
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
และ 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน)  
 
ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั (มหาชน) และ
บริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และของเฉพาะบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด (บริษัท) ตามล าดับ ซ่ึงประกอบด้วย 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืน ๆ 
 
ขา้พเจา้เห็นวา่ งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ
ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ 
และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า 
ขา้พเจ้ามีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษัทและบริษทัตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนด  
โดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติั
ตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอ่ืน  ๆ ซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดเหล่าน้ี ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชี 
ท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น า เ ร่ืองเหล่า น้ีมาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า  
ทั้งน้ีขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

มูลค่าสินคา้คงเหลือ 
อา้งถึงหมายเหตุขอ้ 3 (จ) และ 9 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดังกล่าวอย่างไร 
สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษัทมีจ านวนเงินท่ีเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงิน ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
หรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะ
ต ่ากว่า การแข่งขนัทางการตลาดท่ีสูงส่งผลต่อการ
ก าหนดราคาขายสินคา้ของกลุ่มบริษทั นอกจากน้ี
สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทับางชนิดเป็นสินคา้ท่ี
มีการเปล่ียนแปลงความนิยมอยา่งรวดเร็ว ดงันั้นจึง
มีความเส่ียงท่ีสินคา้คงเหลือจะแสดงมูลค่าสูงเกิน
กว่ามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บ รวมถึงการเกิดการ
ล้าสมัยของสินค้าคงเหลือ  กลุ่มบริษัทพิจารณา
มูลค่าสินคา้และสินคา้ลา้สมยัโดยการประมาณการ
โดยฝ่ายบ ริหาร ซ่ึ งมีการใช้ ดุลยพิ นิจในการ
ประมาณการ ดงันั้นขา้พเจา้จึงเห็นว่าเร่ืองดงักล่าว
เป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง   

• การท าความเขา้ใจเก่ียวกับนโยบายและวิธีการท่ีฝ่ายบริหาร
ของกลุ่มบริษัทใช้ในการประมาณการการลดลงของมูลค่า
สินคา้คงเหลือ 

• การสุ่มเลือกตวัอยา่งรายการในรายงานอายสิุนคา้คงเหลือ เพื่อ
พิจารณาวา่รายการสินคา้คงเหลือดงักล่าวมีการจดัประเภทใน
แต่ละช่วงอายอุยา่งเหมาะสมหรือไม่ 

• การสุ่มตวัอย่างทดสอบมูลค่าสุทธิท่ีจะคาดว่าไดรั้บของสินคา้
คงเหลือ กบัเอกสารการขายภายหลงัวนัท่ีส้ินปีวา่มีการขายใน
ราคาท่ีต ่ากว่าราคาทุนหรือไม่ เพื่อประเมินการประมาณการ
และการตดัสินใจของฝ่ายบริหารว่าไดมี้การประมาณการลด
มูลค่าสินคา้คงเหลืออยา่งเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ 

• พิจารณาความสมเหตุสมผลของการประมาณการมูลค่าลดลง
ของสินคา้คงเหลือในอดีตเพื่อประเมินความเหมาะสมของ
ก ารตั้ งส มม ติ ท่ี ใช้ ใน ปี ปั จ จุบัน  และประ เมิ น ความ
สมเหตุสมผลของขอ้สมมติท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการพิจารณา
สินคา้ท่ีคา้งนาน และการขายในราคาท่ีต ่ากวา่ทุนเพื่อพิจารณา
ความเหมาะสมของการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทั
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมูลอ่ืน  
 
ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซ่ึงคาดว่ารายงานประจ าปีจะถูกจดัเตรียม
ใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้ความ
เช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 
ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่านขอ้มูลอ่ืน
ตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของขา้พเจ้า หรือปรากฏว่าขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงข้อมูลท่ีขดัต่อ
ขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 
เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูบ้ริหารและขอใหท้ าการแกไ้ข 
 
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ี
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้
สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทั
และบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์
การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือหยุดด าเนินงาน
หรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 
ผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท 
และบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความ
เช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบ
ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญท่ีมีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลาดและถือวา่มีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุก
รายการรวมกันจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการเหล่าน้ี 
 
ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญในงบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลง
เอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซง 
การควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้
ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้
โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผย
ขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยูก่บัหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  
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• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าให้มีการ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

• ได้รับหลักฐานการสอบบัญชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษัทเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม  ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท  ขา้พเจ้าเป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้  
 

ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีได้วางแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้เช่ือว่ามี
เหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้
ขา้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองท่ีส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีมีนัยส าคัญท่ีสุดในการตรวจสอบ  
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ  ขา้พเจา้ไดอ้ธิบาย
เร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบัญชีเวน้แต่กฎหมายหรือข้อบังคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว 
หรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้น ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดังกล่าวในรายงานของขา้พเจ้าเพราะการ
กระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เสีย
สาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 
 
(ธนิต โอสถาเลิศ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 5155 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
24 กุมภาพนัธ์ 2563



บริษทั อนิเดก็ซ์ ลิฟวงิมอลล์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 524,963,046          326,433,751          500,923,646          223,333,607          

ลูกหนีการคา้ 7 296,092,063          294,164,550          305,841,707          307,803,981          

ลูกหนีอืน 8 387,817,006          307,654,131          366,885,077          284,044,197          

เงินใหกู้ย้มืระยะสันและดอกเบียคา้งรับ

 กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                         -                         21,060,362            13,005,799            

เงินปันผลคา้งรับ 4 -                         -                         167,999,930          -                         

สินคา้คงเหลือ 9 2,257,339,813       2,378,862,679       2,282,892,514       2,406,447,549       

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน 16,085,342            22,131,224            15,177,694            19,877,186            

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,482,297,270       3,329,246,335       3,660,780,930       3,254,512,319       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินลงทุนเผอืขาย 6 -                         67,379,411            -                         -                         

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                         -                         980,398,400          980,398,400          

เงินลงทุนระยะยาวอืน 6 5,000,000              5,000,000              -                         -                         

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 12 1,154,854,328       1,109,304,618       939,177,655          909,273,863          

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 5,762,386,838       5,969,386,104       4,875,947,150       5,079,474,335       

สิทธิการเช่า 4, 14 1,451,263,331       1,493,744,410       1,402,067,936       1,446,299,874       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 72,443,996            58,809,766            43,652,979            53,222,456            

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 177,761,688          161,854,984          120,318,313          108,284,624          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน 95,393,290            87,448,149            92,236,353            86,328,143            

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 8,719,103,471       8,952,927,442       8,453,798,786       8,663,281,695       

รวมสินทรัพย์ 12,201,400,741     12,282,173,777     12,114,579,716     11,917,794,014     

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

    (นายพศิิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

งบการเงินเฉพาะกจิการงบการเงินรวม

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั อนิเดก็ซ์ ลิฟวงิมอลล์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

หนีสินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสัน

จากสถาบนัการเงิน 15 416,000,000          999,487,197          416,000,000          869,486,210          

เจา้หนีการคา้ 743,096,947          715,243,852          782,246,369          782,592,061          

เจา้หนีอืน 16 1,168,865,382       1,309,651,072       1,085,461,084       1,214,276,337       

เงินกูย้ืมระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 650,670,101          529,820,471          650,670,101          523,740,471          

หุน้กูร้ะยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 -                         1,300,000,000       -                         1,300,000,000       

เงินกูย้ืมระยะสนัและดอกเบียคา้งจ่าย 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4, 15 -                         -                         337,604,073          373,664,471          

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน

    ทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 15 8,880,228              13,542,618            7,674,924              13,020,657            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 15,501,923            45,737,960            -                         1,983,046              

หนีสินหมุนเวยีนอนื 55,333,475            51,201,923            41,776,345            39,396,291            

รวมหนีสินหมุนเวยีน 3,058,348,056       4,964,685,093       3,321,432,896       5,118,159,544       

หนีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 3,598,060,977       2,244,548,148       3,598,060,977       2,227,235,531       

หนีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 15 12,297,726            14,854,798            12,297,726            13,649,494            

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีน

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 17 224,924,908          147,501,493          156,092,056          105,127,959          

หนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 347,744,479          338,225,137          224,814,575          237,699,423          

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 4,183,028,090       2,745,129,576       3,991,265,334       2,583,712,407       

รวมหนีสิน 7,241,376,146       7,709,814,669       7,312,698,230       7,701,871,951       

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

    (นายพศิิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

31 ธันวาคม31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั อนิเดก็ซ์ ลิฟวงิมอลล์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้ 18

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

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

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้

การควบคุมเดียวกนั 19 -                         286,434,523          -                         -                         

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 18 1,741,109,855       -                         1,741,109,855       -                         

กาํไรสะสม

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 19 214,000,000          134,000,000          214,000,000          134,000,000          

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 480,720,844          2,150,798,505       321,771,631          2,081,922,063       

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (2,094,382)             (600,800)                -                         -                         

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 4,958,736,317       4,570,632,228       4,801,881,486       4,215,922,063       

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 11 1,288,278              1,726,880              -                         -                         

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,960,024,595       4,572,359,108       4,801,881,486       4,215,922,063       

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,201,400,741     12,282,173,777     12,114,579,716     11,917,794,014     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

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

    (นายพศิิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

31 ธันวาคม31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิงมอลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

รายได้ 20

รายไดจ้ากการขาย 9,236,149,013 9,174,155,438 9,205,090,976   9,008,315,084 

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 561,863,736    484,063,064    373,489,790      342,097,536    

รายไดเ้งินปันผล 4, 10 373,571           3,789,292        659,420,045      499,999,792    

ดอกเบียรับ 1,877,036        5,627,301        1,900,629          314,176           

รายไดอื้น 95,703,418      100,191,157    110,931,357      101,416,172    

กาํไรจากการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 6,714,730        -                   4,687,615          -                   

รวมรายได้ 9,902,681,504 9,767,826,252 10,355,520,412 9,952,142,760 

ค่าใช้จ่าย 24

ตน้ทุนขาย 9 5,208,200,961 5,118,878,086 5,746,712,281   5,521,614,919 

ตน้ทุนการให้เช่าและบริการ 327,739,357    276,137,205    199,351,061      173,216,979    

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 21 2,347,152,496 2,400,027,032 2,380,079,906   2,303,526,961 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22 1,195,848,845 1,144,980,300 1,054,011,603   1,014,216,418 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                   -                     205,155,946    

ขาดทุนจากแผนการปิดกิจการของบริษทัยอ่ย -                   161,516,428    -                     -                   

ขาดทุนจากการแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ -                   5,011,534        -                     5,037,057        

ตน้ทุนทางการเงิน 184,018,552    169,618,377    187,014,823      172,088,493    

รวมค่าใช้จ่าย 9,262,960,211 9,276,168,962 9,567,169,674   9,394,856,773 

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 639,721,293    491,657,290    788,350,738      557,285,987    

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 25 (43,930,066)     (60,705,908)     (4,211,857)         10,309,094

กําไรสําหรับปี 595,791,227    430,951,382    784,138,881      567,595,081    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม

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

    (นายพศิิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิงมอลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่าหน่วยงานต่างประเทศ (241,776)          (3,761,363)       -                     -                   

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผอืขาย -                   (633,725)          -                     -                   

การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผอืขาย

ส่วนทีโอนไปกาํไรหรือขาดทุน (1,733,361)       (1,608,616)       -                     -                   

ภาษเีงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 25 346,672           448,468           -                     -                   

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (1,628,465)       (5,555,236)       -                     -                   

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนกังานทีกาํหนดไว้ 17 (28,256,223)     -                   (17,861,641)       -                   

ภาษเีงินไดข้องรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 25 5,651,245        -                   3,572,328          -                   

รวมรายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (22,604,978)     -                   (14,289,313)       -                   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี- สุทธิจากภาษี (24,233,443)     (5,555,236)       (14,289,313)       -                   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 571,557,784    425,396,146    769,849,568      567,595,081    

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

    ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่      596,092,775      542,919,669        784,138,881      567,595,081

    ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 11           (301,548)    (111,968,287) -                     -                   

กําไรสําหรับปี      595,791,227      430,951,382        784,138,881      567,595,081

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทเีป็นของบริษทัใหญ่      571,994,234      538,136,144        769,849,568      567,595,081

    ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 11           (436,450)    (112,739,998) -                     -                   

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี      571,557,784      425,396,146        769,849,568      567,595,081

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 26 1.33                 1.36                 1.75                   1.42                 

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

    (นายพศิิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินทุนจากการ การแปลงค่า องคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ รวมธุรกิจภายใต้ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ หน่วยงาน เงินลงทุน ของ ผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ การควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย จดัสรร ต่างประเทศ เผือขาย ส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 2,000,000,000 286,434,523            105,400,000 2,136,478,836 1,002,164    3,180,561  4,182,725            4,532,496,084   120,806,032  4,653,302,116 

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

การสูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย -                   -                           -                -                   -               -             -                      -                    (6,338,946)     (6,338,946)       

เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 27 -                   -                           -                (500,000,000)   -               -             -                      (500,000,000)    -                 (500,000,000)   

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                   -                           -                (500,000,000)   -               -             -                      (500,000,000)    (6,338,946)     (506,338,946)   

    การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

เงินปันผลของบริษทัยอ่ยใหก้บัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                   -                           -                -                   -               -             -                      -                    (208)               (208)                 

    รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                   -                           -                -                   -               -             -                      -                    (208)               (208)                 

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของทีบนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                   -                           -                (500,000,000)   -               -             -                      (500,000,000)    (6,339,154)     (506,339,154)   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไรหรือ (ขาดทุน) -                   -                           -                542,919,669    -               -             -                      542,919,669      (111,968,287) 430,951,382    

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                   -                           -                -                   (2,989,653)   (1,793,872) (4,783,525)          (4,783,525)        (771,711)        (5,555,236)       

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                   -                           -                542,919,669    (2,989,653)   (1,793,872) (4,783,525)          538,136,144      (112,739,998) 425,396,146    

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 19 -                   -                           28,600,000   (28,600,000)     -               -             -                      -                    -                 -                   

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561 2,000,000,000 286,434,523            134,000,000 2,150,798,505 (1,987,489)   1,386,689  (600,800)             4,570,632,228   1,726,880      4,572,359,108 

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ)

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

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวงิมอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินทุน รวม ส่วนของ

ทุนเรือนหุ้น จากการรวม การแปลงค่า องคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ธุรกิจภายใตก้าร ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ หน่วยงาน เงินลงทุน ของ ผูถื้อหุ้น ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ควบคุมเดียวกนั มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ต่างประเทศ เผอืขาย ส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 2,000,000,000 286,434,523        -                      134,000,000   2,150,798,505   (1,987,489)    1,386,689   (600,800)              4,570,632,228   1,726,880       4,572,359,108   

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เพิมหุ้นสามญั 18 525,000,000    -                       1,741,109,855   -                  -                     -                -              -                        2,266,109,855   -                  2,266,109,855   

เงินปันผลจ่ายจากกาํไรสะสมก่อนการจดัโครงสร้างธุรกิจ 19 -                    (286,434,523)       -                      -                  286,434,523      -                -              -                        -                     -                  -                     

เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 27 -                    -                       -                      -                  (2,450,000,000)  -                -              -                        (2,450,000,000)  -                  (2,450,000,000)  

    รวมเงนิทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น 525,000,000    (286,434,523)       1,741,109,855   -                  (2,163,565,477)  -                -              -                        (183,890,145)     -                  (183,890,145)     

    การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

เงินปันผลของบริษทัยอ่ยให้กบัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                    -                       -                      -                  -                     -                -              -                        -                     (2,152)             (2,152)                

    รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                    -                       -                      -                  -                     -                -              -                        -                     (2,152)             (2,152)                

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 525,000,000    (286,434,523)       1,741,109,855   -                  (2,163,565,477)  -                -              -                        (183,890,145)     (2,152)             (183,892,297)     

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

     กาํไรหรือ (ขาดทุน) -                    -                       -                      -                  596,092,775      -                -              -                        596,092,775      (301,548)         595,791,227      

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                    -                       -                      -                  (22,604,959)       (106,893)       (1,386,689) (1,493,582)           (24,098,541)       (134,902)         (24,233,443)       

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -                    -                       -                      -                  573,487,816      (106,893)       (1,386,689) (1,493,582)           571,994,234      (436,450)         571,557,784      

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 19 -                    -                       -                      80,000,000     (80,000,000)       -                -              -                        -                     -                  -                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2562 2,525,000,000 -                       1,741,109,855   214,000,000   480,720,844      (2,094,382)    -              (2,094,382)           4,958,736,317   1,288,278       4,960,024,595   

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ)

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

(บาท)

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

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธันวาคม 2561

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2561 2,000,000,000            105,400,000               2,042,926,982            4,148,326,982            

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 27 -                             -                             (500,000,000)             (500,000,000)             

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

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                             -                             567,595,081               567,595,081               

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับปี -                             -                             567,595,081               567,595,081               

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 19 -                             28,600,000                 (28,600,000)               -                             

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2561 2,000,000,000            134,000,000               2,081,922,063            4,215,922,063            

    (นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ)

(บาท)

กาํไรสะสม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับปีสินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2562

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี1 มกราคม 2562 2,000,000,000           -                            134,000,000              2,081,922,063           4,215,922,063           

รายการกบัผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น

เพิมหุน้สามญั 18 525,000,000              1,741,109,855          -                             -                             2,266,109,855           

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 27 -                             -                            -                             (2,450,000,000)          (2,450,000,000)          

รวมเงินทุนทไีด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจดัสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น 525,000,000              1,741,109,855          -                             (2,450,000,000)          (183,890,145)             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี

     กาํไร -                             -                            -                             784,138,881              784,138,881              

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                             -                            -                             (14,289,313)               (14,289,313)               

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                             -                            -                             769,849,568              769,849,568              

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 19 -                             -                            80,000,000                (80,000,000)               

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2562 2,525,000,000           1,741,109,855          214,000,000              321,771,631              4,801,881,486           

    (นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

กาํไรสะสม

(บาท)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับปี 595,791,227      430,951,382      784,138,881      567,595,081      

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ภาษีเงินได้ 25 43,930,066        60,705,908        4,211,857          (10,309,094)      

ตน้ทุนทางการเงิน 184,018,552      169,618,377      187,014,823      172,088,493      

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 24 752,725,476      709,245,563      627,764,991      602,695,532      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    -                    205,155,946      

ขาดทุนจากแผนการปิดกิจการของบริษทัยอ่ย -                    161,516,428      -                    -                    

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 17 53,558,025        20,422,461        35,893,409        15,829,667        

(กลบัรายการ) ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ 146,563             (3,349,352)        146,563             (3,349,352)        

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขนึ (240,842)           (4,493,142)        8,231                 (1,108,255)        

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผอืขาย (2,304,834)        1,608,616          -                    -                    

หนีสูญและหนีสงสัยจะสูญ 7, 8 4,030,645          6,948,927          3,713,552          22,630,147        

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 9 1,920,226          (3,987,717)        4,929,461          1,755,898          

กาํไรจากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

    และสินทรัพยไ์มม่ีตวัตน (9,170,335)        (5,483,711)        (6,359,467)        (2,244,122)        

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์

    อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนและสินทรัพยไ์มม่ีตวัตน 5,299,037          3,325,760          4,593,184          3,306,437          

ตดัจาํหน่ายรายไดสิ้ทธิการเช่า (9,700,000)        (9,700,000)        (9,700,000)        (9,700,000)        

ประมาณการค่าประกนัความเสียหาย -                    6,300,000          -                    6,300,000          

ดอกเบียรับ (1,877,036)        (5,627,301)        (1,900,629)        (314,176)           

เงินปันผลรับ 4, 10 (373,571)           (3,789,292)        (659,420,045)    (499,999,792)    

1,617,753,199   1,534,212,907   975,034,811      1,070,332,410   

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ (5,553,965)        146,802             (1,263,398)        (34,643,305)      

ลูกหนีอนื (60,896,421)      (98,437,386)      (63,654,427)      (65,096,717)      

สินคา้คงเหลือ 119,602,640      55,839,546        118,625,574      (27,027,572)      

สินทรัพยห์มุนเวียนอนื 6,046,037          (351,066)           4,699,491          (358,824)           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (7,945,141)        (4,779,569)        (5,908,210)        (10,969,355)      

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

    (นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน (ต่อ)

เจา้หนีการคา้ 27,782,823        (199,347,312)    (426,684)           (146,665,518)    

เจา้หนีอนื (46,689,247)      84,930,437        (39,987,276)      140,853,866      

หนีสินหมุนเวียนอืน 4,131,552          (10,283,187)      2,380,054          (19,135,006)      

จ่ายผลประโยชน์พนกังาน 17 (4,390,833)        (6,472,360)        (2,790,953)        (3,991,060)        

หนีสินไมห่มุนเวียนอืน 19,219,342        5,481,196          (3,184,846)        (84,314,610)      

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 1,669,059,986   1,360,940,008   983,524,136      818,984,309      

จ่ายภาษีเงินได้ (92,690,585)      (137,793,674)    (23,271,958)      (37,729,567)      

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 1,576,369,401   1,223,146,334   960,252,178      781,254,742      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 1,877,036          5,627,301          1,846,066          309,122             

เงินปันผลรับ 373,571             3,789,292          491,420,115      499,999,792      

เงินลงทุนระยะสันลดลง -                    308,450,781      -                    -                    

เงินสดจ่ายเพือซือเงินลงทุนเผอืขาย 6 -                    (310,954,226)    -                    -                    

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผือขาย 6 67,950,886        381,477,802      -                    -                    

เงินสดจ่ายเพิมทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                    -                    (4,000,000)        

เงินสดลดลงจากการสูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย -                    (17,663,511)      -                    -                    

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (545,561,736)    (602,888,166)    (417,736,336)    (312,360,502)    

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12,662,827        14,202,977        9,272,914          2,387,774          

เงินสดจ่ายเพือซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (34,621,488)      (136,180,857)    -                    (8,430,991)        

เงินสดจ่ายเพือซือสิทธิการเช่า (37,208,395)      (182,272,101)    (37,208,395)      (193,230,084)    

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (28,188,916)      (32,999,759)      (21,942,291)      (23,655,273)      

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 70,957               15,162               -                    -                    

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                    -                    338,710,502      15,200,000        

เงินสดจ่ายใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 4 -                    -                    (346,710,502)    (28,000,000)      

กระแสเงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกจิกรรมลงทุน (562,645,258)    (569,395,305)    17,652,073        (51,780,162)      

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

    (นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม สาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธนัวาคม

(บาท)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน 18 2,310,000,000   -                    2,310,000,000   -                    

ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้ทุน 18 (54,862,682)      -                    (54,862,682)      -                    

เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบญัชีและ

    เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 15 7,832,500,000   6,933,486,987   6,463,500,000   6,631,486,000   

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินเบิกเกินบญัชีและ

    เงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 15 (8,415,987,197) (6,382,000,000) (6,916,986,210) (6,120,000,000) 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4, 15 -                    -                    3,692,000,000   2,604,000,000   

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มืจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 4, 15 -                    -                    (3,728,000,000) (2,614,000,000) 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 2,550,000,000   26,432,617        2,550,000,000   -                    

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 15 (1,075,637,542) (532,852,085)    (1,052,244,924) (483,012,085)    

เงินสดจ่ายเพือชาํระหุน้กู้ 15 (1,300,000,000) -                    (1,300,000,000) -                    

เงินสดทีผูเ้ช่าจ่ายเพอืลดหนีสินซึงเกิดขึนจากสัญญาเช่าทางการเงิน 15 (14,467,743)      (19,565,488)      (13,945,782)      (18,418,146)      

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 27 (2,450,000,000) (500,000,000)    (2,450,000,000) (500,000,000)    

เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (2,082)               (208)                  -                    -                    

ดอกเบียจ่าย (196,724,369)    (169,533,497)    (199,761,273)    (172,317,229)    

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (815,181,615)    (644,031,674)    (700,300,871)    (672,261,460)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึนสุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน 198,542,528      9,719,355          277,603,380      57,213,120        

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการ

   เทียบเท่าเงินสด (13,233)             -                    (13,341)             -                    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิมขึนสุทธิ 198,529,295      9,719,355          277,590,039      57,213,120        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 326,433,751      316,714,396      223,333,607      166,120,487      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วันที 31 ธันวาคม 5 524,963,046      326,433,751      500,923,646      223,333,607      

ข้อมูลเพมิเติมเกยีวกบักระแสเงินสด

รายการทีไม่ใช่เงนิสด

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน

โดยยงัมิไดช้าํระเงิน 67,434,396        137,796,599      51,134,841        117,048,074      

เงินปันผลคา้งรับ 4 -                    -                    168,000,000      -                    

    (นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

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

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ    ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
6 เงินลงทุนอ่ืน 
7 ลูกหน้ีการคา้ 
8 ลูกหน้ีอ่ืน 
9 สินคา้คงเหลือ 
10 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
11 ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
12 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
13 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
14 สิทธิการเช่า 
15 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
16 เจา้หน้ีอ่ืน 
17 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน  
18 ทุนเรือนหุน้ 
19 ส ารองและส่วนเกินทุน 
20 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
21 ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 
22 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
23 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
24 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 

25 ภาษีเงินได ้
26 ก าไรต่อหุน้ 
27 เงินปันผล 
28 เคร่ืองมือทางการเงิน 
29 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
30 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

31 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล ์จ ากดั (มหาชน)“บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และจดทะเบียนกบั
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 โดยมีท่ีอยู่จดทะเบียนของบริษทัตั้งอยู่เลขท่ี 147 
ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 50 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงแสมด า เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีได้แก่บริษัท ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ จ ากัด  (ถือหุ้นร้อยละ 40.26) และ 
กลุ่มปัทมสัตยาสนธิ (ถือหุน้ร้อยละ 29.04) 

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการขายปลีก ขายส่งเคร่ืองเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและของตกแต่ง
บา้น ให้เช่าและบริการพื้นท่ี และบริษทัย่อยบางแห่งด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิต น าเขา้ ส่งออก เป็นตวัแทน
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองเรือน เคร่ืองใช้ในบ้านเรือน ให้เช่าพื้นท่ี ให้บริการเช่าโกดังและธุรกิจแฟรนไชส์ 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ยของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และ 2561 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 10 

