
 
  

  

 
 
 
 
 
  
 
 

บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 



 
 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษัท อนิเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) 
 

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ  ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน 2563 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด 
(มหาชน) และบริษทัยอ่ย และของเฉพาะบริษทั อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล ์จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคัญ
ทั้งหมดซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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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 
5 พฤศจิกายน 2563 
 



บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 62,831                    524,963            24,637              500,924            

ลูกหนีการคา้ 15 175,996                  296,092            186,810            305,842            

ลูกหนีอืน 240,103                  387,817            255,903            366,885            

เงินให้กูยื้มระยะสนัและดอกเบียคา้งรับ

 กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5, 15 -                         -                    60,337              21,060              

เงินปันผลคา้งรับ 5 -                         -                    -                    168,000            

สินคา้คงเหลือ 1,951,701               2,257,340         1,930,943         2,282,893         

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 14,574                    16,085              13,599              15,177              

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,445,205               3,482,297         2,472,229         3,660,781         

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 15 13,088                    5,000                 -                    -                    

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                         -                    980,398            980,398            

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 3, 7 1,541,201               1,154,855         1,285,199         939,178            

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3, 8 5,469,721               5,762,387         4,659,764         4,875,947         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 3, 9 3,353,273               -                    3,707,961         -                    

สิทธิการเช่า 3 -                         1,451,263         -                    1,402,068         

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 64,417                    72,444              40,454              43,653              

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 193,191                  177,762            136,949            120,318            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 120,515                  95,393              116,058            92,237              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10,755,406            8,719,104         10,926,783       8,453,799         

รวมสินทรัพย์ 13,200,611            12,201,401       13,399,012       12,114,580       

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

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสัน

จากสถาบนัการเงิน 412,953                  416,000            287,953            416,000            

เจา้หนีการคา้ 712,827                  743,097            1,227,175         782,247            

เจา้หนีอืน 3 813,238                  1,168,865         741,756            1,085,461         

เงินปันผลคา้งจ่าย 14 75,767                    -                    75,767              -                    

ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี 10, 15 339,674                  650,670            339,674            650,670            

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

   ภายในหนึงปี (2562: หนีสินตามสัญญาเช่า

   การเงินทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี) 3, 15 35,454                    8,880                 63,226              7,675                 

เงินกูย้ืมระยะสนัและดอกเบียคา้งจ่าย 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5, 15 -                         -                    5,005                 337,604            

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 25,009                    15,502              -                    -                    

หนีสินหมุนเวียนอืน 43,806                    55,334              34,245              41,776              

รวมหนีสินหมุนเวียน 2,458,728               3,058,348         2,774,801         3,321,433         

หนีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาว 10, 15 2,541,990               3,598,061         2,541,990         3,598,061         

หนีสินตามสัญญาเช่า (2562: หนีสินตามสัญญา

   เช่าการเงิน) 3, 15 2,693,537               12,298              3,006,432         12,298              

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียน

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 229,096                  224,925            161,322            156,092            

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 340,608                  347,744            216,800            224,814            

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 5,805,231               4,183,028         5,926,544         3,991,265         

รวมหนีสิน 8,263,959               7,241,376         8,701,345         7,312,698         

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2563 2562 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน

(หุ้นสามัญจาํนวน 505 ล้านหุ้น มูลค่า 5 บาทต่อหุ้น) 2,525,000               2,525,000         2,525,000         2,525,000         

ทุนทีออกและชาํระแลว้

(หุ้นสามัญจาํนวน 505 ล้านหุ้น มูลค่า 5 บาทต่อหุ้น) 2,525,000               2,525,000         2,525,000         2,525,000         

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,741,110               1,741,110         1,741,110         1,741,110         

กาํไรสะสม

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 222,400                  214,000            222,400            214,000            

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 448,948                  480,721            209,157            321,772            

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (2,094)                    (2,094)               -                    -                    

รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 4,935,364               4,958,737         4,697,667         4,801,882         

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,288                      1,288                 -                    -                    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,936,652               4,960,025         4,697,667         4,801,882         

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 13,200,611            12,201,401       13,399,012       12,114,580       

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวงิมอลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้ 11

รายไดจ้ากการขาย 1,857,432   2,275,047      1,858,103   2,260,692   

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 117,304      146,413         71,446        97,643        

ดอกเบียรบั 93               596                524             781             

รายไดอื้น 14,950        26,856           22,238        31,553        

รวมรายได้ 1,989,779   2,448,912      1,952,311   2,390,669   

ค่าใช้จ่าย 11

ตน้ทุนขาย 929,733      1,248,953      1,073,939   1,370,363   

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 66,413        78,113           42,036        51,009        

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 490,618      603,724         500,733      613,922      

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 264,897      313,614         226,544      270,962      

รวมค่าใช้จ่าย 1,751,661   2,244,404      1,843,252   2,306,256   

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 238,118      204,508         109,059      84,413        

ตน้ทุนทางการเงิน 12 66,782        50,513           71,186        50,895        

กําไรก่อนภาษเีงนิได้ 171,336      153,995         37,873        33,518        

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ (25,760)      11,625 (1,811)        10,342

กําไรสําหรับงวด 145,576      165,620         36,062        43,860        

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

30 กนัยายน 30 กนัยายน

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวงิมอลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี -             -                -             -             

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 145,576      165,620         36,062        43,860        

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 145,575      165,619         36,062        43,860        

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1                 1                    -             -             

กําไรสําหรับงวด 145,576      165,620         36,062        43,860        

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 145,575      165,619         36,062        43,860        

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1                 1                    -             -             

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 145,576      165,620         36,062        43,860        

กําไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.29            0.34               0.07            0.09            

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด สาํหรับงวดสามเดือนสินสุด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ)

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวงิมอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

(ปรับปรุงใหม่)

