
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
และ 

รายงานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอ  ผู้ถือหุ้นบริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ากดั (มหาชน)  
 

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ  ากดั (มหาชน)  
และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั) และของเฉพาะบริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล ์จ ากดั (บริษทั) ตามล าดบั ซ่ึงประกอบดว้ย 
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ
รวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปี
ส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 
 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการของกลุ่มบริษทัและบริษทั ตามล าดบั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงาน
เฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควร
ในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากกลุ่มบริษทัและบริษทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนด
โดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และขา้พเจา้ได้
ปฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่าหลกัฐานการสอบ
บญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้  
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบท
ของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี
ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากส าหรับเร่ืองเหล่าน้ี 
 

มูลค่าสินคา้คงเหลือ 
อา้งถึงหมายเหตุขอ้ 4 (ช) และ 9 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 
สินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทั/บริษทัมีจ านวนเงินท่ี
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน ซ่ึงวดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บแลว้แต่ราคาใด
จะต ่ากว่า การแข่งขนัทางการตลาดท่ีสูงส่งผลต่อ
การก าหนดราคาขายสินคา้ของกลุ่มบริษทั/บริษทั 
นอกจากน้ีสินค้าคงเหลือของกลุ่มบริษทั/บริษทั
บางชนิดเป็นสินคา้ท่ีมีการเปล่ียนแปลงความนิยม
อยา่งรวดเร็ว ดงันั้นจึงมีความเส่ียงท่ีสินคา้คงเหลือ
จะแสดงมูลค่าสูงเกินกว่ามูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บ รวมถึงการเกิดการลา้สมยัของสินคา้คงเหลือ 
กลุ่มบริษทั/บริษทัพิจารณามูลค่าสินคา้และสินคา้
ลา้สมยัโดยการประมาณการโดยฝ่ายบริหาร ซ่ึงมี
การใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการ ดงันั้นขา้พเจา้
จึงเห็นว่าเ ร่ืองดังกล่าวเป็นเ ร่ืองส าคัญในการ
ตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง   
• การท าความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายและวิธีการท่ีฝ่าย

บริหารของกลุ่มบริษทั/บริษทัใชใ้นการประมาณการการ
ลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 

• การสุ่มเลือกตวัอยา่งรายการในรายงานอายสิุนคา้คงเหลือ 
เพื่อพิจารณาว่ารายการสินค้าคงเหลือดังกล่าวมีการจัด
ประเภทในแต่ละช่วงอายอุยา่งเหมาะสมหรือไม่ 

• การสุ่มตวัอย่างทดสอบมูลค่าสุทธิท่ีจะคาดว่าไดรั้บของ
สินคา้คงเหลือ กบัเอกสารการขายภายหลงัวนัท่ีส้ินปีว่ามี
การขายในราคาท่ีต ่ากว่าราคาทุนหรือไม่ เพื่อประเมินการ
ประมาณการและการตดัสินใจของฝ่ายบริหารว่าไดมี้การ
ประมาณการลดมูลค่าสินคา้คงเหลืออย่างเหมาะสมและ
เพียงพอหรือไม่ 

• พิจารณาความสมเหตุสมผลของการประมาณการมูลค่า
ลดลงของสินค้าคงเหลือในอดีตเพื่อประเมินความ
เหมาะสมของการตั้งสมมติท่ีใชใ้นปีปัจจุบนั และประเมิน
ความสมเหตุสมผลของขอ้สมมติท่ีฝ่ายบริหารใช้ในการ
พิจารณาสินคา้ท่ีคา้งนาน และการขายในราคาท่ีต ่ากว่าทุน
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการลดลงของมูลค่าสินคา้
คงเหลือ 

• พิจารณาความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่ม
บริษทั/บริษทัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เร่ือง สญัญาเช่า (TFRS 16) มาถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก 
อา้งอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 (ฎ) และ 13 ของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบเร่ืองดงักล่าวอย่างไร 
กลุ่ มบ ริษัท /บริษัท มีการ เ ช่ ารถยนต์  อ าคาร
ส านกังาน โกดงัเก็บสินคา้และท่ีดินหลายแห่ง และ
มีการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 16  (TFRS 16) เป็นคร้ังแรก ท าให้
ผูบ้ริหารตอ้งระบุสัญญาทั้งหมดท่ีเป็นสญัญาเช่าซ่ึง
ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งเก็บขอ้มูลเป็นจ านวนมากเพื่อ
พิจารณาว่าสัญญาใดเขา้ข่ายเป็นสัญญาเช่าและการ
พิจารณาเง่ือนไขในสัญญาเก่ียวกับระยะเวลาใน
การ เ ช่า  อัตราคิดลด  สิทธิการต่ออายุสัญญา 
องค์ประกอบของสัญญาท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการเช่า 
เป็นตน้  
 

กลุ่มบริษัท /บริษัทเลือกท่ีจะปรับปรุงโดยรับรู้
ผลกระทบสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นผล
ให้กลุ่มบริษทั/บริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าและปรับปรุงปรุงผลกระทบ
สะสมของการปฏิบติัตาม TFRS 16 ในก าไรสะสม
ในจ านวนเงินท่ีมีสาระส าคญั 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทั/บริษทัรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้จ านวน 3,697 ลา้นบาทและ 
4,007 ลา้นบาท และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจ านวน 
2,746 ล้านบาทและ 3,091 ล้านบาท ในงบแสดง
ฐานะการเ งินการเ งินรวมและงบแสดงฐานะ
การเงินการเงินเฉพาะกิจการตามล าดบั 
 

เ น่ื อ งจาก เ ก่ี ยวข้องกับการใช้ ดุลยพิ นิจและ
วิจารณญานเป็นอย่างมากและมีผลกระทบต่องบ
การเงินของกลุ่มบริษทั/บริษทัอย่างมีสาระส าคญั 
ขา้พเจ้าจึงเห็นว่าเร่ืองดงักล่าวเป็นเร่ืองส าคญัใน
การตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้รวมถึง   
• การท าความเข้าใจนโยบายของกลุ่มบริษัท /บริษัท 

กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล กระบวนการและการ
ควบคุมเก่ียวกับการระบุสัญญาเช่าและการพิจารณา
เง่ือนไขในสัญญาเช่า รวมถึงการน าขอ้ผ่อนปรนท่ีกลุ่ม
บริษทั/บริษทัเลือกใชม้าถือปฏิบติั 

• น ารายละเอียดสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้หน้ีสินตามสัญญาเช่า
ท่ีจดัท าโดยกลุ่มบริษทั/บริษทั เพื่อสุ่มทดสอบรายการเช่า 
โดยเปรียบเทียบมูลค่าท่ีรับรู้กับข้อมูลท่ีรวบรวมได้
เ ก่ียวกับการเช่าและประเมินความเหมาะสมของการ
ประมาณอายุสัญญาเ ช่า ท่ีใช้และการค านวณมูลค่า
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้และหน้ีสินตามสญัญาเช่า 

• ทดสอบการกระทบยอดกับภาระผูกพนัตามสัญญาเช่า
ด าเนินงานท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัไดเ้ปิดเผยไวใ้นงบการเงิน
ปีก่อนและการประเมินสัญญาบริการหลกัว่าเป็นสัญญา
เช่าตาม TFRS 16 หรือไม่ 

• ประเมินวิธีการและขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีใชผู้บ้ริหารในการ
ก าหนดอตัราคิดลด 

• ทดสอบการค านวณรายการปรับปรุงเก่ียวกบัการปฏิบติั
ตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก 

• พิจารณาความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลของกลุ่ม
บริษทั/บริษทัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมลูอ่ืน  
 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ขอ้มูลอ่ืนประกอบดว้ยขอ้มูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีอยูใ่นรายงานนั้น ซ่ึงคาดวา่รายงานประจ าปีจะถูก
จดัเตรียมใหข้า้พเจา้ภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 
 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห้
ความเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน  
 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ คือ การอ่าน
ขอ้มูลอ่ืนตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ และพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูล
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 

ขา้พเจา้ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีก ากบัดูแลและขอใหท้ าการแกไ้ข 
 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มหีน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ผูบ้ริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ีโดยถูกตอ้ง
ตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จ าเป็น
เพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่ม
บริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และ
การใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัและบริษทั หรือ
หยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้
 

ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลมีหน้าท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่มบริษทั 
และบริษทั 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผล
คือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัว่าการปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะ
สามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่
ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการเหล่าน้ี 
 

ในการตรวจสอบของขา้พเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 
 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อ
เป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั
ซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้
ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรงตาม
ขอ้เท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทัและบริษทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าข้ึนโดยผูบ้ริหาร  

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ี
อาจเป็นเหตุให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้โดยให้ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการท่ี
เก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของ
ขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม 
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มบริษทัและบริษทัตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเน่ือง  
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• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการ
เปิดเผยขอ้มูลวา่งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การ
น าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่    

• ไดรั้บหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือ
กิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผิดชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อ
ความเห็นของขา้พเจา้  
 

ข้าพเจ้าได้ส่ือสารกับผูมี้หน้าท่ีในการก ากับดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส าคญัในระบบ
การควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 

ขา้พเจา้ไดใ้ห้ค ารับรองแก่ผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขา้พเจา้
เช่ือว่ามีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ีขา้พเจา้ใชเ้พื่อ
ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 
 

จากเร่ืองที่ส่ือสารกบัผูม้ีหนา้ที่ในการก ากบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนยัส าคญัที่สุดในการตรวจสอบ 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ 
ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ีในรายงานของผูส้อบบญัชีเวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเก่ียวกบัเร่ือง
ดงักล่าวหรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาว่าไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้
เพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์ 
ต่อส่วนไดเ้สียสาธารณะจากการส่ือสารดงักล่าว  
 
 
 
 
(ธนิต โอสถาเลิศ) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 5155 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร  
22 กมุภาพนัธ์ 2564



บริษัท อินเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 106,441,943       524,963,046       74,871,212         500,923,646       
ลูกหน้ีการคา้ 25 199,341,606       296,092,063       232,358,081       305,841,707       
ลูกหน้ีอ่ืน 8 226,640,576       387,817,006       197,016,909       366,885,077       
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ

 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                     -                     -                     21,060,362         
เงินปันผลคา้งรับ 6 -                     -                     -                     167,999,930       
สินคา้คงเหลือ 9 1,756,987,214    2,257,339,813    1,771,720,844    2,282,892,514    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12,502,797         16,085,342         11,649,840         15,177,694         
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,301,914,136    3,482,297,270    2,287,616,886    3,660,780,930    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน

(2562: เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน) 25 13,704,321         5,000,000           -                     -                     
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                     -                     980,398,400       980,398,400       
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 3, 11 1,525,774,063    1,154,854,328    1,268,761,721    939,177,655       
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 3, 12 5,410,030,455    5,762,386,838    4,602,275,051    4,875,947,150    
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ (2562: สิทธิการเช่า) 3, 13 3,322,754,012    1,451,263,331    3,668,167,902    1,402,067,936    
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 58,548,485       72,443,996       36,174,746        43,652,979        
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 22 196,738,679     177,761,688     138,399,287     120,318,313       
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 121,583,627       95,393,290         116,188,710       92,236,353         
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10,649,133,642  8,719,103,471    10,810,365,817  8,453,798,786    

รวมสินทรัพย์ 12,951,047,778  12,201,400,741  13,097,982,703  12,114,579,716  

ลงช่ือ…....................................................กรรมการ                                             ลงช่ือ…....................................................กรรมการ
    (นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ)

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม
31 ธนัวาคม 31 ธนัวาคม

(บาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อินเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

หน้ีสินหมุนเวียน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 14 387,000,642       416,000,000       362,000,000       416,000,000       

เจา้หน้ีการคา้ 615,453,255       743,096,947       876,560,513       782,246,369       
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 15 710,126,606       1,168,865,382    654,282,656       1,085,461,084    
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 14 418,962,555       650,670,101       418,962,555       650,670,101       

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี (2562: หนีสิ้นตามสัญญาเช่า
การเงินท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี) 3, 14 57,099,946         8,880,228           96,316,710         7,674,924           

เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 14 -                     -                     190,028,195       337,604,073       

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 39,667,487         15,501,923         -                     -                     
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 38,232,273         55,333,475         33,381,732         41,776,345         
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 2,266,542,764    3,058,348,056    2,631,532,361    3,321,432,896    

หน้ีสินไม่หมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะยาว 14 2,327,454,522    3,598,060,977    2,327,454,522    3,598,060,977    
หน้ีสินตามสญัญาเช่า (2562: หนีสิ้นตามสัญญา
เช่าการเงิน) 3, 14 2,688,688,446    12,297,726         2,994,411,765    12,297,726         

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน
สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 16 234,806,324       224,924,908       165,405,138       156,092,056       

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 353,919,118       347,744,479       223,694,428       224,814,575       
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 5,604,868,410    4,183,028,090    5,710,965,853    3,991,265,334    

รวมหนีสิ้น 7,871,411,174    7,241,376,146    8,342,498,214    7,312,698,230    

ลงช่ือ…....................................................กรรมการ                                             ลงช่ือ…....................................................กรรมการ
    (นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อินเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 17
ทุนจดทะเบียน 2,525,000,000  2,525,000,000  2,525,000,000  2,525,000,000    
ทุนท่ีออกและชาํระแลว้ 2,525,000,000    2,525,000,000    2,525,000,000    2,525,000,000    

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 17 1,741,109,855    1,741,109,855    1,741,109,855    1,741,109,855    
กาํไรสะสม
จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 18 227,100,000       214,000,000       227,100,000       214,000,000       
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 587,232,183       480,720,844       262,274,634       321,771,631       

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (2,094,382)         (2,094,382)         -                     -                     
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 5,078,347,656  4,958,736,317  4,755,484,489  4,801,881,486    
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,288,948           1,288,278           -                     -                     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,079,636,604  4,960,024,595  4,755,484,489  4,801,881,486    

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,951,047,778 12,201,400,741 13,097,982,703 12,114,579,716  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

ลงช่ือ…....................................................กรรมการ                                             ลงช่ือ…....................................................กรรมการ
    (นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ)

31 ธนัวาคม31 ธนัวาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

รายได้ 19
รายไดจ้ากการขาย 7,657,056,094 9,236,149,013 7,651,199,041 9,205,090,976   
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 462,439,900   561,863,736   304,225,565   373,489,790      
รายไดเ้งินปันผล 6, 10 412,857         373,571         167,660,963   659,420,045      
ดอกเบ้ียรับ 3,806,238      1,877,036      3,752,939       1,900,629         
รายไดอ่ื้น 68,861,031     95,703,418     96,840,006      110,931,357      
กาํไรจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 5,116,399      6,714,730      4,853,872       4,687,615         
รวมรายได้ 8,197,692,519 9,902,681,504 8,228,532,386 10,355,520,412  

ค่าใช้จ่าย 19, 21
ตน้ทุนขาย 9 4,132,155,139 5,208,200,961 4,594,887,833 5,746,712,281   
ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 30 274,434,422   304,124,232   177,313,515   199,351,061      
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 1,980,504,492 2,347,152,496 2,020,476,314 2,380,079,906   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 30 1,032,639,557 1,219,463,970 870,330,462   1,054,011,603   
รวมค่าใช้จ่าย 7,419,733,610 9,078,941,659 7,663,008,124 9,380,154,851   

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 777,958,909   823,739,845   565,524,262   975,365,561      
ตน้ทุนทางการเงิน 295,871,508   184,018,552   313,447,477   187,014,823      
กําไรก่อนภาษีเงินได้ 482,087,401   639,721,293   252,076,785   788,350,738      
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 22 (60,851,429)   (43,930,066)   9,576,218       (4,211,857)        
กําไรสําหรับปี 421,235,972   595,791,227   261,653,003   784,138,881      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

ลงช่ือ….................................................... กรรมการ                                             ลงช่ือ….................................................... กรรมการ
    (นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
10



บริษทั อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(บาท)

สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน -                 (241,776)        -                  -                    
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงิน -                 (1,733,361)     -                  -                    
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่
ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 22 -                 346,672         -                  -                    

รวมรายการท่ีอาจถูกจัดประเภทใหม่
    ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -                   (1,628,465)       -                   -                     

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าใหม่ของ
     ผลประโยชนพ์นกังานท่ีกาํหนดไว้ 16 -                   (28,256,223)     -                   (17,861,641)       
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่
ไวใ้นกาํไรหรือขาดทุนในภายหลงั 22 -                 5,651,245      -                  3,572,328         

รวมรายการท่ีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่
     ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง -                   (22,604,978)     -                   (14,289,313)       

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี - สุทธิจากภาษี -                 (24,233,443)   -                  (14,289,313)       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 421,235,972   571,557,784   261,653,003   769,849,568      

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่     421,234,235     596,092,775     261,653,003        784,138,881
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม                1,737          (301,548) -                  -                    

    421,235,972     595,791,227     261,653,003        784,138,881

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่     421,234,235     571,994,234     261,653,003        769,849,568
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม                1,737          (436,450) -                  -                    

    421,235,972     571,557,784     261,653,003        769,849,568

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 23 0.83               1.33               0.52                1.75                  

ลงช่ือ….................................................... กรรมการ                                             ลงช่ือ….................................................... กรรมการ
    (นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนเกินทุน รวม
ทุนเรือนหุน้ จากการรวม สาํรอง สาํรอง องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ ธุรกิจภายใตก้าร ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า การเปลี่ยนแปลง ของ ผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ ควบคุมเดียวกนั มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ในมูลค่ายตุิธรรม ส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 2,000,000,000  286,434,523     -                   134,000,000 2,150,798,505 (1,987,489)  1,386,689           (600,800)            4,570,632,228 1,726,880    4,572,359,108   

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนที่ได้รับจากผู้ ถือหุ้นและ
    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ ถือหุ้น
เพิ่มหุน้สามญั 17 525,000,000     -                      1,741,109,855   -                 -                     -                -                        -                       2,266,109,855   -                 2,266,109,855   
เงินปันผลจ่ายจากกาํไรสะสม
     ก่อนการจดัโครงสร้างธุรกิจ 18 -                   (286,434,523)      -                     -                 286,434,523      -                -                        -                       -                     -                 -                     
เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 24 -                   -                      -                     -                 (2,450,000,000)  -                -                        -                       (2,450,000,000)  -                 (2,450,000,000)  
เงินปันผลของบริษทัยอ่ยใหก้บั
     ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -                   -                      -                     -                 -                     -                -                        -                       -                     (2,152)            (2,152)                

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไรหรือ (ขาดทุน) -                  -                    -                   -               596,092,775    -              -                      -                     596,092,775    (301,548)      595,791,227      
     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                  -                    -                   -               (22,604,959)     (106,893)     (1,386,689)          (1,493,582)         (24,098,541)     (134,902)      (24,233,443)       
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                  -                    -                   -               573,487,816    (106,893)     (1,386,689)          (1,493,582)         571,994,234    (436,450)      571,557,784      

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 18 -                  -                    -                   80,000,000  (80,000,000)     -              -                      -                     -                   -                -                     
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 2,525,000,000  -                    1,741,109,855 214,000,000 480,720,844    (2,094,382)  -                      (2,094,382)         4,958,736,317 1,288,278    4,960,024,595   

ลงชื่อ…....................................................กรรมการ                                             ลงชื่อ…....................................................กรรมการ
(นายพิศิษฐ์  ปัทมสตัยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ)

งบการเงินรวม
กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น สาํรอง รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า รวมองคป์ระกอบอื่น ผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ของส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ตามที่รายงานในปีก่อน 2,525,000,000 1,741,109,855 214,000,000 480,720,844 (2,094,382) (2,094,382)               4,958,736,317 1,288,278    4,960,024,595 
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชี 3 -                 -                  -              6,427,104      -             -                           6,427,104        -              6,427,104        
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 ปรับปรุงใหม่ 2,525,000,000 1,741,109,855 214,000,000 487,147,948 (2,094,382) (2,094,382)               4,965,163,421 1,288,278    4,966,451,699 

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 24 -                 -                  -              (308,050,000) -             -                           (308,050,000)  -              (308,050,000)   
เงินปันผลของบริษทัยอ่ยให้กบั
     ส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -                   -                    -                -                 -               -                             -                    (1,067)           (1,067)              

รวมรายการกับผู้ เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรง -                 -                  -              (308,050,000) -             -                           (308,050,000)  (1,067)         (308,051,067)   

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไรหรือ (ขาดทุน) -                 -                  -              421,234,235 -             -                           421,234,235    1,737           421,235,972    
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                 -                  -              -                -             -                           -                  -              -                   
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                 -                  -              421,234,235 -             -                           421,234,235    1,737           421,235,972    

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 18 -                 -                  13,100,000  (13,100,000) -             -                           -                  -              -                   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 2,525,000,000 1,741,109,855 227,100,000 587,232,183 (2,094,382) (2,094,382)               5,078,347,656 1,288,948    5,079,636,604 

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ)

งบการเงินรวม
กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

(บาท)

ลงชื่อ…....................................................กรรมการ                                             ลงชื่อ…....................................................กรรมการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถ้ือหุน้

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2562 2,000,000,000          -                          134,000,000             2,081,922,063          4,215,922,063          

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
เงินทุนทีไ่ด้รับจากผู้ถอืหุ้นและการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
เพิ่มหุน้สามญั 17 525,000,000               1,741,109,855           -                              -                              2,266,109,855            
เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 24 -                              -                            -                              (2,450,000,000)           (2,450,000,000)           

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

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไรหรือ (ขาดทุน) -                              -                            -                              784,138,881               784,138,881               
     กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น -                              -                            -                              (14,289,313)                (14,289,313)                
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                            -                          -                            769,849,568             769,849,568             

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 18 -                              -                            80,000,000                 (80,000,000)                -                              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2562 2,525,000,000          1,741,109,855          214,000,000             321,771,631             4,801,881,486          

