
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  คณะกรรมกำรบริษัท อนิเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ำกัด (มหำชน) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562  
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน 2562 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) ของบริษทั อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล ์จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง  
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใช้วิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
 
 
 
(ธนิต โอสถาเลิศ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 5155 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤศจิกายน 2562 



 

 

 

 

 

 

 



บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 530,888                  326,434            493,056            223,334            

ลูกหนีการคา้ 5 247,539                  294,165            256,701            307,804            

ลูกหนีอืน 418,816                  307,654            439,225            284,044            

เงินให้กูยื้มระยะสนัและดอกเบียคา้งรับ

 กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                         -                    40,020              13,006              

สินคา้คงเหลือ 2,495,303               2,378,863         2,581,636         2,406,447         

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 22,497                    22,130              21,042              19,877              

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,715,043               3,329,246         3,831,680         3,254,512         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนเผอืขาย 4 -                         67,379              -                    -                    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                         -                    980,398            980,398            

เงินลงทุนระยะยาวอืน 4 5,000                      5,000                 -                    -                    

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 7 1,158,948               1,109,305         945,786            909,274            

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 5,852,340               5,969,386         4,950,209         5,079,474         

สิทธิการเช่า 3 1,434,591               1,493,745         1,385,844         1,446,300         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 51,327                    58,810              42,332              53,223              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 186,192                  161,855            117,126            108,285            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 92,968                    87,448              85,849              86,328              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,781,366               8,952,928         8,507,544         8,663,282         

รวมสินทรัพย์ 12,496,409            12,282,174       12,339,224       11,917,794       

ลงชือ........................................................กรรมการ                                             ลงชือ.................................................................กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน

จากสถาบนัการเงิน 532,000                  999,487            432,000            869,486            

เจา้หนีการคา้ 860,301                  715,244            954,990            782,592            

เจา้หนีอืน 1,230,095               1,309,651         1,117,512         1,214,276         

เงินกูย้ืมระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 9 643,143                  529,820            637,063            523,741            

หุน้กูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี -                         1,300,000         -                    1,300,000         

เงินกูย้ืมระยะสนัและดอกเบียคา้งจ่าย 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                         -                    365,578            373,665            

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

    ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 10,665                    13,543              9,322                 13,021              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,722                      45,738              -                    1,983                 

หนีสินหมุนเวียนอืน 62,057                    51,202              48,685              39,396              

รวมหนีสินหมุนเวียน 3,339,983               4,964,685         3,565,150         5,118,160         

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9 3,776,277               2,244,548         3,763,525         2,227,236         

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 13,754                    14,855              13,754              13,649              

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 10 187,064                  147,502            133,094            105,128            

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 348,331                  338,225            229,790            237,699            

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 4,325,426               2,745,130         4,140,163         2,583,712         

รวมหนีสิน 7,665,409               7,709,815         7,705,313         7,701,872         

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

ลงชือ........................................................กรรมการ                                             ลงชือ.................................................................กรรมการ

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 11

ทุนจดทะเบียน 2,525,000               2,525,000         2,525,000         2,525,000         

ทุนทีออกและชาํระแลว้ 2,525,000               2,000,000         2,525,000         2,000,000         

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 11 1,730,137               -                    1,730,137         -                    

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้

การควบคุมเดียวกนั 12 -                         286,434            -                    -                    

กาํไรสะสม

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 12 214,000                  134,000            214,000            134,000            

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 362,669                  2,150,799         164,774            2,081,922         

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (2,094)                    (601)                  -                    -                    

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 4,829,712               4,570,632         4,633,911         4,215,922         

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,288                      1,727                 -                    -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,831,000               4,572,359         4,633,911         4,215,922         

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,496,409            12,282,174       12,339,224       11,917,794       

ลงชือ........................................................กรรมการ                                             ลงชือ.................................................................กรรมการ

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

5



บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้ 3, 13

รายไดจ้ากการขาย 2,275,047         2,225,055         2,260,692         2,152,185         

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 146,413            121,938            97,643              82,757              

รายไดเ้งินปันผล -                    -                    -                    500,000            

ดอกเบียรับ 596                   2,993                781                   162                   

รายไดอื้น 24,611              18,178              31,418              22,011              

กลบัรายการขาดทุนจากแผนการปิดกิจการของบริษทัยอ่ย -                    12,878              -                    -                    

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 2,245                4,255                135                   4,006                

รวมรายได้ 2,448,912         2,385,297         2,390,669         2,761,121         

ค่าใช้จ่าย 3, 13

ตน้ทุนขาย 1,248,953         1,271,224         1,370,363         1,315,562         

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 84,001              70,631              51,009              43,265              

ค่าใชจ้่ายในการขายและจดัจาํหน่าย 603,724            595,899            613,922            578,765            

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 307,726            296,352            270,962            254,377            

ตน้ทุนทางการเงิน 50,513              42,541              50,895              43,035              

รวมค่าใช้จ่าย 2,294,917         2,276,647         2,357,151         2,235,004         

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 153,995            108,650            33,518              526,117            

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษีเงินได้ 11,625 (25,000)             10,342 500

กาํไรสําหรับงวด 165,620            83,650              43,860              526,617            

ลงชือ........................................................กรรมการ                                             ลงชือ.................................................................กรรมการ

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

30 กนัยายน 30 กนัยายน

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน -                    (1,898)               -                    -                    

ผลกาํไรจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผอืขาย -                    5,007                -                    -                    

การเปลียนแปลงในมูลคา่ยตุิธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผือขาย

ส่วนทีโอนไปกาํไรหรือขาดทุน -                    (1,649)               -                    -                    

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                    (672)                  -                    -                    

รวมรายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                    788                   -                    -                    

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี -                    788                   -                    -                    

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 165,620            84,438              43,860              526,617            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 165,619            104,967            43,860              526,617            

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1                       (21,317)             -                    -                    

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 165,620            83,650              43,860              526,617            

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 165,619            105,348            43,860              526,617            

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1                       (20,910)             -                    -                    

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 165,620            84,438              43,860              526,617            

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท) 16 0.34                  0.26                  0.09                  1.32                  

ลงชือ........................................................กรรมการ                                             ลงชือ.................................................................กรรมการ

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ)

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท)

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

7



บริษทั อินเดก็ซ์ ลิฟวงิมอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้ 3, 13

รายไดจ้ากการขาย 6,828,593          6,818,063          6,807,528          6,657,347          

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 413,227             358,716             276,920             265,076             

รายไดเ้งินปันผล 6 374                    3,789                 491,420             500,000             

ดอกเบียรับ 1,210                 4,715                 1,254                 235                    

รายไดอื้น 71,081               72,407               81,027               73,731               

กาํไรจากอตัราแลกเปลียน 6,504                 -                    4,415                 -                    

รวมรายได้ 7,320,989          7,257,690          7,662,564          7,496,389          

ค่าใช้จ่าย 3, 13

ตน้ทุนขาย 3,797,937          3,846,621          4,166,901          4,084,986          

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 246,603             203,999             151,896             126,213             

คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 1,778,870          1,705,040          1,801,239          1,671,592          

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 902,407             902,232             795,703             764,664             

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    -                    205,156             

ขาดทุนจากแผนการปิดกิจการของบริษทัยอ่ย -                    186,425             -                    -                    

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียน -                    6,000                 -                    6,250                 

ตน้ทุนทางการเงิน 138,486             128,175             140,697             129,971             

รวมค่าใช้จ่าย 6,864,303          6,978,492          7,056,436          6,988,832          

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 456,686             279,198             606,128             507,557             

รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 14 (1,552)               (103,066)           6,724 18,053

กาํไรสําหรับงวด 455,134             176,132             612,852             525,610             

(พันบาท)

ลงชือ........................................................กรรมการ                                             ลงชือ.................................................................กรรมการ

(นายพศิิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

30 กนัยายน 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั อินเดก็ซ์ ลิฟวงิมอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน (241)                  (806)                  -                    -                    

ผลขาดทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผอืขาย 4 -                    (975)                  -                    -                    

การเปลียนแปลงในมูลคา่ยติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผอืขาย

ส่วนทีโอนไปกาํไรหรือขาดทุน 4 (1,734)               (1,607)               -                    -                    

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 347 516 -                    -                    

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั (1,628)               (2,872)               -                    -                    

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี (1,628)               (2,872)               -                    -                    

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 453,506             173,260             612,852             525,610             

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 455,436             307,142             612,852             525,610             

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (302)                  (131,010)           -                    -                    

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 455,134             176,132             612,852             525,610             

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 453,943             303,664             612,852             525,610             

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (437)                  (130,404)           -                    -                    

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 453,506             173,260             612,852             525,610             

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 16 1.07                   0.77                   1.43                   1.31                   

ลงชือ........................................................กรรมการ                                             ลงชือ.................................................................กรรมการ

(นายพศิิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

30 กนัยายน 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวงิมอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุนจากการ องคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ รวมธุรกิจภายใต้ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ของ ผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ การควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน เงินลงทุนเผือขาย ส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี1 มกราคม 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       

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

    การสูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย -                           -                   -                  -                    -                  -                      -                      -                   (6,339)             (6,339)            

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั -                           -                   -                  (500,000)           -                  -                      -                      (500,000)           -                  (500,000)        

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                           -                   -                  (500,000)           -                  -                      -                      (500,000)           (6,339)             (506,339)        

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือ(ขาดทุน) -                           -                   -                  307,142            -                  -                      -                      307,142            (131,010)         176,132          

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                           -                   -                  -                    (1,412)             (2,066)                 (3,478)                 (3,478)               606                 (2,872)            

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด -                           -                   -                  307,142            (1,412)             (2,066)                 (3,478)                 303,664            (130,404)         173,260          

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 12 -                           -                   13,600             (13,600)             -                  -                      -                      -                   -                  -                 

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 กนัยายน 2561 2,000,000                286,434           119,000           1,930,021         (410)                1,115                  705                     4,336,160         (15,937)           4,320,223       

ลงชือ........................................................กรรมการ                                             ลงชือ.................................................................กรรมการ

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

งบการเงนิรวม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวงิมอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุนจากการ องคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ รวมธุรกิจภายใต้ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ของ ผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ การควบคุมเดียวกนั มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน เงินลงทุนเผือขาย ส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันท ี30 กนัยายน 2562

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

        เพิมหุน้สามญั 11 525,000         -                           1,730,137        -                  -                    -                  -                      -                      2,255,137         -                  2,255,137       

        เงินปันผลจ่ายจากกาํไรสะสมก่อนการจดัโครงสร้างธุรกิจ 12 -                 (286,434)                  -                   -                  286,434            -                  -                      -                      -                   -                  -                 

        เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 17 -                 -                           -                   -                  (2,450,000)        -                  -                      -                      (2,450,000)        -                  (2,450,000)      

     รวมเงนิทุนทไีด้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 525,000         (286,434)                  1,730,137        -                  (2,163,566)        -                  -                      -                      (194,863)           -                  (194,863)        

     การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

        เงินปันผลของบริษทัยอ่ยใหก้บัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                 -                           -                   -                  -                    -                  -                      -                      -                   (2)                    (2)                   

     รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                 -                           -                   -                  -                    -                  -                      -                      -                   (2)                    (2)                   

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือ(ขาดทุน) -                 -                           -                   -                  455,436            -                  -                      -                      455,436            (302)                455,134          

     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน -                 -                           -                   -                  -                    (106)                (1,387)                 (1,493)                 (1,493)               (135)                (1,628)            

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จสําหรับงวด -                 -                           -                   -                  455,436            (106)                (1,387)                 (1,493)                 453,943            (437)                453,506          

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 12 -                 -                           -                   80,000             (80,000)             -                  -                      -                      -                   -                  -                 

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี30 กนัยายน 2562 2,525,000      -                           1,730,137        214,000           362,669            (2,094)             -                      (2,094)                 4,829,712         1,288              4,831,000       

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ลงชือ........................................................กรรมการ                                             ลงชือ.................................................................กรรมการ

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั อินเด็กซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2561

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2561 2,000,000           105,400              2,042,927           4,148,327           

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั -                      -                      (500,000)             (500,000)             

   รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                      -                      (500,000)             (500,000)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                      -                      525,610              525,610              

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                      -                      525,610              525,610              

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 12 -                      13,600                (13,600)               -                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2561 2,000,000           119,000              2,054,937           4,173,937           

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

(พันบาท)

กาํไรสะสม

ลงชือ........................................................กรรมการ                                             ลงชือ.................................................................กรรมการ

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั อินเด็กซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2562 2,000,000           -                      134,000              2,081,922           4,215,922           

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทีได้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เพมิหุน้สามญั 11 525,000              1,730,137           -                      -                      2,255,137           

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 17 -                      -                      -                      (2,450,000)          (2,450,000)          

   รวมเงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 525,000              1,730,137           -                      (2,450,000)          (194,863)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไร -                      -                      -                      612,852              612,852              

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                      -                      -                      612,852              612,852              

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 12 -                      -                      80,000                (80,000)               -                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2562 2,525,000           1,730,137           214,000              164,774              4,633,911           

ลงชือ........................................................กรรมการ                                             ลงชือ.................................................................กรรมการ

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

(พันบาท)

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 455,134           176,132           612,852           525,610           

ปรับรายการทีกระทบกาํไร (ขาดทุน) เป็นเงินสดรับ (จ่าย)

(รายได)้ ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 1,552               103,066           (6,724)              (18,053)           

ตน้ทุนทางการเงิน 138,486           128,175           140,697           129,971           

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 559,609           529,978           467,973           448,529           

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   205,156           

ขาดทุนจากแผนการปิดกิจการของบริษทัยอ่ย -                   186,425           -                   -                  

ประมาณการหนีสินผลประโยชนพ์นกังาน 41,061             15,317             28,336             11,519             

ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ 7,238               8,399               7,238               8,399               

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน (192)                 325                  36                    (864)                

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผอืขาย 4 (2,305)              1,607               -                   -                  

หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ 3,972               2,697               3,799               28,014             

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 2,746               (2,963)              4,895               2,732               

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

    และอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (2,317)              (2,906)              324                  (1,640)             

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์

    และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,156               513                  4,591               204                  

ตดัจาํหน่ายรายไดสิ้ทธิการเช่า (7,275)              (7,275)              (7,275)              (7,275)             

ดอกเบียรับ (1,210)              (4,715)              (1,254)              (235)                

เงินปันผลรับ (374)                 (3,789)              (491,420)          (500,000)         

1,201,281        1,130,986        764,068           832,067           

ลงชือ........................................................กรรมการ                                             ลงชือ.................................................................กรรมการ

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 43,133             72,915             47,846             50,003             

ลูกหนีอืน (59,844)            (202,000)          (155,548)          (208,834)         

สินคา้คงเหลือ (119,186)          (158,068)          (180,084)          (248,210)         

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (357)                 166                  (1,164)              1,418               

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (5,520)              (10,852)            479                  (6,711)             

เจา้หนีการคา้ 144,947           (45,840)            172,281           (70,664)           

เจา้หนีอืน 151                  57,952             (28,613)            39,203             

หนีสินหมุนเวียนอืน 10,855             (18,942)            9,289               (13,718)           

จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (1,499)              (1,979)              (370)                 (112)                

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 17,380             10,420             (634)                 (82,381)           

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 1,231,341        834,758           627,550           292,061           

จ่ายภาษีเงินได้ (121,286)          (102,603)          (4,182)              (20,385)           

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 1,110,055        732,155           623,368           271,676           

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 1,210               4,715               1,239               235                  