รายได้ 11

รายไดจ้ากการขาย 5,679,957  6,828,593     5,675,707  6,807,528  

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 335,619     413,227        228,863     276,920     

รายไดเ้งินปันผล 5, 6 413            374               167,661     491,420     

ดอกเบียรับ 3,721         1,210            3,603         1,254         

รายไดอื้น 49,654       77,585          70,714       85,442       

รวมรายได้ 6,069,364  7,320,989     6,146,548  7,662,564  

ค่าใช้จ่าย 11

ตน้ทุนขาย 3,053,548  3,797,937     3,404,945  4,166,901  

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 201,076     229,137        127,798     151,896     

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 1,491,018  1,778,870     1,519,926  1,801,239  

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 779,219     919,873        662,607     795,703     

รวมค่าใช้จ่าย 5,524,861  6,725,817     5,715,276  6,915,739  

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 544,503     595,172        431,272     746,825     

ตน้ทุนทางการเงิน 12 228,746     138,486        241,853     140,697     

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 315,757     456,686        189,419     606,128     

(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 13 (37,506)      (1,552)           14,416       6,724

กาํไรสําหรับงวด 278,251     455,134        203,835     612,852     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท)

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวงิมอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2563 2562 2563 2562

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

รายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน -             (241)              -             -             

การเปลียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของเงินลงทุนเผอืขาย

ส่วนทีโอนไปกาํไรหรือขาดทุน -             (1,734)           -             -             

ภาษีเงินไดข้องรายการทีอาจถูกจดัประเภทใหม่

ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -             347 -             -             

รวมรายการทอีาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั -             (1,628)           -             -             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี -             (1,628)           -             -             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 278,251     453,506        203,835     612,852     

การแบ่งปันกาํไร (ขาดทุน)

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 278,250     455,436        203,835     612,852     

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1                (302)              -             -             

กาํไรขาดทุนสําหรับงวด 278,251     455,134        203,835     612,852     

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 278,250     453,943        203,835     612,852     

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1                (437)              -             -             

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 278,251     453,506        203,835     612,852     

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.55           1.07              0.40           1.43           

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

30 กนัยายน 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลต่างของอตัรา ผลกาํไร รวม

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินทุนจากการ แลกเปลียนจาก จากการวดัมูลค่า องคป์ระกอบอนื รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทอีอกและ รวมธุรกิจภายใต้ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า สินทรัพย์ ของ ผูถื้อหุ้น ทไีม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ การควบคุมเดียวกนั มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ทางการเงิน ส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2562

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

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

เพมิหุ้นสามญั 525,000      -                        1,730,137          -                -                -                   -                  -                  2,255,137        -                  2,255,137      

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

เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 14 -              -                        -                     -                (2,450,000)    -                   -                  -                  (2,450,000)       -                  (2,450,000)     

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

การเปลียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

เงินปันผลของบริษทัยอ่ยให้กบัส่วนไดเ้สียทไีม่มีอาํนาจควบคุม -              -                        -                     -                -                -                   -                  -                  -                   (2)                    (2)                   

รวมการเปลียนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -              -                        -                     -                -                -                   -                  -                  -                   (2)                    (2)                   

รวมรายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น 525,000      (286,434)               1,730,137          -                (2,163,566)    -                   -                  -                  (194,863)          (2)                    (194,865)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

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

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

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -              -                        -                     -                455,436        (106)                 (1,387)             (1,493)             453,943           (437)                453,506         

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

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

(นายพศิิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอนืของส่วนของผูถื้อหุ้น

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

(พนับาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั อินเดก็ซ์ ลิฟวงิมอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลตา่งของอตัรา รวม

ทุนเรือนหุน้ แลกเปลียนจาก องคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงคา่ ของ ผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลคา่หุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2563

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 ตามทรีายงานในงวดก่อน 2,525,000         1,741,110             214,000             480,721           (2,094)                  (2,094)                 4,958,737         1,288               4,960,025          

ผลกระทบจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                    -                       -                     6,427               -                       -                      6,427                -                   6,427                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 2,525,000         1,741,110             214,000             487,148           (2,094)                  (2,094)                 4,965,164         1,288               4,966,452          

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

      เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 14 -                    -                       -                     (308,050)          -                       -                      (308,050)           -                   (308,050)            

     รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                    -                       -                     (308,050)          -                       -                      (308,050)           -                   (308,050)            

     การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย

     เงินปันผลของบริษทัยอ่ยใหก้บัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -                    -                       -                     -                   -                       -                      -                    (1)                     (1)                       

     รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -                    -                       -                     -                   -                       -                      -                    (1)                     (1)                       

รวมรายการกบัผู้ถือหุ้นทีบนัทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                       -                     (308,050)          -                       -                      (308,050)           (1)                     (308,051)            

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือ (ขาดทุน) -                    -                       -                     278,250           -                       -                      278,250            1                      278,251             

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                    -                       -                     -                   -                       -                      -                    -                   -                     

รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสําหรับงวด -                    -                       -                     278,250           -                       -                      278,250            1                      278,251             

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย -                    -                       8,400                 (8,400)              -                       -                      -                    -                   -                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 กนัยายน 2563 2,525,000         1,741,110             222,400             448,948           (2,094)                  (2,094)                 4,935,364         1,288               4,936,652          

(นายพศิิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

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

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั อินเดก็ซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2562

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   เงินทุนทีได้รับจากผู้ถือหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เพมิหุ้นสามญั 525,000            1,730,137         -                    -                    2,255,137         

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 14 -                    -                    -                    (2,450,000)        (2,450,000)        

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

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือ (ขาดทุน) -                    -                    -                    612,852            612,852            

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                    -                    -                    -                    -                    

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    612,852            612,852            