    (นายพศิิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
กาํไรสะสม

(บาท)

ลงชื่อ…....................................................กรรมการ                                             ลงชื่อ…....................................................กรรมการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร ผูถ้ือหุ้น

สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 2,525,000,000           1,741,109,855           214,000,000              321,771,631              4,801,881,486           

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น
เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 24 -                              -                             -                              (308,050,000)              (308,050,000)              

รวมรายการกับผู้ถอืหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถอืหุ้น -                            -                           -                            (308,050,000)            (308,050,000)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
     กาํไรหรือ (ขาดทุน) -                              -                             -                              261,653,003                261,653,003                
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                              -                             -                              -                              -                              
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี -                            -                           -                            261,653,003              261,653,003              

โอนไปสาํรองตามกฎหมาย 18 -                              -                             13,100,000                  (13,100,000)                -                              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 2,525,000,000           1,741,109,855           227,100,000              262,274,634              4,755,484,489           

    (นายพิศิษฐ์  ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
กาํไรสะสม

(บาท)

ลงชื่อ…....................................................กรรมการ                                             ลงชื่อ…....................................................กรรมการ

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับปี 421,235,972    595,791,227    261,653,003    784,138,881      
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 22 60,851,429      43,930,066      (9,576,218)        4,211,857          
ตน้ทุนทางการเงิน 295,871,508    184,018,552    313,447,477    187,014,823      
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 883,437,685    752,725,476    773,735,262    627,764,991      
ผลต่างส่วนลดค่าเช่าตามสัญญาเช่าจากผูใ้หเ้ช่าเน่ืองจาก
     สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
     ไวรัสโคโรนา 2019 5 2,485,832          -                     2,465,753          -                     
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 16 20,182,933      53,558,025      13,306,849       35,893,409        
ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ 16,703,356      146,563           16,703,356       146,563            
(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (53,456)            (240,842)          (81,816)             8,231                
กาํไรจากการจาํหน่ายเงินลงทุนเผ่ือขาย -                   (2,304,834)       -                    -                    
หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ 8, 25 1,412,524        4,030,645        746,359            3,713,552          
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 9 15,080,246      1,920,226        13,185,393       4,929,461          
กาํไรจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,937,685)       (4,113,407)       (3,921,425)        (2,008,392)         
ขาดทุนจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                   242,109           -                    242,109            
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า (5,563,402)       -                   (5,563,402)        -                    
ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 269,499           -                   269,499            -                    
ตดัจาํหน่ายรายไดสิ้ทธิการเช่า (9,533,333)       (9,700,000)       (9,533,333)        (9,700,000)         
ดอกเบ้ียรับ (3,806,238)       (1,877,036)       (3,752,939)        (1,900,629)         
เงินปันผลรับ 6, 10 (412,857)          (373,571)          (167,660,963)   (659,420,045)     
(กาํไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรม (506,298)          -                   164,142            -                    

1,693,717,715  1,617,753,199  1,195,586,997  975,034,811      
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ 95,567,627      (5,553,965)       79,250,388       (1,263,398)         
ลูกหน้ีอ่ืน 170,885,737    (60,896,421)     178,078,563    (63,654,427)       
สินคา้คงเหลือ 485,272,352    119,602,640    497,986,278    118,625,574      
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 3,582,546        6,046,037        3,527,855         4,699,491          
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (26,190,336)     (7,945,141)       (23,952,357)     (5,908,210)         
เจา้หน้ีการคา้ (127,772,152)   27,782,823      94,249,321       (426,684)            
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (132,220,938)   (46,689,247)     (141,559,782)   (39,987,276)       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (17,101,202)     4,131,552        (8,394,613)        2,380,054          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

ลงช่ือ…....................................................กรรมการ                                             ลงช่ือ…....................................................กรรมการ
    (นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน (ต่อ)
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 16 (10,301,517)     (4,390,833)       (3,993,767)        (2,790,953)         
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 15,985,897      19,219,342      8,691,111         (3,184,846)         
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 2,151,425,729  1,669,059,986  1,879,469,994  983,524,136      
จ่ายภาษีเงินได้ (66,044,541)     (92,690,585)     (15,780,754)     (23,271,958)       
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 2,085,381,188  1,576,369,401  1,863,689,240  960,252,178      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผ่ือขาย -                   67,950,886      -                    -                    
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (289,168,923)   (545,561,736)   (243,023,023)   (417,736,336)     
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8,776,903        12,656,827      8,359,934         9,266,914          
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (36,715,728)     (34,621,488)     (19,601,831)      -                    
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                   6,000               -                    6,000                
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (2562 : สิทธิการเช่า) (169,407)          (37,208,395)     (169,407)           (37,208,395)       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (18,541,915)     (28,188,916)     (18,188,915)      (21,942,291)       
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 22,430             70,957             22,430              -                    
เงินสดรับชาํระคืนจากเงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                   -                   292,000,000    338,710,502      
เงินสดจ่ายใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                   -                   (271,000,000)   (346,710,502)     
ดอกเบ้ียรับ 2,813,862        1,877,036        2,820,925         1,846,066          
เงินปันผลรับ 412,857           373,571           335,660,893    491,420,115      
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน (332,569,921)   (562,645,258)   86,881,006       17,652,073        

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ทุน 17 -                   2,310,000,000  -                    2,310,000,000    
ค่าใชจ่้ายในการออกหุน้ทุน 17 -                   (54,862,682)     -                    (54,862,682)       
เงินเบิกเกินบญัชี 14 642                  (100,487,197)   -                    (100,486,209)     
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 5,571,500,000  7,832,500,000  4,578,500,000  6,463,500,000    
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 14 (5,600,500,000) (8,315,500,000) (4,632,500,000) (6,816,500,001)  
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 14 -                   -                   515,000,000    3,692,000,000    
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6, 14 -                   -                   (662,000,000)   (3,728,000,000)  
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 -                   2,550,000,000  -                    2,550,000,000    
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 14 (1,502,314,001) (1,075,637,542) (1,502,314,001) (1,052,244,924)  
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระหุน้กู้ 14 -                   (1,300,000,000) -                    (1,300,000,000)  

ลงช่ือ…....................................................กรรมการ                                             ลงช่ือ…....................................................กรรมการ
    (นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ 2563 2562 2563 2562

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน (ต่อ)
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสัญญาเช่า

(2562: เงินสดท่ีผู้เช่าจ่ายเพ่ือลดจํานวนหนีสิ้นซ่ึง
เกิดขึน้จากสัญญาเช่าทางการเงิน) 14 (37,353,573)       (14,467,743)       (56,386,448)       (13,945,782)       

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 24 (308,023,255)   (2,450,000,000) (308,023,255)   (2,450,000,000)  
เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1,067)              (2,082)              -                    -                    
ดอกเบ้ียจ่าย (294,651,316)   (196,724,369)   (308,909,176)   (199,761,273)     
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (2,171,342,570) (815,181,615)   (2,376,632,880) (700,300,871)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพ่ิมข้ึนสุทธิ
   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (418,531,303)   198,542,528    (426,062,634)   277,603,380      
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการ
   เทียบเท่าเงินสด 10,200             (13,233)            10,200              (13,341)             
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิม่ขึน้สุทธิ (418,521,103)   198,529,295    (426,052,434)   277,590,039      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 524,963,046    326,433,751    500,923,646    223,333,607      
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 7 106,441,943    524,963,046    74,871,212       500,923,646      

ข้อมูลเพิม่เติมเกีย่วกบักระแสเงินสด
รายการทีไ่ม่ใช่เงินสด
ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัมิไดช้าํระเงิน 40,013,735      67,434,396      31,632,043       51,134,841        

เงินปันผลคา้งรับ -                   -                   -                    168,000,000      
การรับรู้รายการสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัตน้งวด 2,738,251,595  -                   3,099,327,803  -                    
จดัประเภทรายการบางส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ี
ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีเป็นหน้ีสินระยะยาว 101,916,000    -                   101,916,000    -                    

จดัประเภทรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 23,521,537      56,339,983      23,521,537       56,339,983        

    (นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ)
ลงช่ือ…....................................................กรรมการ                                             ลงช่ือ…....................................................กรรมการ

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

 
 

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 
2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3 การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี 
4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
6 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
7 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
8 ลูกหน้ีอ่ืน 
9 สินคา้คงเหลือ 
10 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
11 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
12 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
13 สญัญาเช่า 
14 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
15 เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
16 ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน  
17 ทุนเรือนหุน้ 
18 ส ารองและส่วนเกินทุน 
19 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
20 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
21 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
22 ภาษีเงินได ้
23 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
 

 

  



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

 
 

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 

24 เงินปันผล 
25 เคร่ืองมือทางการเงิน 
26 การบริหารจดัการทุน 
27 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   
28 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน  
29 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
30 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

 
 

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

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

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

 

บริษทัและบริษทัยอ่ยด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการขายปลีก ขายส่งเคร่ืองเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและของตกแต่ง
บา้น ให้เช่าและบริการพื้นท่ี และบริษทัย่อยบางแห่งด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิต น าเขา้ ส่งออก เป็นตวัแทน
จ าหน่ายเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองเรือน เคร่ืองใช้ในบ้านเรือน ให้เช่าพื้นท่ี ให้บริการเช่าโกดังและธุรกิจแฟรนไชส์ 
รายละเอียดของบริษทัยอ่ยของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 ไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 10 

 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 

(ก)  เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย 
สภาวิชาชีพบญัชีฯ กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบัไดมี้การออกและปรับปรุงใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 2563 การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุง
ใหม่นั้น มีผลใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั 
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ลงช่ือ........................................................กรรมการ    ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
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กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ยมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน (TFRS 9) รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐานท่ี
เก่ียวขอ้งและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า (TFRS 16) เป็นคร้ังแรกซ่ึงได้เปิดเผย
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 

นอกจากน้ี กลุ่มบริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้น
งวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออก
และปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 29  

 

(ข) สกลุเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั 
 

(ค) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ  
 

ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
การและขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ทั้ งน้ี ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการ
ทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 

 

(1) การใชว้ิจารณญาณ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใช้วิจารณญาณในการปฏิบติัตามนโยบายการบัญชีซ่ึงมีผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัท่ีสุดต่อ
จ านวนเงินท่ีรับรู้ในงบการเงิน ประกอบดว้ยหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี 

 

4 (ฎ) และ 13 สญัญาเช่า 
• การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
• กลุ่มบริษทัพิจารณาถึงความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิต่ออายุสัญญาเช่า 

   หรือไม่ 
• กลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธิยกเลิกสญัญาเช่าหรือไม่ 
• กลุ่มบริษัทได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนเกือบทั้ งหมดของสินทรัพย์ท่ีผูเ้ป็น 

   เจา้ของพึงไดรั้บใหก้บัผูเ้ช่าหรือไม่ 
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ลงช่ือ........................................................กรรมการ    ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
23 

4 (ด) การพิจารณาเก่ียวกบัการรับรู้รายได ้
• การขายสินคา้และบริการหลายประเภทเขา้ดว้ยกนัจะสามารถบนัทึกรายการแยกจากกนั 

   ไดห้รือไม่ 
• การขายสินคา้ควรจะรับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหน่ึง หรือควรจะรับรู้ ณ เวลาใดเวลาหน่ึง  
• ค่านายหน้า โดยพิจารณาว่ารายการคา้ท่ีกลุ่มบริษทั/บริษทัท ารายการนั้นมีลกัษณะการ

เป็นตวัแทนมากกวา่การเป็นตวัการหรือไม่ 
5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

(2) ขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ  
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้สมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซ่ึงมีความเส่ียง
อย่างมีนัยส าคญัท่ีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
ในปีบญัชีถดัไปไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ต่อไปน้ี  

 

4 (ฎ) การก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มืส่วนเพิ่มท่ีใชใ้นการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
5 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
4 (ด)  การรับรู้รายไดท่ี้มีการประมาณการรับคืนสินคา้ 
9 การวดัมูลค่าสินคา้คงเหลือเก่ียวกบัการใชข้อ้สมมติท่ีส าคญัในการประมาณการค่าเผื่อมูลค่า

สินคา้สินคา้ลดลง 
16 การวดัมูลค่าภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ก่ียวกบัขอ้สมมติหลกัใน

การประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
22 การรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้ การคาดการณ์ก าไรทางภาษีในอนาคตท่ีจะน าผลแตกต่าง

ชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีไปใชป้ระโยชน์ 
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3 กำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชี 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน
และ TFRS 16 เป็นคร้ังแรก  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
นโยบายการบัญชี 

 

ก าไรสะสม  

องคป์ระกอบ
อ่ืนของส่วน 
ของผูถื้อหุน้ 

 

ก าไรสะสม  

องคป์ระกอบ
อ่ืนของส่วน 
ของผูถื้อหุน้ 

 หมายเหต ุ (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - ตามท่ีรายงาน  480,721  (2,094)  321,772  - 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) เน่ืองจาก         
การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน         
การจดัประเภทเคร่ืองมือทางการเงิน  (ก.1) 8,034  -  -  - 
ภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้ง  (1,607)  -  -  - 

การถือปฏิบติัตาม TFRS 16 - สุทธิภาษีเงินได ้ (ข) -  -  -  - 
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  487,148  (2,094)  321,772  - 

 

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมอืทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัได้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินด้วยวิธีปรับปรุง
ผลกระทบสะสมกบัก าไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้น
กลุ่มบริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มูลท่ีน าเสนอในปี 2562 และไม่น าขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติักบัขอ้มูลเปรียบเทียบ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินน้ีใหข้อ้ก าหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงิน
และหน้ีสินทางการเงินตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การดอ้ยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชี
ของอนุพนัธ์ โดยรายละเอียดของนโยบายการบญัชีเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 4 (ง) และขอ้ 4 (ฏ) ผลกระทบจาก
การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน มีดงัน้ี  
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(ก.1)   การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
 

TFRS 9 ก าหนดการจดัประเภทสินทรัพยท์างการเงินเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ ราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่า
ยติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (FVOCI) และมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน (FVTPL) 
โดยจดัประเภทตามลกัษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพยท์างการเงินและโมเดลธุรกิจในการ
บริหารจดัการสินทรัพยท์างการเงินนั้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษทัอาจเลือกก าหนดให้วดัมูลค่าเม่ือ
เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนทั้งน้ีเม่ือก าหนดแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ TFRS 9 
ยกเลิกการจดัประเภทตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ และ
เงินลงทุนทัว่ไปตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 105 (TAS 105) 
 

ตาม TFRS 9 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายจะรับรู้ดอกเบ้ียรับ
และดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง เดิมกลุ่มบริษทัรับรู้ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียตามสญัญา  

 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเปรียบเทียบการจดัประเภทและการวดัมูลค่าของเงินลงทุนตาม TAS 105 และ TFRS 9  
 

งบกำรเงินรวม 
การจดัประเภทตาม TAS 105 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 การจดัประเภทตาม TFRS 9  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 
มูลค่าตาม
บญัชี 

 มูลค่า
ยติุธรรมผา่น 
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

มูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือ

ขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน 

 
ราคาทุนตดั
จ าหน่าย 
- สุทธิ 

 

รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน          
เงินลงทุนระยะยาวอื่น          
ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความ 

ตอ้งการของตลาด 5,000 
 

13,034 
 

- 
 

- 
 

13,034 
 5,000  13,034  -  -  13,034 

 

กลุ่มบริษทัตั้งใจจะถือตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดจ านวน 13 ลา้นบาท เพื่อวตัถุประสงคท์าง 
กลยทุธ์ในระยะยาว กลุ่มบริษทัเลือกก าหนดให้เงินลงทุนดงักล่าวเป็นเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุน  
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(ก.2)   การดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงิน  
 

TFRS 9 แนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุของเคร่ืองมือทาง
การเงิน ในขณะท่ีเดิมกลุ่มบริษทัประมาณการค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระ
หน้ีและการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ TFRS 9 ก าหนดให้ใชว้ิจารณญาณใน
การประเมินว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
ว่าจะเกิดข้ึนอย่างไรและพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก ทั้งน้ี การพิจารณาดอ้ยค่าดงักล่าวจะถือ
ปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายซ่ึงไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 

 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินการดอ้ยค่าตาม TFRS 9 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 โดยผลกระทบไม่มีสาระส าคญั 
 

(ก.3)   อนุพนัธ์ 
 

ตาม TFRS 9 อนุพนัธ์ทั้งหมดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน  
 

กลุ่มบริษทัไม่มีอนุพนัธ์ในปี 2562 
 

(ข) TFRS 16 สัญญาเช่า 
 

ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรกกบัสญัญาท่ีเคยระบุวา่เป็นสัญญา
เช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ (TFRIC 4) ดว้ยวิธีปรับปรุง
ยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach)  

 

เดิมกลุ่มบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุสัญญาเช่า ตาม TFRS 16 กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญา
เช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะปันส่วน
ส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการ
ใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลกัษณะของค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไป  
โดยกลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 
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ในการปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลง กลุ่มบริษทัไดเ้ลือกใชข้อ้ยกเวน้ต่อไปน้ี  
- ไม่รับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีอายุสัญญาเช่าส้ินสุดภายใน 

     12 เดือน   
- ใชข้อ้เทจ็จริงท่ีทราบภายหลงัในการก าหนดอายสุญัญาเช่า   
- ใชอ้ตัราคิดลดอตัราเดียวส าหรับกลุ่มสญัญาเช่าท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนัอยา่งสมเหตุสมผล   
- พิจารณาตามการประเมินก่อนหน้าว่าสัญญาเป็นสัญญาท่ีสร้างภาระหรือไม่ เพื่อเป็นทางเลือกในการ

ทบทวนการดอ้ยค่า และ 
- ไม่รวมตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกในการวดัมูลค่าสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 

 

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม TFRS 16 งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 
 (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเพิ่มข้ึน 400,685  358,858 
ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง (27,348)  (26,313) 
สิทธิการเช่าลดลง (1,451,263)  (1,402,068) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้พิ่มข้ึน 3,514,297  3,895,490 
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนลดลง (301,881)  (273,361) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพิ่มข้ึน 2,738,252  3,099,328 
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การวัดมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า งบกำรเงินรวม  
งบกำรเงิน 

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

ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่าระยะสั้น (49,583)  (29,398) 
ขอ้ยกเวน้ในการรับรู้รายการส าหรับสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพย ์
อา้งอิงมีมูลค่าต ่า 

 
(1,063) 

  
- 

สิทธิเลือกขยายอายสุญัญาเช่าท่ีมีความแน่นอนอยา่งสมเหตุสมผล 
วา่จะไดใ้ชสิ้ทธิ 2,019,868 

 
2,750,154 

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

 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่าขา้งตน้แสดงเป็นส่วนหน่ึงของส่วนงานการขายเฟอร์นิเจอร์ 
ส่วนงานการผลิตเฟอร์นิเจอร์และส่วนงานการใหเ้ช่าพื้นท่ีตามล าดบั 
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4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 
  
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน 
ยกเวน้ท่ีไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 

 

(ก) เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
  

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมกนัเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”)  
 

การรวมธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษทับนัทึกบญัชีส าหรับการรวมธุรกิจตามวิธีซ้ือ เม่ือการควบคุม (ตามท่ีกล่าวไวใ้นส่วนของบริษทัย่อย)  
ถูกโอนไปยงักลุ่มบริษทั ยกเวน้ในกรณีท่ีเป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 
 

วนัท่ีซ้ือกิจการคือวนัท่ีอ  านาจในการควบคุมนั้นไดถู้กโอนไปยงัผูซ้ื้อ  
 

ค่าความนิยมถูกวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือโดยวดัจากมูลค่ายติุธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ซ่ึงรวมถึงการรับรู้จ านวน
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมในผูถู้กซ้ือหักดว้ยมูลค่าสุทธิ (มูลค่ายุติธรรม) ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้าและ
หน้ีสินท่ีรับมาซ่ึงวดัมูลค่า ณ วนัท่ีซ้ือ ก าไรจากการซ้ือในราคาต ่ากวา่มูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีกลุ่มบริษทัก่อข้ึนเพื่อจ่ายช าระ
ให้แก่เจา้ของเดิมและส่วนไดเ้สียในส่วนของเจา้ของท่ีออกโดยกลุ่มบริษทั ทั้งน้ีส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ยงัรวมถึง
มูลค่ายติุธรรมของหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน  
 

ส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่ายวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัซ้ือธุรกิจและวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ณ ทุกวนัท่ีรายงาน การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมาจากการรวมธุรกิจรับรู้เป็นหน้ีสินหากมีภาระผูกพนัในปัจจุบนัซ่ึง
เกิดข้ึนจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถวดัมูลค่ายติุธรรมไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกับการซ้ือของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมาจากการรวมธุรกิจ เช่น ค่าท่ีปรึกษากฎหมาย 
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพและค่าท่ีปรึกษาอ่ืนๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดข้ึน 
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หากการบนัทึกบญัชีเม่ือเร่ิมแรกส าหรับการรวมธุรกิจไม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีการรวม
ธุรกิจเกิดข้ึน กลุ่มบริษทัประมาณการมูลค่าของรายการซ่ึงขอ้มูลทางบญัชียงัไม่สมบูรณ์เพื่อรายงาน มูลค่าประมาณ
การดงักล่าวจะถูกปรับปรุง หรือรับรู้สินทรัพย ์หรือหน้ีสินเพิ่มเติมในระหว่างช่วงระยะเวลาในการวดัมูลค่า เพื่อ
สะท้อนผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีได้รับเก่ียวกับขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดล้อมท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีซ้ือ ซ่ึงขอ้มูล
ดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจ านวนต่างๆ ท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือ 
 

