
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

และ 
รายงานการสอบทานของโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษัท อนิเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบ
แสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล ์จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด (มหาชน) ตามล าดับ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การ
รายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคัญ
ทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
ข้อมูลและเหตุการณ์ท่ีเน้น 
 
ขา้พเจา้ขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลขอ้ 3 ซ่ึงไดอ้ธิบายถึงผลกระทบต่อบริษทัและบริษทั
ย่อยจากการน านโยบายการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติัตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ทั้งน้ี ขอ้สรุปของขา้พเจา้ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลง
ไปเน่ืองจากเร่ืองน้ี  
 
 
 
 
(ธนิต โอสถาเลิศ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 5155 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤษภาคม 2563 
 
 



บริษัท อินเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 387,465              524,963            339,830              500,924            
ลูกหน้ีการคา้ 14 291,790              296,092            312,710              305,842            
ลูกหน้ีอ่ืน 323,669              387,817            339,341              366,885            
เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 14 -                      -                    5,004                  21,060              

เงินปันผลคา้งรับ -                      -                    -                      168,000            
สินคา้คงเหลือ 2,168,985           2,257,340         2,150,021           2,282,893         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 16,401                16,085              15,253                15,177              

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,188,310           3,482,297         3,162,159           3,660,781         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 14 12,969                5,000                -                      -                    
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                      -                    980,398              980,398            
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 7 1,567,283           1,154,855         1,311,836           939,178            
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 5,685,764           5,762,387         4,823,101           4,875,947         
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 3,467,595           -                    3,839,837           -                    
สิทธิการเช่า -                      1,451,263         -                      1,402,068         
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 67,346                72,444              40,234                43,653              
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 183,557              177,762            129,779              120,318            
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 108,559              95,393              105,176              92,237              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 11,093,073         8,719,104         11,230,361         8,453,799         

รวมสินทรัพย์ 14,281,383         12,201,401       14,392,520         12,114,580       

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำรงบกำรเงนิรวม

(พันบาท)

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

    (นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท อินเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 14 594,000              416,000            594,000              416,000            

เจา้หน้ีการคา้ 731,653              743,097            964,237              782,247            
เจา้หน้ีอ่ืน 723,341              1,168,865         654,695              1,085,461         
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 14 587,440              650,670            587,440              650,670            

ส่วนของหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่า
   การเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี) 14 46,717                8,880                72,928                7,675                
เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5, 14 -                      -                    107,016              337,604            

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 34,254                15,502              -                      -                    
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 53,807                55,334              39,935                41,776              

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 2,771,212           3,058,348         3,020,251           3,321,433         

หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว 14 3,139,542           3,598,061         3,139,542           3,598,061         
หน้ีสินตามสัญญาเช่า (2562: หนีสิ้นตามสัญญา
   เช่าการเงิน) 14 2,705,550           12,298              3,032,558           12,298              
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 230,104              224,925            160,386              156,092            

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 350,347              347,744            222,227              224,814            

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 6,425,543           4,183,028         6,554,713           3,991,265         

รวมหนีสิ้น 9,196,755           7,241,376         9,574,964           7,312,698         

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

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

    (นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท อินเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
(หุ้นสามัญจ านวน 505 ล้านหุ้น มูลค่า 5 บาทต่อหุ้น) 2,525,000           2,525,000         2,525,000           2,525,000         

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
(หุ้นสามัญจ านวน 505 ล้านหุ้น มูลค่า 5 บาทต่อหุ้น) 2,525,000           2,525,000         2,525,000           2,525,000         

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,741,110           1,741,110         1,741,110           1,741,110         
ก าไรสะสม
จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 214,000              214,000            214,000              214,000            
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 605,323              480,721            337,446              321,772            

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (2,094)                 (2,094)               -                      -                    
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 5,083,339           4,958,737         4,817,556           4,801,882         

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 1,289                  1,288                -                      -                    
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,084,628           4,960,025         4,817,556           4,801,882         

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 14,281,383         12,201,401       14,392,520         12,114,580       

    (นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร

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

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้ 10
รายไดจ้ากการขาย 2,076,222        2,299,729        2,071,048        2,298,666        
รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 134,863           126,246           82,860             86,786             
รายไดเ้งินปันผล 5, 6 413                  374                  -                  43,580             
รายไดด้อกเบ้ีย 496                  314                  352                  67                    
รายไดอ่ื้น 14,964             19,207             22,905             23,253             
รวมรำยได้ 2,226,958        2,445,870        2,177,165        2,452,352        

ค่าใช้จ่าย 10
ตน้ทุนขาย 1,122,498        1,291,734        1,253,271        1,419,378        
ตน้ทุนการให้เช่าและบริการ 73,281             72,121             45,556             48,065             
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 536,741           587,923           546,438           593,388           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 271,000           315,235           230,178           272,231           
รวมค่ำใช้จ่ำย 2,003,520        2,267,013        2,075,443        2,333,062        

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 223,438           178,857           101,722           119,290           

ตน้ทุนทางการเงิน 84,694             39,824             89,906             40,866             
ก ำไรก่อนภำษเีงนิได้ 138,744           139,033           11,816             78,424             