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

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

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

(พันบาท)

กาํไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั อินเดก็ซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2563

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

รายการกบัผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น

   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 14 -                    -                    -                    (308,050)           (308,050)           

   รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -                    -                    -                    (308,050)           (308,050)           

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือ (ขาดทุน) -                    -                    -                    203,835            203,835            

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                    -                    -                    -                    -                    

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                    -                    -                    203,835            203,835            

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย -                    -                    8,400                (8,400)               -                    

ยอดคงเหลือ ณ วันที 30 กนัยายน 2563 2,525,000         1,741,110         222,400            209,157            4,697,667         

กาํไรสะสม

(พันบาท)

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 278,251       455,134       203,835       612,852       

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 13 37,506         1,552           (14,416)        (6,724)          

ตน้ทุนทางการเงิน 228,746       138,486       241,853       140,697       

ค่าเสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 669,826       559,609       587,472       467,973       

ส่วนลดคา่เช่าตามสญัญาเช่าจากผูใ้หเ้ช่าเนืองจากสถานการณ์

   การแพร่ระบาดของโรคติดเชือโคโรนา 2019 4 12,817         -               12,553         -               

ประมาณการหนีสินผลประโยชนพ์นกังาน 20,302         41,061         15,145         28,336         

ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ 12,705         7,238           12,705         7,238           

ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึน 446              (192)             365              36                

กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผือขาย -               (2,305)          -               -               

หนีสูญและหนีสงสยัจะสูญ 1,550           3,972           502              3,799           

ขาดทุนจากการปรับมูลคา่สินคา้ 15,915         2,746           15,611         4,895           

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

   อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,226)          (2,317)          (2,042)          324              

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์

   สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,037           5,156           2,836           4,591           

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

ดอกเบียรับ (3,721)          (1,210)          (3,603)          (1,254)          

เงินปันผลรับ (413)             (374)             (167,661)      (491,420)      

กาํไรจากการปรับมูลค่ายติุธรรมเงินลงทุนอืน (54)               -               -               -               

1,267,412    1,201,281    897,880       764,068       

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

การเปลยีนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 118,269       43,133         118,294       47,846         

ลูกหนีอืน 161,727       (59,844)        122,063       (155,548)      

สินคา้คงเหลือ 289,724       (119,186)      336,338       (180,084)      

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,511           (357)             1,579           (1,164)          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (25,122)        (5,520)          (23,822)        479              

เจา้หนีการคา้ (30,399)        144,947       444,847       172,281       

เจา้หนีอืน (30,262)        151              (57,286)        (28,613)        

หนีสินหมุนเวียนอืน (11,528)        10,855         (7,532)          9,289           

จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน (16,130)        (1,499)          (9,915)          (370)             

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 138              17,380         (739)             (634)             

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 1,725,340    1,231,341    1,821,707    627,550       

จ่ายภาษเีงินได้ (58,160)        (121,286)      (12,409)        (4,182)          

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดําเนินงาน 1,667,180    1,110,055    1,809,298    623,368       

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 2,776           1,210           2,382           1,239           

เงินปันผลรับ 413              374              335,661       491,420       

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผือขาย -               67,951         -               -               

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (211,794)      (440,456)      (191,325)      (340,220)      

เงินสดจ่ายเพือซืออสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (33,535)        (41,223)        (16,154)        (9,188)          

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

   อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 3,686           4,936           3,391           1,752           

เงินสดจ่ายเพือซือสิทธิการเช่า (169)             (422)             (169)             (422)             

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (16,274)        (16,865)        (16,041)        (14,789)        

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 -               -               (221,000)      221,232       

เงินสดจ่ายใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 -               -               182,000       (248,232)      

กระแสเงนิสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกจิกรรมลงทุน (254,897)      (424,495)      78,745         102,792       

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท)

สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนสินสุด

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

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

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

เงินเบิกเกินบญัชี 13,453         (100,487)      13,453         (100,486)      

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน 3,864,500    7,305,500    3,025,500    5,936,500    

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มืระยะสนัจากสถาบนัการเงิน (3,881,000)   (7,672,500)   (3,167,000)   (6,273,500)   

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 -               -               235,000       2,533,000    

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มืจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 5 -               -               (567,000)      (2,541,000)   

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -               2,550,000    -               2,550,000    

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (1,367,067)   (904,949)      (1,367,067)   (900,388)      

เงินสดจ่ายเพือชาํระหุน้กู ้ -               (1,300,000)   -               (1,300,000)   

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสญัญาเช่า (2562 : เงินสดทีผู้ เช่าจ่ายเพือลดจาํนวน

   หนสิีนซึงเกิดขึนจากสัญญาเช่าทางการเงิน) (41,641)        (11,227)        (60,845)        (10,843)        

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (232,283)      (2,450,000)   (232,283)      (2,450,000)   

เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม (1)                 (2)                 -               -               

ดอกเบียจา่ย (230,392)      (152,561)      (244,098)      (154,844)      

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (1,874,431)   (481,089)      (2,364,340)   (456,424)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน (462,148)      204,471       (476,297)      269,736       

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทีมีต่อเงินสดและรายการ

   เทียบเท่าเงินสด 16                (17)               10                (14)               

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพมิขนึ (ลดลง) สุทธิ (462,132)      204,454       (476,287)      269,722       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 524,963       326,434       500,924       223,334       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัท ี30 กนัยายน 62,831         530,888       24,637         493,056       

ข้อมูลเพมิเติมเกยีวกบักระแสเงนิสด

รายการทไีม่ใช่เงนิสด

ซืออสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัมิไดช้าํระเงิน 47,361         76,102         36,671         66,095         

เงินปันผลคา้งจ่าย 75,767         -               75,767         -               

การรับรู้รายการสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 2,123,210    -               2,554,633    -               