การซื้อแบบทยอยซื้อ 
 

ในการรวมธุรกิจท่ีด าเนินการส าเร็จจากการทยอยซ้ือ กลุ่มบริษทัตอ้งวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียของเงินลงทุนท่ีกลุ่มบริษทั
ถืออยูใ่นผูถู้กซ้ือก่อนการรวมธุรกิจใหม่ดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีซ้ือและรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในก าไร
หรือขาดทุน มูลค่าของส่วนไดเ้สียในผูถู้กซ้ือก่อนการรวมธุรกิจท่ีเคยรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะถูกจดั
ประเภทใหม่เป็นก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑเ์ดียวกนัเสมือนวา่ไดข้ายเงินลงทุนดงักล่าวออกไป 
 

การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน  
 

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

ผลการด าเนินงานของธุรกิจท่ีถูกซ้ือจะรวมอยู่ในงบการเงินรวมของผูซ้ื้อนับตั้งแต่วนัท่ีต้นงวดของงบการเงิน
เปรียบเทียบหรือวนัท่ีธุรกิจเหล่านั้นอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัแลว้แต่ระยะเวลาใดจะสั้ นกว่าจนถึงวนัท่ีการ
ควบคุมส้ินสุด 
 

บริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยเป็นกิจการท่ีอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั  การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัเปิดรับหรือมีสิทธิ
ในผลตอบแทนผนัแปรจากการเก่ียวขอ้งกบักิจการนั้นและมีความสามารถในการใชอ้  านาจเหนือกิจการนั้นท าให้
เกิดผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนของกลุ่มบริษทั งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม 
นบัแต่วนัท่ีมีการควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง  
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ส่วนได้เสียท่ีไม่มอี านาจควบคุม  
 

ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ กลุ่มบริษทัวดัมูลค่าส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมตามอตัราส่วนไดเ้สียในสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า
จากผูถู้กซ้ือ 
 

การเปล่ียนแปลงส่วนไดเ้สียในบริษทัยอ่ยของกลุ่มบริษทัท่ีไม่ท าใหก้ลุ่มบริษทัสูญเสียอ านาจการควบคุมจะบนัทึก
บญัชีโดยถือเป็นรายการในส่วนของเจา้ของ  
 

การสูญเสียการควบคุม  
 

เม่ือกลุ่มบริษทัสูญเสียการควบคุมในบริษทัยอ่ย กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของบริษทัยอ่ยนั้นออก 
รวมถึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมและส่วนประกอบอ่ืนในส่วนของเจา้ของท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัยอ่ยนั้น ก าไร
หรือขาดทุนท่ีเกิดข้ึนจากการสูญเสียการควบคุมในบริษทัย่อยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส่วนไดเ้สียในบริษทัย่อย
เดิมท่ียงัคงเหลืออยูใ่หว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีสูญเสียการควบคุม 
 

การตัดรายการในงบการเงินรวม  
 

ยอดคงเหลือและรายการบัญชีระหว่างกิจการในกลุ่มรวมถึงรายได้หรือค่าใช้จ่ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผล 
มาจากรายการระหวา่งกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม  
 

(ข) เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
 

(ค) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
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สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 
 

หน่วยงานต่างประเทศ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป ยกเวน้ผลต่างจากการแปลงค่าท่ี
ถูกปันส่วนใหส่้วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 
 

รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้า่จะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศและรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุ้นจนกว่ามีการ
จ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 

(ง) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 

(ง.1)  การรับรู้รายการและการวัดมลูค่าเม่ือเร่ิมแรก  
 

ลูกหน้ีการคา้ ตราสารหน้ีท่ีกลุ่มบริษทัเป็นผูอ้อกและเจา้หน้ีการคา้รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือมีการออกตรา
สารเหล่านั้น สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินอ่ืนๆ ทั้งหมดรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือกลุ่มบริษทั
เป็นคู่สญัญาตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น 
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สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน (นอกเหนือจากลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกบัการ
จดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญั หรือวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน) จะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ย
มูลค่ายติุธรรมบวกตน้ทุนการท ารายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร ลูกหน้ีการคา้
ท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับการจดัหาเงินท่ีมีนัยส าคญัวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยราคาของการท ารายการ 
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนวดัมูลค่าเม่ือ
เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 

 

(ง.2) การจัดประเภทรายการและการวัดมลูค่าภายหลงั  
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การจัดประเภท 
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก สินทรัพยท์างการเงินจะถูกจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่า ไดแ้ก่ การวดั
มูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย มูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนหรือมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน 

 

สินทรัพยท์างการเงินจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่ภายหลงัการรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเวน้แต่กลุ่มบริษทัมี
การเปล่ียนแปลงโมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพยท์างการเงิน ในกรณีดงักล่าวสินทรัพยท์างการเงินท่ี
ไดรั้บผลกระทบทั้งหมดจะถูกจดัประเภทรายการใหม่โดยทนัทีเป็นตน้ไปนับจากวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงการ
จดัประเภท 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีไม่ไดถู้กก าหนดใหว้ดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่ายหากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี  
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสญัญา และ 
- ขอ้ก าหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ

ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้
 

ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกของเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่ไดถื้อไวเ้พื่อคา้ กลุ่มบริษทัอาจเลือกให้เงิน
ลงทุนดงักล่าวแสดงการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมในภายหลงัในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ซ่ึงการเลือกน้ี
สามารถเลือกไดเ้ป็นรายเงินลงทุนและเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 
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สินทรัพยท์างการเงินทั้งหมดท่ีไม่ไดจ้ดัประเภทให้วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายติุธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนตามท่ีไดอ้ธิบายไวข้า้งตน้จะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ซ่ึง
รวมถึงสินทรัพยอ์นุพนัธ์ทั้ งหมด ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัสามารถเลือกให้สินทรัพย์
ทางการเงินท่ีเขา้ขอ้ก าหนดในการวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน ถูกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหากการก าหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลด
ความไม่สอดคลอ้งอยา่งมีนยัส าคญัซ่ึงอาจเกิดข้ึนซ่ึงเม่ือเลือกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้ 

 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินโมเดลธุรกิจ  
 

กลุ่มบริษทัไดป้ระเมินโมเดลธุรกิจของสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวใ้นระดบัพอร์ตโฟลิโอ เน่ืองจากเป็นวิธีท่ี
ดีท่ีสุดท่ีจะสะทอ้นวิธีการจดัการธุรกิจและเป็นขอ้มูลท่ีน าเสนอให้แก่ผูบ้ริหาร ขอ้มูลท่ีใชใ้นการพิจารณา
รวมถึง 
 

- นโยบายและวตัถุประสงค์ของพอร์ตโฟลิโอและการด าเนินงานตามนโยบายดังกล่าวในทางปฏิบัติ  
   โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์ของผูบ้ริหารเก่ียวกับการรับดอกเบ้ียรับตามสัญญา การด ารงระดับอตัรา 
   ดอกเบ้ีย การจบัคู่ระหว่างระยะเวลาของสินทรัพยท์างการเงินกบัระยะเวลาของหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือ 
   กระแสเงินสดออกท่ีคาดการณ์หรือรับรู้กระแสเงินสดผา่นการขายสินทรัพยท์างการเงิน 

- วิธีการประเมินผลการด าเนินงานของพอร์ตโฟลิโอและการรายงานใหผู้บ้ริหารของกลุ่มบริษทั 
- ความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของโมเดลธุรกิจ (และสินทรัพยท์างการเงินท่ีถือตามโมเดล 

   ธุรกิจ) และกลยทุธ์ในการบริหารจดัการความเส่ียง 
- วิธีการประมาณผลตอบแทนให้ผูจ้ ัดการเงินลงทุน (เช่น ผลตอบแทนอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของ 

   สินทรัพยท่ี์บริหารจดัการหรืออา้งอิงตามการรับกระแสเงินสดตามสัญญา) และ 
- ความถ่ี ปริมาณและเวลาท่ีขายในงวดก่อน เหตุผลท่ีขายและการคาดการณ์การขายในอนาคต  

 

การโอนสินทรัพยท์างการเงินไปยงับุคคลท่ีสามท่ีไม่เขา้เง่ือนไขการตดัรายการออกจากบญัชีจะไม่ถือเป็นการ
ขายซ่ึงสอดคลอ้งกบัการรับรู้รายการสินทรัพยอ์ยา่งต่อเน่ืองของกลุ่มบริษทั 

 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือใช้ในการบริหารและประเมินผลงานด้วยมูลค่ายุติธรรมจะถูกวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน 
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สินทรัพย์ทางการเงิน - การประเมินว่ากระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินต้นและดอกเบีย้จากยอด
คงเหลือของเงินต้นหรือไม่  
 

ส าหรับวตัถุประสงคข์องการประเมินน้ี 
“เงินตน้” หมายถึง มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก 
“ดอกเบ้ีย” หมายถึง ส่ิงตอบแทนจากมูลค่าเงินตามเวลาและความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงินตน้
ท่ีคา้งช าระในช่วงระยะเวลาใดระยะเวลาหน่ึงและความเส่ียงในการกูย้ืมโดยทัว่ไปและตน้ทุน (เช่น ความ
เส่ียงดา้นสภาพคล่องและค่าใชจ่้ายในการบริหาร) รวมถึงอตัราก าไรขั้นตน้ 

 

ในการประเมินวา่กระแสเงินสดตามสัญญาเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียหรือไม่ กลุ่มบริษทัพิจารณา
ขอ้ก าหนดตามสัญญาของเคร่ืองมือทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงการประเมินว่าสินทรัพยท์างการเงินประกอบดว้ย
ขอ้ก าหนดตามสญัญาท่ีสามารถเปล่ียนแปลงระยะเวลาและจ านวนเงินของกระแสเงินสดตามสญัญาซ่ึงอาจท า
ใหไ้ม่เขา้เง่ือนไขในการประเมิน กลุ่มบริษทัพิจารณาถึง  
- เหตุการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเป็นเหตุใหมี้การเปล่ียนแปลงจ านวนเงินและเวลาของกระแสเงินสด 
- เง่ือนไขท่ีอาจเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียตามสญัญา ซ่ึงรวมถึงอตัราดอกเบ้ียผนัแปร และ 
- เง่ือนไขเม่ือสิทธิเรียกร้องของกลุ่มบริษทัถูกจ ากดัเฉพาะกระแสเงินสดจากสินทรัพยต์ามท่ีก าหนด (เช่น  

   สินทรัพยท์างการเงินท่ีผูใ้หกู้ไ้ม่มีสิทธิไล่เบ้ีย)  
 

สินทรัพย์ทางการเงิน - การวัดมลูค่าภายหลงัและก าไรและขาดทุน 
 

สินทรัพยท์างการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 

 สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรม ก าไรและขาดทุนสุทธิ
รวมถึงรายไดด้อกเบ้ียเงินและปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน อยา่งไรก็
ตามส าหรับอนุพนัธ์ใหดู้หมายเหตุขอ้ 4 (ง.5)  

 
   
สินทรัพยท์างการเงินท่ี
วดัมูลค่าดว้ยราคา
ทุนตดัจ าหน่าย 

 สินทรัพย์เหล่าน้ีวดัมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจ าหน่ายโดยวิธีอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
รายไดด้อกเบ้ีย ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการ
ออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
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หนีสิ้นทางการเงิน - การจัดประเภทรายการ การวัดมลูค่าในภายหลงัและก าไรและขาดทุน  
 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการตามการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหรือมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไร
หรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินจะถูกจดัประเภทให้วดัมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนหากให้ถือไวเ้พื่อ
คา้ ถือเป็นอนุพนัธ์หรือก าหนดใหว้ดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยวิธีดงักล่าว หน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุนจะวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมและรับรู้ก าไรและขาดทุนสุทธิ รวมถึงดอกเบ้ีย
จ่ายในก าไรหรือขาดทุน หน้ีสินทางการเงินอ่ืนท่ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายดว้ยวิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริง ดอกเบ้ียจ่ายและก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ี
เกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีใหรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 

(ง.3) การตัดรายการออกจากบัญชี 
 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจาก
สินทรัพยท์างการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความ
เส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ี
กลุ่มบริษทั ไม่ไดท้ั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดและ
ไม่ไดค้งไวซ่ึ้งการควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  
 

กลุ่มบริษทัเขา้ท าธุรกรรมซ่ึงมีการโอนสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดในสินทรัพยท่ี์โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย ์
ในกรณีน้ี สินทรัพยท่ี์โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี  

 

หนีสิ้นทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบัญชีเม่ือภาระผูกพนัตามสัญญาส้ินสุดลง ยกเลิก หรือ
หมดอาย ุกลุ่มบริษทัตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชีหากมีการเปล่ียนแปลงเง่ือนไขและกระแส  
เงินสดจากการเปล่ียนแปลงหน้ีสินมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั โดยรับรู้หน้ีสินทางการเงินใหม่ดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมท่ีสะทอ้นเง่ือนไขท่ีเปล่ียนแปลงแลว้  
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การตดัรายการหน้ีสินทางการเงินออกจากบญัชี ผลต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีท่ีตดัรายการและส่ิงตอบแทนท่ี
ตอ้งจ่าย (รวมถึงสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดท่ีไดโ้อนไปหรือหน้ีสินท่ีรับมา) รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  

 

(ง.4) การหักกลบ 
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะหักกลบกนัเพื่อรายงานในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจ านวน
สุทธิก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิบงัคบัใชต้ามกฎหมายในการหักกลบจ านวนเงินท่ีรับรู้และกลุ่มบริษทัตั้งใจท่ี
จะช าระดว้ยจ านวนเงินสุทธิ หรือตั้งใจท่ีจะรับสินทรัพยแ์ละช าระหน้ีสินพร้อมกนั 

 

(ง.5) อนุพันธ์ 
 

อนุพนัธ์รับรู้ดว้ยมูลค่ายุติธรรมและวดัมูลค่ายุติธรรมทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลก าไรหรือขาดทุน
จากการวดัมูลค่ายติุธรรมใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 

 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนอ่ืน 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

มูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีรายงาน 
 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน  ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมูลค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู ่การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
 

อนุพนัธ์ 
 

อนุพนัธ์รับรู้รายการเม่ือใชสิ้ทธิในอนุพนัธ์ดงักล่าว 
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(จ) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสดและยอดเงินฝากธนาคารประเภท
เผื่อเรียก เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซ่ึงจะต้องช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมจัดหาเงินใน 
งบกระแสเงินสด 

 

(ฉ) ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 
 

ลูกหน้ีรับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีปราศจากเง่ือนไขในการไดรั้บส่ิงตอบแทนตามสญัญา  
 

ลูกหน้ีวดัมูลค่าดว้ยราคาของรายการหักค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะ
สูญ) ซ่ึงประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคตของลูกคา้ 
หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือเกิดข้ึน  

 

(ช) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 

ตน้ทุนของสินคา้ค านวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ยราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพ
หรือตน้ทุนอ่ืนเพื่อให้สินคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  ในกรณีของสินคา้ส าเร็จรูปและสินคา้ระหวา่งผลิตท่ี
ผลิตเอง ตน้ทุนสินคา้ค านวณโดยการใชต้น้ทุนมาตรฐานซ่ึงไดรั้บการปรับปรุงใหใ้กลเ้คียงกบัราคาทุนถวัเฉล่ียรวม
การปันส่วนของค่าโสหุย้การผลิตอยา่งเหมาะสมโดยค านึงถึงระดบัก าลงัการผลิตตามปกติ 
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย  
 

สิทธิในการไดรั้บคืนสินคา้รับรู้เม่ือคาดว่าจะไดรั้บคืนสินคา้จากลูกคา้และวดัมูลค่าโดยอา้งอิงจากมูลค่าตามบญัชี
เดิมของสินคา้คงเหลือท่ีขายหกัตน้ทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในการรับคืนสินคา้ดงักล่าว 
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(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมถึงอสังหาริมทรัพยท่ี์ถือไวเ้ป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละอสังหาริมทรัพยท่ี์ถือ
โดยกลุ่มบริษทัถือครองเพื่อหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนหรือทั้งสองอยา่ง ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไว้
เพื่อขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการหรือใชใ้นการบริหารงาน   
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพื่อใหอ้สงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอยูใ่นสภาพพร้อม
ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้มื 
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจาก
การจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนโดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

อาคารและส่วนปรับปรุง 20 - 30 ปี 
ระบบสาธารณูปโภค 5 - 15 ปี 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 15 - 30 ปี 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้างและติดตั้ง 
 

(ฌ) ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 

 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
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ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อให้สินทรัพยน์ั้นอยู่ในสภาพท่ีพร้อมจะใช้งานได้ตามความประสงค์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การ
บูรณะสถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้มื  ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถ
ท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่ ลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์ 
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่
ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้นและสามารถ
วดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี 
ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี 
 

อาคารและส่วนปรับปรุง   5 - 35 ปี 
เคร่ืองมือและอปุกรณ์   5 - 10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน   5 - 10 ปี 
ยานพาหนะ 5 ปี 
ระบบสาธารณูปโภค   5 - 20 ปี 
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กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยแ์ละมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบ
ปีบญัชีและปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ญ) สินทรัพย์ไม่มตีัวตน  
 

สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืนๆ 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่าย
สะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าตัดจ าหน่าย  
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนซ่ึงไม่รวมค่าความนิยม โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน์ 
 

ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3 - 10 ปี 
ค่าลิขสิทธ์ิเแฟรนไชส์ 3 - 5 ปี 
 

วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
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(ฎ) สัญญาเช่า 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 

ณ วนัเร่ิมต้นของสัญญา กลุ่มบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่  
กลุ่มบริษทัน าค านิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใชใ้นการประเมินวา่สัญญานั้นใหสิ้ทธิในการควบคุมการใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุหรือไม่ 
  
ในฐานะผู้เช่า 
 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่า 
กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑ์ราคา
ขายท่ีเป็นเอกเทศ ส าหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยก์ลุ่มบริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและ
รับรู้สญัญาเช่าและส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็นสญัญาเช่าเพียงอยา่งเดียว  

 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สัญญาเช่าซ่ึง
สินทรัพยมี์มูลค่าต ่าหรือสญัญาเช่าระยะสั้นจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมี
การวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือ
เร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือ
ก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกและประมาณการตน้ทุนในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจ
ในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ ค่าเส่ือมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนั
ส้ินสุดของอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าดงักล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท่ี์เช่าให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือ
ส้ินสุดสญัญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นวา่กลุ่มบริษทัจะมีการใชสิ้ทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ใน
กรณีน้ีสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึงก าหนดตาม
เกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

  



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

 
 

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
43 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมี
ผลคิดลดด้วยอัตราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า เวน้แต่อัตรานั้ นไม่สามารถก าหนดได้ กลุ่มบริษัทใช้อัตรา
ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้งรับ ค่าเช่าผนัแปรท่ี
ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัราและจ านวนเงินท่ีคาดวา่ตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ ค่าเช่ายงัรวมถึงจ านวน
เงินท่ีตอ้งจ่ายตามสิทธิเลือกซ้ือ สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า หาก
กลุ่มบริษทัมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใชสิ้ทธิ ค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ข้ึนอยูก่บัดชันีหรืออตัราจะรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการ  

 

กลุ่มบริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลาย
แห่งและไดป้รับปรุงบางส่วนเพื่อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะ
ถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายสุัญญาเช่า การเปล่ียนแปลงค่าเช่า การเปล่ียนแปลงประมาณการจ านวน
เงินท่ีคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกซ้ือ 
สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า
ใหม่ จะปรับปรุงกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้ 
 

กลุ่มบริษทัแสดงสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้ไม่เป็นไปตามค านิยามของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนเป็นสินทรัพย์
สิทธิการใชแ้ละแสดงรายการหน้ีสินตามสญัญาเช่าเป็นเงินกูย้มืระยะยาวในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

ในฐานะผู้ให้เช่า 
 

ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ของสญัญาเช่าหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า สญัญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่ารายการ
หน่ึงหรือมากกว่าหรือมีส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่า กลุ่มบริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีจะไดรั้บตามสัญญา
ใหก้บัแต่ละส่วนประกอบตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ  
 

เม่ือกลุ่มบริษทัเป็นผูใ้หเ้ช่า กลุ่มบริษทัจะพิจารณา ณ วนัเร่ิมตน้ของสญัญาเช่าวา่ไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทน
ทั้งหมดหรือเกือบทั้ งหมดท่ีผูเ้ป็นเจ้าของพึงได้รับจากสินทรัพยอ์า้งอิงไปให้แก่ผูเ้ช่าหรือไม่ หากมี สัญญาเช่า
ดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าเงินทุน หากไม่มี สญัญาเช่าดงักล่าวจะจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงาน 
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กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเช่าท่ีไดรั้บจากสัญญาเช่าด าเนินงานเป็นรายไดค่้าเช่าดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าและ
แสดงเป็นส่วนหน่ึงของรายไดค่้าเช่า ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเพื่อการไดม้าซ่ึงสัญญาเช่าด าเนินงานจะรวม
เป็นมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ให้เช่าและรับรู้ตน้ทุนดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายตลอดอายุสัญญาเช่าโดยใชเ้กณฑ์
เดียวกนักบัรายไดค่้าเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีท่ีไดรั้บ 

 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 

ในฐานะผูเ้ช่า สญัญาเช่าซ่ึงกลุ่มบริษทัไดรั้บส่วนใหญ่ของความเส่ียงและผลตอบแทนจากการครอบครองทรัพยสิ์น
ท่ีเช่านั้นๆ ให้จดัประเภทเป็นสัญญาเช่าการเงิน ส่วนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีได้มาโดยท าสัญญาเช่าการเงิน
บนัทึกเป็นสินทรัพยด์ว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่
จ านวนใดจะต ่ากว่าหักด้วยค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าเช่าท่ีช าระจะแยกเป็นส่วนท่ีเป็น
ค่าใชจ่้ายทางการเงินและส่วนท่ีจะหักจากหน้ีตามสัญญาเพื่อท าให้อตัราดอกเบ้ียแต่ละงวดเป็นอตัราคงท่ีส าหรับ
ยอดคงเหลือของหน้ีสิน ค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกโดยตรงในก าไรหรือขาดทุน 
 

สินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าอ่ืนไดจ้ดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานและค่าเช่าจ่ายบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดย
วิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีไดรั้บตามสัญญาเช่า จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่า
เช่าทั้งส้ินตามสัญญาตลอดอายสุัญญาเช่า ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตาม
ระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บการยนืยนัการปรับค่าเช่า 
 

ในฐานะผูใ้หเ้ช่า รายไดค่้าเช่าจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพื่อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของรายไดค่้าเช่าทั้งส้ิน
ตามสัญญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 

 

(ฏ) การด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
ตดัจ าหน่าย (รวมถึง เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน รวมถึงเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั) และวงเงินใหสิ้นเช่ือท่ีอนุมติัและไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  
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การวัดมลูค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  
 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้ าหนัก 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหวา่งกระแส
เงินสดท่ีกิจการจะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ีกลุ่มบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึนคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน 
 

การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั้นค านวณดงัต่อไปน้ี 
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ี 

   คาดวา่จะเกิดข้ึนจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ภายหลงัวนัส้ินรอบ 
   ระยะเวลาท่ีรายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาด 
   วา่จะเกิดข้ึนจากการผดิเง่ือนไขตามสญัญาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาทั้งหมดท่ีเหลืออยูข่องสญัญา 

 

ค่าเผื่อผลขาดทุนส าหรับลูกหน้ีการคา้วดัมูลค่าผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอดอายุ
ของสัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนของสินทรัพยท์างการเงินเหล่าน้ีประมาณการโดยใชต้ารางการ
ตั้งส ารอง ซ่ึงวิธีดงักล่าวมีการน าขอ้มูลผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึนในอดีต การปรับปรุงปัจจยัท่ีมีความเฉพาะเจาะจงกบั
ลูกหน้ีนั้นๆ และการประเมินทั้งขอ้มูลสภาวการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบนัและขอ้มูลคาดการณ์สภาวการณ์เศรษฐกิจ
ทัว่ไปในอนาคต ณ วนัท่ีรายงาน 
 

ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตส าหรับสินทรัพยท์างการเงินอ่ืน กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการ
เพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ี
มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนตลอด
อายขุองสัญญา ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนพิจารณาจากระยะเวลา
ท่ียาวท่ีสุดตามสญัญาท่ีกลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 
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กลุ่มบริษทั พิจารณาวา่ความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัหากเกินก าหนดช าระ
มากกว่า 30 วนั มีการเปล่ียนแปลงของอนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดับลงอย่างมีนัยส าคญั มีการด าเนินงานท่ี
ถดถอยอย่างมีนัยส าคญัของลูกหน้ี หรือมีการเปล่ียนแปลงหรือคาดการณ์การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี ตลาด 
สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจหรือกฎหมายท่ีส่งผลในทางลบอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของลูกหน้ีในการจ่าย
ช าระภาระผกูพนัใหก้บักลุ่มบริษทั 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผดิสญัญาเม่ือ  
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผูกพนัดา้นเครดิตให้แก่กลุ่มบริษทัไดเ้ต็มจ านวน อีกทั้งกลุ่มบริษทัไม่มีสิทธิใน 

   การไล่เบ้ีย เช่น การยดึหลกัประกนั (หากมีการวางหลกัประกนั) หรือ  
- สินทรัพยท์างการเงินคา้งช าระเกินกวา่ 90 วนั 
 

การประเมินการเพิ่มข้ึนของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัส าคญันั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็นรายลูกหน้ีหรือแบบ
กลุ่มข้ึนอยูก่บัลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน หากการประเมินความเส่ียงเป็นการประเมินแบบกลุ่มตอ้งมีการจดั
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินตามลกัษณะความเส่ียงดา้นเครดิตท่ีคลา้ยคลึงกนั เช่น สถานการณ์คา้งช าระและอนัดบั
ความน่าเช่ือถือ 
 

ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนมีการประเมินใหม่ ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพื่อสะท้อนการ
เปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การเพิ่มข้ึน
ของค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหัก
ออกจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน  
 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีมกีารด้อยค่าด้านเครดิต 
 

ณ วนัท่ีรายงาน กลุ่มบริษทัประเมินวา่สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย เกิดการดอ้ยค่าดา้น
เครดิตหรือไม่ สินทรัพยท์างการเงินมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเม่ือเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึงหรือมากกว่าหน่ึง
เหตุการณ์ซ่ึงส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอนาคตของสินทรัพย์ทางการเงิน 
สถานการณ์ท่ีเป็นขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยท์างการเงินเกิดการดอ้ยค่าดา้นเครดิตรวมถึง การท่ีลูกหน้ีประสบปัญหาทาง
การเงินอย่างมีนัยส าคญั การผิดสัญญา เช่น การคา้งช าระเกินกว่า 90 วนั มีความเป็นไปได้ท่ีลูกหน้ีจะเขา้สู่การ
ลม้ละลาย เป็นตน้ 
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การตัดจ าหน่าย 

 

มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถคาดการณ์ได้อย่าง
สมเหตุสมผลว่าจะไดรั้บคืนเงิน หากมีการรับเงินคืนในภายหลงัจากสินทรัพยท่ี์มีการตดัจ าหน่ายแลว้ จะรับรู้เป็น
การกลบัรายการการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีไดรั้บคืน 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่ามูลค่าท่ีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่า
บนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนวา่สินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน
โดยไม่ตอ้งปรับกบัสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว ขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหวา่งราคาทุน
ท่ีซ้ือกบัมูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพยห์กัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้
แลว้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหลกัทรัพยท่ี์ถือไวจ้นกวา่จะครบก าหนดท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ค านวณ
โดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง  
 

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมูลค่ายติุธรรม 
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การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์างการเงินจะถูกกลับรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพิ่มข้ึนใน
ภายหลงั  และการเพิ่มข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การ
กลับรายการจะถูกบันทึกในก าไรหรือขาดทุน ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจัดประเภทเป็น
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย การกลบัรายการจะถูกรับรู้โดยตรงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

(ฐ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ 
ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงิน
สดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการ
ประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 

การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ
สินทรัพย ์ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
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การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอื่นๆ ที่เคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ 
ทุกวนัที่ที่ออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ
เพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย 
เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน  

 

(ฑ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  
 

โครงการสมทบเงิน 
 

ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

ภาระผูกพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการ
จากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในงวดปัจจุบันและงวดก่อนๆ 
ผลประโยชน์ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  
 

การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  
 

ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที กลุ่มบริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของ
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ  
ตน้ปี โดยค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงิน
และการจ่ายช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้
รายการในก าไรหรือขาดทุน  
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เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
กลุ่มบริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน 

 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเม่ือวนัใดวนัหน่ึงต่อไปน้ีเกิดข้ึนก่อน เม่ือกลุ่มบริษทัไม่สามารถ
ยกเลิกขอ้เสนอการใหผ้ลประโยชน์ดงักล่าวไดอี้กต่อไป หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนส าหรับการปรับโครงสร้าง 
หากระยะเวลาการจ่ายผลประโยชน์เกินกวา่ 12 เดือนนบัจากวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง
จะถูกคิดลดกระแสเงินสด  
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากกลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 

(ฒ) ประมาณการหน้ีสิน  
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้กต่็อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัตามกฎหมายหรือภาระผกูพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผกูพนัดงักล่าว ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินได ้เพื่อใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน 
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน  
 

ประมาณการค่าประกันความเสียหาย 
 

ประมาณการค่าประกนัความเสียหายจะบนัทึกเม่ือไดข้ายสินคา้หรือให้บริการแก่ลูกคา้แลว้ ประมาณการค่าใชจ่้าย
พิจารณาจากประวติัการจ่ายค่าประกนัความเสียหายและปัจจยัต่างๆ ท่ีอาจเก่ียวขอ้งกบัความน่าจะเป็นท่ีจะเกิดความ
เสียหายดงักล่าว   
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(ณ) การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 

มูลค่ายุติธรรมคือราคาท่ีจะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือจ่ายช าระเพื่อโอนหน้ีสินในรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพ
ปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัท่ีวดัมูลค่าในตลาดหลกั หรือตลาดท่ีให้ประโยชน์สูงสุด (หากไม่มีตลาดหลกั)  
ท่ี กลุ่มบริษทัสามารถเขา้ถึงได้ในวนัดงักล่าว มูลค่ายุติธรรมของหน้ีสินสะท้อนผลกระทบของความเส่ียงท่ีไม่
สามารถปฏิบติัตามขอ้ก าหนดของภาระผกูพนั  
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยขอ้มูลของกลุ่มบริษทัหลายขอ้ก าหนดให้มีการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงิน และสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่ใช่ทางการเงิน 
 

กลุ่มบริษัทวดัมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้ราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หาก
สามารถหาได ้ตลาดจะถือวา่มี ‘สภาพคล่อง’ หากรายการของสินทรัพยห์รือหน้ีสินเกิดข้ึนอยา่งสม ่าเสมอในจ านวน
ท่ีเพียงพอซ่ึงสามารถใหข้อ้มูลราคาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง  
 

หากไม่มีราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องกลุ่มบริษทัใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีใชข้อ้มูลท่ีสามารถ
สังเกตไดท่ี้มีความเก่ียวขอ้งให้มากท่ีสุดและลดการใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดใ้ห้น้อยท่ีสุด การเลือกเทคนิค
การประเมินมูลค่าจะพิจารณาปัจจยัทั้งหมดท่ีผูร่้วมตลาดค านึงถึงในการก าหนดราคาของรายการ  
 

หากสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมมีราคาเสนอซ้ือและราคาเสนอขายกลุ่มบริษทัวดัมูลค่า
สินทรัพยแ์ละสถานการณ์เป็นสินทรัพยด์ว้ยราคาเสนอซ้ือ และวดัมูลค่าหน้ีสินและสถานะการเป็นหน้ีสินดว้ยราคา
เสนอขาย   
 

หลกัฐานท่ีดีท่ีสุดส าหรับมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกคือราคาของการ
ท ารายการ เช่น มูลค่ายุติธรรมของผลตอบแทนท่ีให้หรือไดรั้บ หากกลุ่มบริษทัพิจารณาว่ามูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ี
รับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกแตกต่างจากราคาของการท ารายการและมูลค่ายุติธรรมไม่ว่าจะไดม้าจากราคาเสนอซ้ือ
เสนอขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีเหมือนกนัหรือโดยใชเ้ทคนิคการวดัมูลค่าซ่ึงใช้
ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดซ่ึ้งตดัสินว่าไม่มีนัยส าคญัต่อการวดัมูลค่า ท าให้เคร่ืองมือทางการเงินวดัมูลค่าเม่ือ
เร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมปรับดว้ยผลต่างระหวา่งมูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกและราคาของการ
ท ารายการ และรับรู้เป็นรายการรอตดับญัชีซ่ึงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยเกณฑ์ท่ีเหมาะสมตลอดอายุของ
เคร่ืองมือทางการเงินแต่ตอ้งไม่ชา้กวา่การวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีใชห้ลกัฐานสนบัสนุนทั้งหมดจากขอ้มูลท่ีสังเกตไดใ้น
ตลาดหรือเม่ือรายการดงักล่าวส้ินสุดลง 
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การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้
มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  

 

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

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ขอ้มูลระดบั 3 ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 

หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 

(ด) รายได้ 
 

รายไดรั้บรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้หรือบริการดว้ยจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกลุ่มบริษทัคาด
วา่จะมีสิทธิไดรั้บซ่ึงไม่รวมจ านวนเงินท่ีเก็บแทนบุคคลท่ีสาม ภาษีมูลค่าเพิ่มและแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้และ
ส่วนลดตามปริมาณ  

 

การขายสินค้าและบริการ 
 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือลูกคา้มีอ านาจควบคุมในสินคา้ซ่ึงโดยทัว่ไปเกิดข้ึนเม่ือมีการส่งมอบสินคา้ให้กบั
ลูกคา้ ส าหรับสัญญาท่ีให้สิทธิลูกคา้ในการคืนสินคา้ รายไดจ้ะรับรู้ในจ านวนท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ใน
ระดบัสูงมากวา่จะไม่มีการกลบัรายการอยา่งมีนยัส าคญัของรายไดท่ี้รับรู้สะสม ดงันั้น รายไดท่ี้รับรู้จะปรับปรุงดว้ย
ประมาณการรับคืนสินคา้ซ่ึงประมาณการจากขอ้มูลในอดีต 
 

รายได้จากการให้บริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาหน่ึงโดยอา้งอิงกบัขั้นความส าเร็จของงานขั้นความส าเร็จของงาน
ประเมินโดยใชว้ิธีการส ารวจงานท่ีไดท้ าแลว้ ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 
 

ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจะปันส่วนตามสัดส่วนของราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของสินคา้และคะแนน จ านวนเงินท่ีปันส่วน
ใหก้บัคะแนนจะรับรู้เป็นหน้ีสินท่ีเกิดจากสญัญา และรับรู้รายไดเ้ม่ือลูกคา้ใชสิ้ทธิแลกคะแนนหรือเม่ือมีความน่าจะ
เป็นน้อยมากท่ีลูกคา้จะใช้สิทธิแลกคะแนนดงักล่าว ทั้งน้ี ราคาขายท่ีเป็นเอกเทศของคะแนนประมาณการโดย
อา้งอิงกบัส่วนลดท่ีให้แก่ลูกคา้และความน่าจะเป็นท่ีลูกคา้จะใชสิ้ทธิแลกคะแนน และจะไดรั้บการทบทวนการ
ประมาณการดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

เงินรับล่วงหน้าจากลกูค้า 
 

เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้รับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือกลุ่มบริษทัโอนการควบคุมในสินคา้ใหก้บัลูกคา้  
 

(ต) รายได้อื่น 
 

รายไดอ่ื้นประกอบดว้ยเงินปันผล ดอกเบ้ียรับและอ่ืนๆ โดยเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีกลุ่ม
บริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

(ถ) ดอกเบี้ย 
 

นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  
 

อัตราดอกเบีย้ท่ีแท้จริง 
 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ี
ใชคิ้ดลดประมาณการการจ่ายช าระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องเคร่ืองมือทางการเงินของ 
- มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 
- ราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 
 

ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริงจะน ามาใช้กับมูลค่าตามบัญชีขั้นต้นของ
สินทรัพย ์(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อย่างไรก็ตามส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะค านวณโดยการใช้
อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีก
ต่อไป การค านวณรายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไปค านวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์  
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นโยบายการบัญชีที่ถอืปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563  
 

ดอกเบ้ียรับรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในอตัราท่ีระบุในสญัญา 
 

ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน ยกเวน้ใน
กรณีท่ีมีการบนัทึกเป็นตน้ทุนส่วนหน่ึงของสินทรัพย ์อนัเป็นผลมาจากการใชเ้วลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง 
หรือการผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนท่ีจะน ามาใชเ้องหรือเพื่อขาย 

 

(ท) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันได้แก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือได้รับช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ
ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยหากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดวา่จะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
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ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี กลุ่มบริษัทต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ กลุ่มบริษทั เช่ือว่าได้ตั้งภาษีเงินได้คา้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินได้ท่ีจะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมิน
น้ีอยู่บนพื้นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต 
ขอ้มูลใหม่ ๆ อาจจะท าใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่
การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้
น้ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั  
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะ
มีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึง
การกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชั่วคราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจของแต่ละบริษทัย่อยในกลุ่มบริษทัแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะ
บนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะ
ถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  
 

(ธ) ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรของ 
ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัดว้ยจ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี 
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(น) บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของกลุ่มบริษทั หรือ บุคคล
หรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบักลุ่มบริษทั หรือ 
กลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการ
ตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น  
 

(บ) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานเจา้หน้าท่ีบริหารของกลุ่มบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปัน
ส่วนอยา่งสมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนไดส่้วนใหญ่เป็นค่าใชจ่้ายส านกังาน 
 

5 ผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) 
 

ในเดือนมีนาคม 2563 ส่วนงานราชการไดก้ าหนดให้มีการปิดการให้บริการเป็นการชัว่คราวในบางสาขาและบาง
สถานประกอบการหรือลดเวลาประกอบกิจการของกลุ่มบริษทัเป็นการชัว่คราว เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 22 มีนาคม 2563 
เพื่อจะจ ากดัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งน้ี ผูบ้ริหารมีการ
ติดตามสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ดเพื่อให้มัน่ใจวา่พนกังานของกลุ่มบริษทัปลอดภยัและพยายามอยา่งยิง่ยวด
ในการควบคุมใหมี้ผลกระทบต่อธุรกิจใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้
 

ทั้งน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 สถานการณ์ของการแพร่ระบาดดงักล่าวยงัไม่ส้ินสุด ท าใหเ้กิดความไม่แน่นอนใน
การประมาณการผลกระทบท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน กลุ่มบริษัทจึงเลือกปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง 
มาตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  
 

(ก) การด้อยค่าของสินทรัพย์ 
 

กลุ่มบริษทัพิจารณาการดอ้ยค่าของลูกหน้ีการคา้ตามตารางการตั้งส ารอง โดยใชข้อ้มูลผลขาดทุนดา้นเครดิต 
ในอดีตมาพิจารณาอตัราการสูญเสีย (loss rate) และไม่น าขอ้มูลท่ีมีการคาดการณ์ในอนาคต (Forward-looking 
information) มาพิจารณา 
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กลุ่มบริษทัเลือกไม่น าสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นข้อบ่งช้ีการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   
 

(ข) การเปลีย่นแปลงสัญญาเช่า 
 

กลุ่มบริษัทได้รับการลดค่าเช่าจ่ายตั้ งแต่ปลายเดือนมีนาคม 2563 จนถึงเดือนกันยายน  2563 เน่ืองจาก
สถานการณ์ COVID-19 กลุ่มบริษทัไดท้ยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าตามสัดส่วนท่ีไดรั้บการลดค่าเช่า
กลบัรายการค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้และดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีเก่ียวขอ้งตาม
สดัส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง กลุ่มบริษทัและบริษทัไดรั้บการลดค่าเช่าจ่ายส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
เป็นจ านวนเงิน 12.82 ล้านบาทในงบการเงินรวมและเป็นจ านวนเงิน 12.55 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 

(ค) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 

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

 

6 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัยอ่ยไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 10 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีรายการระหวา่งกนั
ท่ีมีนยัส าคญักบักลุ่มบริษทัในระหวา่งปี มีดงัต่อไปน้ี  
 

ช่ือกจิกำร ประเทศที่จัดตั้ง ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
   

บริษทั บางกอก มาสเตอร์วูด้ จ  ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์จ ากดั  ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์ซี.เอช จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์เอช.วาย จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์เค.เค จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์เอน็.อาร์ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์พี.แอล จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่จัดตั้ง ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
   

บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์พี.วาย จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์อาร์.วาย จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์เอส.เอน็ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์ย.ูดี จ  ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์บี.เอน็ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์ซี.เอม็ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์อาร์.พี จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์เค.เอน็ จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์ซี.พ ีจ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์เอช.คิว จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์เอกชยั จ ากดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 
 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทมีดงัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
ซ้ือ/ขายสินคา้ ราคาท่ีตกลงกนั 
ค่าเช่าและบริการรับ/จ่าย ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ/จ่าย อตัราตามท่ีตกลงร่วมกนั โดยอา้งอิงจากอตัราดอกเบ้ียจากสถาบนัการเงิน 
รายไดค่้าบริการดา้นงานสนบัสนุน ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา / ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอ่ืน ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา / ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ซ้ือ/ขายสินทรัพย ์ ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าตอบแทนกรรมการ ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

และนโยบายบริษทั 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี   
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -  -  4,823  8,509 
ค่าเช่าและบริการรับ -  -  206,229  224,201 
ดอกเบ้ียรับ -  -  875  695 
รายไดค่้าบริการดา้นงานสนบัสนุน -  -  42,000  42,000 
รายไดอ่ื้น -  -  1,600  1,635 
ซ้ือสินคา้ -  -  1,699,532  2,187,157 
ค่าเช่าและบริการจ่าย -  -  70,292  148,139 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอ่ืน -  -  26,273  34,588 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  32,499  5,447 
ซ้ือสินทรัพย ์ -  -  19,605  14,753 
        

ผู้บริหำรส ำคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 134,236  160,652  90,143  104,376 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 4,015  3,152  3,886  3,028 
รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 138,251  163,804  94,029  107,404 

        

บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั         
ขายสินคา้ 7,714  19,184  1,973  1,296 
ค่าเช่าและบริการรับ 3,671  10,906  13  4,340 
เงินปันผลรับ 413  374  -  - 
รายไดอ่ื้น 2,633  12,511  8  2,057 
ซ้ือสินคา้ 185,259  221,562  161,608  176,002 
ค่าเช่าและบริการจ่าย 130  119,795  -  95,275 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอ่ืน 1,040  160  848  - 
ดอกเบ้ียจ่าย 111,305  195  -  - 
ซ้ือสินทรัพย ์ -  1,660  -  - 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า  
บริษทัยอ่ย -  -  54,175  27,616 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  2,160  1,796  371  183 
รวม 2,160  1,796  54,496  27,799 

 

ลูกหน้ีอื่น  
บริษทัยอ่ย -  -  760  3,624 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,722  4,653  1,691  4,653 
รวม 1,722  4,653  2,451  8,277 
        