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 12 (20,568)            (7,496)             3,858               (673)                
ก ำไรส ำหรับงวด 118,176           131,537           15,674             77,751             

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

31 มีนาคม 31 มีนาคม
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

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

    (นายพิศิษฐ์  ปัทมสตัยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
6



บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน -                  22                    -                  -                  
ผลก าไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน -                  376                  -                  -                  
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่

ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั -                  (75)                  -                  -                  

รวมรำยกำรที่อำจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั -                  323                  -                  -                  

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี -                  323                  -                  -                  
ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 118,176           131,860           15,674             77,751             

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน)

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่            118,175            131,864              15,674              77,751 

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม                       1                  (327) -                  -                  
           118,176            131,537              15,674              77,751 

กำรแบ่งปันก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่            118,175            132,192              15,674              77,751 
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม                       1                  (332) -                  -                  

           118,176            131,860              15,674              77,751 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 0.23                 0.33                 0.03                 0.19                 

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

    (นายพิศิษฐ์  ปัทมสตัยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ)

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(พันบาท)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
7



บริษทั อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลต่างของอตัรา ผลก าไร รวม
ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกินทนุจากการ แลกเปล่ียนจาก จากการวดัมูลค่า องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ รวมธุรกิจภายใต้ ทนุส ารอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า สินทรัพย์ ของ ผูถื้อหุน้ ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ การควบคุมเดียวกนั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ทางการเงิน ส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที ่31 มนีำคม 2562

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

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

การจัดสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น
เงินปันผลให้ผูถื้อหุน้ของบริษทั 13 -              -                         -                   (1,200,000)      -                    -                         -                       (1,200,000)       -                  (1,200,000)      

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

   การเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 
เงินปันผลของบริษทัยอ่ยให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -              -                         -                   -                  -                    -                         -                       -                   (2)                    (2)                    

   รวมการเปลี่ยนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -              -                         -                   -                  -                    -                         -                       -                   (2)                    (2)                    

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของทีบั่นทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น -              -                         -                   (1,200,000)      -                    -                         -                       (1,200,000)       (2)                    (1,200,002)      

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

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

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

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

ก าไรสะสม
งบกำรเงนิรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ลงช่ือ........................................................กรรมการ                                             ลงช่ือ .................................................................กรรมการ
(นายพิศิษฐ์  ปัทมสตัยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ)

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
8



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลต่างของอตัรา รวม
ทุนเรือนหุ้น แลกเปล่ียนจาก องคป์ระกอบอ่ืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง ยงัไม่ได้ การแปลงคา่ ของ ผูถื้อหุ้น ท่ีไม่มีอ  านาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลคา่หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนำคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 ตำมที่รำยงำนในงวดก่อน 2,525,000         1,741,110         214,000            480,721            (2,094)                   (2,094)                 4,958,737           1,288                  4,960,025           

ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                    -                    -                    6,427                -                        -                     6,427                  -                     6,427                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 2,525,000         1,741,110         214,000            487,148            (2,094)                   (2,094)                 4,965,164           1,288                  4,966,452           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ก  าไรหรือขาดทุน -                    -                    -                    118,175            -                        -                     118,175              1                         118,176              
     ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                    -                    -                    -                    -                        -                     -                     -                     -                     
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                    -                    -                    118,175            -                        -                     118,175              1                         118,176              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2563 2,525,000         1,741,110         214,000            605,323            (2,094)                   (2,094)                 5,083,339           1,289                  5,084,628           

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

งบกำรเงินรวม

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

(พันบาท)

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทนุเรือนหุ้น

ท่ีออกและ ทนุส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2562

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

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทกึโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

การจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น

เงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั 13 -                           -                           (1,200,000)               (1,200,000)               

    รวมการจดัสรรส่วนทนุให้ผู้ถอืหุ้น -                           -                           (1,200,000)               (1,200,000)               

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ก  าไร -                           -                           77,751                     77,751                     

     ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                           -                           -                           -                           

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                           -                           77,751                     77,751                     

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

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

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ                                             ลงช่ือ .................................................................กรรมการ
(นายพิศิษฐ์  ปัทมสตัยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ)

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
10



บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทนุเรือนหุ้น

ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทนุส ารอง รวมส่วนของ

ช าระแลว้ มลูคา่หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 2,525,000                1,741,110                214,000                   321,772                   4,801,882                

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ก  าไร -                           -                           -                           15,674                     15,674                     

     ก  าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน -                           -                           -                           -                           -                           

รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                           -                           -                           15,674                     15,674                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2563 2,525,000                1,741,110                214,000                   337,446                   4,817,556                

ก าไรสะสม

(พันบาท)

ลงช่ือ........................................................กรรมการ                                             ลงช่ือ .................................................................กรรมการ
(นายพิศิษฐ์  ปัทมสตัยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
11



บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรส าหรับงวด 118,176        131,537        15,674          77,751          
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ภาษีเงินได้ 12 20,568          7,496            (3,858)           673               
ตน้ทุนทางการเงิน 84,694          39,824          89,906          40,866          
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 219,548        180,428        194,466        152,264        
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 6,767            31,172          5,048            21,029          
ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ 2,144            2,237            2,144            2,237            
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 1,122            255               758               248               
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนการแปลงค่างบการเงิน -                23                 -                -                
หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ 656               3,793            632               3,579            
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 1,483            1,622            1,242            1,476            
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (701)              (1,794)           (646)              (656)              
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 410               585               208               -                
ตดัจ าหน่ายรายไดสิ้ทธิการเช่า (2,425)           (2,425)           (2,425)           (2,425)           
ดอกเบ้ียรับ (496)              (314)              (352)              (67)                
เงินปันผลรับ 5, 6 (413)              (374)              -                (43,580)         

451,533        394,065        302,797        253,395        
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ 3,713            (19,478)         (7,336)           (11,019)         
ลูกหน้ีอ่ืน 64,275          (47,250)         27,671          (85,337)         
สินคา้คงเหลือ 86,871          112,369        131,630        149,890        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (318)              1,481            (77)                362               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (13,165)         (2,580)           (12,940)         (60)                
เจา้หน้ีการคา้ (12,592)         128,445        181,116        117,855        
เจา้หน้ีอ่ืน (107,324)       (63,152)         (135,579)       (79,683)         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (1,526)           2,227            (1,841)           1,599            
จ่ายผลประโยชน์พนกังาน (1,588)           (324)              (754)              -                
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 5,028            6,617            (162)              (583)              
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงาน 474,907        512,420        484,525        346,419        
จ่ายภาษีเงินได้ (9,404)           (10,040)         (5,788)           (6,515)           
กระแสเงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน          465,503          502,380          478,737 339,904        

ลงช่ือ........................................................กรรมการ                                             ลงช่ือ.................................................................กรรมการ
(นายพิศิษฐ์  ปัทมสตัยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(พันบาท)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

31 มีนาคม 31 มีนาคม

(พันบาท)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 496               314               409               60                 
เงินปันผลรับ 413               374               168,000        43,580          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (130,850)       (194,167)       (116,590)       (135,846)       
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,075            1,911            938               748               
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (23,779)         (24,190)         (15,707)         (3,070)           
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ตามสญัญาเช่า (169)              -                (169)              -                
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,398)           (13,631)         (2,398)           (11,913)         
เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                -                52,000          49,000          
เงินสดจ่ายให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                -                (36,000)         (89,000)         
กระแสเงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มำจำกกจิกรรมลงทุน (155,212)       (229,389)       50,483          (146,441)       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,156,000     2,092,500     1,156,000     1,794,500     
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (978,000)       (2,315,987)    (978,000)       (1,987,986)    
เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                -                230,000        1,137,000     
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 -                -                (460,000)       (1,096,000)    
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (521,749)       (125,021)       (521,749)       (123,503)       
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (2562: เงินสดท่ีผู้เช่าจ่าย
   เพ่ือลดจ านวนหนีสิ้นซ่ึงเกิดขึน้จากสัญญาเช่าการเงิน) (17,948)         (4,183)           (24,600)         (4,059)           
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                (2)                  -                -                
ดอกเบ้ียจ่าย (86,110)         (47,245)         (91,975)         (48,671)         
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงนิ (447,807)       (399,938)       (690,324)       (328,719)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (137,516)       (126,947)       (161,104)       (135,256)       
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการ
   เทียบเท่าเงินสด 18                 (3)                  10                 (3)                  
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ (137,498)       (126,950)       (161,094)       (135,259)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 524,963        326,434        500,924        223,334        
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัที่ 31 มีนำคม 387,465        199,484        339,830        88,075          

ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด

รำยกำรที่ไม่ใช่เงนิสด

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัมิไดช้ าระเงิน 36,984          89,994          22,489          80,587          
การรับรู้รายการสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 2,436,371     -                2,825,967     -                

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสตัยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ)
ลงช่ือ........................................................กรรมการ                                             ลงช่ือ.................................................................กรรมการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ  
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา  2019 (Covid-19) 
5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
7 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
9 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
10 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
11 สัญญาเช่า 
12 ภาษีเงินได ้
13 เงินปันผล 
14 เคร่ืองมือทางการเงิน 
15 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทัและบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกับการขายปลีก ขายส่งเคร่ืองเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและของ
ตกแต่งบา้น ให้เช่าและบริการพื้นท่ี และบริษทัย่อยบางแห่งด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิต น าเขา้ ส่งออก เป็น
ตวัแทนจ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองเรือน เคร่ืองใชใ้นบา้นเรือน ใหเ้ช่าพื้นท่ี ใหบ้ริการเช่าโกดงัและธุรกิจแฟรนไชส์ 

 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

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

งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไป
แล้ว ดังนั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการ
บญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 
 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
 16 

(ข) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบัติตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษัท ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งข้อมูลส าคัญท่ีใช้ในการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้ นไม่แตกต่างจากท่ี 
ได้อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 เวน้แต่การใช้วิจารณญาณและแหล่งข้อมูล 
ส าคญัใหม่ท่ีใชใ้นการประมาณการจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และการแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 และ 4 ตามล าดบั 

 