จดัประเภทรายการส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี

เป็นหนีสินระยะยาว 10 194,747       -               194,747       -               

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 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 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
11 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
12 สัญญาเช่า 
13 ภาษีเงินได ้
14 เงินปันผล 
15 เคร่ืองมือทางการเงิน 
16 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
17 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

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

 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(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) เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย 
การบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 
 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
 19 

(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 
 

นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบญัชีฯได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 และกลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ช้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวในการจดัท างบการเงินระหว่างกาลก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ กลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างประเมินผล
กระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่
เหล่าน้ีซ่ึงคาดวา่ไม่มีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 

 

3 กำรเปลี่ยนแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
และ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก ผลกระทบของส่วนของผูถื้อหุน้จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 

ก าไรสะสม  

องคป์ระกอบอ่ืน 
ของส่วน 

ของผูถื้อหุ้น 

 

ก าไรสะสม  

องคป์ระกอบอ่ืน 
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 -  -  -  - 
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  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 

 

ก าไรสะสม  

องคป์ระกอบอ่ืน 
ของส่วน 

ของผูถื้อหุ้น 

 

ก าไรสะสม  

องคป์ระกอบอ่ืน 
ของส่วน 

ของผูถื้อหุ้น 
 หมายเหตุ (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  487,148  (2,094)  321,772  - 
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  
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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 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 683,909  -  683,909 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน      

- ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความ
ตอ้งการของตลาด 5,000 

 
13,034 

 
- 

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

 
- 

 
416,000 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,911,962  -  1,911,962 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4,248,731  -  4,248,731 
รวม 6,576,693  -  6,576,693 
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งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
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 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 672,727  -  672,727 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,060 

 
- 

 
21,060 

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

 
- 

 
416,000 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,867,708  -  1,867,708 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4,248,731  -  4,248,731 
เงินกูย้ืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 337,604 

 
- 

 
337,604 

รวม 6,870,043  -  6,870,043 
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ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
 23 

(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  
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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 
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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 าหนดให้มีการปิดการให้บริการเป็นการชัว่คราวในบางสาขาและบาง
สถานประกอบการหรือลดเวลาประกอบกิจการของกลุ่มบริษทัเป็นการชัว่คราว ตั้งแต่วนัท่ี 22 มีนาคม 2563 เพื่อจะ
จ ากดัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งน้ี ผูบ้ริหารมีการติดตาม
สถานการณ์ดงักล่าวอย่างใกลชิ้ดเพื่อให้มัน่ใจว่าพนักงานของกลุ่มบริษทัปลอดภยัและพยายามอย่างยิ่งยวดในการ
ควบคุมใหมี้ผลกระทบต่อธุรกิจใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
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ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ท าให้เกิดความไม่แน่นอนใน
การประมาณการผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น กลุ่มบริษทัจึงเลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการ
ผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
 

(ก) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

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

กลุ่มบริษัทเลือกไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งช้ีการด้อยค่าของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
 

(ข) การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 
 

กลุ่มบริษัทได้รับการลดค่าเช่าจ่ายตั้ งแต่ปลายเดือนมีนาคม  2563 จนถึงเดือนกันยายน  2563 เน่ืองจาก
สถานการณ์ COVID-19 กลุ่มบริษทัได้ทยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามสัดส่วนท่ีได้รับการลดค่าเช่า 
กลับรายการค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวข้องตาม 
สัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง กลุ่มบริษทัไดรั้บการลดค่าเช่าจ่ายส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 
กันยายน 2563 เป็นจ านวนเงิน 5.70 ล้านบาทและ 12.82 ล้านบาท  ตามล าดับในงบการเงินรวมและเป็น 
จ านวนเงิน 5.70 ลา้นบาทและ 12.55 ลา้นบาทตามล าดบัในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

(ค) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

กลุ่มบริษทัเลือกไม่น าขอ้มูลสถานการณ์ COVID-19 มาเป็นขอ้มูลในการประมาณการความเพียงพอของก าไร 
ทางภาษีในอนาคตเพื่อใชใ้นการทบทวนมูลค่าของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 
 
 
 
 
 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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5 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน  
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 6 
 

ส าหรับความสัมพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนและนโยบายการก าหนดราคาไม่มี
การเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

รายการท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 
สรุปไดด้งัน้ี 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  1,972  1,526 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ -  -  46,262  56,465 
ดอกเบ้ียรับ -  -  431  185 
รายไดจ้ากการใหใ้ชแ้ฟรนไชส์ -  -  321  321 
รายไดอ่ื้น -  -  10,742  10,724 
ซ้ือสินคา้ -  -  490,181  642,549 
รายจ่ายค่าเช่าและบริการ -  -  17,557  36,818  
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอ่ืน -  -  6,503  12,247 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  5  984 
ซ้ือสินทรัพย ์ -  -  4,842  7,591 
ขายสินทรัพย ์ -  -  -  332 
        
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 35,590  37,616  23,184  23,655 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 6,698  788  5,048  757 

รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 42,288  38,404  28,232  24,412 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน         
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,903  4,542  737  313 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 1,395  2,041  12  999 
รายไดจ้ากการใหใ้ชแ้ฟรนไชส์ 165  165  -  - 
รายไดอ่ื้น 686  2,460  -  33 
ซ้ือสินคา้ 55,103  64,786  49,020  50,441 
รายจ่ายค่าเช่าและบริการ 128  30,005  -  23,869 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอ่ืน 399  42          398  - 
ดอกเบ้ียจ่าย 1  86  -  984 