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบ้ียค้างรับ  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562 
  (พันบาท) 
บริษัทย่อย     
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น  -  21,000 
ดอกเบ้ียคา้งรับ  -  60 
รวม  -  21,060 

 

 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

เงินให้กู้ยมื 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม  1 มกราคม   เพิ่มข้ึน  (ลดลง)  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2563    
บริษทัยอ่ย -  21,000  271,000  (292,000)  - 
          

2562    
บริษทัยอ่ย 1.65  13,000  346,711  (338,711)  21,000 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินปันผลค้างรับ  
บริษทัยอ่ย -  -  -  168,000 
รวม -  -  -  168,000 

 

เจ้าหน้ีการค้า  
บริษทัยอ่ย* -  -  506,053  291,272 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 26,446  27,310  19,208  17,452 
รวม 26,446  27,310  525,261  308,724 
        

*ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่บริษทัจาก 55 วนั เป็น 60 วนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น  
บริษทัยอ่ย -  -  17,228  10,681 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  131,129  -  115,716 
รวม -  131,129  17,228  126,397 

 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า  
บริษทัยอ่ย -  -  582,159  - 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,686,040  -  1,472,019  - 
รวม 1,686,040  -  2,054,178  - 
        

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น        
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,595  2,255  -  - 
รวม 1,595  2,255  -  - 
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เงินกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบ้ียค้างจ่าย     งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
     2563  2562 
     (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
เงินกูย้มืระยะสั้น     190,000  337,000 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย     28  604 
รวม     190,028  337,604 

 

 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

เงินกู้ยมื 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   1 มกราคม   เพิ่มข้ึน  (ลดลง)  31 ธนัวาคม 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
2563    
บริษทัยอ่ย 0.29 - 0.60  337,000  515,000  (662,000)  190,000 
    

2562    
บริษทัยอ่ย 0.88 - 0.98  373,000  3,692,000  (3,728,000)  337,000 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 2563  2562  2563  2562 
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น (พันบาท) 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 338  346  26  30 
รวม 338  346  26  30 
 

ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

ภาระผกูพนัอื่น ๆ     งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
     2563  2562 
     (พันบาท) 
ภาระค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือธนาคาร     1,664,962  1,610,087 
รวม     1,664,962  1,610,087 
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สัญญาส าคญัที่ท ากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  
 

สัญญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีขาย 
 

บริษทัท าสัญญาเช่าท่ีดินและพื้นท่ีขายกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง โดยบริษทัจ่ายช าระค่าเช่าเป็นรายเดือนรวม
เดือนละ 6.36 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัไดจ่้ายสิทธิการเช่าล่วงหนา้จ านวน 514 ลา้นบาทและจะตดัจ าหน่ายเป็นราย
เดือนเฉลี่ยรวมเดือนละ 2 ล ้านบาท สัญญามีระยะเวลา 3 - 20 ปี 6 เดือน และจะส้ินสุดภายในปี 2576 - 2582 โดย
การต่อสญัญาผูเ้ช่าตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 

 

สัญญาบริการอาคารส านักงานและคลงัสินค้า 
 

บริษทัท าสัญญาบริการอาคารส านักงานและคลงัสินคา้กบับริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั (บริษทัย่อย) บริษทั
จ่ายช าระค่าบริการเป็นรายเดือนรวมเดือนละ 4.25 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัไดจ่้ายสิทธิการเช่าล่วงหนา้จ านวน 16.4 
ลา้นบาท สัญญามีระยะเวลา 1 ปี 3 เดือน ถึง 3 ปี และจะส้ินสุดภายในปี 2562 - 2563 โดยการต่อสัญญาผูใ้ช้พื้นท่ี 
จะตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
 

สัญญาเช่าคลงัสินค้า 
 

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

 

สัญญาเช่าท่ีดิน 
 

บริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั (บริษทัย่อย) ท าสัญญาเช่าท่ีดินกบับุคคลและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง 
บริษทัย่อยจ่ายช าระค่าเช่าป็นรายเดือนรวมเดือนละ 1.15 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัได้จ่ายสิทธิการเช่าล่วงหน้า
จ านวน 55 ลา้นบาทและจะตดัจ าหน่ายเป็นรายเดือนเฉล่ียรวมเดือนละ 0.23 ลา้นบาท สัญญามีระยะเวลา 20 - 30 ปี
และจะส้ินสุดภายในปี 2578 - 2592 
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สัญญาให้เช่าอาคารพาณิชย์และอุปกรณ์ 
 

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

สัญญาบริการอาคารพืน้ท่ีขาย 
 

ในระหว่างเดือนมกราคม 2561 บริษทัท าสัญญาบริการอาคารพื้นท่ีขายกบับริษทั เดอะวอล์ค จ ากัด (บริษทัย่อย) 
บริษทัจ่ายช าระค่าบริการเป็นรายเดือนรวมเดือนละ 3.8 ลา้นบาท สัญญามีระยะเวลา 3 ปีและจะส้ินสุดภายในปี 2563 
โดยการต่อสญัญาผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  
 

สัญญาบริหารงาน 
 

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

 

สัญญาแฟรนไชส์ 
 

ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 บริษัทได้ท าสัญญาแฟรนไชส์กับบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อินเตอร์ จ ากัด  
(บริษทัย่อย)โดยสัญญามีมูลค่า 1.6 ลา้นบาท สัญญามีระยะเวลา 5 ปีและให้สิทธิต่อสัญญาอีก 5 ปี และจะส้ินสุด
ภายในปี 2571 นอกจากน้ี บริษทั อินเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล ์อินเตอร์ จ ากดั จ่ายค่าลิขสิทธ์ิปีละ 0.96 ลา้นบาท 

 

หนังสือค า้ประกันเงินกู้ ยืมธนาคาร 
 

บริษทัไดค้ ้าประกนัการใชว้งเงินสินเช่ือใหก้บับริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั (บริษทัยอ่ย) ให้กบัธนาคารหลาย
แห่งเพื่อความคล่องตวัของบริษทัยอ่ย 
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7 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด  
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ 13,306  15,085  8,882  10,562 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั 1,108  3,355  902  1,687 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์ 92,028  506,523  65,087  488,675 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดใน 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 106,442  524,963  74,871  500,924 

 

8 ลูกหนีอ่ื้น 
  

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
รายไดค้า้งรับ  114,615  132,714  110,723  130,270 
ค่าสินคา้จ่ายล่วงหนา้  34,007  159,089  20,703  150,080 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  32,465  54,413  29,315  52,708 
ภาษีขอคืน  30,219  21,447  26,864  19,588 
ภาษีซ้ือยงัไม่ถึงก าหนด  6,273  8,409  3,379  5,708 
อ่ืน ๆ  17,070  19,695  9,360  11,800 
รวม  234,649  395,767  200,344  370,154 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
(2562: ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ) 

  
(8,008) 

  
(7,950) 

  
(3,327) 

  
(3,269) 

สุทธิ  226,641  387,817  197,017  366,885 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (2562: หนี ้   
    สูญและหนีส้งสัยจะสูญ) ส าหรับปี 

  
58 

  
322 

  
58 

  
402 
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9 สินค้ำคงเหลือ 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
สินคา้ส าเร็จรูป 1,658,123  2,081,006  1,809,399  2,276,563 
สินคา้ระหวา่งผลิต 29,943  47,432  -  - 
วตัถุดิบ 99,915  110,386  -  - 
วสัดุโรงงาน 4,235  4,804  -  - 
สินคา้ระหวา่งทาง 37,842  71,703  32,779  63,601 
 1,830,058  2,315,331  1,842,178  2,340,164 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการปรับลด 

มูลค่าสินคา้คงเหลือ (73,071)  (57,991)  (70,457)  (57,271) 
รวม 1,756,987  2,257,340  1,771,721  2,282,893 
        
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกรวมในบญัชีตน้ทุนขาย      

      
- ตน้ทุนขาย 4,117,075  5,206,281  4,581,702  5,741,783 
- การปรับลดมูลค่าเป็นมูลค่า     

สุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ  
 

15,080 
  

1,920 
  

13,186 
  

4,929 
สุทธิ 4,132,155  5,208,201  4,594,888  5,746,712 

 
 

 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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10 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
 

ลกัษณะธุรกจิ 
 สัดส่วนควำม

เป็นเจ้ำของ 
  

ทุนช ำระแล้ว 
  

รำคำทุน 
  

กำรด้อยค่ำ 
  

รำคำทุน-สุทธิ 
 เงินปันผลรับ 

ส ำหรับปี 
   2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัย่อยทางตรง                          
บริษทั เดอะ วอลค์ จ ากดั ใหเ้ช่าพ้ืนท่ี  99.99  99.99  15,400  15,400  15,399  15,399  -  -  15,399  15,399  25,101  43,580 
บริษทั อินเดก็ซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั ผลิตและจ าหน่าย

เฟอร์นิเจอร์ 
 
99.99  99.99  960,000  960,000  960,000  960,000  -  -  960,000  960,000  142,560  615,840 

บริษทั อินเดก็ซ์ 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  659,420 

บริษทัย่อยทางอ้อม                          
บริษทั บางกอก คาซ่า จ ากดั ใหเ้ช่าคลงัสินคา้  100.00  100.00  250,000  250,000  250,000  250,000  -  -  250,000  250,000  -  - 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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บริษทัยอ่ยทั้งหมดจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศไทยยกเวน้ Index Living Mall Malaysia Sdn. Bhd. 
ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งและด าเนินธุรกิจในประเทศมาเลเซีย 
 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้นจึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

11 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

  งบกำรเงินรวม 
  สินทรัพยข์องกิจการ     

  
 

ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่วน

ปรับปรุง  

 
ระบบ 

สาธารณูปโภค  

สินทรัพยท่ี์
อยูร่ะหวา่ง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง  

สินทรัพย์
สิทธิการใช ้  รวม 

  (พันบาท) 
ราคาทุน             
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  262,313  744,085  221,182  137,839  -  1,365,419 
เพ่ิมข้ึน  -  12,525  24,829  1,487  -  38,841 
โอน  -  111,338  25,701  (137,039)  -  - 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  -  44,144  12,195  -  -  56,339 
จ าหน่าย  -  -  (434)  -  -  (434) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ  

1 มกรำคม 2563  

 
262,313  912,092  283,473 

 
2,287 

 
- 

 
1,460,165 

การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการ
ถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก 

 
-  -  

 
- 

 
- 

 
428,177 

  
428,177 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - 
ปรับปรุงใหม่  

 
262,313  912,092  

 
283,473 

 
2,287 

  
428,177 

  
1,888,342 

เพ่ิมข้ึน  -  6,073  17,339  3,722  558  27,692 
โอน  -  -  1,137  (1,137)  -  - 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  -  -  57,459  -  -  57,459 
จ าหน่าย/ ยกเลิกสญัญา  -  -  -  (3,428)  (3,597)  (7,025) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  262,313  918,165  359,408  1,444  425,138  1,966,468 
             



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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  งบกำรเงินรวม 
  สินทรัพยข์องกิจการ     

  
 

ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่วน

ปรับปรุง  

 
ระบบ 

สาธารณูปโภค  

สินทรัพยท่ี์
อยูร่ะหวา่ง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง  

สินทรัพย์
สิทธิการใช ้  รวม 

  (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคา             
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  -  172,522  83,592  -  -  256,114 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  34,305  15,079  -  -  49,384 
จ าหน่าย  -  -  (187)  -  -  (187) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ  

1 มกรำคม 2563 
 

-  206,827  98,484 
 

- 
 

- 
 

305,311 
การรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย ์  
สิทธิการใชจ้ากการถือปฏิบติัตาม 
TFRS 16 เป็นคร้ังแรก 

 

-  -  - 

 

- 

 
 

27,492 

 
 

27,492 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 -  
ปรับปรุงใหม่ 

 
-  206,827  

 
98,484 

 
- 

  
27,492 

  
332,803 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  30,733  19,922  -  23,528  74,183 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  -  -  33,938  -  -  33,938 
จ าหน่าย/ยกเลิกสญัญา  -  -  -  -  (230)  (230) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  -  237,560  152,344  -  50,790  440,694 

             
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี             
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  262,313  705,265  184,989  2,287  -   1,154,854 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  262,313  680,605  207,064  1,444  374,348  1,525,774 

             
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  สินทรัพยข์องกิจการ     

  
 

ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่วน

ปรับปรุง  

 
 

ระบบ 
สาธารณูปโภค 

 สินทรัพยท่ี์
อยูร่ะหวา่ง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง  

สินทรัพย์
สิทธิการ

ใช ้  รวม 
  (พันบาท) 

ราคาทุน             
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  262,313  692,722  203,280  42  -  1,158,357 
เพ่ิมข้ึน  -  7,425  4,592  -  -  12,017 
โอน  -  25  -  (25)  -  - 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  -  44,145  12,194  -  -  56,339 
จ าหน่าย  -  -  (434)  -  -  (434) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  และ  

1 มกรำคม 2563 

 
262,313  744,317  219,632  17  -  1,226,279 

การรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการ
ถือปฏิบติัตาม TFRS 16 เป็นคร้ังแรก 

 
-  -  

 
- 

 
- 

  
386,350 

   
386,350 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 –  
ปรับปรุงใหม่  

 
262,313  744,317  

 
219,632 

 
17 

  
386,350 

  
1,612,629 

เพ่ิมข้ึน  -  -  4,157  3,428  558  8,143 
โอน  -  -  17  (17)  -  - 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  -  -  57,459  -  -  57,459 
จ าหน่าย/ ยกเลิกสญัญา  -  -  -  (3,428)  (3,597)  (7,025) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  262,313  744,317  281,265  -  383,311  1,671,206 
             
             

             

             

             

             

             



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  สินทรัพยข์องกิจการ     

  
 

ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่วน

ปรับปรุง  

 
 

ระบบ 
สาธารณูปโภค 

 สินทรัพยท่ี์
อยูร่ะหวา่ง
ก่อสร้าง
และติดตั้ง  

สินทรัพย์
สิทธิการ

ใช ้  รวม 
  (พันบาท) 

ค่าเส่ือมราคา             
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562  -  167,516  81,567  -  -  249,083 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  26,529  11,676  -  -  38,205 
จ าหน่าย  -  -  (187)  -  -  (187) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ  

1 มกรำคม 2563 
 

-  194,045  93,056 
 

- 
 

- 
 

287,101 
การรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพย ์ 
สิทธิการใชจ้ากการถือปฏิบติัตาม 
TFRS 16 เป็นคร้ังแรก 

 

-  -  

 
 
- 

 

- 

  
 

27,492 

  
 

27,492 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 -  
ปรับปรุงใหม่ 

 
-  194,045  

 
93,056 

 
- 

  
27,492 

  
314,593 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี  -  22,169  15,229  -  16,745  54,143 
โอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  -  -  33,938  -  -  33,938 
ยกเลิกสญัญา  -  -  -  -  (230)  (230) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  -  216,214  142,223  -  44,007  402,444 

             
มูลค่าสุทธิทางบัญชี             
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562  262,313  550,272  126,576  17  -  939,178 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  262,313  528,103  139,042  -  339,304  1,268,762 

 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 

 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ    ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัสญัญาเช่าเปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 13 
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 

จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน          
รายไดค่้าเช่าและบริการ  462,440  561,864  304,226  373,490 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 ท่ีดินของบริษทัซ่ึงถือครองเพื่อโครงการในอนาคตหลายแห่ง จ านวนเงิน 244 ลา้นบาท 
(2562: 244 ล้านบาท) ถูกประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาตามราคาตลาด (Market Approach)  
โดยมีมูลค่ายติุธรรมจ านวน 508 ลา้นบาท (2562: 508 ล้านบาท) 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนอ่ืนของกลุ่มบริษทัและบริษทั จ านวน 1,282 ลา้นบาท 
และ 1,025 ลา้นบาท ตามล าดบั (2562: 910 ล้านบาท และ 695 ล้านบาท ตามล าดับ) ถูกประเมินราคาโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระโดยวิธีรายได ้(Income Approach) และตน้ทุน (Cost Approach) โดยมีมูลค่ายติุธรรมจ านวน 3,514 ลา้น
บาทและ 3,265 บาท ตามล าดบั (2562: 2,108 ล้านบาท และ 2,044 ล้านบาท) 
 

การวดัมูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนถูกจดัล าดบัชั้นการวดัมูลค่ายติุธรรมอยูใ่นล าดบัท่ี 3 
 

การค า้ประกัน  
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดน้ าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนบางส่วนของกลุ่มบริษทั
และบริษทัมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 223 ลา้นบาทและ 223 ลา้นบาท ตามล าดบั (2562: 199 ล้านบาทและ 199 
ล้านบาท ตามล าดับ) ไปจดจ านองเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 
 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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12 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน  
อาคารและ

ส่วนปรับปรุง  
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและเคร่ืองใช้

ส านกังาน  ยานพาหนะ  
ระบบ

สาธารณูปโภค 

 สินทรัพยท่ี์อยู ่
ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั้ง 

 

รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 174,671  5,756,045  1,389,254  3,052,863  255,510  1,895,016  330,549  12,853,908 
เพ่ิมข้ึน -  94,224  40,598  181,779  9,005  73,552  78,738  477,896 
โอน  -  93,669  142,052  41,578  -  32,352  (309,651)  - 
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  -  -  -  -  -  (56,339)  (56,339) 
โอนไปสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -  -  -  -  -  -  (20,362)  (20,362) 
จ าหน่าย/ ตดัจ าหน่าย -  (2,684)  (133,193)  (43,312)  (29,028)  (24,912)  (4,456)  (237,585) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563  174,671  5,941,254  1,438,711  3,232,908  235,487  1,976,008  18,479  13,017,518 
โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการถือปฏิบติัตาม      

TFRS 16 เป็นคร้ังแรก -  - 
 

-  -  (51,882)  - 
 

    -  (51,882) 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 174,671  5,941,254  1,438,711  3,232,908  183,605  1,976,008  18,479  12,965,636 
เพ่ิมข้ึน -  2,019  19,388  75,956  951  130,704  36,368  265,386 
โอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  -  -  26,194  -  -  26,194 
โอน  -  230  25,830  68    -  128  (26,256)  - 
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  -  -  -  -  (57,459)  -     (57,459) 
จ าหน่าย/ ตดัจ าหน่าย -  (730)  (49,517)  (31,833)  (20,205)  (4,283)          (3,171)  (109,739) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 174,671  5,942,773  1,434,412  3,277,099  190,545  2,045,098  25,420  13,090,018 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม 
 

ท่ีดิน  
อาคารและ

ส่วนปรับปรุง  
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและเคร่ืองใช้

ส านกังาน  ยานพาหนะ  
ระบบ

สาธารณูปโภค 

 สินทรัพยท่ี์อยู ่
ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั้ง 

 

รวม 
 (พันบาท) 
                
ค่าเส่ือมราคา                
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 -  2,409,903  1,239,425  2,151,440  186,969  896,784  -  6,884,521 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  217,856  73,158  184,669  26,891  97,075  -  599,649 
จ าหน่าย/ ตดัจ าหน่าย -  (1,485)  (132,532)  (41,801)  (28,665)  (24,556)  -  (229,039) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563  -  2,626,274  1,180,051  2,294,308  185,195  969,303  -  7,255,131 
โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการถือปฏิบติัตาม      

TFRS 16 เป็นคร้ังแรก -  - - - 
 

-  (24,534)  -  -  (24,534) 
ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่   2,626,274  1,180,051  2,294,308  160,661  969,303  -  7,230,597 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี -  191,292  70,362  187,867  16,018  101,401  -  566,940 
โอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  -  -  18,399  -  -  18,399 
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  -  -  -  -  (33,938)  -  (33,938) 
จ าหน่าย/ ตดัจ าหน่าย -  (506)  (49,374)  (28,496)  (19,688)  (3,946)  -  (102,010) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 -  2,817,060  1,201,039  2,453,679  175,390  1,032,820  -  7,679,988 
                
                
  



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินรวม 
  

 
ท่ีดิน 

 
อาคารและ

ส่วนปรับปรุง  
เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและเคร่ืองใช้

ส านกังาน  ยานพาหนะ  
ระบบ

สาธารณูปโภค  

สินทรัพยท่ี์อยู่
ระหวา่งก่อสร้าง

และติดตั้ง  
 

รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562                
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของกลุ่มบริษทั 174,671  3,314,980  258,660  938,600  22,944  1,006,705  18,479  5,735,039 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  -  27,348  -  -  27,348 
 174,671  3,314,980  258,660  938,600  50,292  1,006,705  18,479  5,762,387 
                

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 174,671  3,125,713  233,373  823,420  15,155  1,012,278  25,420  5,410,030 
 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัมีการโอนยานพาหนะซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 27.35 ลา้นบาท ท่ีเป็นสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จากการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 
 

ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงได้คิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแล้วแต่ยงัคงใช้งานจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 
3,234 ลา้นบาท (2562: 3,122 ล้านบาท) 
 

การค า้ประกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุม่บริษทัไดน้ าท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคารบางส่วนของกลุ่มบริษทัมูลค่าตามบญัชีจ านวน 1,446 ลา้นบาท (2562: 1,831 ล้านบาท) เพื่อไปจดจ านองเพื่อ
เป็นหลกัทรัพยค์  ้าเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 
  



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 

อาคารและส่วน
ปรับปรุง  

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง  
ติดตั้งและเคร่ืองใช้

ส านกังาน  ยานพาหนะ  
ระบบ

สาธารณูปโภค  

สินทรัพยท่ี์อยู่
ระหวา่งก่อสร้าง 

และติดตั้ง  

 
 

รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 4,325,632  482,122  3,002,049  207,611  1,596,376  214,214  9,828,004 
เพ่ิมข้ึน 93,486  21,567  150,678  9,003  71,630  358  346,722 
โอน  92,719  -  30,226  -  27,622  (150,567)  - 
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  -  -  -  -  (56,339)  (56,339) 
จ าหน่าย/ ตดัจ าหน่าย (98)  (8,553)  (40,758)  (28,979)  (10,772)  (4,456)  (93,616) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563  4,511,739  495,136  3,142,195  187,635  1,684,856  3,210  10,024,771 
โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการถือปฏิบติัตาม      
    TFRS 16 เป็นคร้ังแรก -  - 