3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
และ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ผลกระทบของส่วนของผูถื้อหุน้จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 

ก าไรสะสม  

องคป์ระกอบ
อ่ืน 

ของส่วน 
ของผูถื้อหุ้น 

 

ก าไรสะสม  

องคป์ระกอบ
อ่ืน 

ของส่วน 
ของผูถื้อหุ้น 

 หมายเหตุ (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - ตามท่ีรายงาน  480,721  (2,094)  321,772  - 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) เน่ืองจาก         
การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน         
การจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงิน  ก(1) 8,034  -  -  - 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  (1,607)  -  -  - 
การถือปฏิบติัตาม TFRS 16 - สุทธิภาษีเงินได ้ ข -  -  -  - 

ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  487,148  (2,094)  321,772  - 

 
  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุง
ผลกระทบสะสมกับก าไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดังนั้น 
กลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีน าเสนอในปี 2562  

 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีให้ขอ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของ
อนุพนัธ์และการบญัชีป้องกนัความเส่ียง โดยผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี  

 

(1) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 (“TFRS 9”) จัดประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท 
ได้แก่ ราคาทุนตัดจ าหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรม 
ผา่นก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) โดยการจดัประเภทตาม TFRS 9 จะเป็นไปตามลกัษณะของกระแสเงินสด
ของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น ทั้งน้ี  
TFRS 9 ยกเลิกการจดัประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และ
เงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 

 

ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายจะรับรู้ดอกเบ้ียรับและ
ดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง เดิมกลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ีย
ตามสัญญา  

 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงการจดัประเภทการวดัมูลค่าภายใตม้าตรฐานเดิมและ TFRS 9 รวมถึงการกระทบยอดมูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินแต่ละประเภทของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  

 

งบกำรเงินรวม 
การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 การจดัประเภทตาม TFRS 9  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี 
 มูลค่ายติุธรรมผา่น 

ก าไรหรือขาดทุน  
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย-สุทธิ 
 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 524,963  -  524,963 
ลูกหน้ีการคา้ 296,092  -  296,092 
ลูกหน้ีอ่ืน 387,817  -  387,817 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน      

- ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความ
ตอ้งการของตลาด 5,000 

 
13,034 

 
- 

รวม 1,213,872  13,034  1,200,838 
      
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 416,000 

 
- 

 
416,000 

เจา้หน้ีการคา้ 743,097  -  743,097 
เจา้หน้ีอ่ืน 1,168,865  -  1,168,865 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4,248,731  -  4,248,731 
รวม 6,576,693  -  6,576,693 

 
 
 
 
 
 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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การจดัประเภทตามมาตรฐานเดิม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 การจดัประเภทตาม TFRS 9  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 มูลค่าตามบญัชี 

 
มูลค่ายติุธรรมผา่น 
ก าไรหรือขาดทุน  

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

-สุทธิ 
 (พันบาท) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 500,924  -  500,924 
ลูกหน้ีการคา้ 305,842  -  305,842 
ลูกหน้ีอ่ืน 366,885  -  366,885 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,060 

 
- 

 
21,060 

เงินปันผลคา้งรับ 168,000  -  168,000 
รวม 1,362,711  -  1,362,711 
      
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกูย้มื
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 416,000 

 
- 

 
416,000 

เจา้หน้ีการคา้ 782,247  -  782,247 
เจา้หน้ีอ่ืน 1,085,461  -  1,085,461 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4,248,731  -  4,248,731 
เงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 337,604 

 
- 

 
337,604 

รวม 6,870,043  -  6,870,043 
 
  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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(2) การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  
 

TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายขุองเคร่ืองมือทางการเงิน 
ในขณะท่ีเดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ีและ 
การคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดให้ใชว้ิจารณญาณในการประเมิน
ว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น
อยา่งไรและพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั ทั้งน้ี การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือปฏิบติักบัสินทรัพย์
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย สินทรัพยท่ี์เกิดจากสัญญาและเงินลงทุนในตราสารหน้ี 
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า ซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนใน
ตราสารทุน 

 

ข. TFRS 16 สัญญาเช่า 
 

ตั้ งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกับสัญญาท่ีเคยระบุว่าเป็น 
สัญญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ดว้ยวิธีปรับปรุง
ยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach)  
 

(1) ในฐานะผูเ้ช่า 
 

เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและประโยชน์ท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวขอ้ง
กับสัญญาเช่าในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ตาม  TFRS 16 กลุ่มบริษัท 
ได้ประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบด้วยส่วน 
ท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษัทจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีต้องจ่ายตามราคาขาย 
ท่ีเป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทรับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และ
หน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกับสัญญาเช่าดังกล่าวเปล่ียนแปลงไป 
โดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  

 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี 
 

- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีอายุสัญญาเช่า 
      ส้ินสุดภายใน 12 เดือน   

- ใชข้อ้เทจ็จริงท่ีทราบภายหลงัในการก าหนดอายสุัญญาเช่า   
- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสัญญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   
- พิจารณาตามการประเมินก่อนหน้าว่าสัญญาเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระหรือไม่ เพื่อเป็น 
      ทางเลือกในการทบทวนการดอ้ยค่า และ 

- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 
 

(2) ในฐานะผูใ้หเ้ช่า 
 

นโยบายการบญัชีท่ีกลุ่มบริษทัถือปฏิบติัในฐานะผูใ้ห้เช่าตาม TFRS 16 นั้นไม่แตกต่างจากท่ีถือปฏิบติัตาม 
TAS 17 ยกเวน้การให้เช่าช่วงซ่ึง TFRS 16 ก าหนดให้พิจารณาการจดัประเภทสัญญาเช่าช่วงจากสินทรัพย์
สิทธิการใช้อนัเกิดจากสัญญาเช่าหลกัแทนท่ีจะอา้งอิงถึงสินทรัพยอ์า้งอิงและการปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ี
ไดรั้บจากสัญญาออกเป็นส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่าตามมูลค่าของสัญญาเอกเทศ   

 

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16 งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มขึ้น 3,514,297  3,895,490 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพิ่มขึ้น 400,685  358,858 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง (27,348)  (26,313) 
สิทธิการเช่าลดลง (1,451,263)  (1,402,068) 
เจา้หน้ีอ่ืนลดลง (301,881)  (273,361) 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น 2,738,252  3,099,328 
 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 4,069,915  3,801,716 

ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น (49,583)  (29,398) 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย  ์
อา้งอิงมีมูลค่าต ่า 

 
(1,063) 

  
- 

สิทธิเลือกขยายอายสุัญญาเช่าท่ีมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผล 
วา่จะไดใ้ชสิ้ทธิ 2,019,868 

 
2,750,154 

 6,039,137  6,522,472 
มูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ีคิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่ม  
 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  2,738,252  3,099,328 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงินท่ีรับรู้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 21,178  19,973 
หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำที่รับรู้ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 2,759,430  3,119,301 
อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี)  6.47  6.34 

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าขา้งตน้แสดงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนงานการขายเฟอร์นิเจอร์และส่วน
งานการใหเ้ช่าพื้นท่ีตามล าดบั 
 

4 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือโคโรนำ 2019 (Covid-19) 
 

ในเดือนมีนาคม 2563 ส่วนงานราชการไดก้ าหนดให้มีการปิดสถานท่ีให้บริการและสถานประกอบการหรือลดเวลา
ประกอบกิจการของกลุ่มบริษัทเป็นการชั่วคราว ตั้ งแต่วนัท่ี 22 มีนาคม 2563 เพื่อจะจ ากัดผลกระทบจากการ 
แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ทั้งน้ี ผูบ้ริหารมีการติดตามสถานการณ์ดงักล่าวอย่าง
ใกลชิ้ดเพื่อให้มัน่ใจว่าพนักงานของกลุ่มบริษทัปลอดภยัและพยายามอย่างยิ่งยวดในการควบคุมให้มีผลกระทบ 
ต่อธุรกิจใหน้้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่
ส้ินสุด ท าให้เกิดความไม่แน่นอนในการประมาณการผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัจึงเลือกปฏิบติัตาม
แนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบ
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา 2019 )COVID-19( ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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(ก) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

กลุ่มบริษัทพิจารณาการด้อยค่าของลูกหน้ีการค้าตามวิธีการอย่างง่าย (Simplified approach) โดยใช้ข้อมูล 
ผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตมาพิจารณาอัตราการสูญเสีย  (loss rate) และไม่น าข้อมูลท่ีมีการคาดการณ์ 
ในอนาคต (Forward-looking information) มาพิจารณา 
 

กลุ่มบริษัทเลือกไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งช้ีการด้อยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ /
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน/สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

 

(ข) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

กลุ่มบริษทัเลือกไม่น าขอ้มูลสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพียงพอของก าไร
ทางภาษีในอนาคตเพื่อใชใ้นการทบทวนมูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

 

5 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 6 กลุ่มบริษทัไม่มีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนท่ีมี
ความสัมพนัธ์เปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
 

นโยบายการก าหนดราคาไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม สรุปไดด้งัน้ี   
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  1,149  2,355 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ -  -  55,292  54,349 
ดอกเบ้ียรับ -  -  38  48 
รายไดจ้ากการใหใ้ชแ้ฟรนไชส์ -  -  320  319 
รายไดอ่ื้น -  -  10,573  10,593 
ซ้ือสินคา้ -  -  462,171  480,694 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
รายจ่ายค่าเช่าและบริการ -  -  18,839  36,641 
ตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่า -  -  -  1,351 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอ่ืน -  -  20,019  6,870 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  423  1,815 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า -  -  8,183  - 
ซ้ือสินทรัพยถ์าวร -  -  2,684  - 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
     ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 40,026  42,454  27,620  28,493 
     ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 6,698  788  5,048  757 
รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 46,724  43,242  32,668  29,250 
        
บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 2,257  3,535  549  213 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 1,512  4,035  -  1,611 
เงินปันผลรับ 413  374  -  - 
รายไดจ้ากการใหใ้ชแ้ฟรนไชส์ 165  165  -          - 
รายไดอ่ื้น 539  2,879  8                 6 
ซ้ือสินคา้ 48,669  45,683  41,729  37,296 
รายจ่ายค่าเช่าและบริการ 4,600  29,562  -       23,511 
ตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่า -  7,105  -         6,421 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอ่ืน 20,694  15  19,990        - 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 27,823  -  24,766  - 

 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 มีนาคม 

2563 
 

31 ธนัวาคม 
2562 

 31 มีนาคม 
2563 

 
31 ธนัวาคม 

2562 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  46,564  27,616 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,246  1,796  326  183 
รวม 2,246  1,796  46,890  27,799 
        
ลูกหน้ีอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  43,871  3,624 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,691  4,653  1,691  4,653 
รวม 1,691  4,653  45,563  8,277 

 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียค้างรับ  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  31 มีนาคม 

2563 
 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น  5,000  21,000 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  4  60 
รวม  5,004  21,060 

 

 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 
 2562   2563  2562  เพิ่มขึ้น  (ลดลง)   2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 1.65  0.88  21,000  36,000  (52,000)  5,000 
รวม     21,000      5,000 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  31 มีนาคม 

2563 
 

31 ธนัวาคม 
2562 

 31 มีนาคม 
2563 

 
31 ธนัวาคม 

2562 
 (พันบาท) 
เงินปันผลค้างรับ        
บริษทัยอ่ย -  -  -  168,000 
รวม -  -  -  168,000 
        
สิทธิการเช่า        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  448,238  -  404,438 
รวม -  448,238  -  404,438 
        
สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่รับรู้ 
เป็นอสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

       

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 331,351  -  291,219  - 
รวม 331,351  -  291,219  - 
        
สินทรัพย์สิทธิการใช้        
บริษทัยอ่ย -  -  596,969  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,698,085  -  1,457,953  - 
รวม 1,698,085  -  2,054,922  - 
        
เจ้าหนี้การค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  517,964  291,272 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33,896  27,310  25,632  17,452 
รวม 33,896  27,310  543,596  308,724 
        
เจ้าหนี้อื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  10,705  10,681 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  131,129  -  115,716 
รวม -  131,129  10,705  126,397 
        



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  31 มีนาคม 

2563 
 

31 ธนัวาคม 
2562 

 31 มีนาคม 
2563 

 
31 ธนัวาคม 

2562 
 (พันบาท) 
        
หนี้สินตามสัญญาเช่า        
บริษทัยอ่ย -  -  600,474  - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,672,051  -  1,454,354  - 
รวม 1,672,051  -  2,054,828  - 
        
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,090  2,255  -  - 
รวม 2,090  2,255  -  - 

 

เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียค้างจ่าย   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
  (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
เงินกูย้มืระยะสั้น  107,000  337,000 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  16  604 
รวม  107,016  337,604 

 

 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

31 มีนาคม 
 2562   2563  2562  เพิ่มขึ้น  (ลดลง)   2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 0.88 - 0.98  0.88 - 0.98  337,000  230,000  (460,000)  107,000 
รวม     337,000      107,000 
 

 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  

 31 มีนาคม 
2563 

 
31 ธนัวาคม 

2562 
 31 มีนาคม 

2563 
 

31 ธนัวาคม 
2562 

 (พันบาท) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  346  -  30 
รวม -  346  -  30 

 

ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัอื่น ๆ    
ภาระค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือธนาคาร 1,667,585  1,667,585 
สัญญาบริการอาคารพื้นท่ีขาย -  46,659 
รวม 1,667,585  1,714,244 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                               (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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6 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

 สัดส่วนความเป็น

เจา้ของ 

  

ทุนช าระแลว้ 

  

ราคาทุน 

  

การดอ้ยค่า 

  

ราคาทุน-สุทธิ 

 เงินปันผลรับส าหรับงวด

สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   31 

มีนาคม 
 

31 

ธนัวาคม 

 31 

มีนาคม 
 

31 

ธนัวาคม 

 31  

มีนาคม 
 

31 

ธนัวาคม 

 31  

มีนาคม 
 

31 

ธนัวาคม 

 31  

มีนาคม 
 

31 

ธนัวาคม 

 31  

มีนาคม 
 

31  

มีนาคม 

   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

   (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  -  - 

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  -  43,580 

บริษัทย่อยทางอ้อม                          

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



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

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

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

7 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน(ไม่รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช้)ระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
ระบบสาธารณูปโภค 25,410  -  24,121  - 
งานระหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 5,358  (759)  3,108  (17) 
รวม 30,768  (759)  27,229  (17) 

 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้รับรู้เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มีดงัน้ี 
 

 
   

งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
สินทรัพย์สิทธิการใช้   ท่ีดิน   ท่ีดิน 
 หมายเหตุ  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  3(ข)  400,685  358,858 
หัก ค่าเส่ือมราคา   (5,853)  (4,158) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563   394,832  354,700 

 
 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
31 

8 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
อาคารและส่วนปรับปรุง 360  (201)  -  - 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 14,139  (83)  678  (2) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 30,694  (483)  32,682  (483) 
ยานพาหนะ 2,760  (27,348)  2,760  (26,313) 
ระบบสาธารณูปโภค 2,644  (23,522)  2,599  (23,522) 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 74,045  (11,358)  69,540  (15) 
รวม 124,642  (62,995)  108,259  (50,335) 