 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน        
  
บริษัทย่อย        
รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  4,282  7,534 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ -  -  154,146  168,097 
ดอกเบ้ียรับ -  -  790  578 
รายไดจ้ากการใหใ้ชแ้ฟรนไชส์ -  -  960  959 
รายไดอ่ื้น -  -  31,818  31,844 
ซ้ือสินคา้ -  -  1,242,389  1,758,758 
รายจ่ายค่าเช่าและบริการ -  -  55,174  110,140 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอ่ืน -  -  18,218  25,943 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  450  4,419 
ซ้ือสินทรัพย ์ -  -  10,521  12,882 
ขายสินทรัพย ์ -  -  -  1,832 
        
        
        



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ผู้บริหำรส ำคัญ        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 101,284  116,727  66,906  74,842 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 20,094  2,364  15,144  2,271 

รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 121,378  119,091  82,050  77,113 

        
บุคคลหรือกิจกำรอ่ืนที่เกี่ยวข้องกัน         
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 5,204  16,884  1,520  917 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 2,710  9,925  12  4,177 
เงินปันผลรับ 413  374  -  - 
รายไดจ้ากการใหใ้ชแ้ฟรนไชส์ 495  495  -  - 
รายไดอ่ื้น 1,695  8,770  8  39 
ซ้ือสินคา้ 126,827  174,312  110,901  137,931 
รายจ่ายค่าเช่าและบริการ 893  89,463  -  71,140 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอ่ืน 685  110             664  - 
ดอกเบ้ียจ่าย 1  195  -  - 
ขายสินทรัพย ์ -  1,281  -  - 

 

ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน 

2563 
 

31 ธนัวาคม 
2562 

 30 กนัยายน 
2563 

 
31 ธนัวาคม 

2562 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  38,590  27,616 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,723  1,796  192  183 
รวม 2,723  1,796  38,782  27,799 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
 30 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 30 กนัยายน 

2563 
 

31 ธนัวาคม 
2562 

 30 กนัยายน 
2563 

 
31 ธนัวาคม 

2562 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  43,454  3,624 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,861  4,653  1,861  4,653 
รวม 1,861  4,653  45,315  8,277 

 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียค้างรับ  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 กนัยายน 

2563 
 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น  60,000  21,000 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  337  60 
รวม  60,337  21,060 

 
 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
 2562   2563  2562  เพิ่มขึ้น  (ลดลง)   2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 1.65  1.10   21,000  221,000  (182,000)  60,000 
รวม     21,000      60,000 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 กนัยายน 

2563 
 

31 ธนัวาคม 
2562 

 30 กนัยายน 
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 321,152  -  284,412  - 
รวม 321,152  -  284,412  - 
        
สินทรัพย์สิทธิการใช้        
บริษทัยอ่ย -  -  570,705  - 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,580,310  -  1,424,879  - 
รวม 1,580,310  -  1,995,584  - 
        
เจ้าหนี้การค้า        
บริษทัยอ่ย* -  -  769,758  291,272 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40,748  27,310  34,399  17,452 
รวม 40,748  27,310  804,157  308,724 
        
*ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัจาก 55 วนั เป็น 60 วนั 
        
        
        
        
        



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 กนัยายน 

2563 
 

31 ธนัวาคม 
2562 

 30 กนัยายน 
2563 

 
31 ธนัวาคม 

2562 
 (พันบาท) 
เจ้าหนี้อื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  17,301  10,681 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  131,129  -  115,716 
รวม -  131,129  17,301  126,397 
        
หนี้สินตามสัญญาเช่า        
บริษทัยอ่ย -  -  580,997  - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,682,573  -  1,466,089  - 
รวม 1,682,573  -  2,047,086  - 
        
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,760  2,255  -  - 
รวม 1,760  2,255  -  - 

 

เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียค้างจ่าย   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  30 กนัยายน 

2563 
 

31 ธนัวาคม 
2562 

  (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
เงินกูย้มืระยะสั้น  5,000  337,000 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย  5  604 
รวม  5,005  337,604 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 อัตรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
 2562   2563  2562  เพิ่มขึ้น  (ลดลง)   2563 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 0.88 - 0.98  0.43  337,000  235,000  (567,000)  5,000 
รวม     337,000      5,000 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 30 กนัยายน

2563 
 

31 ธนัวาคม 
2562 

 30 กนัยายน
2563 

 
31 ธนัวาคม 

2562 
 (พันบาท) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 312  346  -  30 
รวม 312  346  -  30 

 

ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกิจกำร 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัอื่น ๆ    
ภาระค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือธนาคาร 1,666,581  1,666,581 
สัญญาบริการอาคารพื้นท่ีขาย -  11,459 
รวม 1,666,581  1,678,040 



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

เกา้ดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   30 

กนัยายน 
 

31 

ธนัวาคม 

 30 

กนัยายน 
 

31 

ธนัวาคม 

 30 

กนัยายน 
 

31 

ธนัวาคม 

 30 

กนัยายน 
 

31 

ธนัวาคม 

 30 

กนัยายน 
 

31 

ธนัวาคม 

 30 

กนัยายน 
 

30 

กนัยายน 

   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  25,101  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  142,560  447,840 

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  167,661  491,420 

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 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 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 
 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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7 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 
 

รายการเคล่ือนไหวของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน มีดงัน้ี 
   งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   สินทรัพยข์องกิจการ      สินทรัพยข์องกิจการ    

 หมายเหตุ  
 

ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่วน

ปรับปรุง  

 
ระบบ 

สาธารณูปโภค 

 สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง  

สินทรัพย์
สิทธิการใช ้  รวม  ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่วน

ปรับปรุง  

 
ระบบ 

สาธารณูปโภค 

 สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง  

สินทรัพย์
สิทธิการใช ้  

 
รวม 

   (พันบาท) 
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563   262,313  705,265  184,989  2,288  -  1,154,855  262,313  550,272  126,576  17  -   939,178 
รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้
ตาม TFRS 16 3 (ข) 