เงินปันผลรับ 374                  3,789               491,420           500,000           

เงินลงทุนระยะสนัเพิมขึน -                   (38,382)            -                   -                  

เงินลงทุนระยะสนัลดลง -                   346,832           -                   -                  

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนเผอืขาย 4 -                   (310,954)          -                   -                  

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผอืขาย 4 67,951             381,480           -                   -                  

เงินสดจ่ายเพิมทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   -                   (4,000)             

เงินสดลดลงจากการสูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย -                   (17,664)            -                   -                  

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (440,456)          (316,795)          (340,220)          (138,393)         

เงินสดจ่ายเพือซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (41,223)            (116,660)          (9,188)              (5,896)             

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

    และอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 4,936               9,698               1,752               1,756               

เงินสดจ่ายเพือซือสิทธิการเช่า (422)                 (2,681)              (422)                 (2,681)             

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (16,865)            (31,441)            (14,789)            (22,119)           

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

ลงชือ........................................................กรรมการ                                             ลงชือ.................................................................กรรมการ

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน (ต่อ)

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มื

   แก่บุคคลอืนหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                   -                   221,232           200                  

เงินสดจ่ายใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                   -                   (248,232)          -                  

กระแสเงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกจิกรรมลงทุน (424,495)          (88,063)            102,792           329,102           

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน 11 2,310,000        -                   2,310,000        -                  

ค่าใชจ้่ายในการออกหุน้ทุน 11 (54,863)            -                   (54,863)            -                  

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 7,305,500        5,449,000        5,936,500        5,292,000        

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินเบิกเกินบญัชี

   และเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (7,772,987)       (5,143,500)       (6,373,986)       (4,896,500)      

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                   -                   2,533,000        2,055,000        

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มืจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 3 -                   -                   (2,541,000)       (2,127,000)      

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 9 2,550,000        26,433             2,550,000        -                  

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (904,949)          (407,830)          (900,388)          (359,510)         

เงินสดจ่ายเพือชาํระหุน้กู้ (1,300,000)       -                   (1,300,000)       -                  

เงินสดทีผูเ้ช่าจา่ยเพือลดหนีสินซึงเกิดขึนจากสัญญาเช่าทางการเงิน (11,227)            (14,606)            (10,843)            (13,755)           

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 17 (2,450,000)       (500,000)          (2,450,000)       (500,000)         

เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (2)                     -                   -                   -                  

ดอกเบียจ่าย (152,561)          (135,362)          (154,844)          (137,517)         

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (481,089)          (725,865)          (456,424)          (687,282)         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน(ลดลง)สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน 204,471           (81,773)            269,736           (86,504)           

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการ

   เทียบเท่าเงินสด (17)                   -                   (14)                   -                  

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพมิขึน(ลดลง)สุทธิ 204,454           (81,773)            269,722           (86,504)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 326,434           316,714           223,334           166,120           

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที 30 กนัยายน 530,888           234,941           493,056           79,616             

ข้อมูลเพมิเติมเกยีวกบักระแสเงินสด

รายการทไีม่ใช่เงินสด

ซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัมิไดช้าํระเงิน 76,102             198,473           66,095             145,987           

ลงชือ........................................................กรรมการ                                             ลงชือ.................................................................กรรมการ

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

  หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ  
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 

3 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
4 เงินลงทุนอ่ืน 
5 ลูกหน้ีการคา้ 
6 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
7 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
9 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
10 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
11 ทุนเรือนหุน้ 
12 ส ารองและส่วนเกินทุน 
13 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
14 ภาษีเงินได ้
15 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
16 ก าไรต่อหุน้ 
17 เงินปันผล 
18 เคร่ืองมือทางการเงิน 
19 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  
20 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
 18 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2562 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทัและบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการขายปลีก ขายส่งเคร่ืองเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและของ
ตกแต่งบา้น ให้เช่าและบริการพื้นท่ี และบริษทัย่อยบางแห่งด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิต น าเขา้ ส่งออก เป็น
ตวัแทนจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองเรือน เคร่ืองใชใ้นบา้นเรือน ใหเ้ช่าพื้นท่ี ใหบ้ริการเช่าโกดงัและธุรกิจแฟรนไชส์
รายละเอียดของบริษทัย่อยของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ
ขอ้ 6  
 
บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 

 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจ าปีและจัดท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
งบการเงินน้ีมิได้รวมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้เคยน าเสนอรายงานไปแล้ว  
ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายการบัญชี 
 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการ
ค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นเป็นขอ้มูลเช่นเดียวกนักบัท่ีใชใ้น
การจดัท างบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เวน้แต่การรับรู้รายไดท่ี้ตอ้งใช้วิจารณญาณเพิ่มเติมใน
การพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการควบคุม เพื่อประเมินวา่จะรับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอด
ช่วงเวลาหน่ึงตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเ งิน  ฉบับท่ี  15 เ ร่ือง รายได้จากสัญญา 
ท่ีท ากับลูกค้า (“TFRS 15”) ท่ีกลุ่มบริษทัถือปฎิบติัเป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ 

(“TAS 18”) มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
ตาม TFRS 15 กลุ่มบริษทัรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการ ดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิง
ตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บ และมีการใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาจงัหวะเวลาในการส่งมอบการ
ควบคุม เพื่อประเมินว่าจะรับรู้รายได้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง หรือ รับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง ในขณะท่ี TAS 18  
กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้จากการขายสินค้าเม่ือได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสินค้า  
ท่ีมีนัยส าคญัไปให้กับผูซ้ื้อแล้วและรับรู้รายได้จากการให้บริการตามขั้นความส าเร็จของรายการ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษทัจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมี
ความไม่แน่นอนท่ีมีนัยส าคญัในการได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ซ่ึงการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน  
 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้น
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 20 
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3 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 6 กลุ่มบริษทัไม่มีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนท่ีมี
ความสัมพนัธ์เปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
 

นโยบายการก าหนดราคาไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2562 
 

รายการท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 
สรุปไดด้งัน้ี   

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  1,526  2,798 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ -  -  56,465  53,304 
ดอกเบ้ียรับ -  -  185  - 
รายไดจ้ากการใหใ้ชแ้ฟรนไชส์ -  -  321  107 
รายไดอ่ื้น -  -  10,724  8,152 
ซ้ือสินคา้ -  -  642,549  490,708 
รายจ่ายค่าเช่าและบริการ -  -  36,818   29,195 
ตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่า -  -  1,381  1,381 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอ่ืน -  -  12,247  221,866 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  984  1,130 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร -  -  7,591  3,612 
ขายสินทรัพย ์ -  -  332  - 
        
        
        
        



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
 21 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 37,616  35,107  23,655  18,073 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 788  543  757  448 

รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 38,404  35,650  24,412  18,521 

        
บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน         
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 4,542  3,686  313  190 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 2,041  5,407  999  2,717 
รายไดจ้ากการใหใ้ชแ้ฟรนไชส์ 165  165  -  - 
รายไดอ่ื้น 2,460  3,100  33  46 
ซ้ือสินคา้ 64,786  51,718  50,441  45,283 
รายจ่ายค่าเช่าและบริการ 30,005  29,497  23,869  23,432 
ตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่า 7,252  7,177  6,568  6,493 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอ่ืน 42  585  -  568 
ดอกเบ้ียจ่าย 86  -  984  - 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร -  170  -  - 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  7,534  21,125 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ -  -  168,097  170,466 
ดอกเบ้ียรับ -  -  578  - 
รายไดจ้ากการใหใ้ชแ้ฟรนไชส์ -  -  959  660 
รายไดอ่ื้น -  -  31,844  21,517 
ซ้ือสินคา้ -  -  1,758,758  1,520,573 
รายจ่ายค่าเช่าและบริการ -  -  110,140  86,144 
ตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่า -  -  4,098  4,098 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอ่ืน -  -  25,943  253,648 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  4,419  3,694 
ซ้ือสินทรัพย ์ -  -  12,882  3,726 
ขายสินทรัพย ์ -  -  1,832  - 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 116,727  101,298  74,842  63,184 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,364  2,693  2,271  2,435 

รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 119,091  103,991  77,113  65,619 

        
บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน         
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 16,884  9,531  917  305 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 9,925  16,336  4,177  9,810 
เงินปันผลรับ 374  945  -  - 
รายไดจ้ากการใหใ้ชแ้ฟรนไชส์ 495  220  -  - 
รายไดอ่ื้น 8,770  9,180  39  46 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน (ต่อ)        
ซ้ือสินคา้ 174,312  159,448  137,931  134,991 
รายจ่ายค่าเช่าและบริการ 89,463  88,492  71,140  70,296 
ตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่า 21,535  21,531  19,482  19,478 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอ่ืน 110  605  -  568 
ดอกเบ้ียจ่าย 195  -  -  - 
ซ้ือสินทรัพย ์ -  340  -  - 
ขายสินทรัพย ์ 1,281  -  -  - 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีกำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน 

2562 
 

31 ธนัวาคม 
2561 

 30 กนัยายน 
2562 

 
31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -   -  28,792  30,960 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3,486  6,820  570  2,170 
รวม 3,486  6,820  29,362  33,130 
 
ลูกหน้ีอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน 

2562 
 

31 ธนัวาคม 
2561 

 30 กนัยายน 
2562 

 
31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  43,890  5,354 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,653  -  4,653  - 
รวม 4,653  -  48,543  5,354 

 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียค้ำงรับ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 กนัยายน 

2562 
 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น  40,000  13,000 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  20  6 
รวม  40,020  13,006 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 
 

 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
 2561   2562  2561  เพิ่มขึ้น  (ลดลง)   2562 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 1.69 - 1.72  1.95 - 2.15  13,000  248,232  (221,232)  40,000 
รวม     13,000      40,000 

 
สิทธิกำรเช่ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 กนัยายน 

2562 
 

31 ธนัวาคม 
2561 

 30 กนัยายน 
2562 

 
31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  1,381  5,479 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 455,491  476,604  411,007  430,066 
รวม 455,491  476,604  412,388  435,545 

 
 
 
 
 
 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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เจ้ำหนี้กำรค้ำ - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
30 กนัยายน 

2562 
 

31 ธนัวาคม 
2561 

 30 กนัยายน 
2562 

 
31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย     -  -  460,541  345,401 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 58,642  31,987  32,893  22,183 
รวม 58,642  31,987  493,434  367,584 

 

เจ้ำหนีอ้ื่น - บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
30 กนัยายน 

2562 
 

31 ธนัวาคม 
2561 

 30 กนัยายน 
2562 

 
31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  10,003  11,909 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 124,879  106,157  110,222  93,740 
รวม 124,879  106,157  120,225  105,649 

 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
30 กนัยายน 

2562 
 

31 ธนัวาคม 
2561 

 30 กนัยายน 
2562 

 
31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,420  2,916  -  - 
รวม 2,420  2,916  -  - 

 

เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียค้ำงจ่ำย - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 กนัยายน 

2562 
 

31 ธนัวาคม 
2561 

  (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
เงินกูย้มืระยะสั้น  365,000  373,000 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  578  665 
รวม  365,578  373,665 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 
 

 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
 2561   2562  2561  เพิ่มขึ้น  (ลดลง)   2562 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 1.20 - 1.95  1.08 - 2.15  373,000  2,533,000  (2,541,000)  365,000 
รวม     373,000      365,000 

 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 30 กนัยายน 

2562 
 

31 ธนัวาคม 
2561 

 30 กนัยายน 
2562 

 
31 ธนัวาคม 

2561 
 (พันบาท) 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,445  5,218  2,013  2,141 
รวม 3,445  5,218  2,013  2,141 

 
  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร  

 (พันบาท) 
จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ิน 
 ภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ 

   

ภายในหน่ึงปี 96,974  180,746 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 417,253  380,832 
หลงัจากหา้ปี 1,483,451  1,250,917 
รวม 1,997,678  1,812,495 
    
ภำระผูกพนัอื่นๆ    
ภาระค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือธนาคาร   1,610,522 
รวม   1,610,522 

 

สัญญำส ำคัญที่ท ำกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

สัญญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีขาย 
 

บริษทัท าสัญญาเช่าท่ีดินและพื้นท่ีขายกับกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันหลายแห่ง โดยบริษทัจ่ายช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน 
รวมเดือนละ 6.09 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัไดจ่้ายสิทธิการเช่าล่วงหน้าจ านวน 514 ลา้นบาทและจะตดัจ าหน่าย 
เป็นรายเดือนเฉล่ียรวมเดือนละ 2.17 ล้านบาท โดยมีภาระผูกพนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เป็นจ านวน 1,651 
ล้านบาท สัญญามีระยะเวลา 3 - 20 ปี 6 เดือน และจะส้ินสุดภายในปี 2576 - 2582 โดยการต่อสัญญาผูเ้ช่าต้องแจ้ง 
ความประสงคเ์ป็นหนงัสือล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
 
 
 
 
 
 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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สัญญาบริการอาคารส านักงานและคลังสินค้า 
 

บริษทัท าสัญญาบริการอาคารส านกังานและคลงัสินคา้กบับริษทั อินเด็ก อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั (บริษทัย่อย) บริษทัจ่าย
ช าระค่าบริการเป็นรายเดือนรวมเดือนละ 4.76 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัไดจ่้ายสิทธิการเช่าล่วงหน้าจ านวน 16.4 
ล้านบาท สัญญามีระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน ถึง 3 ปี และจะส้ินสุดภายในปี 2562 - 2563 โดยการต่อสัญญาผูใ้ช้พื้นท่ี
จะตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือล่วงหนา้ไม่น้อยกวา่ 30 วนั 
 
สัญญาเช่าคลังสินค้า 

 

บริษทัท าสัญญาเช่าคลงัสินคา้กบับริษทั บางกอก คาซ่า จ ากดั (บริษทัย่อย) บริษทัจ่ายช าระค่าเช่าเป็นรายเดือนรวม
เดือนละ 3.70 ลา้นบาท สัญญามีระยะเวลา 2 ปี 4 เดือนและจะส้ินสุดภายในเดือนกนัยายน ปี 2564 สัญญาจะต่ออายุ
คราวละ 3 ปีโดยการต่ออายสุัญญา ผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

 

สัญญาเช่าท่ีดิน 
 

บริษทั อินเด็ก อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ท าสัญญาเช่าท่ีดินกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง บริษทั
ย่อยจ่ายช าระค่าเช่าเป็นรายเดือนรวมเดือนละ 1.15 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัย่อยไดจ่้ายสิทธิการเช่าล่วงหน้าจ านวน 
55 ลา้นบาทและจะตดัจ าหน่ายเป็นรายเดือนเฉล่ียรวมเดือนละ 0.23 ลา้นบาท โดยมีภาระผูกพนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2562 เป็นจ านวน 293.11 ลา้นบาท สัญญามีระยะเวลา 20 - 30 ปีและจะส้ินสุดภายในปี 2578 - 2592 

 

สัญญาให้เช่าอาคารพาณิชย์และอุปกรณ์ 
 

ในระหว่างเดือนมกราคม 2561 บริษัทท าสัญญาให้เช่าอาคารพาณิชย์และอุปกรณ์กับบริษัท เดอะวอล์ค จ ากัด   
(บริษทัย่อย) บริษทัไดรั้บค่าเช่าเป็นรายเดือนรวมเดือนละ 14.09 ลา้นบาท สัญญามีระยะเวลา 3 ปีและจะส้ินสุดภายใน
ปี 2564 โดยการต่อสัญญาผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  

 