 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีการโอนยานพาหนะซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 27.35 ลา้นบาทและ 
26.31 ลา้นบาท ตามล าดบั ท่ีเป็นสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จากการน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 
 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัมีการโอนระบบสาธารณูปโภคไปเป็นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 23.52 ลา้นบาท 
 
 

 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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9 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้ะหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินรวม 
สินทรัพย์สิทธิการใช้   ท่ีดิน  อาคาร  ยานพาหนะ  รวม 
 หมายเหตุ  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  3(ข)  3,181,432  222,401  110,464  3,514,297 
เพิ่มขึ้น   10,356  -  599  10,955 
หัก ค่าเส่ือมราคา   (39,530)  (7,388)  (8,930)  (55,848) 
หัก โอนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   -  -  (1,809)  (1,809) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563   3,152,258  215,013  100,324  3,467,595 
 

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
สินทรัพย์สิทธิการใช้   ท่ีดิน  อาคาร  ยานพาหนะ  รวม 
 หมายเหตุ  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  3(ข)  3,564,176  222,401  108,913  3,895,490 
เพิ่มขึ้น   10,356  -  599  10,955 
หัก ค่าเส่ือมราคา   (48,711)  (7,388)  (8,700)  (64,799) 
หัก โอนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   -  -  (1,809)  (1,809) 
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2563   3,525,821  215,013  99,003  3,839,837 
 

 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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10 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดือน การขายเฟอร์นิเจอร์  การผลิตเฟอร์นิเจอร์  การให้เช่าพ้ืนท่ีและบริการ  ส่วนงานอื่นๆ  รายการตดับญัชีระหว่างกนั  รวม 

ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน                        

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 2,074,407  2,296,311  1,815  3,418  133,120  124,857  1,743  1,389  -  -  2,211,085  2,425,975 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 1,149  2,355  467,475  481,773  67,640  67,527  11,203  11,224  (547,467)  (562,879)  -  - 

รวมรำยได้ 2,075,556  2,298,666  469,290  485,191  200,760  192,384  12,946  12,613  (547,467)  (562,879)  2,211,085  2,425,975 

                        

ประเภทสินค้ำและบริกำรหลัก                        

สินคา้เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองนอน 1,539,216  1,634,754  467,475  481,773  -  -  -  -  (468,624)  (484,128)  1,538,067  1,632,399 

สินคา้เคร่ืองตกแต่ง 360,644  411,293  -  -  -  -  -  -  -  -  360,644  411,293 

เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 171,188  252,619  -  -  -  -  -  -  -  -  171,188  252,619 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการพ้ืนท่ี -  -  -  -  200,760  192,384  12,946  12,613  (78,843)  (78,751)  134,863  126,246 

อื่นๆ  4,508  -  1,815  3,418  -  -  -  -  -  -  6,324  3,417 

รวมรำยได้ 2,075,556  2,298,666  469,290  485,191  200,760  192,384  12,946  12,613  (547,467)  (562,879)  2,211,085  2,425,975 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดือน การขายเฟอร์นิเจอร์  การผลิตเฟอร์นิเจอร์  การให้เช่าพ้ืนท่ีและบริการ  ส่วนงานอื่นๆ  รายการตดับญัชีระหว่างกนั  รวม 

ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                        

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 2,075,556  2,298,666  469,290  485,191  -  -  -  -  (468,624)  (484,128)  2,076,222  2,299,729 

ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  -  -  200,760  192,384  12,946  12,613  (78,843)  (78,751)  134,863  126,246 

รวมรำยได้ 2,075,556  2,298,666  469,290  485,191  200,760  192,384  12,946  12,613  (547,467)  (562,879)  2,211,085  2,425,975 

                        

ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 818,563  879,288  126,128  115,774  61,165  55,092  12,627  12,294  (3,177)  (328)  1,015,306  1,062,120 

รายไดท่ี้ไม่ไดปั้นส่วน                     15,873  19,825 

ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                     (632,529)  (732,321) 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย                     (175,212)  (170,767) 

ตน้ทุนทางการเงิน                     (84,694)  (39,824) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                     (20,568)  (7,496) 

ก ำไรส ำหรับงวด                     118,176  131,537 

                        

                        



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินรวม 

ส าหรับงวดสามเดือน การขายเฟอร์นิเจอร์  การผลิตเฟอร์นิเจอร์  การให้เช่าพ้ืนท่ีและบริการ  ส่วนงานอื่นๆ  รายการตดับญัชีระหว่างกนั  รวม 

ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 

                        

สินทรัพยส่์วนงาน                        

   ณ วนัที่ 31 มีนาคม /  

31 ธนัวาคม 12,449,736  10,823,884  2,049,219  1,871,829  2,297,400  1,593,163  332,143 

 

307,816  (2,853,490) 

 

(2,395,291)  14,281,383 

 

12,201,401 

                        

หน้ีสินรวม                        

   ณ วนัที่ 31 มีนาคม /  

31 ธนัวาคม 8,890,048  6,814,806  778,373  669,843  953,916  728,363  33,121 

 