 
-  -  

 
- 

 
- 

  
400,685 

  
400,685  -  -  

 
- 

 
- 

  
358,858 

   
358,858 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - 
หลงัปรับปรุง   

 
262,313  705,265  

 
    184,989 

 
2,288 

  
400,685 

  
1,555,540  262,313  550,272  

 
126,576 

 
17 

  
358,858 

   
1,298,036 

เพ่ิมขึ้น   -  5,792  11,468  293  -  17,553  -  -  4,137  -  -  4,137 
โอน   -  -  24,659  (1,137)  -  23,522  -  -  23,539  (17)  -  23,522 
หัก ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  -  (22,977)  (14,830)  -  (17,607)  (55,414)  -  (16,597)  (11,379)  -  (12,520)  (40,496) 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563   262,313  688,080  206,286  1,444  383,078  1,541,201  262,313  533,675  142,873  -  346,338  1,285,199 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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8 ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 
 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
อาคารและส่วนปรับปรุง 1,336  (224)            976  (23) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 20,970  (125)  4,819  (14) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 57,743  (3,035)  54,996  (3,035) 
ยานพาหนะ 26,024  (26,830)  22,366  (26,830) 
ระบบสาธารณูปโภค 80,314  (23,858)  79,657  (23,858) 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 31,693  (12,262)  25,687  (82) 
รวม 214,422  (66,334)  188,501  (53,842) 

 

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

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีการโอนระบบสาธารณูปโภคไปเป็นอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุน ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 23.52 ลา้นบาท 
 
 

 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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9 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้ะหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 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   10,357  -  4,009  14,366 
หัก ค่าเส่ือมราคา   (118,988)  (22,028)  (24,641)  (165,657) 
หัก ยกเลิกสัญญา   -        (2,960)  -  (2,960) 
หัก โอนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   -  -  (6,773)  (6,773) 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563   3,072,801  197,413  83,059  3,353,273 

 

   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   10,357  -  4,009  14,366 
หัก ค่าเส่ือมราคา   (146,672)  (22,028)  (24,193)  (192,893) 
หัก ยกเลิกสัญญา   -        (2,960)  -  (2,960) 
หัก โอนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   -  -  (6,042)  (6,042) 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563   3,427,861  197,413  82,687  3,707,961 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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10 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัไดรั้บหนงัสือให้ความยินยอมจากสถาบนัการเงินหลายแห่งท่ีอนุมติัการชะลอการช าระ
คืนเงินตน้เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 ถึง 12 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2563 บริษทัมีเงิน
ตน้คงเหลือท่ีถูกชะลอการช าระหน้ีจ านวน 74 ลา้นบาทถูกจดัประเภทเป็นเงินกูย้มืระยะยาว  

 

ในเดือนกรกฎาคม 2563 บริษทัไดรั้บหนงัสือให้ความยินยอมจากสถาบนัการเงินอีกแห่งท่ีอนุมติัการชะลอการช าระ
คืนเงินต้นเป็นระยะเวลา 9 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 โดย ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2563 บริษัทมีเงินต้น
คงเหลือท่ีถูกชะลอการช าระหน้ีจ านวน 113 ลา้นบาทถูกจดัประเภทเป็นเงินกูย้มืระยะยาว  

 

ในระหว่างงวด 9 เดือน บริษัทได้ช าระคืนเงินกู้ก่อนก าหนดจ านวน 998 ล้านบาท ซ่ึงภายใต้สัญญาเงินกู้บริษัท
สามารถจ่ายช าระเงินกูก่้อนก าหนดโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการช าระคืนก่อนก าหนด ทั้งน้ี บริษทัตอ้งยื่นหนงัสือแจง้
ล่วงหนา้แก่สถาบนัการเงิน 

 

 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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11 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 งบกำรเงินรวม 
ส าหรับงวดสามเดือน การขายเฟอร์นิเจอร์  การผลิตเฟอร์นิเจอร์  การให้เช่าพ้ืนท่ีและบริการ  ส่วนงานอื่นๆ  รายการตดับญัชีระหว่างกนั  รวม 
ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน                        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 1,856,144  2,270,697  1,287  4,350  116,211  144,559  1,094  1,854  -  -  1,974,736  2,421,460 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 1,972  1,526  497,512  653,924  58,264  69,076  11,179  11,326  (568,927)  (735,852)  -  - 
รวมรำยได้ 1,858,116  2,272,223  498,799  658,274  174,475  213,635  12,273  13,180  (568,927)  (735,852)  1,974,736  2,421,460 

                        
ประเภทสินค้ำและบริกำรหลัก                        
สินคา้เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองนอน 1,341,684  1,601,288  497,512  653,924  -  -  -  -  (499,483)    (655,450)  1,339,713  1,599,762 
สินคา้เคร่ืองตกแต่ง 377,968  417,685  -  -  -  -  -  -  -  -  377,968  417,685 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 138,451  241,718  -  -  -  -  -  -  -  -  138,451  241,718 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการพ้ืนท่ี -  -  -  -  174,475  213,635  12,273  13,180  (69,444)  (80,402)  117,304  146,413 
อื่นๆ  13  11,532  1,287  4,350  -  -  -  -  -  -  1,300  15,882 
รวมรำยได้ 1,858,116  2,272,223  498,799  658,274  174,475  213,635  12,273  13,180  (568,927)  (735,852)  1,974,736  2,421,460 

                        

                        

                        



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
41 

 งบกำรเงินรวม 
ส าหรับงวดสามเดือน การขายเฟอร์นิเจอร์  การผลิตเฟอร์นิเจอร์  การให้เช่าพ้ืนท่ีและบริการ  ส่วนงานอื่นๆ  รายการตดับญัชีระหว่างกนั  รวม 
ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 1,858,116  2,272,223  498,799  658,274  -  -  -  -  (499,483)  (655,450)  1,857,432  2,275,047 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  -  -  174,475  213,635  12,273  13,180  (69,444)  (80,402)  117,304  146,413 
รวมรำยได้ 1,858,116  2,272,223  498,799  658,274  174,475  213,635  12,273  13,180  (568,927)  (735,852)  1,974,736  2,421,460 
                        