สัญญาบริการอาคารพืน้ท่ีขาย 
 

ในระหว่างเดือนมกราคม 2561 บริษทัท าสัญญาบริการอาคารพื้นท่ีขายกับบริษทั เดอะวอล์ค จ ากัด (บริษทัย่อย) 
บริษทัจ่ายช าระค่าบริการเป็นรายเดือนเดือนละ 3.8 ล้านบาท สัญญามีระยะเวลา 3 ปีและจะส้ินสุดภายในปี 2563  
โดยการต่อสัญญาผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือล่วงหนา้ไม่น้อยกวา่ 30 วนั  
 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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สัญญาบริหารงาน 
 

เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 บริษัทท าสัญญาบริหารงานกับบริษัท เดอะวอล์ค จ ากัด (บริษัทย่อย) โดยบริษัทจะ
ใหบ้ริการดา้นงานสนบัสนุนในจดัการด าเนินธุรกิจ บริษทัไดรั้บค่าบริหารเป็นรายเดือน เดือนละ 2.71 ลา้นบาท สัญญา
ดังกล่าวมีก าหนดระยะเวลา 3 ปี  เ ร่ิมตั้ งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวันท่ี  31 ธันวาคม  2563 ต่อมาเม่ือวันท่ี  
2 มกราคม 2562 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงอตัราค่าบริหารงานเป็นเดือนละ 3.5 ลา้นบาท 

 

สัญญาแฟรนไชส์ 
 

ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 บริษัทได้ท าสัญญาแฟรนไชส์กับบริษัท อินเด็ก ลิฟว่ิงมอลล์ อินเตอร์ จ ากัด  
(บริษทัยอ่ย) โดยสัญญามีมูลค่า 1.6 ลา้นบาท สัญญามีระยะเวลา 5 ปีและใหสิ้ทธิต่อสัญญาอีก 5 ปี และจะส้ินสุดภายใน
ปี 2571 นอกจากน้ี บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล ์อินเตอร์ จ ากดั จ่ายค่าลิขสิทธ์ิปีละ 0.96 ลา้นบาท 

 

หนังสือค า้ประกันเงินกู้ยืมธนาคาร 
 

บริษทัไดค้ ้าประกนัการใชว้งเงินสินเช่ือให้กบับริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั (บริษทัย่อย) ให้กบัธนาคารหลาย
แห่งเพื่อความคล่องตวัของบริษทัยอ่ย 

 

4 เงินลงทุนอ่ืน 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ของตราสารทุนท่ีอยู่ในความตอ้งการของ
ตลาดมีดงัน้ี 

 งบกำรเงินรวม 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม     
การปรับ
มูลค่า  

ณ วนัท่ี  
30 กนัยายน 

 2561  (ขาย)  ยติุธรรม   2562 
 (พันบาท) 
        

เงินลงทุนระยะยำว        
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 67,379  (65,646)  (1,733)              - 
ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 5,000  -  -  5,000 
รวม 72,379      5,000 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
 30 

5 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 30 กนัยายน 

2562 
 

31 ธนัวาคม 
2561 

 30 กนัยายน 
2562 

 
31 ธนัวาคม 

2561 
  (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 90,123  126,397  89,663  127,760 
เกินก าหนดช าระ         

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 145,405  148,184  158,288  162,319 
3 - 6 เดือน 8,416  15,292       6,406  14,490 
6 - 12 เดือน       5,896  2,406  4,878      1,349 
มากกวา่ 12 เดือน 4,979  5,819  4,532  5,819 

รวม 254,819  298,098  263,767  311,737 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (7,280)  (3,933)  (7,066)  (3,933) 
สุทธ ิ 247,539  294,165  256,701  307,804 

        
 2562  2561  2562  2561 
 )พันบาท(  
หน้ีสงสัยจะสูญ (กลบัรายการ)        
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน (226)  -  (226)  823 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 3,347  2,697  3,133  28,014 

        
หน้ีสูญ (กลบัรายการ)        
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 218  -  218  - 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 218  -  218  - 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 55 วนั  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

ลงช่ือ........................................................กรรมการ           ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                              (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทัยอ่ย 
 

ลกัษณะธุรกิจ  
สัดส่วน 

ความเป็นเจา้ของ  
 

ทุนช าระแลว้  
 

ราคาทุน  
 

การดอ้ยค่า  
 

ราคาทุน-สุทธิ 

 เงินปันผลรับส าหรับ 
งวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 

   30 
กนัยายน 

2562 
 

31 
ธนัวาคม 

2561 

 30 
กนัยายน 

2562 
 

31 
ธนัวาคม 

2561 

 30  
กนัยายน 

2562 
 

31  
ธนัวาคม 

2561 

 30  
กนัยายน 

2562 
 

31  
ธนัวาคม 

2561 

 30 
กนัยายน 

2562 
 

31  
ธนัวาคม 

2561 
 

30 
กนัยายน 

2562 
 

30 
กนัยายน 

2561 
   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษัทย่อยทำงตรง                          
บริษทั เดอะ วอลค์ จ ากดั ให้เช่าพ้ืนท่ี  99.99  99.99  15,400  15,400  15,399  15,399  -  -  15,399  15,399  43,580  - 

บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั 
ผลิตและจ าหน่าย

เฟอร์นิเจอร์  99.99  99.99  960,000  960,000  960,000  960,000  -  -  960,000  960,000  447,840  500,000 
บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล ์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  491,420  500,000 

บริษัทย่อยทำงอ้อม                          

บริษทั บางกอก คาซ่า จ ากดั ให้เช่าคลงัสินคา้  100.00  100.00  250,000  250,000  250,000  250,000  -  -  250,000  250,000  -  - 
 

 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

ลงช่ือ........................................................กรรมการ           ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                              (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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บริษทัย่อยทั้งหมดด าเนินธุรกิจในประเทศไทยยกเวน้ Index Living Mall Malaysia Sdn. Bhd. ซ่ึงด าเนินธุรกิจใน
ประเทศมาเลเซีย 
 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

7 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 157,910  -  48,765  - 
ส่วนปรับปรุงอาคาร 8,510  -  1,411  - 
ระบบสาธารณูปโภค 56,724  (36)  14,797  (36) 
งานระหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 6,870  (143,725)  201  (42) 
รวม 230,014  (143,761)  65,174  (78) 

 

การค า้ประกัน 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัไดน้ าอสังหาริมทรัพยบ์างส่วนมูลค่าตามบญัชีจ านวน 202 ลา้นบาท ไปจดจ านองเพื่อ
เป็นหลกัทรัพยค์  ้าเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (31 ธันวาคม 2561:211 ล้านบาท) 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

ลงช่ือ........................................................กรรมการ           ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                              (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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8 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 
การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 183,945  (1,058)  183,208  (80) 
เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 170,138  (256)  17,063  (147) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 165,975  (1,409)  136,199  (1,388) 
ยานพาหนะ 7,407  -     7,404  -    
ระบบสาธารณูปโภค 99,471  (348)  93,046  (348) 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 69,445  (364,117)  9,846  (211,346) 
รวม 696,381  (367,188)  446,766  (213,309) 

 

การค า้ประกัน 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัไดน้ าอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารบางส่วนมูลค่าตามบญัชีจ านวน 1,854 ลา้นบาท
ไปจดจ านองเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (31 ธันวาคม 2561:1,707 ล้านบาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

ลงช่ือ........................................................กรรมการ           ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                              (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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9 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

ในระหวา่งเดือนกรกฎาคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้มืระยะยาวประเภทมีหลกัประกนัสองฉบบักบัสถาบนัการเงิน
ในประเทศหลายแห่งเป็นจ านวนเงินรวม 2,550 ล้านบาท โดยมีอาคารและสิทธิการเช่าท่ีดินเป็นหลักประกัน  
เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัและมีก าหนดช าระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือนจนถึงปี 2569 บริษทัตอ้งปฏิบติั
ตามเง่ือนไขทางการเงินและขอ้ก าหนดต่างๆตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้น
และการด ารงสัดส่วน Debt Coverage Ratio (“DSCR”) เป็นตน้ ยอดคงเหลือของเงินกูย้ืมดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2562 มีจ านวน 2,520 ลา้นบาท 
 