 
      - ( (48,226)  -  -  (48,226) 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 4,511,739  495,136  3,142,195  139,409  1,684,856  3,210  9,976,545 
เพ่ิมข้ึน 976  8,424  64,829  951  125,730  22,829  223,739 
โอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  -  22,537  -  -  22,537 
โอน  -  -  68  -  14  (82) ( - 
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  -  -  -  (57,459)  -  (57,459) 
จ าหน่าย/ ตดัจ าหน่าย (278)  (11,666)  (29,983)  (20,205)  (610)  (3,171)  (65,913) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 4,512,437  491,894  3,177,109  142,692  1,752,531  22,786  10,099,449 
  



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 

อาคารและส่วน
ปรับปรุง  

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและเคร่ืองใช้

ส านกังาน  ยานพาหนะ  
ระบบ

สาธารณูปโภค  

สินทรัพยท่ี์อยู่
ระหวา่งก่อสร้าง 

และติดตั้ง  

 
 

รวม 
 (พันบาท) 
ค่าเส่ือมราคา              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 1,399,875  378,218  2,114,116  154,706  701,615  -  4,748,530 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 156,864  44,783  178,977  22,653  83,374  -  486,651 
จ าหน่าย/ ตดัจ าหน่าย (17)  (8,007)  (39,300)  (28,618)  (10,415)  -  (86,357) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562 และ 1 มกรำคม 2563 1,556,722  414,994  2,253,793  148,741  774,574  -  5,148,824 
โอนสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการถือปฏิบติัตาม      
    TFRS 16 เป็นคร้ังแรก -  - 

 
-  (21,913)  -  -  (21,913) 

ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 1,556,722  414,994  2,253,793  126,828  774,574  -  5,126,911 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 131,982  35,471  179,626  12,261  87,668  -  447,008 
โอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  -  15,777  -  -  15,777 
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน -  -  -  -  (33,938)  -  (33,938) 
จ าหน่าย/ ตดัจ าหน่าย (255)  (11,643)  (26,725)  (19,688)  (273)  -  (58,584) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 1,688,449  438,822  2,406,694  135,178  828,031  -  5,497,174 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
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ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัมีการโอนยานพาหนะซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 26.31 ลา้นบาท ท่ีเป็นสินทรัพยภ์ายใตส้ัญญาเช่าการเงินไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ากการน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง สัญญาเช่า มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 
 

ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้แต่ยงัคงใช้งานจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีจ านวน 2,075  
ลา้นบาท (2562: 1,934 ล้านบาท)     

 

การค า้ประกัน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัไดน้ าอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารบางส่วนของบริษทัมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 1,446 ลา้นบาท (2562: 1,831 ล้านบาท) ไปจดจ านองเพื่อเป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 14) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 

อาคารและส่วน
ปรับปรุง  

เคร่ืองมือและ
อุปกรณ์  

เคร่ืองตกแต่ง 
ติดตั้งและเคร่ืองใช้

ส านกังาน  ยานพาหนะ  
ระบบ

สาธารณูปโภค  

สินทรัพยท่ี์อยู ่
ระหวา่งก่อสร้าง 

และติดตั้ง  

 
 

รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี              
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2562              
ภายใตก้รรมสิทธ์ิของบริษทั 2,955,017  80,142  888,402  12,581  910,282  3,210  4,849,634 
ภายใตส้ญัญาเช่าการเงิน -  -  -  26,313  -  -  26,313 
 2,955,017  80,142  888,402  38,894  910,282  3,210  4,875,947 
              ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563 2,823,988  53,072  770,415  7,514  924,500  22,786  4,602,275 
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13 สัญญำเช่ำ 
 

ในฐานะผู้เช่า 
 

   งบกำรเงินรวม 

สินทรัพย์สิทธิการใช้   ท่ีดิน  อาคาร  ยานพาหนะ  รวม 
 หมายเหต ุ  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  3(ข)  3,181,432  222,401  110,464  3,514,297 
เพิ่มข้ึน   10,357  37,896  4,009  52,262 
หัก ค่าเส่ือมราคา   (158,851)  (29,211)  (32,386)  (220,448) 
หัก ยกเลิกสญัญา   (12,602)  (2,960)     -  (15,562) 
หัก โอนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   -  -  (7,795)  (7,795) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563   3,020,336  228,126  74,292  3,322,754 
 

   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

สินทรัพย์สิทธิการใช้   ท่ีดิน  อาคาร  ยานพาหนะ  รวม 
 หมายเหต ุ  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  3(ข)  3,564,176  222,401  108,913  3,895,490 
เพิ่มข้ึน   10,357  37,896  4,009  52,262 
หัก ค่าเส่ือมราคา   (195,859)  (29,211)  (32,192)  (257,262) 
หัก ยกเลิกสญัญา   (12,602)  (2,960)      -  (15,562) 
หัก โอนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์   -  -  (6,760)  (6,760) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563   3,366,072  228,126  73,970  3,668,168 
 

กลุ่มบริษทัเช่ายานพาหนะ ท่ีดินและอาคารหลายแห่งเป็นระยะเวลา 2 - 30 ปี โดยมีสิทธิต่ออายสุัญญาเช่าเม่ือส้ินสุด
อายสุญัญา ค่าเช่าก าหนดช าระเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
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สิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่า 
 

สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยบ์างสัญญาให้สิทธิกลุ่มบริษทัในการเลือกขยายอายุสัญญาเช่าภายในหน่ึงปีก่อนส้ินสุด
ระยะเวลาเช่าท่ีบอกเลิกไม่ได ้ในทางปฏิบติักลุ่มบริษทัจะพิจารณารวมสิทธิในการขยายอายสุัญญาเช่าส าหรับสัญญา
เช่าใหม่เพื่อใหมี้ความยดืหยุน่ในการด าเนินงาน สิทธิเลือกในการขยายอายสุัญญาเช่าเป็นสิทธิท่ีใหก้ลุ่มบริษทัเป็นผูมี้
สิทธิเลือกโดยผูใ้ห้เช่าไม่มีสิทธิดงักล่าว กลุ่มบริษทัจะประเมินตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลว่ามีความแน่นอนอยา่ง
สมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่และกลุ่มบริษทัจะทบทวนการประเมินว่ายงัมีความ
แน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือไม่ หากมีเหตุการณ์ส าคญัหรือมีการ
เปล่ียนแปลงสถานการณ์อยา่งมีสาระส าคญัซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั    

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 2563  2562  2563  2562 
   (พันบาท)   

จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน        
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  170,867  -  189,629  - 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัสญัญาเช่าระยะสั้น

และสินทรัพยท่ี์มีมูลค่าต ่า 8,570  - 
  

5,728 
 

- 
ค่าเช่าจ่าย -  271,604  -  285,798 
 

ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของกลุ่มบริษทัและบริษทั มีจ านวน 228 ลา้นบาทและ 273 ลา้น
บาท ตามล าดบั 
 

ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่าถูกรวมอยูใ่นตน้ทุนทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

ในฐานะผู้ให้เช่า 
 

สญัญาเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนประกอบดว้ยท่ีดิน อาคารและส่วนปรับปรุงและระบบสาธารณูปโภคหลาย
แห่งท่ีให้เช่าแก่บุคคลท่ีสามตามสัญญาเช่าด าเนินงาน สัญญาเช่าแต่ละฉบบัก าหนดระยะเวลาเช่าท่ียกเลิกไม่ไดเ้ป็น
เวลา 1 - 12 ปี โดยการต่ออายสุัญญาเช่าในภายหลงัจะมีการตกลงกบัผูเ้ช่า สัญญาเช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
ทั้งหมดก าหนดรายไดค่้าเช่าเป็นจ านวนคงท่ี ยกเวน้สัญญาเช่าบางฉบบัท่ีก าหนดใหผู้เ้ช่าช าระคืนค่าประกนัภยัท่ีออก
โดยกลุ่มบริษทัซ่ึงในกรณีน้ี จ านวนค่าประกนัภยัจะถูกก าหนดเป็นรายปี  
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ระยะเวลาครบก าหนดช าระตามสัญญาของลกูหน้ีสัญญาเช่าด าเนินงาน  
งบกำรเงินรวม  

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
ปีท่ี 1 204,536  4,402 
ปีท่ี 2 105,142  2,320 
ปีท่ี 3 27,976  540 
ปีท่ี 4 608  540 
ปีท่ี 5 600  540 
หลงัจากปีท่ี 5 1,120  540 
รวม 339,982  8,882 
 

จ านวนเงินขั้นต ่าที่จะได้รับในอนาคตจากสัญญาให้เช่าด าเนินงาน   
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  
ภายใน 1 ปี  98,150  4,663 
1 - 5 ปี  82,824  7,505 
หลงัจาก 5 ปี  1,739  1,739 
รวม 182,713  13,907 
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14 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 (พันบาท) 
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -  387,001  387,001  -  416,000  416,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจาก 
สถาบนัการเงิน 2,746,417  -  2,746,417  4,248,731  -  4,248,731 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า (2562: 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน) -  2,745,789  2,745,789  -  21,178  21,178 

รวมหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 2,746,417  3,132,790  5,879,207  4,248,731  437,178  4,685,909 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 
 ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 
ส่วนท่ีมี

หลกัประกนั  
ส่วนท่ีไม่มี
หลกัประกนั  รวม 

 (พันบาท) 
เงินกูย้มืระยะสั้นจาก 
สถาบนัการเงิน -  362,000  362,000  -  416,000  416,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจาก 
สถาบนัการเงิน 2,746,417  -  2,746,417  4,248,731  -  4,248,731 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า (2562: 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน) -  3,090,728  3,090,728  -  19,973  19,973 

เงินกูย้มืระยะสั้นจาก 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  -  190,000  190,000  -  337,000  337,000 

รวมหนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 2,746,417  3,642,728  6,389,145  4,248,731  772,973  5,021,704 
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สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันหน้ีสิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 11 222,674  198,866  222,674  198,866 
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 12 1,446,065  1,830,969  1,446,065  1,830,969 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 

(2562 : สิทธิการเช่า) 13 172,926  279,910  172,926  279,910 
รวม  1,841,665  2,309,745  1,841,665  2,309,745 
 

วงเงินสินเช่ือที่ยงัไม่ได้เบิกใช้ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีวงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนเงินรวม 2,087 ลา้นบาท
และ 1,003 ลา้นบาท ตามล าดบั (2562: 1,909 ล้านบาทและ 1,049 ล้านบาท ตามล าดับ) 

 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 
 
หน้ีสินตาม 

สัญญาเช่าการเงิน 
จ านวนเงิน 

ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวน
เงินขั้นต ่า 
ท่ีตอ้งจ่าย  

จ านวนเงิน 
ขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย  ดอกเบ้ีย  

มูลค่าปัจจุบนั
ของจ านวน
เงินขั้นต ่า 
ท่ีตอ้งจ่าย 

 (พันบาท) 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ภายใน 1 ปี 9,578  (698)  8,880  8,293  (618)  7,675 
1 - 5 ปี 12,813  (515)  12,298  12,813  (515)  12,298 
รวม 22,391  (1,213)  21,178  21,106  (1,133)  19,973 
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การเปลี่ยนแปลงของหน้ีสินที่เกดิจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
 

  งบกำรเงินรวม 
 

 

เงินเบิกเกินบญัชี
และ 

เงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 

 
เงินกูย้มื 

ระยะยาวจาก
สถาบนัการเงิน  หุน้กู ้

 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 

(2562: หนีสิ้นตาม
สัญญาเช่าการเงิน)  รวม 

  (พันบาท) 
2563   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   416,000  4,248,731  -  21,178  4,685,909 
การเปล่ียนแปลงจากกระแส 
เงินสดจากการจดัหาเงิน  

 
(28,999) 

 
(1,502,314)  - 

 
(37,353)  (1,568,666) 

การเปล่ียนแปลงอื่น           
- การรับรู้หน้ีสินตามสญัญา

เช่าจากการถือปฏิบติัตาม 
TFRS 16 เป็นคร้ังแรก  - 

 

-  - 

 

2,738,252  2,738,252 
- หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน  -  -  -  23,712  23,712 
ณ วนัที ่31 ธันวำคม             387,001         2,746,417  -               2,745,789  5,879,207 

           

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

 
(583,487) 

 
1,474,362  (1,300,000) 

 
(7,220)  (416,344) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม  416,000  4,248,731  -  21,178  4,685,909 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 

 

เงินเบิกเกินบญัชี
และ 

เงินกูย้มืระยะส้ัน
จากสถาบนัการเงิน 

 
เงินกูย้มืระยะ
ส้ันจากกิจการ
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 เงินกูย้มื 
ระยะยาวจาก
สถานบนั
การเงิน  หุน้กู ้

 
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

(2562: หนีสิ้นตาม
สัญญาเช่าการเงิน)  รวม 

  (พันบาท) 
2563   
ณ วนัท่ี 1 มกราคม   416,000  337,000  4,248,731  -  19,973  5,021,704 
การเปล่ียนแปลงจากกระแส             
เงินสดจากการจดัหาเงิน 

  
(54,000) 

  
(147,000) 

 
(1,502,314)  - 

 
(56,386)  (1,759,700) 

การเปล่ียนแปลงอื่น             
- การรับรู้หน้ีสินตามสัญญา

เช่าจากการถือปฏิบติัตาม 
TFRS 16 เป็นคร้ังแรก 

 
 

- 

 
 

- 

 

-  - 

 

3,099,328  3,099,328 
- หน้ีสินตามสัญญาเช่า

เพิ่มข้ึน 
  

- 
  

- 
 

-  - 
 

27,813  27,813 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  362,000  190,000  2,746,417  -  3,090,728  6,389,145 

   

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

  
(453,486) 

  
(36,000) 

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

 
(6,697)  (298,428) 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  416,000  337,000  4,248,731  -  19,973  5,021,704 
 

เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัและบริษทัมีเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ีย MOR (2562: MOR) 
นอกจากน้ีกลุ่มบริษทัและบริษทัมีตัว๋สัญญาใชเ้งินระยะสั้นกบัสถาบนัการเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีตามท่ีระบุ
ในสัญญา (2562: อัตราดอกเบีย้คงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสัญญา) 
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เงินกู้ยมืระยะยาวจากสถานบันการเงิน 
 

ในเดือนเมษายน 2563 บริษทัไดรั้บหนงัสือใหค้วามยนิยอมจากสถาบนัการเงินหลายแห่งท่ีอนุมติัการชะลอการช าระ
คืนเงินตน้เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 ถึง 12 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมี
เงินตน้คงเหลือท่ีถูกชะลอการช าระหน้ีจ านวน 22.75 ลา้นบาทถูกจดัประเภทเป็นเงินกูย้มืระยะยาว  
 

ในเดือนกรกฎาคม 2563 บริษทัไดรั้บหนงัสือให้ความยินยอมจากสถาบนัการเงินอีกแห่งท่ีอนุมติัการชะลอการช าระ
คืนเงินต้นเป็นระยะเวลา 9 เดือน เร่ิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีเงินต้น
คงเหลือท่ีถูกชะลอการช าระหน้ีจ านวน 59.67 ลา้นบาทถูกจดัประเภทเป็นเงินกูย้มืระยะยาว  

 

ในระหว่างปี 2563 บริษทัไดช้ าระคืนเงินกูก่้อนก าหนดจ านวน 1,156 ลา้นบาท ซ่ึงภายใตส้ัญญาเงินกูบ้ริษทัสามารถ
จ่ายช าระเงินกูก่้อนก าหนดโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการช าระคืนก่อนก าหนด ทั้งน้ี บริษทัตอ้งยืน่หนงัสือแจง้ล่วงหนา้
แก่สถาบนัการเงิน 

 

ในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 บริษทัไดท้ าสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวประเภทมีหลกัประกนัสองฉบบักบัสถาบนั
การเงินในประเทศเป็นจ านวนเงินรวม 2,550 ลา้นบาท โดยมีอาคารและสิทธิการเช่าท่ีดินเป็นหลกัประกนั เงินกูย้ืม
ดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียลอยตวัซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ีย MLR ลบอตัราดอกเบ้ียคงท่ีต่อปีตามท่ีระบุในสัญญาและมีก าหนด
ช าระเงินต้นและดอกเบ้ียทุกเดือน โดยมีก าหนดช าระคืนจ านวน 96 งวด เร่ิมตั้ งแต่ เดือนกรกฏาคม 2562 ถึง 
กรกฏาคม 2570 บริษทัตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินและขอ้ก าหนดต่างๆตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การด ารง
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และการด ารงสดัส่วน Debt Coverage Ratio (“DSCR”) เป็นตน้ 
 

หุ้นกู้ 
 

ในระหว่างเดือนกรกฎาคม 2562 บริษทัไดน้ าเงินไปช าระคืนหุ้นกูท่ี้ครบก าหนดไถ่ถอนเป็นจ านวนเงิน 1,300 ลา้น
บาท  
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15 เจ้ำหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
เงินมดัจ าสินคา้ 376,259  408,277  376,259  408,277 
เจา้หน้ีกรมสรรพากร  36,904  42,631  34,851  38,781 
เจา้หน้ีค่าทรัพยสิ์นถาวร 33,934  67,102  19,503  50,803 
ค่าสาธารณูปโภคคา้งจ่าย 21,795  22,872  16,261  17,117 
ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธ์คา้งจ่าย 21,646  25,526  21,523  25,077 
ค่าส่งเสริมการขายคา้งจ่าย 20,912  25,519  20,889  25,206 
เงินโบนสัคา้งจ่าย 20,194  75,147  20,194  73,714 
ค่าใชจ่้ายส่งออกคา้งจ่าย 19,600  9,809  18,631  9,809 
ค่าด าเนินคดีฟ้องร้องคา้งจ่าย 12,000  -  12,000  - 
ค่ารักษาความปลอดภยัคา้งจ่าย 11,751  15,017  8,879  11,347 
ค่าเช่าคา้งจ่าย 5,147  312,511  5,147  293,930 
ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี ภาษีโรงเรือนคา้งจ่าย 4,004  25,260  3,763  21,306 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 382  1,901  380  1,901 
อ่ืน ๆ  125,599  137,293  96,003  108,193 
รวม 710,127  1,168,865  654,283  1,085,461 

 

ในปี 2563 การทางพิเศษแห่งประเทศไทยไดฟ้้องร้องบริษทัท่ีท าผิดเง่ือนไขในสัญญาเช่าท่ีดิน ปัจจุบนับริษทัอยูใ่น
ระหว่างการเจรจาไกล่เกล่ียในชั้นศาล อย่างไรก็ตามบริษทัไดบ้นัทึกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าด าเนินคดีฟ้องร้องจ านวน 
12 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุน 
 

16 ประมำณกำรหนีสิ้นไม่หมุนเวยีนส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 234,806  224,925  165,405  156,092 
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โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 

กลุ่มบริษทัและบริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ในการให้ผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้
ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ไดแ้ก่ ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัรา
ดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน)  
 

มูลค่าปัจจบัุนของภาระผกูพนัตาม 
โครงการผลประโยชน์ 

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 224,925  147,501  156,092  105,128 
        
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน        
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั 23,788  16,841  17,893  11,922 
ตน้ทุนบริการในอดีตส าหรับผลประโยชน์

ระยะยาวของพนกังานจากการปรับปรุง
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน 

 
 

- 

  
 

33,780 

  
 

- 

  
 

21,923 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 3,281  2,937  2,300  2,048 
ก าไรจากการลดขนาดโครงการ (6,886)  -  (6,886)  - 
 20,183  53,558  13,307  35,893 
        

รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน        
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 
       

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

 -  28,257  -  17,862 
        
ผลประโยชน์จ่าย (10,302)  (4,391)  (3,994)  (2,791) 
        
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 234,806  224,925  165,405  156,092 
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เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานไดถู้กปรับปรุงให้นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจา้งท่ีถูก
เลิกจา้งเพิ่มเติม หากลูกจา้งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีข้ึนไป ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจา้งอตัรา
สุดทา้ย 400 วนักลุ่มบริษทัจึงแกไ้ขโครงการผลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนักงานในปี 2562 เพื่อให้สอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานฉบบัปรับปรุง จากการแกไ้ขโครงการดงักล่าวท าให้กลุ่มบริษทัรับรู้ประมาณการ
หน้ีสินผลประโยชน์เม่ือเกษียณอายแุละตน้ทุนบริการในอดีตเพิ่มข้ึน 
 

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตาม 
หลักคณิตศาสตร์ประกนัภัย 

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2563  2562  2563  2562 

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

ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ระยะเวลาถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของภาระผูกพันผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น 9.9 ปี 
(2562: 9.9 ปี) 
 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี  
 

 งบกำรเงินรวม 
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพิ่มข้ึน  ขอ้สมมติลดลง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

อตัราคิดลด (ร้อยละ 1) (15,486)  (16,042)  17,463  18,137 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ 1) 19,076  17,552  (17,185)  (15,868) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (ร้อยละ 20) (21,019)  (18,772)  26,984  23,913 
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หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ผลกระทบต่อภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ ขอ้สมมติเพิ่มข้ึน  ขอ้สมมติลดลง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 

อตัราคิดลด (ร้อยละ 1) (11,181)  (11,361)  12,694  12,927 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (ร้อยละ 1) 13,725  12,489  (12,281)  (11,222) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (ร้อยละ 20) (15,830)  (13,941)  20,517  17,923 

 

17 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้ 2563  2562 
 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท) (พันหุ้น / พันบาท) 
ทุนจดทะเบียน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 5 505,000  2,525,000  505,000  2,525,000 
         