15,518  (1,458,702) 

 

(987,155)  9,196,755 

 

7,241,376 
 
 

 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวันที ่31 มีนาคม การขายเฟอร์นิเจอร์  
การใหเ้ช่าพื้นท่ี 
และบริการ  รวม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ประเภทสินค้ำและบริกำรหลัก            
สินคา้เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองนอน 1,539,216  1,634,754  -  -  1,539,216  1,634,754 
สินคา้เคร่ืองตกแต่ง 360,644  411,293  -  -  360,644  411,293 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 171,188  252,619  -  -  171,188  252,619 
รายไดค้่าเช่าและคา่บริการพื้นท่ี -  -  82,860  86,786  82,860  86,786 
รวมรำยได้ 2,071,048  2,298,666  82,860  86,786  2,153,908  2,385,452 
            
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้             
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 2,071,048  2,298,666  -  -  2,071,048  2,298,666 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  82,860  86,786  82,860  86,786 
รวมรำยได้ 2,071,048  2,298,666  82,860  86,786  2,153,908  2,385,452 

 

11 สัญญำเช่ำ 

ส าหรับงวดงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร 
 (พันบาท) 

รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน    
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  44,105  48,892 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้นและสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 8,494  15,060 

 

กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าท่ีแสดงในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีจ านวน 62.05 ลา้นบาท และ 73.49 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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12 ภำษีเงินได้ 
 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนักท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใช้กับรายไดก่้อนภาษีเงินได้ของงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินได ้
ท่ีแท้จริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาสามดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2563 คือร้อยละ 14.83 และ -32.65 ตามล าดับ (2562: ร้อยละ 5.39 และ 0.86 ตามล าดับ) การเปล่ียนแปลงในอตัรา
ภาษีเงินได้ท่ีแท้จริงมีสาเหตุหลกัจากสิทธิยกเวน้ภาษีเงินได้ เช่น สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนและ
รายไดเ้งินปันผล  
 

13 เงินปันผล 
 

เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุ้น มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
ปี 2562      
เงินปันผลประจ าปี 22 มีนาคม 2562 เมษายน 2562 3.00  1,200 

 
14 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดับชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล
มูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตาม
บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 

มูลค่า
ยติุธรรมผา่น
ก าไรหรือ
ขาดทุน 

 
ราคาทุน 

ตดัจ าหน่าย 
- สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน              
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน              
ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่น 
ความตอ้งการของตลาด 12,969  -  12,969  -  -  12,969  12,969 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 12,969  -  12,969         

              

หนี้สินทางการเงิน              
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน -  3,726,982  3,726,982  -  -  3,726,982  3,726,982 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  2,752,267  2,752,267  -  -  2,752,267  2,752,267 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน -  6,479,249  6,479,249         
 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 
ราคาทุนตดั

จ าหน่าย - สุทธิ  รวม 
 

ระดบั 1 
 

ระดบั 2 
 

ระดบั 3 
 

รวม 
 (พันบาท) 
หนี้สินทางการเงิน            
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนั
การเงิน 3,726,982  3,726,982  -  -  3,726,982  3,726,982 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3,105,486  3,105,486  -  -  3,105,486  3,105,486 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน 6,832,468  6,832,468         
 
 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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 2562          
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการ
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 
 

 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 
 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม  
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  การคิดลดกระแสเงินสด 

 

มูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนอ่ืน ๆ เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี 
 

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กูย้ืมระยะสั้นและเงินกูย้ืมระยะสั้นเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี เน่ืองจาก
ส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือทางการเงินเหล่าน้ีมีดอกเบ้ียในอตัราตลาด 

 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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ลูกหน้ีการค้า งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ลูกหน้ีการคา้  
ค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่า 

 
ลูกหน้ีการคา้  

ค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 119,801  -  117,611  - 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 161,047  -  184,785  - 
3 ถึง 6 เดือน 4,170  -  3,925  - 
6 ถึง 12 เดือน 6,426  -  6,119  - 
มากกวา่ 12 เดือน 8,092  7,746  7,595  7,325 

รวม 299,536  7,746  320,035  7,325 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (7,746)    (7,325)   
สุทธิ 291,790    312,710   

 

ลูกหน้ีการค้า งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงิน 

เฉพำะกิจกำร 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562    
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 122,555  117,420 
เกินก าหนดช าระ     
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 148,284  163,514 
3 ถึง 6 เดือน 23,606  23,349 
6 ถึง 12 เดือน 642  605 
มากกวา่ 12 เดือน 8,153  7,705 

รวม 303,240  312,593 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (7,148)  (6,751) 
สุทธิ 296,092  305,842 
    

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนั ถึง 60 วนั 
 
 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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15 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563  
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน     
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 1,967  - 
รวม 1,967  - 
    
ภาระผูกพนัอื่นๆ    
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้ 14,968  14,968 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 293,484  273,784 
สัญญาบริการรักษาความปลอดภยั 15,895  11,018 
สัญญาบริการท าความสะอาด 4,519  596 
รวม 328,866  300,366 
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