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 784,178  893,396  162,579  183,754  51,098  68,221  6,415  6,970  (31,213)  (63,835)  973,057  1,088,506 
รายไดท่ี้ไม่ไดปั้นส่วน                     15,044  27,452 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                     (593,694)  (736,236) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย                     (156,289)  (175,214) 
ตน้ทุนทางการเงิน                     (66,782)  (50,513) 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้                     (25,760)  11,625 
ก ำไรส ำหรับงวด                     145,576  165,620 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินรวม 
ส าหรับงวดเก้าเดือน การขายเฟอร์นิเจอร์  การผลิตเฟอร์นิเจอร์  การให้เช่าพ้ืนท่ีและบริการ  ส่วนงานอื่น ๆ  รายการตดับญัชีระหว่างกนั  รวม 

ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน                        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 5,675,946  6,812,277  4,011  16,316  332,805  408,765  2,814  4,462  -  -  6,015,576  7,241,820 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 4,282  7,534  1,258,922  1,779,325  189,600  206,480  33,540  33,882  (1,486,344)  (2,027,221)  -  - 
รวมรำยได้ 5,680,228  6,819,811  1,262,933  1,795,641  522,405  615,245  36,354  38,344  (1,486,344)  (2,027,221)  6,015,576  7,241,820 

                        
ประเภทสินค้ำและบริกำรหลัก                        
สินคา้เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองนอน 4,130,623  4,797,096  1,258,922  1,779,325  -  -  -  -  (1,263,204)  (1,786,859)  4,126,341  4,789,562 
สินคา้เคร่ืองตกแต่ง 1,102,924  1,247,219  -  -  -  -  -  -  -  -  1,102,924  1,247,219 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 442,160  763,212  -  -  -  -  -  -  -  -  442,160  763,212 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการพ้ืนท่ี -  -  -  -  522,405  615,245    36,354  38,344  (223,140)  (240,362)  335,619  413,227 
อื่นๆ  4,521  12,284  4,011  16,316  -  -  -  -  -  -  8,532  28,600 
รวมรำยได้ 5,680,228  6,819,811  1,262,933  1,795,641  522,405  615,245  36,354  38,344  (1,486,344)  (2,027,221)  6,015,576  7,241,820 

                        
                        
                        
                        



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินรวม 
ส าหรับงวดเก้าเดือน การขายเฟอร์นิเจอร์  การผลิตเฟอร์นิเจอร์  การให้เช่าพ้ืนท่ีและบริการ  ส่วนงานอื่น ๆ  รายการตดับญัชีระหว่างกนั  รวม 

ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 5,680,228  6,819,811  1,262,933  1,795,641  -  -  -  -  (1,263,204)  (1,786,859)  5,679,957  6,828,593 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  -  -  522,405  615,245  36,354  38,344  (223,140)  (240,362)  335,619  413,227 
รวมรำยได้ 5,680,228  6,819,811  1,262,933  1,795,641  522,405  615,245  36,354  38,344  (1,486,344)  (2,027,221)  6,015,576  7,241,820 

                        
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 2,269,826  2,643,694  341,181  465,114  135,687  186,118  19,364  19,913  (21,132)  (117,559)  2,744,926  3,197,280 
รายไดท่ี้ไม่ไดปั้นส่วน                     53,789  79,169 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                     (1,753,688)  (2,167,339) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย                     (500,524)  (513,938) 
ตน้ทุนทางการเงิน                     (228,746)  (138,486) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                     (37,506)  (1,552) 
ก ำไรส ำหรับงวด                     278,251  455,134 

                        
                        
                        
                        

 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
44 

 งบกำรเงินรวม 
 การขายเฟอร์นิเจอร์  การผลิตเฟอร์นิเจอร์  การให้เช่าพ้ืนท่ีและบริการ  ส่วนงานอื่น ๆ  รายการตดับญัชีระหว่างกนั  รวม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
สินทรัพยส่์วนงาน                        
  ณ วนัที่ 30 กนัยายน / 

31 ธนัวาคม 11,969,292  10,823,884  2,123,399  1,871,829  1,793,017  1,593,163 
 

318,170  307,816 
 
(3,003,267)  (2,395,291) 

 
13,200,611  12,201,401 

หน้ีสินรวม                        
  ณ วนัที่ 30 กนัยายน / 

31 ธนัวาคม 8,179,907  6,814,806  867,937  669,843  823,359  728,363 
 

27,283  15,518 
 
(1,634,527) 

 

(987,154) 
 
8,263,959 

 
7,241,376 

 

 

 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
45 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวันที ่30 กันยายน การขายเฟอร์นิเจอร์  

การใหเ้ช่าพื้นท่ี 
และบริการ  รวม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ประเภทสินค้ำและบริกำรหลัก            
สินคา้เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองนอน 1,341,684  1,601,289  -  -  1,341,684  1,601,289 
สินคา้เคร่ืองตกแต่ง 377,968  417,685  -  -  377,968  417,685 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 138,451  241,718  -  -  138,451  241,718 
รายไดค้่าเช่าและคา่บริการพื้นท่ี -  -  71,446  97,643  71,446  97,643 
รวมรำยได้ 1,858,103  2,260,692  71,446  97,643  1,929,549  2,358,335 
            
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 1,858,103  2,260,692  -  -  1,858,103  2,260,692 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  71,446  97,643  71,446  97,643 
รวมรำยได้ 1,858,103  2,260,692  71,446  97,643  1,929,549  2,358,335 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
ส าหรับงวดเก้าเดือน 
ส้ินสุดวันที ่30 กันยายน การขายเฟอร์นิเจอร์  