หุ้นที่ออกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
- หุน้สามญั 5 505,000  2,525,000  400,000  2,000,000 
ออกหุน้ใหม่ 5 -  -  105,000  525,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม        
หุ้นสำมัญ 5 505,000  2,525,000  505,000  2,525,000 

 

ผูถื้อหุ้นสามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง
เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั   

 

การออกหุ้นสามญั 
 

ในวนัท่ี 22 กรกฏาคม 2562 บริษทัไดเ้สนอขายหุน้ใหม่ต่อประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรกเสร็จส้ินจ านวน 105 ลา้นหุน้
ราคาหุ้นละ 22 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 2,310 ล้านบาท ซ่ึงมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเป็นจ านวนเงิน 1,741 ล้านบาท 
โดยมีค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุ้นจ านวนเงิน 44  ลา้นบาทหลงัผลประโยชน์ทางภาษี และได้
แสดงหักจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นท่ีไดรั้บจากการเสนอขายหุ้นใหม่ โดยบริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยเม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2562 
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ส่วนเกินมลูค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่า
มูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้น้ี
จะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

18 ส ำรองและส่วนเกนิทุน  
 

ส ารองและส่วนเกินทุนประกอบด้วย 
 

การจัดสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 

ส ำรองตำมกฎหมำย 
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

ระหวา่งปี 2563 บริษทัไดจ้ดัสรรก าไรเป็นส ารองตามกฎหมายจ านวน 13.1 ลา้นบาท (2562: 80 ล้านบาท) 
 

องค์ประกอบอืน่ของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

ส ำรองจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 
ส ารองจากการแปลงค่างบการเงินประกอบด้วยผลต่างการแปลงค่าทั้ งหมดจากงบการเงินของหน่วยงานใน
ต่างประเทศ  
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ส ำรองกำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของปี 2562 
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนเผื่อขายประกอบดว้ยผลรวมการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
เงินลงทุนเผือ่ขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 

 

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

 

ระหว่างปี 2558 บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล ์จ ากดั ไดซ้ื้อหุ้นของบริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั ในราคา 960 
ลา้นบาท โดยมีส่วนต่างระหวา่งส่วนไดเ้สียของผูซ้ื้อในมูลค่าตามบญัชีสูงกวา่ตน้ทุนของการรวมธุรกิจ ณ วนัท่ีไดม้า
จ านวน 212.15 ลา้นบาทและมีส่วนไดเ้สียในก าไรสะสมก่อนการรวมธุรกิจจ านวน 212.15 ลา้นบาท 

 

ส่วนต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีและตน้ทุนของการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัดงักล่าวขา้งตน้มีจ านวนเงิน
รวม 286.43 ลา้นบาทและถูกบนัทึกเป็นส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัในส่วนของผูถื้อหุน้ 

 

เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการของบริษทัได้มีมติเห็นชอบการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและก าไร
สุทธิจากผลการด าเนินงานของบริษทัจนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ในอตัราหุ้นละ 3.125 บาท เป็นจ านวนเงินรวม
ทั้งส้ิน 1,250 ลา้นบาท ซ่ึงก าไรสะสมน้ีส่วนหน่ึงมาจากเงินปันผลของบริษทั บางกอก คาซ่า จ ากดัและบริษทั อิน
เด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั จ านวน 286.43 ลา้นบาทท่ีจ่ายจากก าไรสะสมท่ีเกิดข้ึนก่อนวนัไดม้าโดยกลุ่มบริษทั ซ่ึง
เม่ือจ่ายเงินปันผลจ านวนเงินดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุน้เดิมก่อนวนัไดม้าแลว้จะถูกหกัจากส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ
ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั  
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19 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

ผูบ้ริหารพิจารณาว่ากลุ่มบริษทัมี 4 ส่วนงานท่ีรายงาน ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีส าคญัของกลุ่มบริษทัท่ีมีสินคา้และ 
การบริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใช้เทคโนโลยีและกลยุทธ์ทางการตลาดท่ี
แตกต่างกนั การด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่มบริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 

 

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

ผลการด าเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานวดัโดยใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงน าเสนอในรายงาน
การจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือวา่การ
ใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของ
ส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั ทั้งน้ีการก าหนดราคาระหว่างส่วนงาน
เป็นไปตามการซ้ือขายตามปกติธุรกิจ 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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 งบกำรเงินรวม 

 การขายเฟอร์นิเจอร์  การผลิตเฟอร์นิเจอร์  การใหเ้ช่าพื้นท่ีและค่าบริการ  ส่วนงานอ่ืนๆ  รายการตดับญัชีระหวา่งกนั  รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน                        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 7,650,900  9,217,677  6,156  18,472  458,963  556,449  3,477  5,415  -  -  8,119,496  9,798,013 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 4,823  8,509  1,728,075  2,213,343  253,552  274,758  44,762  45,446  (2,031,212)  (2,542,056)  -  - 

รวมรำยได้ 7,655,723  9,226,186  1,734,231  2,231,815  712,515  831,207  48,239  50,861  (2,031,212)  (2,542,056)  8,119,496  9,798,013 
                        
ประเภทสินค้ำและบริกำรหลกั                        
สินคา้เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองนอน 5,636,394  6,492,627  1,728,075  2,213,343  -  -  -  -  (1,732,898)  (2,221,852)  5,631,571  6,484,118 
สินคา้เคร่ืองตกแต่ง 1,457,020  1,686,394  -  -  -  -  -  -  -  -  1,457,020  1,686,394 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 557,786  1,026,070  -  -  -  -  -  -  -  -  557,786  1,026,070 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการพื้นท่ี -  -  -  -  712,515  831,207  48,239  50,861  (298,314)  (320,204)  462,440  561,864 
อ่ืนๆ  4,523  21,095  6,156  18,472  -  -  -  -  -  -  10,679  39,567 

รวมรำยได้ 7,655,723  9,226,186  1,734,231  2,231,815  712,515  831,207  48,239  50,861  (2,031,212)  (2,542,056)  8,119,496  9,798,013 
                        
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                        

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 7,655,723  9,226,186  1,734,231  2,231,815  -  -  -  -  (1,732,898)  (2,221,852)  7,657,056  9,236,149 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  -  -  712,515  831,207  48,239  50,861  (298,314)  (320,204)  462,440  561,864 

รวมรำยได้ 7,655,723  9,226,186  1,734,231  2,231,815  712,515  831,207  48,239  50,861  (2,031,212)  (2,542,056)  8,119,496  9,798,013 
                        



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

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

 การขายเฟอร์นิเจอร์  การผลิตเฟอร์นิเจอร์  การใหเ้ช่าพื้นท่ีและค่าบริการ  ส่วนงานอ่ืนๆ  รายการตดับญัชีระหวา่งกนั  รวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ตน้ทุน (4,600,348)  (5,763,566)  (1,285,174)  (1,657,366)  (522,660)  (571,410)  (22,320)  (24,551)  2,002,875  2,480,952  (4,427,627)  (5,535,941) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 3,055,375  3,462,620  449,057  574,449  189,855  259,797  25,919  26,310  (28,337)  (61,104)  3,691,869  4,262,072 

รายไดท่ี้ไม่ไดปั้นส่วน                     78,197  104,668 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                     (2,316,147)  (2,963,421) 
ค่าเส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย                     (675,960)  (579,579) 
ตน้ทุนทางการเงิน                     (295,872)  (184,019) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                     (60,851)  (43,930) 

ก ำไรส ำหรับปี                     421,236  595,791 

                        

สินทรัพย์ส่วนงำน 11,662,527  10,823,884  2,004,957  1,871,829  1,790,384  1,593,163  329,632  307,816  (2,836,452)  (2,395,291)  12,951,048  12,201,401 

                        

หนีสิ้นรวม 7,856,278  6,814,806  692,941  669,843  765,489  728,363  28,111  15,518  (1,471,408)  (987,154)  7,871,411  7,241,376 

                        
 
 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 

การขายเฟอร์นิเจอร์  
การใหเ้ช่าพ้ืนท่ี 
และค่าบริการ  รวม 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ประเภทสินค้ำและบริกำรหลกั            
สินคา้เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองนอน 5,636,393  6,492,627  -  -  5,636,393  6,492,627 
สินคา้เคร่ืองตกแต่ง 1,457,020  1,686,394  -  -  1,457,020  1,686,394 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 557,786  1,026,070  -  -  557,786  1,026,070 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการพ้ืนท่ี -  -  304,226  373,490  304,226  373,490 
รวมรำยได้ 7,651,199  9,205,091  304,226  373,490  7,955,425  9,578,581 
            
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 7,651,199  9,205,091  -  -  7,651,199  9,205,091 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  304,226  373,490  304,226  373,490 
รวมรำยได้ 7,651,199  9,205,091  304,226  373,490  7,955,425  9,578,581 

 

สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน  
 

กลุ่มบริษทัไดรั้บบตัรส่งเสริมการลงทุนจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนส าหรับการผลิตเฟอร์นิเจอร์
และช้ินส่วนและท่ีนอน จึงไดรั้บสิทธิประโยชน์หลายประการรวมถึงการยกเวน้และ/หรือลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติ
บุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากการประกอบกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมตามระยะเวลา เง่ือนไขและขอ้ก าหนดท่ี
ระบุในบตัรส่งเสริมการลงทุน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ช้ประโยชน์จากสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริม 
การลงทุน ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

 งบกำรเงินรวม 
 2562 
 กิจการท่ีไดรั้บ 

การส่งเสริม  
กิจการท่ีไม่ไดรั้บ 
การส่งเสริม  

 
รวม 

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

 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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20 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง  1,199,416  1,431,695  867,642  1,029,419 
ค่านายหนา้  91,468  95,045  91,383  94,689 
เงินประกนัสงัคม และเงินสมทบ
กองทุนทดแทน 

 
28,627  42,423  20,440  30,233 

โบนสั  27,383  134,977  10,115  87,526 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 16 20,183  53,558  13,307  35,893 
โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้  4,186  13,960  4,121  13,745 
ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้ง  26,255  26  23,695  26 
อ่ืน ๆ  83,018  74,706  68,994  59,694 
รวม  1,480,536  1,846,390  1,099,697  1,351,225 
 

โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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21 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ  
 

  งบกำรเงินรวม   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 

การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป
และงานระหวา่งผลิต 

 
 (509,580)  (125,753)  (497,986)  (118,626) 

ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูปและวตัถุดิบ  4,281,523  4,890,539  5,092,874  5,865,338 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 20 1,480,536  1,846,390  1,099,697  1,351,225 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  876,496  752,725  773,735  627,765 
ค่าสาธารณูปโภค  285,122  344,357  209,847  253,397 
ค่าจา้งและค่าบริการ  212,055  210,953  193,190  191,510 
ค่าขนส่ง  160,471  155,241  160,381  155,125 
ค่าส่งเสริมการขาย  121,300  178,614  117,406  167,302 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัสญัญาเช่า 

(2562: ค่าเช่าและค่าบริการอาคาร) 
  

80,181 
  
300,046 

  
150,473 

  
421,301 

ค่าธรรมเนียมธนาคาร  78,858  116,413  78,524  115,892 
ค่าใชจ่้ายยานพาหนะ  43,523  73,432  38,133  65,377 
อ่ืน ๆ  309,249  335,984  246,734  284,549 
รวมต้นทุนขำย ต้นทุนกำรให้บริกำร 

ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 
และค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 7,419,734  9,078,941  7,663,008  9,380,155 

 

  



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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22 ภำษีเงินได้ 
 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2563  2562  2563  2562 
  )พันบาท(  
ภำษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน          
ส าหรับงวดปัจจุบนั   81,435  53,957  8,505  12,673 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึก (สูงไป) ต ่าไป   -  (118)  -  - 
  81,435  53,839  8,505  12,673 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี          
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว    (20,584)  (9,909)  (18,081)  (8,461) 
         
รวมภำษีเงินได้  60,851  43,930  (9,576)  4,212 

 

 

 งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 

ภาษเีงินได้ 
ก่อน 

ภาษีเงินได ้  
รายได ้

ภาษีเงินได ้  
สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได ้ 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก 
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่  
สินทรัพยท์างการเงินเผือ่ขาย -  -  -  (1,733)  347  (1,386) 
ขาดทุนจากการประมาณตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -  -  - 

 
(28,257)  5,651  (22,606) 

รวม -  -  -  (29,990)  5,998  (23,992) 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 

ภาษเีงินได้ 
ก่อน 

ภาษีเงินได ้  
รายได ้

ภาษีเงินได ้  
สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อน 
ภาษีเงินได ้  

รายได ้
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจากภาษี
เงินได ้

 (พันบาท) 
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่  
ขาดทุนจากการประมาณตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั - 

 
- 

 
- 

 
(17,862) 

 
3,572 

 
(14,290) 

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



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง งบกำรเงินรวม 
 2563  2562 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
 (พันบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   482,087    639,721 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  96,417  20.00  127,944 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (663)    (62,027) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   3,176    3,043 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธ์ิหกัได ้2 เท่า   (29,839)    (25,560) 
ผลขาดทุนในปีปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็น 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

  
-  

  
155 

ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึก (สูง) ต ่าไป   -    (118) 
อ่ืน ๆ   (8,240)    493 
รวม 12.62  60,851  6.87  43,930 

 

การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  
(พันบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(พันบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   252,077    788,351 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20.00  50,415  20.00  157,670 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (34,195)    (131,884) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   2,223    1,953 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธ์ิหกัได ้2 เท่า   (28,019)    (23,527) 
รวม (3.80)  (9,576)  0.53  4,212 

 
 

  



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2563  2562  2563  2562 
  (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  204,726  177,762  144,645  120,318 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี            (7,987)  -           (6,246)  - 
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีสุทธิ  196,739  177,762  138,399  120,318 
 

  งบกำรเงินรวม 
   

  
บนัทึกเป็น  

(รายจ่าย) / รายไดใ้น 
  

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
 ณ วนัที่  

1 มกรำคม   
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัที่  
31 ธันวำคม  

  (ปรับปรุงใหม่)       
  (พันบาท) 

2563         
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 

(ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา) 
  

- 
  

24,672 
  

- 
  

24,672 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  

(ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาด
วา่จะเกิดข้ึน) 

 

3,121  283  -  3,404 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผือ่การลด 
มูลค่าของสินคา้) 

 
11,598  2,994  -  14,592 

สินคา้คงเหลือ (ก าไรคงเหลือสินคา้
ระหวา่งกนั) 

 
42,515  (4,861)  -  37,654 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

 
44,985  1,976  -  46,961 

ประมาณการหน้ีสิน (โปรแกรมสิทธิ
พิเศษแก่ลูกคา้) 

 
5,913  1,867  -  7,780 

เงินลงทุน (ค่าเผือ่การดอ้ยค่า)  69,630  -  -  69,630 
อนุพนัธ ์  -  33  -  33 
รวม  177,762  26,964  -  204,726 
                  



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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  งบกำรเงินรวม 
   

  
บนัทึกเป็น  

(รายจ่าย) / รายไดใ้น   

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี หมายเหต ุ
ณ วนัที่ 

1 มกรำคม  
ก าไรหรือ 
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัที่ 
31 ธันวำคม 

  (ปรับปรุงใหม่)      
  (พันบาท) 
หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
อาคารและส่วนปรับปรุง  

(ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา) 
 

-  (6,246)  -  (6,246) 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน 
(การเพิ่มข้ึนของมูลค่ายติุธรรม) 

-- 
3 ก (1) (1,607)  (134)  -  (1,741) 

รวม  (1,607)  (6,380)  -  (7,987) 
         

สุทธิ  176,155  20,584  -  196,739 
   

2562         
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  

(หน้ีสงสยัจะสูญ) 
 

2,312  809  -  3,121 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผือ่การลด 
มูลค่าของสินคา้) 

 
11,214  384  -  11,598 

สินคา้คงเหลือ (ก าไรคงเหลือสินคา้
ระหวา่งกนั) 

 
43,745  (1,230)  -  42,515 

ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 

 
29,500  9,834  5,651  44,985 

ประมาณการหน้ีสิน (โปรแกรมสิทธิ
พิเศษแก่ลูกคา้) 

 
5,801  112  -  5,913 

เงินลงทุน (ค่าเผือ่การดอ้ยค่า)  69,630  -  -  69,630 
รวม  162,202  9,909  5,651  177,762 
         

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี         
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการ 
ของตลาด 

 
(347)  -  347  - 

รวม  (347)  -  347  - 
         

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



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น  
 ณ วนัที่  

1 มกรำคม   
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ณ วนัที่  
31 ธันวำคม  

 (พันบาท) 
2563        
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 

(ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา) 
 

- 
  

17,799 
  

- 
  

17,799 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (ค่าเผือ่ผลขาดทุน  
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน) 

2,103  149  -  2,252 

สินคา้คงเหลือ (ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้) 11,454  2,615  -  14,069 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

 
31,218 

  
1,863 

  
- 

  
33,081 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ค่าเผือ่การดอ้ยค่า) 69,630  -  -  69,630 
ประมาณการหน้ีสิน (โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่
ลูกคา้) 

5,913  1,868  -  7,781 

อนุพนัธ ์ -  33  -  33 
รวม 120,318  24,327  -  144,645 
        

หน้ีสินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
อาคารและส่วนปรับปรุง  

(ความแตกต่างของค่าเส่ือมราคา) -  (6,246)  -  (6,246) 
รวม -  (6,246)  -  (6,246) 
        

สุทธิ 120,318  18,081  -  138,399 
        

2562        
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (หน้ีสงสยัจะสูญ) 1,360  743  -  2,103 
สินคา้คงเหลือ (ค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้) 10,468  986  -  11,454 
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวยีนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 

 
21,026 

  
6,620 

  
3,572 

  
31,218 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (ค่าเผือ่การดอ้ยค่า) 69,630  -  -  69,630 
ประมาณการหน้ีสิน (โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่
ลูกคา้) 

5,801  112  -  5,913 

รวม 108,285  8,461  3,572  120,318 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี 
ที่ยงัไม่ได้รับรู้ 

งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
ยอดขาดทุนยกไป  -  58,254  -  - 
 

ในปี 2562 บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทมีขาดทุนทางภาษีจ านวน 0.62 ล้านบาท กลุ่มบริษัทยงัมิได้รับรู้รายการ
ดงักล่าวเป็นสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากผูบ้ริหารไดพ้ิจารณาเก่ียวกบัการใชป้ระโยชน์จากขาดทุน
สะสมท่ีจะส้ินอายใุนปี 2565 - 2566 โดยเห็นวา่ยงัไม่มีความเป็นไดค่้อนขา้งแน่วา่บริษทัยอ่ยจะมีก าไรทางภาษีเพียง
พอท่ีจะใชป้ระโยชน์ทางภาษีดงักล่าว   
 

23 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน  
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
หมายเหต ุ 2563  2562  2563  2562 

  (พันบาท/พันหุ้น) 
ก ำไรขั้นพืน้ฐำนส ำหรับปีที่เป็น 
ส่วนของผู้ถือหุ้นสำมัญของบริษัท  

 
421,234 

 
596,093 

 
261,653 

 
784,139 

         

จ านวนหุ้นสามัญที่ออกจ าหน่ายแล้ว         
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก ณ  
วนัท่ี 1 มกราคม 

 
505,000 

 
400,000 

 
505,000 

 
400,000 

ผลกระทบจากหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่าย 
(22 กรกฏาคม 2562) 

 
17 - 

 
46,890 

 
- 

 
46,890 

จ ำนวนหุ้นสำมัญโดยวธีิถัวเฉลีย่ถ่วง
น ำ้หนัก (ขั้นพื้นฐำน)  
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 

 

505,000 

 

446,890 

 

505,000 

 

446,890 
         

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท)  0.83  1.33  0.52  1.75 
  



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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24 เงินปันผล 
 

เงินปันผลท่ีกลุ่มบริษทัจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั 
ก าหนดจ่าย 
เงินปันผล 

อตัราเงินปันผล
ต่อหุน้ 

 
จ านวนเงิน 

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

      

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

25 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
 

(ก) มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง
ล าดับชั้นมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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  งบกำรเงินรวม 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 เคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทุน 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน  (พันบาท) 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน           

ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการ 
      ของตลาด 

 
13,704 

 
-  -  13,704 

  
13,704 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  13,704         

           

หน้ีสินทางการเงิน           
หน้ีสินอนุพนัธ์อ่ืน  164  -  164  -  164 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  164         

 
  งบกำรเงินเฉพะกจิกำร 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 เคร่ืองมือทางการเงิน
ท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมผา่นก าไร

หรือขาดทุน 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
หน้ีสินทางการเงิน  (พันบาท) 
หน้ีสินอนุพนัธ์อ่ืน  164  -  164  -  164 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  164         

 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ    ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
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 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2562      
สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงินทีไ่ม่ได้ 
วัดมูลค่าด้วยมลูค่ายติุธรรม      

ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด 5,000  13,034  13,034 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4,248,731  4,248,731  4,248,731 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 21,178  17,429  17,429 
      
 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 
 ตามบญัชี  ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
31 ธันวำคม 2562      
หน้ีสินทางการเงินที่ไม่ได้วดัมลูค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม      
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 4,248,731  4,248,731  4,248,731 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 19,973  16,224  16,224 

 

เคร่ืองมือทำงกำรเงินที่ไม่ได้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่ไดอ้ยูใ่นความตอ้งการของตลาด  มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  การคิดลดกระแสเงินสด 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  การคิดลดกระแสเงินสด 
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(ข) นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กรอบการบริหารจัดการความเส่ียง 
 

คณะกรรมการบริษทัของกลุ่มบริษทัมีความรับผิดชอบโดยรวมในการจดัให้มีและการควบคุมกรอบการบริหาร
ความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริษทัจดัตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียงซ่ึงรับผิดชอบในการพฒันา
และติดตามนโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทั คณะกรรมการบริหารความเส่ียงจะรายงานการด าเนินการ
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบริษทัอยา่งสม ่าเสมอ 
 