10 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงและก าหนดให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้
ลูกจา้งท่ีถูกเลิกจา้งเพิ่มเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้ง
อัตราสุดท้าย 400 วนั กลุ่มบริษัทได้มีมติอนุมัติและปรับเพิ่มผลประโยชน์พนักงานเม่ือเกษียณในอัตราเดียวกับ
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุงตั้งแต่ไตรมาสหน่ึงปี 2562 จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวท าให้กลุ่ม
บริษทัรับรู้ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอาย ุณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และตน้ทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้น
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนัในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน  26.23 ลา้น
บาทและ 17.37 ลา้นบาท ตามล าดบั   
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11 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้ 2562  2561 
 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 100 -  -  20,000  2,000,000 
- หุน้สามญั 5 505,000  2,525,000  -   - 
ลดมูลค่าหุน้         
- จากหุน้ละ 100 บาทเป็นหุน้ละ 5 บาท 5 -  -  380,000  - 
ออกหุ้นใหม่ 5 -  -  105,000  525,000 
ณ วันที่ 30 กันยำยน / 31 ธันวำคม        
หุ้นสำมัญ 5 505,000  2,525,000  505,000  2,525,000 
         
หุ้นที่ออกและช ำระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 100 -  -  20,000  2,000,000 
- หุน้สามญั 5 400,000  2,000,000  -  - 
ลดมูลค่าหุน้         
- จากหุน้ละ 100 บาทเป็นหุน้ละ 5 บาท 5 -  -  380,000  - 
ออกหุ้นใหม่ 5 105,000  525,000  -  - 
ณ วันที่ 30 กันยำยน / 31 ธันวำคม        
หุ้นสำมัญ 5 505,000  2,525,000  400,000  2,000,000 

 

กำรออกหุ้นสำมัญ 
 
ในวนัท่ี 22 กรกฏาคม 2562 บริษทัไดเ้สนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกเสร็จส้ินจ านวน 105 ลา้นหุ้น
ราคาหุ้นละ  22 บาท เป็นจ านวนเงินรวม  2,310 ล้านบาท ซ่ึงมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจ านวนเงิน  1,730 ล้านบาท 
โดยมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุ้นจ านวนเงิน  55 ลา้นบาท และไดแ้สดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
ท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุ้นใหม่ โดยบริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 
2562 
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ส่วนเกินมูลค่ำหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกวา่มูลค่า
หุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ีจะน าไป
จ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

12 ส ำรองและส่วนเกินทุน 
 

ส ารองและส่วนเกินทุนประกอบด้วย 
 

กำรจัดสรรก ำไร และ/หรือ ก ำไรสะสม 
 

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 ้
 

ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 80 ลา้นบาท (2561: 
13.6  ล้านบาท) 
 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ส่วนเกินทุนจำกกำรรวมธุรกิจภำยใต้กำรควบคุมเดียวกัน 
 

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัเป็นการแสดงถึงส่วนต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีของกิจการ
หรือธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ณ วนัท่ีไดม้าท่ีต ่ากว่าหรือสูงกว่าตน้ทุนและถูกบนัทึกเป็นส่วนต่างในส่วนของ  
ผูถื้อหุน้ ซ่ึงจะไม่จ าหน่ายและจะคงอยูจ่นกวา่บริษทันั้นจะถูกขายหรือจ าหน่ายออกไป 

 
ระหว่างปี 2558 บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั ไดซ้ื้อหุ้นของบริษทั บางกอก คาซ่า จ ากดั ในราคา 218.12 ลา้น
บาท โดยมีส่วนต่างระหว่างส่วนได้เสียของผูซ้ื้อในมูลค่าตามบญัชีสูงกว่าต้นทุนของการรวมธุรกิจ ณ วนัท่ีได้มา
จ านวน 74.28 ลา้นบาทและมีส่วนไดเ้สียในก าไรสะสมก่อนการรวมธุรกิจจ านวน 74.28 ลา้นบาท 
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ระหว่างปี 2558 บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ 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 
 

เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและก าไรสุทธิ
จากผลการด าเนินงานของบริษทัจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 3.125 บาท เป็นจ านวนเงินรวมทั้ งส้ิน 
1,250 ล้านบาท ซ่ึงก าไรสะสมน้ีส่วนหน่ึงมาจากเงินปันผลของบริษัท บางกอก คาซ่า จ ากัดและบริษัท อินเด็กซ์ 
อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั จ านวน 286.43 ลา้นบาทท่ีจ่ายจากก าไรสะสมท่ีเกิดขึ้นก่อนวนัไดม้าโดยกลุ่มบริษทั ซ่ึงเม่ือจ่าย 
เงินปันผลจ านวนเงินดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเดิมก่อนวนัไดม้าแลว้จะถูกหกัจากส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนั  
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13 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 การขายเฟอร์นิเจอร์  การผลิตเฟอร์นิเจอร์  การให้เช่าพ้ืนท่ี  ส่วนงานอื่นๆ  รายการตดับญัชีระหว่างกนั  รวม 
ส ำหรับงวดสำมเดือน 
ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 

 
2562 

 
 

2561 
  

2562 
 

 
2561 

  
2562 

 
 

2561 
  

2562 
 

 
2561 

  
2562 

 
 

2561 
  

2562 
 

 
2561 

           (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่)         
 (พันบาท) 
ข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน                        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,270,697  2,221,152  4,350  3,903  144,559  120,558  1,854  1,380  -  -  2,421,460  2,346,993 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 1,526  2,798  653,924  497,099  69,076  63,547  11,326  11,370  (735,852)  (574,814)  -  - 
รวมรำยได้ 2,272,223  2,223,950  658,274  501,002  213,635  184,105  13,180  12,750  (735,852)  (574,814)  2,421,460  2,346,993 

                        
ประเภทสินค้ำและบริกำรหลัก                        
สินคา้เฟอร์นิเจอร์ และเคร่ืองนอน 

1,601,290  1,563,593  653,924  497,099  -  - 
 

-  - 
    

(655,450) 
     (499,897)  

1,599,764  1,560,795 
สินคา้เคร่ืองตกแต่ง 417,685  415,015  -  -  -  -  -  -  -  -  417,685  415,015 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 241,718  245,342  -  -  -  -  -  -  -  -  241,718  245,342 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการพ้ืนท่ี -  -  -  -  213,635  184,105  -  -  (69,076)  (63,547)  144,559  120,558 
อื่นๆ  11,530  -  4,350  3,903  -  -  13,180  12,750  (11,326)  (11,370)  17,734  5,283 
รวมรำยได้ 2,272,223  2,223,950  658,274  501,002  213,635  184,105  13,180  12,750  (735,852)  (574,814)  2,421,460  2,346,993 
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 งบกำรเงินรวม 
 การขายเฟอร์นิเจอร์  การผลิตเฟอร์นิเจอร์  การให้เช่าพ้ืนท่ี  ส่วนงานอื่นๆ  รายการตดับญัชีระหว่างกนั  รวม 
ส ำหรับงวดสำมเดือน 
ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 

 
2562 

 
 

2561 
  

2562 
 

 
2561 

  
2562 

 
 

2561 
  

2562 
 

 
2561 

  
2562 

 
 

2561 
  

2562 
 

 
2561 

           (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่)         
 (พันบาท) 
                        
                        
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 2,272,223  2,223,950  658,274  501,002  -  -  -  -  (655,450)  (499,897)  2,275,047  2,225,055 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  -  -  213,635  184,105  13,180  12,750  (80,402)  (74,917)  146,413  121,938 
รวมรำยได้ 2,272,223  2,223,950  658,274  501,002  213,635  184,105  13,180  12,750  (735,852)  (574,814)  2,421,460  2,346,993 
                        