 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 

(ก)  เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2562 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่นั้น มีผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่อ 
งบการเงินของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีกลุ่มบริษทัไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้
จากสัญญาท่ีท ากับลูกค้า (“TFRS 15”) เป็นคร้ังแรกแทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ (“TAS 18”) 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง (“TAS 11”) และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี
เก่ียวขอ้ง รายละเอียดของนโยบายการบญัชีไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 3 (ด) 
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กลุ่มบริษทัประเมินผลกระทบจากการถือปฏิบติัตาม TFRS 15 โดยใชว้ิธีรับรู้ผลกระทบสะสม ซ่ึงผลกระทบของการ
ถือปฏิบติัตามมาตรฐานฉบบัน้ีเป็นคร้ังแรกส าหรับสัญญาท่ียงัไม่เสร็จสมบูรณ์ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2562 ไม่มี
สาระส าคัญต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  ดังนั้นกลุ่มบริษัทจึงไม่ได้ปรับปรุงก าไรสะสม ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 2562  และไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีน าเสนอในปี 2561 ซ่ึงได้เคยรายงานไวต้าม TAS 18 และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ขอ้ก าหนดในการเปิดเผยขอ้มูลของ TFRS 15 จะไม่ถูกน ามาใช้
กบัขอ้มูลเปรียบเทียบ 
 

นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ใน
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 31 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี 
 

รายการ เกณฑ์การวัดมูลค่า 
เงินลงทุนเผื่อขาย มูลค่ายติุธรรม 

หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้
 

(ค) สกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจัดท าเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดมีการ 
ปัดเศษในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  
 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  
 

ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่าง
ต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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(1) การใช้วิจารณญาณ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชว้ิจารณญาณในการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนยัส าคญัท่ีสุดต่อจ านวนเงิน
ท่ีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุขอ้  3(ด) การพิจารณาเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้
• การขายสินค้าและบริการหลายประเภทเข้าด้วยกันจะสามารถบันทึก                                        

รายการแยกจากกนัไดห้รือไม่ 
• การขายสินคา้ควรจะรับรู้รายได้ตลอดช่วงเวลาหน่ึง หรือควรจะรับรู้ ณ 

เวลาใดเวลาหน่ึง  
• ค่านายหนา้ โดยพิจารณาวา่รายการคา้ท่ีกลุ่มบริษทัท ารายการนั้นมีลกัษณะ

การเป็นตวัแทนมากกวา่การเป็นตวัการหรือไม่ 
 

(2) ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ  
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมี
นยัส าคญัท่ีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในปีบญัชีถดัไป
ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี  

 

หมายเหตุขอ้  3(ด)  การรับรู้รายไดท่ี้มีการประมาณการรับคืนสินคา้ 
หมายเหตุขอ้  9 การวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือเก่ียวกับการใช้ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการประมาณ

การค่าเผื่อมูลค่าสินคา้สินคา้ลดลง 
หมายเหตุขอ้  17 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกับขอ้

สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
หมายเหตุขอ้  25 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน า 

ผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุนทางภาษีไปใชป้ระโยชน์ 
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3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
  
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  

 

(ก) เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทั และบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”)  
 

การรวมธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัย่อย)  
ถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 
วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ านาจในการควบคุมนั้นได้ถูกโอนไปยงัผูซ้ื้อ การก าหนดวนัท่ีซ้ือกิจการและการระบุ
เก่ียวกบัการโอนอ านาจควบคุมจากฝ่ายหน่ึงไปยงัอีกฝ่ายหน่ึงตอ้งใชดุ้ลยพินิจเขา้มาเก่ียวขอ้ง 
 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจากมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักด้วยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพย์ท่ีระบุได้ท่ีได้มา 
และหน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากว่ามูลค่ายุติธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
ทนัที 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ต้องวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อขึ้นเพื่อจ่ายช าระ
ให้แก่เจา้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น  
 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจ และวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ณ ทุกวนัท่ีรายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีต และสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
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ต้นทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดขึ้นซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืน ๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดขึ้น 
 

หากการบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการรวม
ธุรกิจเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่าประมาณ
การดังกล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า 
เพื่อสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บเก่ียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงขอ้มูล
ดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 

 

การซ้ือแบบทยอยซื้อ 
 

ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทั
ถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนการรวมธุรกิจใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นในก าไร
หรือขาดทุน มูลค่าของส่วนได้เสียในผูถู้กซ้ือก่อนการรวมธุรกิจท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจดั
ประเภทใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑเ์ดียวกนัเสมือนวา่ไดข้ายเงินลงทุนดงักล่าวออกไป 
 

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  
 

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันบนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีเสมือนว่าเป็นวิธีการรวมส่วนได้เสีย โดยวิธีการ
ดงักล่าวผูซ้ื้อตอ้งรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของธุรกิจท่ีถูกซ้ือดว้ยมูลค่าตามบญัชีของธุรกิจดงักล่าวตามงบการเงิน
รวมของบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุด ณ วนัท่ีเกิดรายการ ส่วนต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของธุรกิจท่ีถูกน ามา
รวมดงักล่าวกบัค่าตอบแทนท่ีจ่ายรับรู้เป็นส่วนเกินหรือส่วนขาดจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัใน
ส่วนของผูถื้อหุ้น รายการส่วนเกินหรือส่วนขาดจะถูกโอนไปยงัก าไรสะสมเม่ือมีการขายเงินลงทุนในธุรกิจท่ีซ้ือ
ดงักล่าวไป  
 

ผลการด าเนินงานของธุรกิจท่ีถูกซ้ือจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ื้อนับตั้ งแต่วนัท่ีต้นงวดของงบการเงิน
เปรียบเทียบหรือวนัท่ีธุรกิจเหล่านั้นอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้นกว่า จนถึงวนัท่ีการ
ควบคุมส้ินสุด 
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บริษัทย่อย 
 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดขึ้นเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใช้อ านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม 
นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 

ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม  
 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ 
 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าให้กลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ  
 

การสูญเสียการควบคุม  
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยนั้น ก าไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดขึ้นจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย
เดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 

การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหว่างกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใช้จ่ายท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงซ่ึงเป็นผล 
มาจากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม  
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(ข) เงินตราต่างประเทศ  

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 

หน่วยงานต่างประเทศ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลง
ค่าท่ีถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 

รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้น จนกว่ามีการ
จ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 

 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
27 

 

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วน
หน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

(ง) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 
 

ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสัญญา  
 

ลูกหน้ีแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหักค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และ
การคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดขึ้น  

 

(จ) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 

 ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพ
หรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยู่ในสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหว่างผลิต  
ท่ีผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ค านวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงให้ใกลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ีย
รวมการปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ  
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย  
 

สิทธิในการไดรั้บคืนสินคา้รับรู้เม่ือคาดว่าจะไดรั้บคืนสินคา้จากลูกคา้และวดัมูลค่าโดยอา้งอิงจากมูลค่าตามบญัชี
เดิมของสินคา้คงเหลือท่ีขายหกัตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในการรับคืนสินคา้ดงักล่าว 

 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
28 

 

(ฉ) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทับนัทึกบญัชีโดยใช้วิธีราคาทุน 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 
 

ตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าใน
คร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในมูลค่ายุติธรรมและการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึก
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้ ส่วนผลขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตดัจ าหน่ายเงินลงทุน 
จะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้โดยตรงเขา้ก าไรหรือขาดทุน  
 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 
 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
 

(ช) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค้่าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพิ่มขึ้นหรือทั้งสองอย่าง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือให้บริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน   
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
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ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพื่อให้อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อม
ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 
 

ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

อาคารและส่วนปรับปรุง 20 - 30 ปี 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประเภทท่ีดินและสินทรัพย์ท่ีอยู่ระหว่าง
ก่อสร้างและติดตั้ง 

 

(ซ) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมูลค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการไดม้าของสินทรัพย ์ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม  ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถท างาน
ไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่ละ
ส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
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สินทรัพย์ท่ีเช่า 

การเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์นท่ีเช่านั้นๆ ให้จดั
ประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน  ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีไดม้าโดยท าสัญญาเช่าการเงินบนัทึกเป็นสินทรัพย์
ด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า 
หกัดว้ยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายทางการเงินและ
ส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญา เพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับยอดคงเหลือของหน้ีสิน  
ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
 

ต้นทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบัญชีของรายการท่ีดิน  อาคารและ
อุปกรณ์  ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่า
ตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดขึ้น 

 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงได้
ดงัน้ี 
 

อาคารและส่วนปรับปรุง   5 - 35 ปี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์   5 - 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน   3 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
ระบบสาธารณูปโภค   5 - 20 ปี 
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กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยู่ระหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ฌ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืนๆ 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจ ากัด วดัมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
 

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑ์ท่ีเกิดขึ้นภายในรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 

ค่าตัดจ าหน่าย  
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ 
 

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 - 10 ปี 
ค่าลิขสิทธ์ิเแฟรนไชส์ 3 - 5 ปี 
 

วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
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(ญ) สิทธิการเช่า 
 

สิทธิการเช่าแสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 
 

ค่าตดัจ าหน่ายบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายขุองสัญญา 
 

(ฎ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ 
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด
เงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการ
การประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงได้บนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการด้อยค่า ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน
นั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย์หรือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลับรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนเพิ่มขึ้นในภายหลงั 
และการเพิ่มขึ้นนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน ๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุก
วนัที่ที่ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเ ร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ
เพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย 
เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  
 

(ฏ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด
หน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

 

(ฐ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

หนีสิ้นเงินคืน  
 

หน้ีสินเงินคืนเป็นภาระผกูพนัในการคืนส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากลูกคา้ทั้งหมดหรือบางส่วนและวดัมูลค่าดว้ยจ านวน
เงินท่ีกลุ่มบริษทั คาดวา่จะตอ้งคืนใหก้บัลูกคา้ หน้ีสินเงินคืนไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและปรับปรุงกบั
จ านวนท่ีรับรู้รายได ้
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(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  
 

การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจัดท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  
 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกันภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใช้อตัราคิดลดท่ีใช้วดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ     
ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใด ๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกับโครงการผลประโยชน์รับรู้
รายการในก าไรหรือขาดทุน  
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทั รับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
35 

 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดขึ้นก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถยกเลิก
ขอ้เสนอการให้ผลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง หาก
ระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะถูก
คิดลดกระแสเงินสด  
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

 

(ฒ) ประมาณการหน้ีสิน  
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้น
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพนัดงักล่าว ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินได ้เพื่อใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน  
 

ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
 

ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้หรือให้บริการแก่ลูกคา้แลว้  ประมาณการค่าใชจ่้าย
พิจารณาจากประวติัการจ่ายค่าประกนัความเสียหาย  และปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นท่ีจะเกิด
ความเสียหายดงักล่าว  
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(ณ) การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 

กลุ่มบริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 และ
รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  
 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ี มีนัยส าคัญอย่าง
สม ่าเสมอ หากมีการใช้ขอ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้งราคา 
กลุ่มผูป้ระเมินได้ประเมินหลักฐานที่ได้มาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอ้สรุปเกี่ยวกับการวดัมูลค่ารวมถึง
การจดัล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
 

ประเด็นปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัส าคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 

เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  

 

• ขอ้มูลระดบั 1     เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
• ข้อมูลระดับ  2  เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมส าหรับสินทรัพย์นั้ นหรือหน้ีสินนั้ น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ขอ้มูลระดบั 3     ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกันตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 
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(ด) รายได้ 
 

นโยบายการบัญชีส าหรับการรับรู้รายได้ในปี 2562 
 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาด
ว่าจะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และ
ส่วนลดตามปริมาณ  

 

การขายสินค้าและบริการ 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดขึ้นเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั
ลูกคา้ ส าหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ใน
ระดบัสูงมากว่าจะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย
ประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 
 

รายได้จากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงโดยอา้งอิงกับขั้นความส าเร็จของงานขั้นความส าเร็จของงาน
ประเมินโดยใชว้ิธีการส ารวจงานท่ีไดท้ าแลว้ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และคะแนน จ านวนเงินท่ีปันส่วน
ใหก้บัคะแนนจะรับรู้เป็นหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญา และรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้ใชสิ้ทธิแลกคะแนนหรือเม่ือมีความน่าจะ
เป็นนอ้ยมากท่ีลูกคา้จะใชสิ้ทธิแลกคะแนนดงักล่าว ทั้งน้ี ราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของคะแนนประมาณการโดยอา้งอิง
กบัส่วนลดท่ีให้แก่ลูกคา้และความน่าจะเป็นท่ีลูกคา้จะใชสิ้ทธิแลกคะแนน และจะไดรั้บการทบทวนการประมาณ
การดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
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นโยบายการบัญชีส าหรับการรับรู้รายได้ในปี 2561 
 
รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดตามปริมาณ 
 

การขายสินค้าและให้บริการ 
 

รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความไม่
แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่าของ
จ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืนสินคา้ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้เม่ือมีการใหบ้ริการ  
 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 
 

บริษทัมีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ ลูกคา้จะไดรั้บรางวลัเป็นแตม้สะสม (คะแนน) ลูกคา้สามารถน าคะแนนเป็น
ส่วนลดค่าสินคา้จากบริษทั มูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บหรือคา้งรับจากการขายเร่ิมแรกจะตอ้งปันส่วน
ระหวา่งคะแนนและส่วนประกอบอ่ืน ๆ ของรายการขายนั้น การปันส่วนไปยงัคะแนนใชว้ิธีการประมาณโดยอา้งอิง
จากมูลค่ายติุธรรมของส่วนลดท่ีใหลู้กคา้ใชสิ้ทธิแลก ซ่ึงมูลค่ายติุธรรมน้ีประมาณโดยใชมู้ลค่าส่วนลดปรับปรุงดว้ย
อตัราท่ีคาดว่าจะไม่ใชสิ้ทธิ โดยรับรู้เป็นรายไดร้อรับรู้และจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือลูกคา้มาใชสิ้ทธิจ านวนท่ีรับรู้เป็น
รายไดข้ึ้นอยู่กบัจ านวนของคะแนนท่ีลูกคา้ไดใ้ช้สิทธิในการแลกเป็นส่วนลดค่าสินคา้ ซ่ึงตอ้งสัมพนัธ์กบัจ านวน
รวมของคะแนนท่ีคาดว่าจะมีการใชสิ้ทธิ นอกจากน้ีรายไดร้อรับรู้จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือมีความเป็นไปได้
วา่ลูกคา้จะไม่น าคะแนนมาใชสิ้ทธิอีกต่อไป 
 

(ต) รายได้ค่าเช่า 
 

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อใหเ้กิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา  ค่าเช่าท่ี
อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดขึ้น 
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(ถ) รายได้จากการลงทุน 
 

รายไดจ้ากการลงทุนประกอบดว้ยเงินปันผลและดอกเบ้ียรับจากการลงทุนและเงินฝากธนาคาร โดยเงินปันผลรับ
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่มบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล และดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน
ตามเกณฑค์งคา้ง 
 

(ท) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ้น ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพื่อขาย  
 

(ธ) สัญญาเช่าด าเนินงาน  
 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บ
ตามสัญญาเช่า จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญาตลอดอายสุัญญาเช่า 
 

(น) ภาษีเงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
การรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีต้องเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ี
ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ี กลุ่ม
บริษัทคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  

 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ กลุ่มบริษทั เช่ือว่าได้ตั้งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
น้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจจะท าให้กลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู่ 
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดน้ี้
ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับหน่วย
ภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิหรือ
ตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
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สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึง
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชั่วคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแล้วอาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะ
บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะ
ถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  

 

(บ) ก าไรต่อหุ้น 
 

กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือ
ขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี 
 

(ป) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือ บุคคลหรือ
กิจการท่ีอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกันกับกลุ่มบริษทั  หรือ กลุ่ม
บริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจ
ทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น  
 

(ผ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดดา้น
การด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดขึ้นจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วน
อยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายส านกังาน 
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4 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 10 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหว่างกนั
ท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทัในระหวา่งปี มีดงัต่อไปน้ี  
 

ช่ือกิจกำร ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 
บริษทั ครอบครัวธรรมดาพาณิชย ์จ ากดั ไทย ผูถื้อหุน้รายใหญ ่
บริษทั บางกอก มาสเตอร์วูด้ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์จ ากดั  ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์ซี.เอช จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์เอช.วาย จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์เค.เค จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์เอน็.อาร์ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์พี.แอล จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์พี.วาย จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์อาร์.วาย จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์เอส.เอน็ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์ย.ูดี จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์บี.เอน็ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์ซี.เอม็ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์อาร์.พี จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์เค.เอน็ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์ซี.พ ีจ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์เอช.คิว จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์เอกชยั จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั บางกอก ซนัโย สปริง จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั บางกอก ไอโทอะ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ป่าท ามา จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
Index Living Mall Consulting DMCC. ดูไบ กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่มีอ านาจควบคุม 
บริษทั เจวี เรสโท จ ากดั ไทย กรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่และคู่สมรส ถือหุน้ใหญ่

ทางตรง 
บริษทั อีสต ์โคสท ์เฟอร์นิเทค จ ากดั (มหาชน) ไทย คู่สมรสเป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ 
บริษทั อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ จ ากดั ไทย คู่สมรสเป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

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

และก าหนดค่าตอบแทน และนโยบายบริษทั 
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม สรุปไดด้งัน้ี   
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  8,509  22,022 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ -  -  224,201  211,244 
ดอกเบ้ียรับ -  -  695  36 
รายไดจ้ากการใหใ้ชแ้ฟรนไชส์ -  -  1,280  1,300 
รายไดอ่ื้น -  -  42,355  29,738 
ซ้ือสินคา้ -  -  2,187,157  2,027,019 
รายจ่ายคา่เช่าและบริการ -  -  148,139  145,069 
ตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่า -  -  5,479  5,479 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอ่ืน -  -  34,588  29,529 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  5,447  4,655 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร -  -  14,753  7,052 
ขายสินทรัพย ์ -  -  -  136 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 107,404  139,272  98,502  83,857 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 56,400  3,590  8,902  3,246 
รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 163,804  142,862  107,404  87,103 

        

บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน         
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 19,184  11,660  1,296  512 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 10,906  19,852  4,340  11,020 
เงินปันผลรับ 374  945  -  - 
รายไดจ้ากการใหใ้ชแ้ฟรนไชส์ 660  385  -  - 
รายไดอ่ื้น 11,851  11,999  2,057  46 
ซ้ือสินคา้ 221,562  201,794  176,002  171,532 
รายจ่ายค่าเช่าและบริการ 119,795  118,494  95,275  94,233 
ตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่า 28,789  28,779  26,051  26,042 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอ่ืน 160  610  -  568 
ดอกเบ้ียจ่าย 195  -  -  - 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 1,660  340  -  - 

 

 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม มีดงัน้ี 
 
 

ลูกหน้ีการค้า งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  27,616  30,960 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  1,796  6,820  183  2,170 
รวม 1,796  6,820  27,799  33,130 

 

ลูกหน้ีอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  3,624  5,354 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,653  -  4,653  - 
รวม 4,653  -  8,277  5,354 
        

 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียค้างรับ  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562  2561 
  (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น  21,000  13,000 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  60  6 
รวม  21,060  13,006 

 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
46 

 

 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม   เพิ่มขึ้น  (ลดลง)  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2562    
บริษทัยอ่ย 1.65  13,000  346,711  (338,711)  21,000 
          
2561    
บริษทัยอ่ย 1.69 - 1.72  200  28,000  (15,200)  13,000 

 

เงินปันผลค้างรับ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  168,000  - 
รวม -  -  168,000  - 

 

สิทธิการเช่า งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  -  5,479 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 448,238  476,604  404,438  430,066 
รวม 448,238  476,604  404,438  435,545 

 

เจ้าหนี้การค้า งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  291,272  345,401 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 27,310  31,987  17,452  22,183 
รวม 27,310  31,987  308,724  367,584 
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เจ้าหนีอ้ื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  -  10,681  11,909 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 131,129  106,157  115,716  93,740 
รวม 131,129  106,157  126,397  105,649 

 

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,255  2,916  -  - 
รวม 2,255  2,916  -  - 

 

เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียค้างจ่าย  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562  2561 
  (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
เงินกูย้มืระยะสั้น  337,000  373,000 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  604  664 
รวม  337,604  373,664 

 

 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

รายการเคลื่อนไหวของเงินกู้ยืม 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

1 มกราคม   เพิ่มขึ้น  (ลดลง)  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2562    
บริษทัยอ่ย 0.88 - 0.98  373,000  3,692,000  (3,728,000)  337,000 
    
2561    
บริษทัยอ่ย 1.20 - 1.95  383,000  2,604,000  (2,614,000)  373,000 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 346  5,218  30  2,141 
รวม 346  5,218  30  2,141 

 

ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน
ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 97,916  93,322  168,441  218,632 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 420,026  402,239  360,515  436,079 
หลงัจากหา้ปี 1,456,203  1,525,024  1,229,650  1,283,824 
รวม 1,974,145  2,020,585  1,758,606  1,938,535 

 

ภาระผูกพนัอื่น ๆ  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562  2561 
  (พันบาท) 
ภาระค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือธนาคาร  1,610,087  1,667,973 
 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
49 

 

สัญญาส าคัญที่ท ากับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
 

สัญญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีขาย 
 

บริษทัท าสัญญาเช่าท่ีดินและพื้นท่ีขายกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง โดยบริษทัจ่ายช าระค่าเช่าเป็นรายเดือนรวม
เดือนละ 6.09 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัไดจ่้ายสิทธิการเช่าล่วงหนา้จ านวน 514 ลา้นบาทและจะตดัจ าหน่ายเป็นราย
เดือนเฉล่ียรวมเดือนละ 2 ล้านบาท โดยมีภาระผูกพนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นจ านวน 1,633 
ลา้นบาท และ 1,669 ลา้นบาทตามล าดบั สัญญามีระยะเวลา 3 - 20 ปี 6 เดือน และจะส้ินสุดภายในปี 2576 - 2582 โดย
การต่อสัญญาผูเ้ช่าตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 

 

สัญญาบริการอาคารส านักงานและคลังสินค้า 
 

บริษทัท าสัญญาบริการอาคารส านกังานและคลงัสินคา้กบับริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั (บริษทัยอ่ย) บริษทัจ่าย
ช าระค่าบริการเป็นรายเดือนรวมเดือนละ 5.15 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัไดจ่้ายสิทธิการเช่าล่วงหน้าจ านวน 16.4 
ลา้นบาท 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 อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั (บริษทัย่อย) ท าสัญญาเช่าท่ีดินกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง 
บริษทัย่อยจ่ายช าระค่าเช่าป็นรายเดือนรวมเดือนละ 1.15 ล้านบาท นอกจากน้ี บริษทัได้จ่ายสิทธิการเช่าล่วงหน้า
จ านวน 55 ลา้นบาทและจะตดัจ าหน่ายเป็นรายเดือนเฉล่ียรวมเดือนละ 0.23 ลา้นบาท โดยมีภาระผูกพนั ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2562 และ 2561 เป็นจ านวน 290 ลา้นบาท และ 293 ลา้นบาท ตามล าดบั สัญญามีระยะเวลา 20 - 30 ปีและจะ
ส้ินสุดภายในปี 2578 - 2592 
 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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สัญญาให้เช่าอาคารพาณิชย์และอุปกรณ์ 
 

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

 

สัญญาบริการอาคารพืน้ท่ีขาย 
 

ในระหวา่งเดือนมกราคม 2561 บริษทัท าสัญญาบริการอาคารพื้นท่ีขายกบับริษทั เดอะวอลค์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย) บริษทั
จ่ายช าระค่าบริการเป็นรายเดือนรวมเดือนละ 3.8 ลา้นบาท สัญญามีระยะเวลา 3 ปีและจะส้ินสุดภายในปี 2563 โดย
การต่อสัญญาผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  
 
สัญญาบริหารงาน 

 

เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 บริษัทท าสัญญาบริหารงานกับบริษทั เดอะวอล์ค จ ากัด (บริษัทย่อย) โดยบริษัทจะ
ให้บริการดา้นงานสนับสนุนในการจดัการด าเนินธุรกิจ บริษทัไดรั้บค่าบริหารเป็นรายเดือน เดือนละ 2.71 ลา้นบาท 
สัญญาดงักล่าวมีก าหนดระยะเวลา 3 ปี  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ต่อมาเม่ือวนัท่ี  
2 มกราคม 2562 บริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงอตัราค่าบริหารงานเป็นเดือนละ 3.5 ลา้นบาท 

 

สัญญาแฟรนไชส์ 
 

ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 บริษัทได้ท าสัญญาแฟรนไชส์กับบริษัท อินเด็กซ์ 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 อินเด็กซ ์อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ใหก้บัธนาคารหลาย
แห่งเพื่อความคล่องตวัของบริษทัยอ่ย 

 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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5 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 15,085  12,770  10,562  12,010 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 3,355  4,662  1,687  4,530 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 506,523  309,002  488,675  206,794 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดใน 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 524,963  326,434  500,924  223,334 

 

6 เงินลงทุนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น        

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย -  67,379  -  - 
ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 5,000  5,000  -  - 

รวม 5,000  72,379  -  - 
 

เงินปันผลรับส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  มีจ านวน 0.37 ลา้นบาท (2561: 3.80 ล้านบาท) 
 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินรวม 
ตราสารทุนที่อยู่ในความต้องการ 
ของตลาด 

ณ วนัท่ี  
1 มกราคม   ซ้ือ 

 

(ขาย)  
การปรับมูลค่า

ยติุธรรม  
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 
 (พันบาท) 
2562          

เงินลงทุนระยะยาวอื่น          
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 67,379  -  (65,646)  (1,733)  - 
          
2561          

เงินลงทุนระยะยาวอื่น          
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 141,754  310,954  (383,086)  (2,243)  67,379 

 

7 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 122,555  126,397  117,420  127,760 
เกินก าหนดช าระ         

นอ้ยกวา่ 3 เดือน 148,284  148,184  163,514  162,319 
3 - 6 เดือน 23,606  15,292  23,349  14,490 
6 - 12 เดือน 642  2,406  605  1,349 
มากกวา่ 12 เดือน 8,153  5,819  7,705  5,819 

รวม 303,240  298,098  312,593  311,737 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (7,148)  (3,933)  (6,751)  (3,933) 
สุทธ ิ 296,092  294,165  305,842  307,804 
        

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทั มีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนั ถึง 55 วนั 
  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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8 ลูกหนีอ่ื้น 
  

