -  1,298,390 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 26,670  -  -  42,720  42,720 
 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ    ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                        (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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กำรวดัมูลค่ำยุตธิรรม  
 

เทคนิคการประเมินมลูค่าและข้อมลูที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญ  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนยัส าคญัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่า
ยุติธรรมระดบั 2 และระดบั 3 ของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 
วนัท่ี 31 มีนาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ขั้นตอนการประเมินมูลค่าไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 2 
 

เคร่ืองมือทำงกำรเงนิที่วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  การก าหนดราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า มูลค่ายุติธรรม

อา้งอิงราคาซ้ือขายสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้ ณ วนัท่ีรายงาน และมูลค่าปัจจุบนัค านวณโดย
อา้งอิงจากเส้นอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ท่ีมี
สินเช่ือคุณภาพดีในสกลุเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการ
ของตลาดท่ีเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

 

เคร่ืองมือทำงกำรเงนิที่ไม่ได้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม  
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมนิมูลค่ำ 
หุน้กู ้  อา้งอิงจากราคานายหนา้ 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  การคิดลดกระแสเงินสด 

 

มูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนอ่ืน ๆ เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินกูย้ืมเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี เน่ืองจากส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือทาง
การเงินเหล่าน้ีมีดอกเบ้ียในอตัราตลาด 

 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ    ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                        (นายเอกลกัษณ์  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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19 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 31 มีนาคม 

2562 
 31 ธนัวาคม

2561 
 31 มีนาคม 

2562 
 31 ธนัวาคม

2561 
 (พันบาท) 

ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
สัญญาท่ียังไม่ได้รับรู้        
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 52,300  -  52,300  - 
รวม 52,300  -  52,300  - 

  
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน 
 ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 148,241  179,475  135,935  157,817 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 350,303  364,783  334,145  344,519 
หลงัจากหา้ปี 1,556,762  1,572,432  1,540,480  1,558,815 
รวม 2,055,306  2,116,690  2,010,560  2,061,151 

 
ภาระผกูพนัอื่นๆ 

       

เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้ 68,743  54,348  23,288  8,893 
สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 39,693  47,117  -  - 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 1,531,694  1,508,880  1,512,110  1,489,295 
รวม 1,640,130  1,610,345  1,535,398  1,498,188 

 

สัญญาเช่าท่ีดิน 
 

บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงท าสัญญาเช่าท่ีดินหลายแห่ง บริษทัยอ่ยจ่ายช าระค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนรวมเฉล่ีย
เดือนละ 7.5 ลา้นบาท สญัญามีระยะเวลา 30 ปี และจะส้ินสุดภายในปี 2562 - 2590  
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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20 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน  
 

เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบริหารของบริษทัไดมี้มติเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม
และก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานของบริษทัจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ในอตัราหุน้ละ 3.125 บาท เป็นจ านวน
เงินรวมทั้งส้ิน 1,250 ลา้นบาท ซ่ึงก าไรสะสมน้ีส่วนหน่ึงมาจากเงินปันผลของบริษทั บางกอก คาซ่า จ ากดัและบริษทั 
อินเดก็ซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั จ านวน 286.43 ลา้นบาทท่ีจ่ายจากก าไรสะสมท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัไดม้าโดยกลุ่มบริษทั  
 

คณะกรรมการบริหารของบริษทัจะน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาอนุมติัให้บริษทัจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ภายในเดือนกรกฎาคม 2562 และเงินปันผลส่วนท่ีจ่ายจากเงินปันผลของบริษทั บางกอก คาซ่า จ ากดั
และบริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั ดงักล่าวขา้งตน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมก่อนวนัไดม้าจะถูกหักจากส่วนเกินทุน
จากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั (หมายเหตุ 12) 
 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงใหน้ายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยใหลู้กจา้งท่ีถูก
เลิกจา้งเพ่ิมเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัรา
สุดท้าย 400 ว ัน กลุ่มบริษัทจึงแก้ไขโครงการผลประโยชน์เ ม่ือเกษียณแก่พนักงานเพ่ือให้สอดคล้องกับ
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุงในไตรมาสหน่ึงปี 2562 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 11 กลุ่มบริษทัได้
ปรับเพ่ิมผลประโยชน์จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวและบนัทึกในงบการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม 2562 แลว้ 
 

21 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยงัไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัซ่ึงคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวก าหนดใหถื้อปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 
1 มกราคม 2563 ในปีดงัต่อไปน้ี  
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 19* การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
  
*มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน  
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทาง 
การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการ
บญัชีป้องกนัความเส่ียง  
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินเป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ไดน้ าเสนอวิธีการบญัชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า (Single lessee accounting 
model) โดยผูเ้ช่าตอ้งรับรู้สิทธิการใชสิ้นทรัพยท่ี์แสดงถึงสิทธิในการใชสิ้นทรัพยอ์า้งอิงท่ีเช่าและหน้ีสินตาม
สญัญาเช่าท่ีแสดงถึงภาระผูกพนัท่ีผูเ้ช่าตอ้งจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่า
ระยะสั้นหรือสินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมี
ผลบังคับใช้ในปัจจุบัน เช่น ผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าการเงินหรือสัญญาเช่า
ด าเนินงาน   
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
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