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 893,396  817,183  183,754  137,522  68,221  61,462  6,971  5,653  (63,836)  (16,682)  1,088,506  1,005,138 
รายไดท่ี้ไม่ไดปั้นส่วน                     27,452  21,171 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                     (736,236)  (738,116) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย                     (175,214)  (149,880) 
กลบัรายการขาดทุนจาก                        
    แผนการปิดกิจการของบริษทัยอ่ย                      -  12,878 
ตน้ทุนทางการเงิน                     (50,513)  (42,541) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                     11,625  (25,000) 
ก ำไรส ำหรับงวด                     165,620  83,650 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

ลงช่ือ........................................................กรรมการ                            ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                                    (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

ลงช่ือ........................................................กรรมการ                            ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                                    (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินรวม 
 การขายเฟอร์นิเจอร์  การผลิตเฟอร์นิเจอร์  การให้เช่าพ้ืนท่ี  ส่วนงานอื่น ๆ  รายการตดับญัชีระหว่างกนั  รวม 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 
ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน  

 
2562 

 
 

2561 
  

2562 
 

 
2561 

  
2562 

 
 

2561 
  

2562 
 

 
2561 

  
2562 

 
 

2561 
  

2562 
 

 
2561 

          (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)        
 (พันบาท) 
ข้อมูลตำมส่วนงำนด ำเนินงำน                        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 6,812,277  6,807,644  16,316  10,419  408,765  353,925  4,462  4,791  -  -  7,241,820  7,176,779 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 7,534  21,125  1,779,325  1,532,496  206,480  205,156  33,882  32,806  (2,027,221)  (1,791,583)  -  - 
รวมรำยได้ 6,819,811  6,828,769  1,795,641  1,542,915  615,245  559,081  38,344  37,597  (2,027,221)  (1,791,583)  7,241,820  7,176,779 

                        
ประเภทสินค้ำและบริกำรหลัก                        
สินคา้เฟอร์นิเจอร์ และเคร่ืองนอน 4,797,096  4,813,211  1,779,325  1,532,496  -  -  -  -  (1,786,859)  (1,553,621)  4,789,563  4,792,086 
สินคา้เคร่ืองตกแต่ง 1,247,219  1,263,307  -  -  -  -  -  -  -  -  1,247,219  1,263,307 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 763,212  752,251  -  -  -  -  -  -  -  -  763,212  752,251 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการพ้ืนท่ี -  -  -  -  615,245  559,081  -  -  (206,480)  (205,156)  408,765  353,925 
อื่นๆ  12,284  -  16,316  10,419  -  -  38,344  37,597  (33,882)  (32,806)  33,061  15,210 
รวมรำยได้ 6,819,811  6,828,769  1,795,641  1,542,915  615,245  559,081  38,344  37,597  (2,027,221)  (1,791,583)  7,241,820  7,176,779 

                        
                        
                        



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

ลงช่ือ........................................................กรรมการ                            ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                                    (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินรวม 
 การขายเฟอร์นิเจอร์  การผลิตเฟอร์นิเจอร์  การให้เช่าพ้ืนท่ี  ส่วนงานอื่น ๆ  รายการตดับญัชีระหว่างกนั  รวม 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 
ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน  

 
2562 

 
 

2561 
  

2562 
 

 
2561 

  
2562 

 
 

2561 
  

2562 
 

 
2561 

  
2562 

 
 

2561 
  

2562 
 

 
2561 

          (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)        
 (พันบาท) 
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 6,819,811  6,828,769  1,795,641  1,542,915  -  -  -  -  (1,820,859)  (1,553,621)  6,828,593  6,818,063 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  -  -  615,245  559,081  38,344  37,597  (240,362)  (237,962)  413,227  358,716 
รวมรำยได้ 6,819,811  6,828,769  1,795,641  1,542,915  615,245  559,081  38,344  37,597  (2,027,221)  (1,791,583)  7,241,820  7,176,779 

                        
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 2,643,694  2,578,649  465,114  419,833  186,118  204,711  19,913  15,327  (117,559)  (92,362)  3,197,280  3,126,159 
รายไดท่ี้ไม่ไดปั้นส่วน                     79,169  80,911 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                     (2,167,339)  (2,112,825) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย                     (513,938)  (500,447) 
ขาดทุนจากแผนการหยดุด าเนิน                        
   กิจการของบริษทัยอ่ย                     -  (186,425) 
ตน้ทุนทางการเงิน                     (138,486)       (128,175) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                     (1,552)  (103,066) 
ก ำไรส ำหรับงวด                     455,134  176,132 

 

 

 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

ลงช่ือ........................................................กรรมการ                            ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                                    (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินรวม 
         รายการตดับญัชี   
 การขายเฟอร์นิเจอร์  การผลิตเฟอร์นิเจอร์  การให้เช่าพ้ืนท่ี  ส่วนงานอื่น ๆ  ระหว่างกนั  รวม 
  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ส่วนงำน                        
  ณ วันที่ 30 กันยำยน / 31 ธันวำคม 11,211,196  10,839,849  2,080,975  2,096,739  1,427,567  1,351,421  301,173  426,974  (2,524,502)  (2,432,809)  12,496,409  12,282,174 
หนีสิ้นรวม                        
  ณ วันที่ 30 กันยำยน / 31 ธันวำคม 7,211,979  7,255,473  762,266  788,594  734,923  652,361  14,747  30,357  (1,058,506)  (1,016,971)  7,665,409  7,709,815 

 

 

 

 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

ลงช่ือ........................................................กรรมการ                            ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                                    (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 การขายเฟอร์นิเจอร์  การให้เช่าพ้ืนท่ี  รวม 
ส ำหรับงวดสำมเดือน 
ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 

 
2562 

 
 

2561 
  

2562 
 

 
2561 

  
2562 

 
 

2561 
 (พันบาท) 
ประเภทสินค้ำและบริกำรหลัก            
สินคา้เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองนอน 1,601,288  1,491,828  -  -  1,601,288  1,491,828 
สินคา้เคร่ืองตกแต่ง 417,685  415,015  -  -  417,685  415,015 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 241,718  245,342  -  -  241,718  245,342 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการพ้ืนท่ี -  -  97,643  82,757  97,643  82,757 
รวมรำยได้ 2,260,691  2,152,185  97,643  82,757  2,358,334  2,234,942 
            
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 2,260,691  2,152,185  -  -  2,260,691  2,152,185 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  97,643  82,757  97,643  82,757 
รวมรำยได้ 2,260,691  2,152,185  97,643  82,757  2,358,334  2,234,942 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 การขายเฟอร์นิเจอร์  การให้เช่าพ้ืนท่ี  รวม 
ส ำหรับงวดเก้ำเดือน 
ส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 

 
2562 

 
 

2561 
  

2562 
 

 
2561 

  
2562 

 
 

2561 
 (พันบาท) 
ประเภทสินค้ำและบริกำรหลัก            
สินคา้เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองนอน 4,797,096  4,641,789  -  -  4,797,096  4,641,789 
สินคา้เคร่ืองตกแต่ง 1,247,219  1,263,307  -  -  1,247,219  1,263,307 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 763,212  752,251  -  -  763,212  752,251 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการพ้ืนท่ี -     -     276,920  265,076  276,920  - 
รวมรำยได้ 6,807,527  6,657,347  276,920  265,076  7,084,447  6,922,423 
            
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 6,807,527  6,657,347  -  -  6,807,527  6,657,347 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  276,920  265,076  276,920  265,076 
รวมรำยได้ 6,807,527  6,657,347  276,920  265,076  7,084,447  6,922,423 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
45 