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 
ค่าสินคา้จ่ายล่วงหนา้  159,089  78,447  150,080  68,461 
รายไดค้า้งรับ  132,714  149,095  130,270  150,565 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  54,413  46,743  52,708  39,516 
ภาษีขอคืน  21,447  4,368  19,588  - 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด  8,409  17,306  5,708  14,249 
อ่ืน ๆ  19,695  19,323  11,800  14,120 
รวม  395,767  315,282  370,154  286,911 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (7,950)  (7,628)  (3,269)  (2,867) 
สุทธ ิ  387,817  307,654  366,885  284,044 

         
 

9 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
        
สินคา้ส าเร็จรูป 2,081,006  2,241,959  2,276,563  2,422,641 
สินคา้ระหวา่งผลิต 47,432  46,143  -  - 
วตัถุดิบ 110,386  99,993  -  - 
วสัดุโรงงาน 4,804  4,942  -  - 
สินคา้ระหวา่งทาง 71,703  41,897  63,601  36,149 
 2,315,331  2,434,934  2,340,164  2,485,790 
หัก ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง (57,991)  (56,071)  (57,271)  (52,342) 
รวม 2,257,340  2,378,863  2,282,893  2,406,448 
        



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ    ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขาย       

       
- ตน้ทุนขาย 5,206,281  5,122,865  5,741,783  5,519,859 
- (กลับรายการ) การปรับลดมูลค่าเป็น 

   มูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
 

1,920 
  

(3,987) 
  

4,929 
  

1,756 

สุทธ ิ 5,208,201  5,118,878  5,746,712  5,521,615 
 
 

 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

 

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

                (นายพศิิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
  

  

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 

ลักษณะธุรกิจ 

 สัดส่วนควำมเป็น

เจ้ำของ 

  

ทุนช ำระแล้ว 

  

รำคำทุน 

  

กำรด้อยค่ำ 

  

รำคำทุน-สุทธิ 

 เงินปันผลรับ 

ส ำหรับปี 

   2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษัทย่อยทางตรง                          

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  615,840  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  659,420  500,000 

                          

บริษัทย่อยทางอ้อม                          

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 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ    ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
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บริษทัย่อยทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทยยกเวน้ Index Living Mall Malaysia Sdn. Bhd. 
ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศมาเลเซีย 
 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

11 ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ ำนำจควบคุม  
 

ตารางต่อไปน้ีสรุปข้อมูลเก่ียวกับบริษัทย่อยแต่ละรายของกลุ่มบริษัทท่ีมีส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมี
สาระส าคญัก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั 

 

 31 ธนัวาคม 2562 

 

Index Living 
Mall Malaysia 

Sdn. Bhd.  

บริษทัยอ่ย
อื่นท่ีไม่มี
สาระส าคญั  

ตดัรายการ
ระหว่างกนั  รวม 

 (พันบาท) 
ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 49%       
สินทรัพยห์มุนเวียน 6,020       
หน้ีสินหมุนเวียน (796)       
สินทรัพย์สุทธ ิ 5,224       
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 2,560  5  (1,277)  1,288 
        

รายได ้ 448       
ขาดทนุ (621)       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น (275)       
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (896)       
ขาดทนุท่ีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (304)  2  -  (302) 

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นท่ีแบง่ให้กบั 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

 
(135) 

  
- 

  
- 

  
(135) 

        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (18,053)       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน -       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน -       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธ ิ (18,053)       

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 31 ธนัวาคม 2561 

 

Index Living 
Mall Malaysia 

Sdn. Bhd.  

บริษทัยอ่ย
อื่นท่ีไม่มี
สาระส าคญั  

ตดัรายการ
ระหว่างกนั  รวม 

 (พันบาท) 
ร้อยละของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 49%       
สินทรัพยห์มุนเวียน 22,244       
หน้ีสินหมุนเวียน (16,124)       
สินทรัพย์สุทธ ิ 6,120       
มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 2,999  4  (1,276)  1,727 
        

รายได ้ 182,412       
ขาดทนุ (232,397)       
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น (1,444)       
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (233,841)       
ขาดทนุท่ีแบ่งให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (113,875)  2  1,905  (111,968) 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นท่ีแบง่ให้กบั 
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 

 
(708) 

  
- 

  
(64) 

  
(772) 

        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (61,025)       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 3,025       
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน -       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดลดลงสุทธ ิ (58,000)       

 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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12 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  1,365,419  1,219,884  1,158,357  1,155,151 
เพิ่มขึ้น 38,841  146,106  12,017  3,777 
รับโอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 56,339  -  56,339  - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (434)  (571)  (434)  (571) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 1,460,165  1,365,419  1,226,279  1,158,357 
        
ค่าเส่ือมราคา        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  256,114  216,320  249,083  212,886 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 49,384  39,794  38,205  36,197 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (187)  -  (187)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 305,311  256,114  287,101  249,083 
        

มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วันที่ 1 มกรำคม  1,109,305  1,003,564  909,274  942,265 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม  1,154,854  1,109,305  939,178  909,274 
 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
จ านวนเงินที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนที่

เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

     

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 561,864  484,063  373,490  342,098 
ค่าเส่ือมราคาและตดัจ าหน่าย 110,439  97,831  83,244  80,230 
 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
จ านวนเงินขั้นต ่าที่จะได้รับในอนาคตจาก

สัญญาให้เช่าด าเนินงาน 

     

ภายใน 1 ปี 98,150  77,007  4,663  4,158 
1-5 ปี 82,824  63,199  7,505  9,577 
หลงัจาก 5 ปี  1,739  2,898  1,739  2,898 
รวม 182,713  143,104  13,907  16,633 

 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัและบริษทัประกอบด้วยท่ีดินซ่ึงถือครองเพื่อโครงการในอนาคต 
หลายแห่งและท่ีดินให้เช่า อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภคให้เช่า ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 เป็นจ านวนเงิน 1,155 ลา้นบาท และ 939 ลา้นบาทตามล าดบั (2561 : 1,109 ล้านบาท และ 909 ล้าน
บาท ตามล าดับ) โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 1-12 ปีและสามารถต่ออายุสัญญาไดโ้ดยอตัโนมติัอีกคราวละ 1-2 ปี
จนกว่าฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะแจง้ยกเลิกสัญญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่ า 
180 วนั 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีดินของบริษทัซ่ึงถือครองเพื่อโครงการในอนาคตหลายแห่ง จ านวนเงิน 244 ลา้นบาท 
(2561 : 244 ล้านบาท) ถูกประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาตามราคาตลาด (Market Approach)  
โดยมีมูลค่ายติุธรรมจ านวน 508 ลา้นบาท (2561 : 508 ล้านบาท) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอ่ืนของกลุ่มบริษทัและบริษทั จ านวน 910 ลา้นบาท และ 
695 ลา้นบาท ตามล าดบั (2561 : 865 ล้านบาท และ 665 ล้านบาท ตามล าดับ) ถูกประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคา
อิสระโดยวิธีต้นทุน (Cost Approach) โดยมีมูลค่ายุติธรรมจ านวน 2,108 ล้านบาทและ 2,044 บาท ตามล าดับ  
(2561 : 2,108 ล้านบาท และ 2,044 ล้านบาท) 
 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นล าดบัท่ี 3 
 

การค า้ประกัน  
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัและบริษทัได้น าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนบางส่วนของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 199 ลา้นบาท (2561: 211 ล้านบาท) ไปจดจ านองเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั
เงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 
 
 

 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ                                                        ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
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61 

13 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน  
อาคารและส่วน

ปรับปรุง  
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง  
ติดตั้งและเคร่ืองใช้

ส านกังาน  ยานพาหนะ  
ระบบ

สาธารณูปโภค 

 สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง 

 

รวม 
 (พันบาท) 
รำคำทุน                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 174,671  5,705,632  1,598,663  2,992,899  239,179  1,846,988  26,482  12,584,514 
เพ่ิมขึ้น -  37,560  66,798  139,426  28,394  133,891  327,711  733,780 
โอน  -  17,690  (117)  147  1,121  2,093  (20,934)  - 
โอนไปสินทรัพยห์มุนเวียนอื่น -  -  -  (225)  -  -  -  (225) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  (4,837)  (276,090)  (79,384)  (13,184)  (87,956)  (2,710)  (464,161) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ  

1 มกรำคม 2562 174,671  5,756,045 
 

1,389,254  3,052,863  255,510  1,895,016 
  

330,549 
 

12,853,908 
เพ่ิมขึ้น -  94,224  40,598  181,779  9,005  73,552  78,738  477,896 
โอน  -  93,669  142,052  41,578  -  32,352  (309,651)  - 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  -  -  -  -  -  (56,339)  (56,339) 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  -  -  -  -  -  (20,362)  (20,362) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  (2,684)  (133,193)  (43,312)  (29,028)  (24,912)  (4,456)  (237,585) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 174,671  5,941,254  1,438,711  3,232,908  235,487  1,976,008  18,479  13,017,518 
  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ                                                        ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                                         (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน  
อาคารและส่วน

ปรับปรุง  
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง  
ติดตั้งและเคร่ืองใช้

ส านกังาน  ยานพาหนะ  
ระบบ

สาธารณูปโภค 

 สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง 

 

รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคา               
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 -  2,190,934  1,416,950  2,038,819  172,061  839,934  -  6,658,698 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  220,212  65,394  176,548  28,092  87,727  -  577,973 
โอน -  -  (15)  7  -  8  -  - 
โอนไปสินทรัพยห์มุนเวียนอื่น -  -  -  (117)  -  -  -  (117) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  (1,243)  (242,904)  (63,817)  (13,184)  (30,885)  -  (352,033) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 และ  

1 มกรำคม 2562 
 
- 

 
2,409,903  1,239,425 

 
2,151,440  186,969  896,784  

 
-  6,884,521 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  217,856  73,158  184,669  26,891  97,075  -  599,649 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย -  (1,485)  (132,532)  (41,801)  (28,665)  (24,556)  -  (229,039) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562 -  2,626,274  1,180,051  2,294,308  185,195  969,303  -  7,255,131 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ                                                        ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                                         (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินรวม 
  

 
ท่ีดิน 

 
อาคารและส่วน

ปรับปรุง  
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและเคร่ืองใช้

ส านกังาน  ยานพาหนะ  
ระบบ

สาธารณูปโภค  

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง

และติดตั้ง  
 

รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี  
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 174,671  3,346,142  149,829  901,423  31,504  998,232  330,549  5,932,350 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  37,037  -  -  37,037 
 174,671  3,346,142  149,829  901,423  68,541  998,232  330,549  5,969,387 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 174,671  3,314,980  258,660  938,600  22,944  1,006,705  18,479  5,735,039 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน -  -  -  -  27,348  -  -  27,348 
 174,671  3,314,980  258,660  938,600  50,292  1,006,705  18,479  5,762,387 

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 
3,122 ลา้นบาท (2561: 3,074 ล้านบาท) 

การค า้ประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทได้น าท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารบางส่วนของกลุ่มบริษัทมูลค่าตามบัญชีจ านวน  1,831 ล้านบาท (2561: 1,707 ล้านบาท)  
ไปจดจ านองเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 15) 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

 

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

64 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

อาคารและส่วน
ปรับปรุง  

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง  
ติดตั้งและเคร่ืองใช้

ส านกังาน  ยานพาหนะ  
ระบบ

สาธารณูปโภค  

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง 

และติดตั้ง  

 
 

รวม 
  (พันบาท) 
ราคาทุน               
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  4,304,257  456,298  2,906,082  196,670  1,559,650  7,146  9,430,103 
เพ่ิมขึ้น  21,371  28,445  130,403  16,080  36,744  210,943  443,986 
โอน   4  -  30  1,121  10  (1,165)  - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย  -  (2,621)  (34,466)  (6,260)  (28)  (2,710)  (46,085) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 
และ 1 มกรำคม 2562 

 
4,325,632  482,122 

 
3,002,049  207,611  1,596,376  214,214  9,828,004 

เพ่ิมขึ้น  93,486  21,567  150,678  9,003  71,630  358  346,722 
โอน   92,719  -  30,226  -  27,622  (150,567)  - 
โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน  -  -  -  -  -  (56,339)  (56,339) 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย  (98)  (8,553)  (40,758)  (28,979)  (10,772)  (4,456)  (93,616) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562  4,511,739  495,136  3,142,195  187,635  1,684,856  3,210  10,024,771 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ                                                        ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                                         (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

อาคารและ
ส่วนปรับปรุง  

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและเคร่ืองใช้

ส านกังาน  ยานพาหนะ  
ระบบ

สาธารณูปโภค  

สินทรัพย์
ระหว่างก่อสร้าง 

และติดตั้ง  

 
 

รวม 
  (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคา               
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  1,244,338  331,698  1,980,266  136,161  623,436  -  4,315,899 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  155,537  49,050  168,273  24,805  78,171  -  475,836 
โอน  -  -  (8)  -  8  -  - 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย  -  (2,530)  (34,415)  (6,260)  -  -  (43,205) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561 
และ 1 มกรำคม 2562 

 
1,399,875  378,218 

 
2,114,116  154,706  701,615  -  4,748,530 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  156,864  44,783  178,977  22,653  83,374  -  486,651 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย  (17)  (8,007)  (39,300)  (28,618)  (10,415)  -  (86,357) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562  1,556,722  414,994  2,253,793  148,741  774,574  -  5,148,824 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ                                                        ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                                         (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  