การใหเ้ช่าพื้นท่ี 
และบริการ  รวม 

 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ประเภทสินค้ำและบริกำรหลัก            
สินคา้เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองนอน 4,130,623  4,797,097  -  -  4,130,623  4,797,097 
สินคา้เคร่ืองตกแต่ง 1,102,924  1,247,219  -  -  1,102,924  1,247,219 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 442,160  763,212  -  -  442,160  763,212 
รายไดค้่าเช่าและคา่บริการพื้นท่ี -  -  228,863  276,920  228,863  276,920 
รวมรำยได้ 5,675,707  6,807,528  228,863  276,920  5,904,570  7,084,448 
            
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 5,675,707  6,807,528  -  -  5,675,707  6,807,528 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  228,863  276,920  228,863  276,920 
รวมรำยได้ 5,675,707  6,807,528  228,863  276,920  5,904,570  7,084,448 

 
 
 
 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
46 

12 สัญญำเช่ำ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ส าหรับงวดส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 
ส าหรับ 

งวดสามเดือน 
 ส าหรับ 
งวดเกา้เดือน 

 ส าหรับ 
งวดสามเดือน 

 ส าหรับ 
งวดเกา้เดือน 

   (พันบาท)   

รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า  41,925  126,229  46,576  140,509 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสัญญาเช่าระยะสั้นและ 
    สินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 

 
5,826  

 
24,215 

  
        11,113 

  
        42,744 

 

กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าท่ีแสดงในงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับ
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2563 มีจ านวน 173.79 ลา้นบาทและ 207.09 ลา้นบาท ตามล าดบั 
 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่าถูกรวมอยูใ่นตน้ทุนทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

13 ภำษีเงินได้ 
 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยู่กบัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนักท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใช้กับรายไดก่้อนภาษีเงินได้ของงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินได ้
ท่ีแทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2563 คือร้อยละ 11.88 และติดลบร้อยละ 7.61 ตามล าดับ (2562: ร้อยละ 0.34 และ ติดลบร้อยละ 1.11 ตามล าดับ) 
การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากปัจจยัดงัน้ี 
 
(1) ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกตราสารทุนของบริษทั 
(2) สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนในปีก่อน 
(3) รายไดเ้งินปันผล 
(4) ขาดทุนทางภาษท่ีีเกิดในระหวา่งงวด 
(5) ผลต่างทางภาษีจากสัญญาเช่าเงินทุน 
 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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14 เงินปันผล 
 

เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุ้น มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 
ปี 2563      
เงินปันผลประจ าปี 1 กรกฎาคม 2563 17 กรกฎาคม 2563 0.46  232 
เงินปันผลระหวา่งกาล 10 กนัยายน 2563 8 ตุลาคม 2563 0.15  76 
รวม   0.61  308 

      
ปี 2562      
เงินปันผลประจ าปี 22 มีนาคม 2562 3 เมษายน 2562 3.000  1,200 
เงินปันผลระหวา่งกาล 25 มิถุนายน 2562 11 กรกฎาคม 2562 3.125  1,250 
รวม   6.125  2,450 

 

15 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดับชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล
มูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตาม
บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

ลงช่ือ........................................................กรรมการ    ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
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 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน 

 ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

- สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน          
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน          
ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่น 
   ความตอ้งการของตลาด 13,088  -  13,088  13,088  13,088 
รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 13,088  -  13,088     

          
หนี้สินทางการเงิน          
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -  2,881,664  2,881,664  2,881,664  2,881,664 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า -  2,728,991  2,728,991  2,728,991  2,728,991 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน -  5,610,655  5,610,655     

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย 

- สุทธิ  รวม 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินให้กูย้มืระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60,000  60,000  60,000  60,000 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 60,000  60,000     
        
หนี้สินทางการเงิน        
เงินกูย้ืมระยะสั้นกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,000  5,000  5,000  5,000 
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,881,664  2,881,664  2,881,664  2,881,664 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 3,069,658  3,069,658  3,069,658  3,069,658 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน 5,956,322  5,956,322     

 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2562      
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้ 
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      

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 
      
หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4,248,731  4,248,731  4,248,731 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน 19,973  16,224  16,224 

 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่วัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
ตราสารทุนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด  มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

 

ลูกหน้ีการค้า งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ลูกหน้ีการคา้  
ค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่า 

 
ลูกหน้ีการคา้  

ค่าเผื่อผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 75,913  -  73,263  - 
เกินก าหนดช าระ        
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 90,039  1,034  106,243  - 
3 ถึง 6 เดือน 6,364  -  4,520  - 
6 ถึง 12 เดือน 3,626  -  2,055  - 
มากกวา่ 12 เดือน 8,694  7,606  7,924  7,195 

รวม 184,636  8,640  194,005  7,195 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (8,640)    (7,195)   
สุทธ ิ 175,996    186,810   

 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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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 
 

16 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร 

 (พันบาท) 
ภาระผูกพนัอื่นๆ    
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้ 29,016  29,016 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 284,095  264,396 
สัญญาบริการรักษาความปลอดภยั 2,317  - 
สัญญาบริการท าความสะอาด 23,022  13,005 
รวม 338,450  206,417 

 

17 เหตุกำรณ์ภำยหลังรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ในเดือนตุลาคม 2563 บริษทัไดช้ าระคืนเงินกูย้ืมกบัธนาคารก่อนก าหนดจ านวน 49.26 ลา้นบาท ซ่ึงภายใตส้ัญญา
เงินกูบ้ริษทัสามารถจ่ายช าระเงินกูก่้อนก าหนดโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการช าระคืนก่อนก าหนด  
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