14 ภำษีเงินได้ 
 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนักท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใช้กับรายได้ก่อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินได้ 
ท่ีแทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2562 คือร้อยละ 0.34 และ -1.11 ตามล าดบั (2561: ร้อยละ 36.91 และ -3.56 ตามล าดับ) การเปล่ียนแปลงในอตัรา
ภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากปัจจยัดงัน้ี 
(1) ค่าใชจ่้ายท่ีหกัเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษีไม่ได ้เช่น ผลขาดทุนจากบริษทัยอ่ย  
(2) สิทธิยกเวน้ภาษีเงินได ้เช่น สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน รายไดเ้งินปันผล และ 
(3) ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกตราสารทุนของบริษทั 
 

15 สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน  
 

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

(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้และภาษีส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(ข) ให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมี
ก าหนดเวลาสามปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น โดยรวมกนัไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่า
เงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน และ 

(ค) ให้ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไปรวม
ค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 

 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนกลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไว้
ในบตัรส่งเสริมการลงทุน 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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16 ก ำไรต่อหุ้น 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 ค านวณจากก าไร
ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดในแต่ละ
งวดโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัแสดงการค านวณดงัน้ี 
 

 

 

 

 

 

ส ำหรับงวดสำมเดือน งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

     ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท /พันหุ้น) 
ก ำไรท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัท (ขั้นพ้ืนฐำน) 165,619  104,967  43,860  526,617 

จ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีออกจ ำหน่ำยแล้ว        
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออก ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม 400,000  400,000  400,000  400,000 
ผลกระทบจากหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่าย (22 กรกฏาคม 2562)     81,033  -  81,033  - 
จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน ้ำหนัก  

(ขั้นพ้ืนฐำน) (บำท) ณ วันที่ 30 กันยำยน 481,033  400,000  481,033  400,000 

        

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพ้ืนฐำน) (บำท) 0.34  0.26  0.09  1.32 

        

ส ำหรับงวดเก้ำเดือน งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

     ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยำยน 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท /พันหุ้น) 
ก ำไรท่ีเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัท (ขั้นพ้ืนฐำน) 455,436  307,142  612,852  525,610 

จ ำนวนหุ้นสำมัญท่ีออกจ ำหน่ำยแล้ว        
จ านวนหุ้นสามญัท่ีออก ณ วนัที่ 1 มกราคม 400,000  20,000  400,000  20,000 
เพ่ิมจ านวนหุ้นจากการลดมูลค่าหุ้น -  380,000  -  380,000 
ผลกระทบจากหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่าย (22 กรกฏาคม 2562) 27,308  -  27,308  - 
จ ำนวนหุ้นสำมัญ โดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน ้ำหนัก  

(ขั้นพ้ืนฐำน) (บำท) ณ วนัที่ 30 กันยำยน 427,308  400,000  427,308  400,000 

        

ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพ้ืนฐำน) (บำท) 1.07  0.77  1.43  1.31 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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17 เงินปันผล 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการของบริษทัมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 3.125 บาท เป็น
จ านวนเงินทั้งส้ิน 1,250 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2562 
 

ในการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 2562 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรเป็นเงินปันผล
ในอัตราหุ้นละ 3 บาท เป็นจ านวนเงินทั้ งส้ิน 1,200 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู ้ถือหุ้นในวันท่ี  
3 เมษายน 2562 

 

18 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
 

มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรม  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล
มูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตาม
บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 
  งบกำรเงินรวม 
  มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 

 หมายเหต ุ ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
  (พันบาท) 
30 กันยำยน 2562           
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงิน
ท่ีไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 

 
         

ตราสารทุนอื่น ๆ 4 5,000  -  -  5,000  5,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  4,419,420  -  -  4,419,420  4,419,420 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  24,419  -  -  20,625  20,625 
           
           
           
           



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
48 

  งบกำรเงินรวม 
  มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 

 หมายเหต ุ ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
  (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2561           
สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงิน

ท่ีไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 

         
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 4 67,379  -  67,379  -  67,379 
ตราสารทุนอื่น ๆ 4 5,000  -  -  5,000  5,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  2,774,368  -  -  2,774,368  2,774,368 
หุ้นกู ้  1,300,000  -  1,298,390  -  1,298,390 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  28,397  -  -  24,530  24,530 

 

  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
 หมายเหต ุ ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
  (พันบาท) 
30 กันยำยน 2562           
หนี้สินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรม  

 
         

เงินกูยื้มระยะส้ันจากกิจการท่ี 
เก่ียวขอ้งกนั 

 
3 365,000  -  -  365,000  365,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  4,400,588  -  -  4,400,588  4,400,588 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  23,076  -  -  19,282  19,282 
           
31 ธันวำคม 2561           
หนี้สินทำงกำรเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่ำด้วย
มูลค่ำยุติธรรม  

 
          

เงินกูยื้มระยะส้ันจากกิจการท่ี 
เก่ียวขอ้งกนั 

 
3 373,000  -  -  373,000  373,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  2,750,976  -  -  2,750,976  2,750,976 
หุ้นกู ้  1,300,000  -  1,298,390  -  1,298,390 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  26,670  -  -  22,803  22,803 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
49 

กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม  
 

เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  

 

• ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์หรือ 
หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

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

• ข้อมูลระดับ 3  เป็นข้อมูลส าหรับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีไม่ได้มาจากข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ (ข้อมูลท่ี 
ไม่สามารถสังเกตได)้ 
 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกัน การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล าดับชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 

 

เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำและข้อมูลที่ไม่สำมำรถสังเกตได้ที่มีนัยส ำคัญ  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนยัส าคญัท่ีใช้ในการวดัมูลค่า
ยติุธรรมระดบั 2 และระดบั 3 ของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 
30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  การก าหนดราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า มูลค่ายุติธรรม

อา้งอิงราคาซ้ือขายสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้า ณ วนัท่ีรายงาน และมูลค่าปัจจุบนัค านวณโดย
อ้างอิงจากเส้นอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ท่ีมี
สินเช่ือคุณภาพดีในสกุลเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการ
ของตลาดท่ีเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
หุน้กู ้  อา้งอิงจากราคานายหนา้ 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  การคิดลดกระแสเงินสด 
 

มูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนอ่ืน ๆ เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี เน่ืองจากส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือทางการเงิน
เหล่าน้ีมีดอกเบ้ียในอตัราตลาด 

 

19 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

 (พันบาท) 
  

จ ำนวนเงินขั้นต ่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตทั้งส้ิน 
 ภำยใต้สัญญำเช่ำด ำเนินงำนที่บอกเลิกไม่ได้ 

   

ภายในหน่ึงปี 191,318  156,511 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 353,462  338,297 
หลงัจากหา้ปี 1,526,751  1,512,245 
รวม 2,071,531  2,007,053 

    
ภำระผูกพนัอื่นๆ    
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้ 4,288  4,288 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 16,788  12,300 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 251,161  231,576 
รวม 272,237  248,164 

 
 
 
 
 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาเช่าท่ีดิน 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท าสัญญาเช่าท่ีดินหลายแห่ง โดยจ่ายช าระค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนรวมเฉล่ียเดือนละ 
7.79 ลา้นบาท สัญญามีระยะเวลา 30 ปี และจะส้ินสุดภายในปี 2562 - 2590  

 

20 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเม่ือน ามาถือปฏิบัติเป็นคร้ังแรก  
โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวก าหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี  
 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน เร่ือง 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7* การเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9* เคร่ืองมือทางการเงิน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 สัญญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32* การแสดงรายการส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 
  
*มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

 

(ก) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทาง การเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการ
บญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ
ท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู่
ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2562 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ข) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญำเช่ำ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ได้น าเสนอวิธีการบัญชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า  โดยผูเ้ช่าต้องรับรู้
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้ นหรือ
สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า ส่วนการบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้น
ปัจจุบัน เช่น ผูใ้ห้เช่ายงัคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน เม่ือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้  
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