อาคารและส่วน
ปรับปรุง  

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและเคร่ืองใช้

ส านกังาน  ยานพาหนะ  
ระบบ

สาธารณูปโภค  

สินทรัพย ์
ระหว่างก่อสร้าง 

และติดตั้ง  

 
 

รวม 
  (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี               
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561               
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั  2,925,757  103,904  887,933  17,635  894,761  214,214  5,044,204 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน  -  -  -  35,270  -  -  35,270 
  2,925,757  103,904  887,933  52,905  894,761  214,214  5,079,474 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562               
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั  2,955,017  80,142  888,402  12,581  910,282  3,210  4,849,634 
ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน  -  -  -  26,313  -  -  26,313 
  2,955,017  80,142  888,402  38,894  910,282  3,210  4,875,947 

 

ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจ านวน 1,934 
ลา้นบาท (2561: 1,879 ล้านบาท) 

การค า้ประกัน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 บริษทัไดน้ าอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารบางส่วนของบริษทัมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 1,831 ลา้นบาท (2561: 1,707 ล้านบาท) ไปจดจ านองเพื่อเป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร(ดูหมายเหตุขอ้ 15) 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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14 สิทธิกำรเช่ำ 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ราคาทุน        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,951,232  1,768,960  1,892,288  1,699,058 
เพิ่มขึ้น 37,208  182,272  37,208  193,230 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  1,988,440  1,951,232  1,929,496  1,892,288 
        
ค่าตัดจ าหน่าย        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  457,487  381,717  445,988  368,467 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 79,690  75,770  81,440  77,521 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  537,177  457,487  527,428  445,988 
        
มูลค่าสุทธิทางบัญชี        
ณ วันที่ 1 มกรำคม 1,493,745  1,387,243  1,446,300  1,330,591 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม  1,451,263  1,493,745  1,402,068  1,446,300 

 

 
การค า้ประกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษทัได้น าสิทธิการเช่าบางส่วนของบริษทัมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 280 ล้านบาท 
(2561: 310 ล้านบาท) จดจ านองเพื่อเป็นหลักทรัพยค์  ้ าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน (ดูหมายเหตุ 
ขอ้ 15) 

 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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15 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 
 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
 ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 (พันบาท) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร -  -  -  -  100,487  100,487 
เงินกูยื้มระยะส้ันจาก 
สถาบนัการเงิน -  416,000  416,000  -  899,000  899,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวจาก 
สถาบนัการเงิน 4,248,731  -  4,248,731  2,774,368  -  2,774,368 

หุ้นกูจ้ากสถาบนัการเงิน -  -  -  1,300,000  -  1,300,000 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -  21,178  21,178  -  28,398  28,398 

รวมหนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ 4,248,731  437,178  4,685,909  4,074,368  1,027,885  5,102,253 
 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 
 ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  

ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 (พันบาท) 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร -  -  -  -  100,486  100,486 
เงินกูยื้มระยะส้ันจาก 
สถาบนัการเงิน -  416,000  416,000  -  769,000  769,000 

เงินกูย้ืมระยะส้ันจาก 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  337,000  337,000  -  373,000  373,000 

เงินกูย้ืมระยะยาวจาก 
สถาบนัการเงิน 4,248,731  -  4,248,731  2,750,976  -  2,750,976 

หุ้นกูจ้ากสถาบนัการเงิน -  -  -  1,300,000  -  1,300,000 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน -  19,973  19,973  -  26,670  26,670 

รวมหนีสิ้นที่มภีำระดอกเบีย้ 4,248,731  772,973  5,021,704  4,050,976  1,269,156  5,320,132 
  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันหนี้สิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 12 198,866  211,318  198,866  211,318 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 13 1,830,969  1,707,040  1,830,969  1,707,040 
สิทธิการเช่า 14 279,910  310,311  279,910  310,311 
รวม  2,309,745  2,228,669  2,309,745  2,228,669 

 

ลกัษณะและรายละเอียดท่ีส าคญัต่างๆของเงินกูย้มื มีดงัน้ี  
 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีเ งินเบิกเกินบัญชีธนาคารซ่ึงมีอัตราดอกเ บ้ีย MOR  
(2561 : MOR) นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัและบริษทัมีตัว๋สัญญาใช้เงินระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสัญญา (2561 : อตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสัญญา) 
 

ในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวประเภทมีหลกัประกนัสองฉบบักบัสถาบนั
การเงินในประเทศเป็นจ านวนเงินรวม 2,550 ลา้นบาท โดยมีอาคารและสิทธิการเช่าท่ีดินเป็นหลกัประกนั เงินกูย้ืม
ดังกล่าวมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสัญญาและมี
ก าหนดช าระเงินตน้และดอกเบ้ียทุกเดือน โดยมีก าหนดช าระคืนจ านวน 96 งวด เร่ิมตั้งแต่ เดือนกรกฏาคม 2562 
ถึง กรกฏาคม 2570 บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินและขอ้ก าหนดต่างๆตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การ
ด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และการด ารงสัดส่วน Debt Coverage Ratio (“DSCR”) เป็นตน้ 
 
ในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 บริษทัน าเงินสดในมือจากการด าเนินงานไปช าระคืนหุ้นกูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอน
เป็นจ านวนเงิน 1,300 ลา้นบาท  

 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทและบริษัทมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิได้เบิกใช้เป็นจ านวนเงินรวม  1,909  
ลา้นบาท และ 1,049 ลา้นบาท ตามล าดบั (2561 : 1,446 ล้านบาท และ 596 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 
  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ    ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
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 งบกำรเงินรวม 

 2562  2561 
 
 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

จ านวนเงิน 
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

จ านวนเงิน 
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ระยะเวลาท่ีจะครบก าหนด  
ภายใน 1 ปี 9,578  (698)  8,880  14,536  (993)  13,543 
1 - 5 ปี 12,813  (515)  12,298  15,609  (754)  14,855 
รวม 22,391  (1,213)  21,178  30,145  (1,747)  28,398 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 
 
 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

จ านวนเงิน 
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  

จ านวนเงิน 
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวนเงิน
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ระยะเวลาท่ีจะครบก าหนด            
ภายใน 1 ปี 8,293  (618)  7,675  13,795  (774)  13,021 
1 - 5 ปี 12,813  (515)  12,298  14,324  (675)  13,649 
รวม 21,106  (1,133)  19,973  28,119  (1,449)  26,670 
 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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การเปล่ียนแปลงของหนีสิ้นท่ีเกิดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 

  งบกำรเงินรวม 
 

 

เงินเบิกเกินบญัชี
และ 

เงินกูยื้มระยะส้ัน 

 
เงินกูย้ืม 
ระยะยาว  หุ้นกู ้

 หน้ีสินตาม
สัญญาเช่า
การเงิน  รวม 

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

เงินสดจากการจดัหาเงิน  
 

(583,487) 
 

1,474,363  (1,300,000) 
 

-  (409,124) 
การเปล่ียนแปลงอืน่           
สัญญาเช่าการเงิน  -  -  -  (7,220)  (7,220) 

ณ วันที ่31 ธนัวำคม  416,000  4,248,731  -  21,178  4,685,909 

           

2561   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   448,000  3,280,788  1,300,000  33,040  5,061,828 
การเปล่ียนแปลงจากกระแส 

เงินสดจากการจดัหาเงิน  
 

551,487 
 

(506,420)  - 
 

-  45,067 
การเปล่ียนแปลงอืน่           
สัญญาเช่าการเงิน  -  -  -  (4,642)  (4,642) 

ณ วันที ่31 ธนัวำคม  999,487  2,774,368  1,300,000  28,398  5,102,253 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ    ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
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  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

 

เงินเบิกเกินบญัชี
และ 

เงินกูยื้มระยะส้ัน 

 เงินกูยื้มระยะส้ัน
จากกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

 
เงินกูย้ืม 
ระยะยาว  หุ้นกู ้

 หน้ีสินตาม
สัญญาเช่า
การเงิน  รวม 

  (พันบาท) 
2562   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   869,486  373,000  2,750,976  1,300,000  26,670  5,320,132 
การเปล่ียนแปลงจากกระแส             
เงินสดจากการจดัหาเงิน 

  
(453,486) 

  
(36,000) 

 
1,497,755  (1,300,000) 

 
-  (291,731) 

การเปล่ียนแปลงอืน่             
สัญญาเช่าการเงิน  -  -  -  -  (6,697)  (6,697) 

ณ วันที ่31 ธนัวำคม  416,000  337,000  4,248,731  -  19,973  5,021,704 

   

2561   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   358,000  383,000  3,233,988  1,300,000  30,166  5,305,154 
การเปล่ียนแปลงจากกระแส             
เงินสดจากการจดัหาเงิน 

  
511,486 

  
(10,000) 

  
(483,012)  - 

 
-  18,474 

การเปล่ียนแปลงอืน่             
สัญญาเช่าการเงิน  -  -  -  -  (3,496)  (3,496) 

ณ วันที ่31 ธนัวำคม  869,486  373,000  2,750,976  1,300,000  26,670  5,320,132 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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16 เจ้ำหนีอ่ื้น 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
เงินมดัจ าสินคา้  408,277  415,091  408,277  414,961 
ค่าเช่าคา้งจ่าย  312,511  257,233  293,930  253,671 
เงินโบนสัคา้งจ่าย  75,147  73,351  73,714  72,111 
เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์นถาวร  67,102  137,797  50,803  117,048 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร   42,631  47,836  38,781  46,234 
ค่าโฆษณาประชาสัมพนัธ์คา้งจ่าย  25,526  75,758  25,077  74,420 
ค่าส่งเสริมการขายคา้งจ่าย  25,519  24,218  25,206  24,194 
ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ภาษีโรงเรือนคา้งจ่าย  25,260  56,415  21,306  53,832 
ค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย  22,872  25,889  17,117  18,812 
ค่ารักษาความปลอดภยัคา้งจ่าย  15,017  13,366  11,347  9,926 
ค่าใชจ้่ายส่งออกคา้งจ่าย  9,809  12,303  9,809  12,303 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  1,901  14,607  1,901  14,587 
อื่น ๆ   137,293  155,787   108,193  102,177 
รวม  1,168,865  1,309,651  1,085,461  1,214,276 

 

17 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวียนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน        
  โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 224,925  147,501  156,092  105,128 
        
 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียง
ของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน)  
 
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัของโครงการ

ผลประโยชน์ 
งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2562  2561  2562  2561 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 147,501  133,551  105,128  93,289 
        
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 16,841  17,564  11,922  13,645 
ตน้ทุนบริการในอดีตส าหรับผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังานจากการปรับปรุง
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

 
 

33,780 

  
 

- 

  
 

21,923 

  
 

- 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 2,937  2,858  2,048  2,185 
 53,558  20,422  35,893  15,830 
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 
       

- ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์  -  -  -  - 
- ขอ้สมมติทางการเงิน  15,908  -  11,528  - 
- การปรับปรุงจากประสบการณ์ 12,349  -  6,334  - 

 28,257  -  17,862  - 
        
อ่ืน ๆ        
ผลประโยชน์จ่าย (4,391)  (6,472)  (2,791)  (3,991) 
        
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 224,925  147,501  156,092  105,128 
        



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งท่ีถูก
เลิกจา้งเพิ่มเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอัตรา
สุดทา้ย 400 วนักลุ่มบริษทัจึงแกไ้ขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนักงานในปี 2562 เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุง จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวท าให้กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการ
หน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายแุละตน้ทุนบริการในอดีตเพิ่มขึ้น 
 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม 
หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
2562  2561  2562  2561 

 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด  1.63  2.63  1.63  2.63 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต  3.00 - 5.00  3.00 - 5.00  3.50 - 4.50  3.50 - 4.50 
อตัราหมุนเวียนพนกังาน 0.00 - 50.00  0.00 - 50.00  0.00 - 50.00  0.00 - 50.00 
 

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ระยะเวลาถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้เป็น  9.9 ปี 
(2561:10.3 ปี) 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืน ๆ คงท่ี  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เพ่ิมขึ้น  ลดลง  เพ่ิมขึ้น  ลดลง 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2562  
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (16,042)  18,137  (11,361)  12,927 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 17,552  (15,868)  12,489  (11,222) 
อตัราหมุนเวียนพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (18,772)  23,913  (13,941)  17,923 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เพ่ิมขึ้น  ลดลง  เพ่ิมขึ้น  ลดลง 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2561  
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (9,159)  10,322  (6,611)  7,492 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 11,389  (10,252)  8,207  (7,348) 
อตัราหมุนเวียนพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 20) (12,573)  16,251  (9,207)  12,067 
 

แมว้่าการวิเคราะห์น้ีไม่ไดค้  านึงการกระจายตวัแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใตโ้ครงการดงักล่าว 
แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 

 

18 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้ 2562  2561 
 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 5 505,000  2,525,000  505,000  2,525,000 
         
หุ้นที่ออกและช าระแล้ว         
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 31 ธันวำคม        
หุ้นสำมัญ 5 505,000  2,525,000  400,000  2,000,000 

 

ผูถื้อหุ้นสามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง
เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั   
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การออกหุ้นสามัญ 
 

ในวนัท่ี 22 กรกฏาคม 2562 บริษทัไดเ้สนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกเสร็จส้ินจ านวน 105 ลา้นหุ้น
ราคาหุ้นละ 22 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 2,310 ล้านบาท ซ่ึงมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจ านวนเงิน 1,741 ล้านบาท 
โดยมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกับการเสนอขายหุ้นจ านวนเงิน 44 ลา้นบาทหลงัผลประโยชน์ทางภาษี และได้
แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นใหม่ โดยบริษทัจดทะเบียนกับตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 

 

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นน้ี
จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้

 

19 ส ำรองและส่วนเกินทุน  
 

ส ารองและส่วนเกินทุนประกอบด้วย 
 

การจัดสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 

ส ำรองตำมกฎหมำย 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง (“ส ารอง
ตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าส ารอง
ดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

ระหวา่งปี 2562 บริษทัไดจ้ดัสรรก าไรเป็นส ารองตามกฎหมายจ านวน 80 ลา้นบาท (2561 : 28.6 ล้านบาท) 
 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ  
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ผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขำย 
ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวมการ
เปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
 

กำรเคล่ือนไหวในทุนส ำรอง 
การเคล่ือนไหวในทุนส ารองแสดงรายการในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัเป็นการแสดงถึงส่วนต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของกิจการ
หรือธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ณ วนัท่ีไดม้าท่ีต ่ากวา่หรือสูงกวา่ตน้ทุนและถูกบนัทึกเป็นส่วนต่างในส่วนของผูถื้อ
หุน้ 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 
 

ระหว่างปี 2558 บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากดั ไดซ้ื้อหุ้นของบริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั ในราคา 960 
ล้านบาท โดยมีส่วนต่างระหว่างส่วนได้เ สียของผู ้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 านวนเงินรวมทั้งส้ิน 
1,250 ล้านบาท ซ่ึงก าไรสะสมน้ีส่วนหน่ึงมาจากเงินปันผลของบริษัท บางกอก คาซ่า จ ากัดและบริษทั อินเด็กซ์ 
อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั จ านวน 286.43 ลา้นบาทท่ีจ่ายจากก าไรสะสมท่ีเกิดขึ้นก่อนวนัไดม้าโดยกลุ่มบริษทั ซ่ึงเม่ือจ่าย 
เงินปันผลจ านวนเงินดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมก่อนวนัไดม้าแลว้จะถูกหกัจากส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนั  
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20 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 4 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่ม
บริษทั ท่ีมีสินคา้และให้บริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยีและกลยุทธ์
ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 

 

• ส่วนงาน 1 การขายเฟอร์นิเจอร์ 
• ส่วนงาน 2 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ 
• ส่วนงาน 3 การใหเ้ช่าพื้นท่ีและค่าบริการ 
• ส่วนงาน 4 อ่ืน ๆ 
 

ขอ้มูลผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยู่ดงัขา้งล่างน้ี ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานวดั
โดยใช้ก าไรก่อนภาษีเงินได้ของส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงานการจัดการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ านาจ
ตัดสินใจสูงสุดด้านการด าเนินงานของกลุ่มบริษัท ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใช้ก าไรก่อนภาษีเงินได้ในการวดัผลการ
ด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคล้องกับกิจการอ่ืนท่ี
ด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการก าหนดราคาระหวา่งส่วนงานเป็นไปตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ                                                        ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                                         (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินรวม 

 การขายเฟอร์นิเจอร์  การผลิตเฟอร์นิเจอร์  การให้เช่าพ้ืนท่ีและค่าบริการ  ส่วนงานอ่ืนๆ  รายการตดับญัชีระหว่างกนั  รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน                        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 9,217,677  9,161,695  18,472  12,460  556,449  477,753  5,415  6,311  -  -  9,798,013  9,658,219 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 8,509  22,022  2,213,343  2,032,523  274,758  247,916  45,446  43,680  (2,542,056)  (2,346,141)  -  - 

รวมรำยได้ 9,226,186  9,183,717  2,231,815  2,044,983  831,207  725,669  50,861  49,991  (2,542,056)  (2,346,141)  9,798,013  9,658,219 
                        
ประเภทสินค้ำและบริกำรหลัก                        
สินคา้เฟอร์นิเจอร์ และเคร่ืองนอน 6,492,627  6,439,941  2,213,343  2,032,523  -  -  -  -  (2,221,852)  (2,054,545)  6,484,118  6,417,919 
สินคา้เคร่ืองตกแต่ง 1,686,394  1,727,503  -  -  -  -  -  -  -  -  1,686,394  1,727,503 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 1,026,070  1,016,273  -  -  -  -  -  -  -  -  1,026,070  1,016,273 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการพ้ืนท่ี -  -  -  -  831,207  725,669  -  -  (274,758)  (247,916)  556,449  477,753 
อ่ืนๆ  21,095  -  18,472  12,460  -  -  50,861  49,991  (45,446)  (43,680)  44,982  18,771 

รวมรำยได้ 9,226,186  9,183,717  2,231,815  2,044,983  831,207  725,669  50,861  49,991  (2,542,056)  (2,346,141)  9,798,013  9,658,219 
                        
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                        

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 9,226,186  9,183,717  2,231,815  2,044,983  -  -  -  -  (2,221,852)  (2,054,544)  9,236,149  9,174,156 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  -  -  831,207  725,669  50,861  49,991  (320,204)  (291,597)  561,864  484,063 

รวมรำยได้ 9,226,186  9,183,717  2,231,815  2,044,983  831,207  725,669  50,861  49,991  (2,542,056)  (2,346,141)  9,798,013  9,658,219 
                        



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ                                                        ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                                         (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินรวม 

 การขายเฟอร์นิเจอร์  การผลิตเฟอร์นิเจอร์  การให้เช่าพ้ืนท่ีและค่าบริการ  ส่วนงานอ่ืนๆ  รายการตดับญัชีระหว่างกนั  รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 3,462,620  3,496,333  574,449  552,947  259,797  254,188  26,310  21,550  (61,104)  (61,815)  4,262,072  4,263,203 

รายไดท่ี้ไม่ไดปั้นส่วน                     104,668  109,608 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                     (2,963,421)  (2,979,370) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย                     (579,579)  (570,650) 
ขาดทุนจากแผนการปิดกิจการของ                        
   บริษทัยอ่ย                     -  (161,516) 
ตน้ทุนทางการเงิน                     (184,019)  (169,618) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                     (43,930)  (60,706) 

ก ำไรส ำหรับปี                     595,791  430,951 

                        

สินทรัพย์ส่วนงำน 10,823,884  10,839,849  1,871,829  2,096,739  1,593,163  1,351,421  307,816  426,974  (2,395,291)  (2,432,809)  12,201,401  12,282,174 

                        

หนีสิ้นรวม 6,814,806  7,255,474  669,843  788,594  728,363  652,361  15,518  30,357  (987,155)  (1,016,971)  7,241,376  7,709,815 

                        
 
 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

การขายเฟอร์นิเจอร์  
การให้เช่าพ้ืนท่ี 
และค่าบริการ  รวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ประเภทสินค้ำและบริกำรหลัก            
สินคา้เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองนอน 6,492,627  6,264,539  -  -  6,492,627  6,264,539 
สินคา้เคร่ืองตกแต่ง 1,686,394  1,727,503  -  -  1,686,394  1,727,503 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 1,026,070  1,016,273  -  -  1,026,070  1,016,273 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการพ้ืนท่ี -  -  373,490  342,098  373,490  342,098 
รวมรำยได้ 9,205,091  9,008,315  373,490  342,098  9,578,581  9,350,413 
            
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 9,205,091  9,008,315  -  -  9,205,091  9,008,315 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  373,490  342,098  373,490  342,098 
รวมรำยได้ 9,205,091  9,008,315  373,490  342,098  9,578,581  9,350,413 

 

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน  
 

กลุ่มบริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์
และช้ินส่วน และท่ีนอน จึงไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเวน้และ/หรือลดหย่อนภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมตามระยะเวลา เง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ี
ระบุในบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 

 งบกำรเงินรวม 
 2562 
 กิจการท่ีไดรั้บ 

การส่งเสริม  
กิจการท่ีไม่ไดรั้บ 
การส่งเสริม  

 
รวม 

 (พันบาท) 
ขายต่างประเทศ -  224,880  224,880 
ขายในประเทศ 310,137  10,922,984  11,233,121 
ตดัรายการระหวา่งกนั -  (2,221,852)  (2,221,852) 
รวมรำยได้ 310,137  8,926,012  9,236,149 

 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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21 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 792,953  826,807  789,804  772,336 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 465,310  458,459  465,310  445,873 
ค่าเช่าพื้นท่ีขายและคา่บริการ 232,363  243,453  280,340  265,728 
ค่าสาธารณูปโภค 199,093  198,374  199,515  192,527 
ค่าส่งเสริมการขาย 183,252  195,501  172,467  174,107 
ค่าจา้งและค่าบริการอ่ืน ๆ 154,485  116,490  153,415  115,618 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร 111,380  113,484  111,380  113,484 
ค่ารักษาความปลอดภยั 40,100  36,364  40,100  36,364 
ค่าภาษีและคา่ธรรมเนียมอ่ืน ๆ 13,673  16,094  13,232  15,579 
อ่ืน ๆ  154,543  195,001  154,517  171,911 
รวม 2,347,152  2,400,027  2,380,080  2,303,527 

 

22 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 713,087  660,990  558,706  519,641 
ค่าขนส่ง 142,132  114,260  142,132  114,254 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 114,269  112,191  79,211  76,593 
ค่าใชจ่้ายเดินทาง 40,143   48,151  37,352  42,627 
ค่าเช่ายานพาหนะ 26,348  29,479  23,076  26,708 
ค่าสาธารณูปโภค 18,136  18,645  16,030  15,879 
ค่าเช่าและคา่บริการอาคารส านกังาน  
และคลงัสินคา้ 16,955  16,541  100,347  99,146 

อ่ืน ๆ  124,778  144,723  97,157  119,368 
รวม 1,195,848  1,144,980  1,054,011  1,014,216 

 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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23 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง  1,431,695  1,433,089  1,029,419  1,013,740 
โบนสั  134,977  111,830  87,526  73,640 
ค่านายหนา้  95,045  93,304  94,689  91,808 
เงินประกนัสังคม และเงินสมทบ
กองทุนทดแทน 

 
42,423  48,383  30,233  31,330 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 17 53,558  20,422  35,893  15,830 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้  13,960  13,926  13,745  13,756 
อ่ืน ๆ  74,732  84,131  59,720  54,645 
รวม  1,846,390  1,805,085  1,351,225  1,294,749 
 

โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนักงานของกลุ่มบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนักงาน
ในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 2 ถึง อตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุก
เดือน และกลุ่มบริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 2 ถึง อตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุน
ส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุน
โดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต  

 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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24 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ  
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 
  (พันบาท) 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป
และงานระหวา่งผลิต 

 
 (125,753)  (76,886)  (118,626)  27,028 

ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูปและวตัถุดิบ  4,890,539  4,787,813  5,865,338  5,494,587 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 23 1,846,390  1,805,085  1,351,225  1,294,749 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย  752,725  709,245  627,765  602,696 
ค่าสาธารณูปโภค  344,357  337,075  253,397  245,154 
ค่าเช่าและคา่บริการอาคาร  300,046  314,516  421,301  404,408 
ค่าส่งเสริมการขาย  178,614  200,559  167,302  179,173 
ค่าจา้งและค่าบริการ  210,953  157,313  191,510  133,042 
ค่าธรรมเนียมธนาคาร  116,413  120,859  115,892  120,177 
ค่าขนส่ง  155,241  117,630  155,125  117,622 
ค่าใชจ่้ายยานพาหนะ  73,432  83,587  65,377  72,279 
อ่ืน ๆ  335,984  383,226  284,549  321,660 
รวมต้นทุนขำย ต้นทุนกำรให้บริกำร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 
และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 9,078,941  8,940,022  9,380,155  9,012,575 

 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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25 ภำษีเงินได้ 
 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  2562  2561  2562  2561 
  )พันบาท(  
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน          
ส าหรับงวดปัจจุบนั   53,957  127,472  12,673  33,599 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึก (สูง) ต ่าไป   (118)  1,723  -  1,661 
  53,839  129,195  12,673  35,260 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี          
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว    (9,909)  (71,715)  (8,461)  (45,569) 
ขาดทุนทางภาษีท่ีสามารถใชไ้ด ้  -  3,226  -  - 
  (9,909)  (68,489)  (8,461)  (45,569) 
รวมภำษีเงินได้  43,930  60,706  4,212  (10,309) 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 

ภาษีเงินได้ 
ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
สินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย (1,733)  347  (1,386)  (2,242)  448  (1,794) 
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั (28,257)  5,651  (22,606) 

 
-  -  - 

รวม (29,990)  5,998  (23,992)  (2,242)  448  (1,794) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 

ภาษีเงินได้ 
ก่อน 

ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจากภาษี
เงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั (17,862) 

 
3,572 

 
(14,290) 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม (17,862)  3,572  (14,290)  -  -  - 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง งบกำรเงินรวม 
 2562  2561 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  
(พันบาท) 

 อตัราภาษ ี
(ร้อยละ) 

  
 (พันบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   639,721    491,657 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  127,944  20.00  98,332 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (62,027)    - 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   3,043    7,178 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธ์ิหกัได ้2 เท่า   (25,560)    (31,802) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็น 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  
155    58,099 

ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึก (สูง) ต ่าไป   (118)    1,723 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงินลงทุน    -    (69,630) 
อ่ืน ๆ   493    (3,194) 
รวม 6.87  43,930  12.35  60,706 

 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561 
 อตัราภาษ ี

(ร้อยละ) 
  
(พันบาท) 

 อตัราภาษ ี
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   788,351    557,286 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  157,670  20.00  111,457 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (131,884)    (100,000) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   1,953    6,325 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธ์ิหกัได ้2 เท่า   (23,527)    (29,752) 
ภาษีงวดก่อนๆท่ีบนัทึกต ่าไป   -    1,661 
รวม 0.53  4,212  (1.85)  (10,309) 

 
  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 177,762  162,202  120,318  108,285 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี -  (347)  -  - 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ 177,762  161,855  120,318  108,285 
 

 งบกำรเงินรวม 
    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ณ วันที่  

1 มกรำคม   
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วันที่  
31 ธันวำคม  

 (พันบาท) 
2562        
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (หน้ีสงสัยจะสูญ) 2,312  809  -  3,121 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้) 11,214  384  -  11,598 
สินคา้คงเหลือ (ก าไรคงเหลือสินคา้ระหวา่งกนั) 43,745  (1,230)  -  42,515 
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 29,500  9,834  5,651  44,985 
ประมาณการหน้ีสิน 5,801  112  -  5,913 
เงินลงทุน (ค่าเผื่อการดอ้ยค่า) 69,630  -  -  69,630 
รวม 162,202  9,909  5,651  177,762 
        
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด (347)  -  347  - 
รวม (347)  -  347  - 
        

สุทธ ิ 161,855  9,909  5,998  177,762 
  

        
        
        
        



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินรวม 
    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ณ วันที่  

1 มกรำคม   
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วันที่  
31 ธันวำคม  

 (พันบาท) 
2561        
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (หน้ีสงสัยจะสูญ) 923  1,389  -  2,312 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้) 12,012  (798)  -  11,214 
สินคา้คงเหลือ (ก าไรคงเหลือสินคา้ระหวา่งกนั) 46,422  (2,677)  -  43,745 
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 26,710  2,790  -  29,500 
ประมาณการหน้ีสิน 4,420  1,381  -  5,801 
ยอดขาดทุนยกไป 3,226  (3,226)  -  - 
เงินลงทุน (ค่าเผื่อการดอ้ยค่า) -  69,630  -  69,630 
รวม 93,713  68,489  -  162,202 
        
หนีสิ้นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด (795)  -  448  (347) 
รวม (795)  -  448  (347) 
        

สุทธ ิ 92,918  68,489  448  161,855 
 
  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 ณ วันที่  

1 มกรำคม   
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วันที่  
31 ธันวำคม  

 (พันบาท) 
2562        
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (หน้ีสงสัยจะสูญ) 1,360  743  -  2,103 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้) 10,468  986  -  11,454 
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 21,026  6,620  3,572  31,218 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ค่าเผื่อการดอ้ยค่า) 69,630  -  -  69,630 
ประมาณการหน้ีสิน 5,801  112  -  5,913 
รวม 108,285  8,461  3,572  120,318 

 

2561        
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (หน้ีสงสัยจะสูญ)  923  437  -  1,360 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินคา้) 10,117  351  -  10,468 
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 18,658  2,368  -  21,026 
เงินลงทุนในบริษทัย่อย (ค่าเผื่อการดอ้ยค่า) 28,598  41,032  -  69,630 
ประมาณการหน้ีสิน 4,420  1,381  -  5,801 
รวม 62,716  45,569  -  108,285 

 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่ยังไม่ได้รับรู้ งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ยอดขาดทุนยกไป  58,254  58,099  -  - 
 

ในปี 2562 บริษทัย่อยของกลุ่มบริษทัมีขาดทุนทางภาษีจ านวน 0.62 ลา้นบาท (2561 : 232 ล้านบาท) กลุ่มบริษทัยงั
มิได้รับรู้รายการดังกล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชี  เน่ืองจากผูบ้ริหารได้พิจารณาเก่ียวกับการใช้
ประโยชน์จากขาดทุนสะสมท่ีจะส้ินอายุในปี 2565 - 2566 โดยเห็นว่ายงัไม่มีความเป็นไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัย่อย
จะมีก าไรทางภาษีเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว   



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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26 ก ำไรต่อหุ้น  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
หมายเหตุ 2562  2561  2562  2561 

  (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไรส ำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญ 
ของบริษัท (ขั้นพื้นฐำน) 

 
596,093 

 
542,920 

 
784,139 

 
567,595 

         
จ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว         
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี 1 มกราคม  400,000  20,000  400,000  20,000 
ผลกระทบจากการเพิ่มจ านวนหุน้จากการลด
มูลค่าหุน้ 

 
18 - 

 
380,000 

 
- 

 
380,000 

ผลกระทบจากหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่าย 
(22 กรกฏาคม 2562) 

 
18 46,890 

 
- 

 
46,890 

 
- 

จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน ้ำหนัก 
 (ขั้นพื้นฐำน) (บาท) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 

 
446,890 

 
400,000 

 
446,890 

 
400,000 

         
ก ำไรต่อหุ้น (ขั้นพื้นฐำน) (บาท)  1.33  1.36  1.75  1.42 

 

27 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 
 

ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรปี 2560 เป็นเงินปันผลใน
อตัราหุน้ละ 1.25 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 500 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นในระหวา่งปี 2561 
 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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28 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน  
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกตราสาร
อนุพนัธ์ เพื่อการเก็งก าไรหรือการคา้ 
 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงให้เป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเน่ืองเพื่อให้มัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 

การบริหารจัดการทุน  
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพื่อรักษาความเช่ือมัน่ของนักลงทุน เจา้หน้ี
และตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วน
ไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั  

 

ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย  
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมส่วนใหญ่
มีอตัราคงท่ี กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้ืม (ดูหมายเหตุขอ้ 15) กลุ่มบริษทัไดล้ดความ
เส่ียงดงักล่าวโดยท าใหแ้น่ใจวา่ดอกเบ้ียท่ีเกิดจากเงินกูย้มืส่วนใหญ่มีอตัราคงท่ี 
 
 
 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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 งบกำรเงินรวม 
 ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2562          
หนี้สินทางการเงิน          
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.50  416,000  -  -  416,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.75 - 5.60  650,670  2,315,392  1,282,669  4,248,731 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.70 - 4.10  8,880  12,298  -  21,178 

   1,075,550  2,327,690  1,282,669  4,685,909 
2561          
หนี้สินทางการเงิน          
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 7.12  100,487  -  -  100,487 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.85 - 2.05  899,000  -  -  899,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.20 - 5.60  529,820  479,491  1,765,057  2,774,368 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 0.97 - 5.12  13,543  14,855  -  28,398 
หุน้กู ้ 2.17  1,300,000  -  -  1,300,000 

   2,842,850  494,346  1,765,057  5,102,253 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2562          
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.65  21,000  -  -  21,000 
          
          
          
          



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี
แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
หนี้สินทางการเงิน          
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.88 - 0.98  337,000  -  -  337,000 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.50  416,000  -  -  416,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.75 - 5.60  650,670  2,315,392  1,282,669  4,248,731 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.70 - 4.10  7,675  12,298  -  19,973 
   1,411,345  2,327,690  1,282,669  5,021,704 
2561          
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.69 - 1.72  13,000  -  -  13,000 
          
หนี้สินทางการเงิน          
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 7.12  100,486  -  -  100,486 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.20 - 1.95  373,000  -  -  373,000 
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.85 - 2.05  769,000  -  -  769,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4.05 - 5.60  523,740  462,179  1,765,057  2,750,976 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 0.97 - 5.12  13,021  13,649  -  26,670 
หุน้กู ้ 2.17  1,300,000  -  -  1,300,000 
   3,079,247  475,828  1,765,057  5,320,132 

 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
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ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ ซ่ึงเกิดจากการซ้ือสินคา้และการขายสินคา้ท่ีเป็น
เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงรายการดงักล่าวจะมีอายุไม่เกิน
หน่ึงปี เพื่อป้องกนัความเส่ียงของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ สัญญาซ้ือขายเงินตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า ณ วนัท่ีรายงานเป็นรายการท่ีเก่ียวขอ้งกบัรายการซ้ือและขายสินคา้ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ
ในงวดถดัไป 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม กลุ่มบริษทัและบริษทัมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศอนัเป็นผลมาจาก
การมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

  
  

   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   2562  2561  2562  2561 

เงินเหรียญสหรัฐอเมริกา   (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   1,538  618  1,504  582 
ลูกหน้ีการคา้   14,849  4,040  13,477  4,040 
เจา้หน้ีการคา้   55,832  14,411  45,045  10,363 
เจา้หน้ีอ่ืน   -  -  -  - 
        
เงินเหรียญยูโร        
เจา้หน้ีการคา้  418  7,697  -  - 
        
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงินที่มีควำมเส่ียง 72,637  26,766  60,026  14,985 
        
สัญญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ -  -  -  - 
สัญญาขายเงินตราต่างประเทศ -  (12,716)  -  - 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ 72,637  14,050  60,026  14,985 
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ความเส่ียงทางด้านสินเช่ือ 

 

ความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีลูกคา้หรือคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่กลุ่มบริษทัตามเง่ือนไขท่ีตกลง
ไวเ้ม่ือครบก าหนด 
 

ฝ่ายบริหารไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอยา่งสม ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของลูกคา้ทุกรายท่ีขอวงเงินสินเช่ือในระดบัหน่ึงๆ ณ วนัท่ีรายงานไม่พบว่ามีความเส่ียง
จากสินเช่ือท่ีเป็นสาระส าคญั ความเส่ียงสูงสุดทางดา้นสินเช่ือแสดงไวใ้นราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน
แต่ละรายการในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้จ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ได้
คาดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเก็บหน้ีไม่ได ้
 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพื่อท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายติุธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการ
เงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2562          
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม           

ตราสารทุนอ่ืน ๆ 5,000  -  -  5,000  5,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4,248,731  -  -  4,248,731  4,248,731 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 21,178  -  -  17,429  17,429 
          



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2561          
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่า

ยุติธรรม 
         

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 67,379  -  67,379  -  67,379 
          
สินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการ
เงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม           

ตราสารทุนอ่ืน ๆ 5,000  -  -  5,000  5,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,774,368  -  -  2,774,368  2,774,368 
หุน้กู ้ 1,300,000  -  1,298,390  -  1,298,390 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 28,397  -  -  24,530  24,530 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2562          
หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม           

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4,248,731  -  -  4,248,731  4,248,731 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 19,973  -  -  16,224  16,224 
          
31 ธันวำคม 2561          
หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรม           

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



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม  
 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีนัยส าคัญ  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนยัส าคญัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่า
ยติุธรรมระดบั 2 และระดบั 3 ของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการของ

ตลาดท่ีเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย 
 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
หุน้กู ้  อา้งอิงจากราคานายหนา้ 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  การคิดลดกระแสเงินสด 

 

มูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนอ่ืน ๆ เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะสั้นเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี เน่ืองจาก
ส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีมีดอกเบ้ียในอตัราตลาด 
 

29 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน        
อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน -  13,256  -  12,868 
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 6,586  78,826  -  - 
รวม 6,586  92,082  -  12,868 
        



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
100 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2562  2561  2562  2561 
 (พันบาท) 
จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน
ภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ 

       

ภายใน 1 ปี 169,333  179,475  145,228  157,817 
1 - 5 ปี 366,130  364,783  351,192  344,519 
หลงัจาก 5 ปี 1,560,307  1,572,432  1,546,690  1,558,815 
รวม 2,095,770  2,116,690  2,043,110  2,061,151 
        
ภาระผูกพนัอื่น ๆ        
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้ 12,906  54,348  12,906  8,893 
สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ -  47,117  -  - 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  282,518  1,508,880  262,818  1,489,295 
รวม 295,424  1,610,345  275,724  1,498,188 
 

สัญญาเช่าท่ีดิน 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงท าสัญญาเช่าท่ีดินหลายแห่ง กลุ่มบริษทัจ่ายช าระค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนรวมเฉล่ีย
เดือนละ 7.79 ลา้นบาท สัญญามีระยะเวลา 30 ปี และจะส้ินสุดภายในปี 2562 - 2590  
 

30 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2563 คณะกรรมการไดพ้ิจารณาการจดัสรรก าไรสะสม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.46 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 232.3 ลา้นบาท  
 
 
 
 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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31 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยังไม่ได้ใช้     
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก[และปรับปรุง]ใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และคาดวา่จะ
มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เม่ือน ามาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก และจะมี
ผลบงัคบัใชก้บังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มีดงัต่อไปน้ี 
 

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

ต่างประเทศ 
 

*มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์าง
การเงินและหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการ
บญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะ
ท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใช้
อยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2562 
 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 16 ได้น าเสนอวิธีการบัญชีเดียวส าหรับผูเ้ช่า โดยผูเ้ช่าต้องรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ซ่ึงยกเวน้การรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้ นและ
สินทรัพยอ์า้งอิงท่ีมีมูลค่าต ่า ส่งผลใหก้ลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าด าเนินงาน ส่วน
การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่แตกต่างจากมาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นปัจจุบนั กล่าวคือ ผูใ้ห้เช่ายงัคง
ตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าเงินทุนหรือสัญญาเช่าด าเนินงาน เม่ือมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินบางฉบบัท่ีมี
ผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป  
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่องบการเงินในงวดแรกท่ีถือปฏิบติัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวขา้งตน้   
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