นโยบายการบริหารความเส่ียงของกลุ่มบริษทัจดัท าข้ึนเพื่อระบุและวิเคราะห์ความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทัเผชิญเพื่อ
ก าหนดระดบัความเส่ียงท่ีเหมาะสม รวมถึงควบคุมและติดตามความเส่ียงให้อยูใ่นระดบัท่ียอมรับได ้นโยบายและ
ระบบการบริหารความเส่ียงไดรั้บการทบทวนอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สะทอ้นการเปล่ียนแปลงของสภาวการณ์ใน
ตลาดและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั กลุ่มบริษทัมีเป้าหมายในการรักษาสภาพแวดล้อมการควบคุมให้เป็น
ระเบียบและมีประสิทธิผลโดยจดัใหมี้การฝึกอบรมและก าหนดมาตรฐานและขั้นตอนในการบริหารเพื่อใหพ้นกังาน
ทั้งหมดเขา้ใจถึงบทบาทและภาระหนา้ท่ีของตน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลวา่ผูบ้ริหารมีการติดตามการปฏิบติัตามวิธีปฏิบติัและนโยบายการ
บริหารความเส่ียงและทบทวนความเพียงพอของกรอบการบริหารความเส่ียงใหส้อดคลอ้งกบัความเส่ียงท่ีกลุ่มบริษทั
เผชิญอยู ่คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทัก ากบัดูแลโดยผ่านทางผูต้รวจสอบภายใน ผูต้รวจสอบภายในท า
หนา้ท่ีในการทบทวนการควบคุมและวิธีการปฏิบติัในการบริหารความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอและในกรณีพิเศษและจะ
รายงานผลท่ีไดต่้อคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

(ข.1) ความเส่ียงด้านเครดติ 
 

ความเส่ียงดา้นเครดิตเป็นความเส่ียงจากการสูญเสียทางการเงินของกลุ่มบริษทั หากลูกคา้หรือคู่สัญญาตาม
เคร่ืองมือทางการเงินไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผกูพนัตามสัญญา ซ่ึงโดยส่วนใหญ่เกิดจากลูกหน้ีท่ีเป็นลูกคา้
ของกลุ่มบริษทั 
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(ข.1.1)  ลูกหน้ีการคา้ 
 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัไดรั้บอิทธิพลมาจากลกัษณะเฉพาะตวัของลูกคา้แต่
ละราย อยา่งไรก็ตาม ผูบ้ริหารตอ้งพิจารณาถึงปัจจยัอ่ืนๆ ซ่ึงอาจส่งผลต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของ
ลูกคา้ ซ่ึงรวมถึงความเส่ียงของการผิดนัดช าระซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัอุตสาหกรรมและประเทศท่ีลูกคา้
ด าเนินธุรกิจอยู ่รายละเอียดการกระจุกตวัของรายไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 19 
 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงก าหนดนโยบายดา้นเครดิตเพื่อวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของลูกคา้
รายใหม่แต่ละรายก่อนท่ีกลุ่มบริษทัจะเสนอระยะเวลาและเง่ือนไขมาตรฐานในการช าระเงินและการ
ส่งสินคา้ กลุ่มบริษทัจะทบทวนอนัดบัความน่าเช่ือถือภายนอก (ถา้มี) งบการเงิน ขอ้มูลของสถาบนั
จดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ ขอ้มูลอุตสาหกรรม วงเงินยอดขายจะก าหนดไวส้ าหรับลูกคา้แต่ละรายและ
จะทบทวนเป็นรายไตรมาส ยอดขายท่ีเกินกว่าวงเงินดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริหารความเส่ียง 

 

กลุ่มบริษทัจ ากดัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของลูกหน้ีการคา้ดว้ยการก าหนดระยะเวลาการ
จ่ายช าระสูงสุดท่ี 3 เดือน 

 

ตารางท่ีแสดงไวด้า้นล่างใหข้อ้มูลเก่ียวกบัฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตและผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน
ส าหรับลูกหน้ีการคา้ 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ลูกหน้ีการคา้  
ค่าเผือ่ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่า 

 
ลูกหน้ีการคา้  

ค่าเผือ่ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 71,384  -  65,558  - 
เกินก าหนดช าระ       - 
นอ้ยกวา่ 3 เดือน 110,635  (652)  149,982  - 
3 ถึง 6 เดือน 16,897  -  16,343  - 
6 ถึง 12 เดือน 469  -  205  - 
มากกวา่ 12 เดือน 8,458  (7,850)  7,709  (7,439) 

รวม 207,843  (8,502)  239,797  (7,439) 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 

(8,502) 
    

(7,439) 
  

สุทธิ 199,341    232,359   
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อตัราผลขาดทุนค านวณจากประสบการณ์ของการสูญเสียดา้นเครดิตท่ีเกิดข้ึนจริง 3 ปียอ้นหลงั อตัราเหล่าน้ี
คูณกบัสเกลแฟคเตอร์เพื่อสะทอ้นผลแตกต่างระหว่างสภาวะเศรษฐกิจในระหว่างงวดท่ีเก็บขอ้มูล สภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบนัและมุมมองของกลุ่มบริษทัท่ีมีต่อสภาวะเศรษฐกิจตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องลูกหน้ี 

 

ลูกหน้ีการค้า งบกำรเงินรวม 
 งบกำรเงิน

เฉพำะกจิกำร 
 (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 ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (7,148)  (6,751) 
สุทธิ 296,092  305,842 

 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 7 วนั ถึง 60 วนั 
 

รายการเคลื่อนไหวของค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่า 
จะเกดิขึ้นของลกูหน้ีการค้า 

 

งบกำรเงินรวม  

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร   

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563   7,148  6,751 
เพิ่มข้ึน  1,354  688 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2563  8,502  7,439 
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(ข.1.2)  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและอนุพนัธ์  
  

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิตของกลุ่มบริษทัท่ีเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและ
อนุพนัธ์ ถูกจ ากัดเน่ืองจากคู่สัญญาเป็นธนาคารและสถาบันการเงินท่ีมีอนัดับความน่าเช่ือถือซ่ึง
ประเมินโดยสถาบนัจดัอนัดบั ซ่ึงกลุ่มบริษทัพิจารณาวา่มีความเส่ียงดา้นเครดิตต ่า 

 

(ข.1.3)  การค ้าประกนั 
 

กลุ่มบริษัทมีนโยบายให้การค ้ าประกันทางการเงินแก่หน้ีสินของบริษัทย่อยเท่านั้ น ณ วันท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 กลุ่มบริษทัออกหนงัสือค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือกบัธนาคารส าหรับบริษทัยอ่ยแห่ง
หน่ึง (ดูหมายเหตุ  ขอ้ 6) 

 

(ข.2) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัก ากบัดูแลความเส่ียงด้านสภาพคล่องและรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ี
ผูบ้ริหารพิจารณาว่าเพียงพอในการจดัหาเงินเพื่อใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัและลดผลกระทบจาก
ความผนัผวนในกระแสเงินสด  
 

ตารางต่อไปน้ีแสดงระยะเวลาการครบก าหนดคงเหลือตามสัญญาของหน้ีสินทางการเงิน ณ วนัท่ีรายงาน 
โดยจ านวนเงินเป็นจ านวนขั้นตน้ซ่ึงไม่ไดคิ้ดลด รวมดอกเบ้ียตามสัญญาและไม่รวมผลกระทบหากหักกลบ
ตามสัญญา 

 
  



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
112 

 
งบกำรเงินรวม  

  กระแสเงินสดตามสญัญา 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
มูลค่า 

ตามบญัชี 

 
ภายใน 1 ปี
หรือนอ้ยกวา่ 

 มากกวา่ 1 ปี 
แต่ไม่เกิน  

2 ปี  

มากกวา่ 2 ปี 
แต่ไม่เกิน  

5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 
 (พันบาท) 
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์            
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

 
387,001 

  
387,001 

  
- 

  
- 

  
- 

  
387,001 

เจา้หน้ีการคา้  615,453  615,453  -  -  -  615,453 
เงินกูย้มืระยะยาวจาก 
สถาบนัการเงิน 

 
2,746,417 

  
418,962 

  
467,320 

  
1,245,657 

  
614,478 

  
2,746,417 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2,745,789  225,827  214,484  583,573  4,828,816  5,852,700 
 6,494,660  1,647,243  681,804  1,829,230  5,443,294  9,601,571 

  
งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร   

  กระแสเงินสดตามสญัญา 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 
มูลค่าตาม
บญัชี 

 
ภายใน 1 ปี 
หรือนอ้ยกวา่ 

 มากกวา่ 1 ปี 
แต่ไม่เกิน  

2 ปี  

มากกวา่ 2 ปี 
แต่ไม่เกิน  

5 ปี  มากกวา่ 5 ปี  รวม 
 (พันบาท) 
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ใช่อนุพนัธ์            
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 362,000  362,000  -  -  -  362,000 

เจา้หน้ีการคา้  876,561  876,561  -  -  -  876,561 
เงินกูย้มืระยะยาวจาก 
สถาบนัการเงิน 2,746,417  418,962  467,320  1,245,657  614,478  2,746,417 

เงินกูย้มืระยะสั้นจาก 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 190,000  190,000  -  -  -  190,000 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 3,090,728  282,371  258,557  709,798  5,050,442  6,301,168 
 7,265,706  2,129,894  725,877  1,955,455  5,664,920  10,476,146 
 

  



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

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

   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม  

(ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
หน้ีสินทางการเงิน          
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.50  416,000  -  -  416,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.75 - 5.60  650,670  2,315,392  1,282,669  4,248,731 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 3.70 - 4.10  8,880  12,298  -  21,178 
รวม   1,075,550  2,327,690  1,282,669  4,685,909 

          
  

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
   ระยะเวลาท่ีครบก าหนดช าระ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
อตัราดอกเบ้ีย 
ท่ีแทจ้ริง 

 
ภายใน 1 ปี  

หลงัจาก 1 ปี 
แต่ภายใน 5 ปี  หลงัจาก 5 ปี  รวม  

(ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1.65  21,000  -  -  21,000 
   21,000  -  -  21,000 

          

หน้ีสินทางการเงิน          
เงินกูย้มืระยะสั้นจาก 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 0.88 - 0.98  337,000  -  -  337,000 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1.50  416,000  -  -  416,000 
เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3.75 - 5.60  650,670  2,315,392  1,282,669  4,248,731 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 3.70 - 4.10  7,675  12,298  -  19,973 
รวม   1,411,345  2,327,690  1,282,669  5,021,704 
 

  



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสัตยาสนธิ)                                        (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสัตยาสนธิ) 
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(ข.3) ความเส่ียงด้านตลาด 
 

กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากธุรกิจปกติซ่ึงมาจากการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ียในตลาดและ
อตัราแลกเปล่ียนและจากภาระผกูพนัตามสัญญาท่ีไม่สามารถปฏิบติัไดข้องคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่ไดถื้อหรือ
ออกอนุพนัธ์เพื่อการเกง็ก าไรหรือเพื่อการคา้  

 

(ข.3.1)  ความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน 
 

กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือและการขายท่ีเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ กลุ่มบริษทัใช้สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเป็นหลกัเพื่อป้องกนั
ความเส่ียงในสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินในสกุลเงินตราต่างประเทศท่ีครบก าหนด
ช าระน้อยกว่าหน่ึงปี สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าท่ีท าสัญญา ณ วนัท่ีรายงานเก่ียวขอ้ง
กบัการซ้ือและขายในสกลุเงินตราต่างประเทศท่ีคาดการณ์วา่จะเกิดข้ึนในภายหลงั 

 

 งบกำรเงินรวม  
2563  2562 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากเงินตรา
ต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

  
เงินยโูร 

  
รวม 

 เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

  
เงินยโูร 

  
รวม  

(พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้ 12,045  -  12,045  14,849  -  14,849 
เจา้หน้ีการคา้ (3,868)  (3,460)  (7,328)  (55,832)  (418)  (56,250) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ที่มีควำมเส่ียง             8,177 

 
(3,460) 

 
4,717 

 
(40,983) 

 
(418) 

 
(41,401) 

ยอดรวมควำมเส่ียงทั้งส้ิน                                          8,177  (3,460)  4,717  (40,983)  (418)  (41,401)  
           

สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ                                          9,363  -  9,363  -  -  - 
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศ                                         (5,973)  -      (5,973)  -  -  - 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ 11,567  (3,460)  8,107  (40,983)  (418)  (41,401) 

 
  



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ    ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
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115 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
2563  2562 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงจากเงินตรา
ต่างประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

  
เงินยโูร 

  
รวม 

 เงินเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

  
เงินยโูร 

  
รวม  

(พันบาท) 
ลูกหน้ีการคา้ 9,484  -  9,484  13,477  -  13,477 
เจา้หน้ีการคา้ (2,165)  -  (2,165)  (45,045)  -  (45,045) 
ยอดบัญชีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ที่มีควำมเส่ียง             7,319 

 
- 

 
7,319 

 
(31,568) 

 
- 

 
(31,568) 

ยอดรวมควำมเส่ียงทั้งส้ิน                                          7,319  -  7,319  (31,568)  -  (31,568) 

            
สญัญาซ้ือเงินตราต่างประเทศ                                          9,363  -  9,363  -  -  - 
สญัญาขายเงินตราต่างประเทศ                                         (5,973)  -  (5,973)  -  -  - 
ยอดควำมเส่ียงคงเหลือสุทธิ 10,709  -  10,709  (31,568)  -  (31,568) 

 

(ข.3.2) ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย  
 

ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย
ตลาดซ่ึงส่งผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั เน่ืองจากเงินกูย้ืมส่วน
ใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี กลุ่มบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียโดยหลกัมาจากเงิน
กูย้มื (ดูหมายเหตุขอ้ 14)  

 

ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
เคร่ืองมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่        
สินทรัพยท์างการเงิน        
- เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  21,000 

        
        
        
        
        



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ    ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
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ฐานะเปิดต่อความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  2562  2563  2562 

 (พันบาท) 
หน้ีสินทางการเงิน        
- เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  (190,000)  (337,000) 
- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (165,310)  (232,270)  (165,310)  (232,270) 
- หน้ีสินตามสัญญาเช่า (2562: หน้ีสินตาม 

   สญัญาเช่าการเงิน) (2,745,789) 
 

(21,178) 
 

(3,090,728) 
 

(19,973) 
 (2,911,099)  (253,448)  (3,446,038)  (589,273) 
        

เคร่ืองมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร        
หน้ีสินทางการเงิน        
- เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ น 

   จากสถาบนัการเงิน (387,001)  (416,000)  (362,000)  (416,000) 
- เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (2,581,107)  (4,016,461)  (2,581,107)  (4,016,461) 

 (2,968,108)  (4,432,461)  (2,943,107)  (4,432,461) 
 

26 กำรบริหำรจัดกำรทุน 
 

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

 

27 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน         
เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ -  6,586  -  - 

รวม -  6,586  -  - 

        
        



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2563 
 

ลงช่ือ........................................................กรรมการ    ลงช่ือ.................................................................กรรมการ 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2563  2562  2563  2562 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัอื่นๆ        
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะสั้น 673  9,596  -  7,667 
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้ 14,455  12,906  14,455  12,906 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร  235,309  282,518  215,155  262,818 
สญัญาบริการรักษาความปลอดภยั 25,697  30,962  16,787  20,554 
สญัญาบริการท าความสะอาด 15,348  9,025  8,670  1,177 
รวม 291,482  345,007  255,067  305,122 

 

28 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ 5 กลุ่มบริษทั เลือกปฏิบติัตามแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรน
ชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยแนวปฏิบติัดงักล่าวส้ินสุดการมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยงัคงด าเนินอยูภ่ายหลงัจากท่ีแนวปฏิบติัดงักล่าวไดส้ิ้นสุดการมีผลบงัคบัใช ้โดยมี
การตรวจพบผูติ้ดเช้ือเป็นจ านวนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองและมีการแพร่ระบาดไปทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ดงักล่าว ประเทศไทยไดมี้การออกมาตรการต่างๆเพื่อเฝ้าระวงัและควบคุมการแพร่ระบาด 
โดยสนับสนุนให้ประชาชนรักษาระยะห่างทางสังคม หลีกเล่ียงการรวมตัวกันและจ ากัดการเดินทาง ใน
ขณะเดียวกนั จากขอ้มูลขององคก์ารอนามยัโลก (WHO) วคัซีนป้องกนัโรคโควิด 19 เร่ิมน าไปใชไ้ดแ้ลว้และก าลงั
แจกจ่ายไปทัว่โลก อยา่งไรก็ตาม ในขณะน้ียงัไม่สามารถคาดการณ์ไดว้า่วคัซีนดงักล่าวจะสามารถป้องกนัการแพร่
ระบาดเป็นระยะเวลานานเท่าใดและป้องกนัไดม้ากนอ้ยเพียงใดและการแพร่ระบาดจะส้ินสุดลงเม่ือใด  

 

เน่ืองจากสถานการณ์ดังกล่าวมีความไม่แน่นอนสูงและอาจเปล่ียนแปลงได้ทุกเม่ือ ณ ขณะน้ีจึงไม่สามารถ
คาดการณ์ผลกระทบของการแพร่ระบาดท่ียงัคงด าเนินอยู ่มาตรการต่างๆ ของรัฐบาลและการแจกจ่ายวคัซีน ท่ีอาจมี
ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษทัทั้งน้ี ผูบ้ริหารไดติ้ดตามสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ดและด าเนินการเพื่อลดผลกระทบ
ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้ 
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ประกาศจ่ายเงินปันผล 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 กุมภาพนัธ์ 2564 คณะกรรมการบริษทัไดมี้มติให้ความ
เห็นชอบการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.42 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 212 ลา้นบาท ทั้งน้ีในระหว่างปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท เป็นจ านวนเงิน 76 ลา้น
บาท คงเหลือการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นเงิน 136 ลา้นบาท ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัให้
น าเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัต่อไป 
 

เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

ในเดือนมกราคม 2564 บริษทัได้ช าระคืนเงินกู้ก่อนก าหนดจ านวน 245 ล้านบาท ซ่ึงภายใต้สัญญาเงินกู้บริษัท
สามารถจ่ายช าระเงินกูก่้อนก าหนดโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการช าระคืนก่อนก าหนด ทั้งน้ี บริษทัตอ้งยื่นหนังสือ
แจง้ล่วงหนา้แก่สถาบนัการเงิน 
 

สัญญาส าคญั  
 

สัญญาบริการอาคารส านักงานและคลงัสินค้า 
 

เม่ือวนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัท าสัญญาบริการอาคารส านกังานและคลงัสินคา้กบับริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น 
จ ากดั (บริษทัย่อย) บริษทัจ่ายช าระค่าบริการเป็นรายเดือนรวมเดือนละ 3 ลา้นบาท สัญญามีระยะเวลา 3 ปี และจะ
ส้ินสุดภายในปี 2566 โดยการต่อสญัญาผูใ้ชพ้ื้นท่ีจะตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนั 
 

สัญญาให้เช่าอาคารพาณิชย์และอุปกรณ์ 
 

เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2564 บริษทัไดมี้การออกบนัทึกแนบทา้ยสัญญาเช่าเพื่อขยายอายสุัญญาเช่าอาคารพาณิชยแ์ละ
อุปกรณ์กบับริษทั เดอะวอลค์ จ ากดั (บริษทัยอ่ย)  บริษทัไดรั้บค่าเช่าเป็นรายเดือนรวมเดือนละ 16.1 ลา้นบาท สัญญา
มีระยะเวลา 3 ปี โดยจะส้ินสุดในปี 2566 โดยการต่อสัญญาผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้ความประสงค์เป็นหนังสือล่วงหน้าไม่
นอ้ยกวา่ 30 วนั 
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สัญญาบริการอาคารพืน้ท่ีขาย 
 

เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2564 บริษทัไดมี้การออกบนัทึกแนบทา้ยสัญญาบริการเพื่อขยายอายสุัญญาอาคารพื้นท่ีขายกบั
บริษทั เดอะวอล์ค จ ากดั (บริษทัย่อย) บริษทัจ่ายช าระค่าบริการเป็นรายเดือนรวมเดือนละ 4.25 ลา้นบาท สัญญามี
ระยะเวลา 3 ปี โดยจะส้ินสุดในปี 2566 โดยการต่อสัญญาผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือล่วงหนา้ไม่นอ้ย
กวา่ 30 วนั 

 

สัญญาบริหารงาน 
 

เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2564 บริษัทท าสัญญาบริหารงานกับบริษัท เดอะวอล์ค จ ากัด (บริษัทย่อย) โดยบริษัทจะ
ให้บริการดา้นงานสนับสนุนในการจดัการด าเนินธุรกิจ บริษทัไดรั้บค่าบริหารเป็นรายเดือน เดือนละ 4 ลา้นบาท 
สญัญาดงักล่าวมีก าหนดระยะเวลา 3 ปี  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566  

 

สัญญาให้เช่าคลงัสินค้า 
 

ในเดือนมกราคม 2564 บริษทัไดท้ าสัญญาให้เช่าคลงัสินคา้กบับริษทัแห่งหน่ึง บริษทัไดรั้บค่าเช่าเป็นรายเดือนรวม
เดือนละ 2.37 ลา้นบาท สญัญามีระยะเวลา 3 ปี  

 

29 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยงัไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ฉบบัปรับปรุงใหม่ ให้ทางเลือกแก่ผูเ้ช่าในการไม่ตอ้งประเมินว่าการ
ไดรั้บการลดค่าเช่าท่ีเก่ียวขอ้งกบั COVID-19 เป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า โดยบนัทึกลดท่ีหน้ีสินตามสัญญาเช่า
โดยตรง การถือปฏิบติัตามทางเลือกดงักล่าวตอ้งปรับปรุงผลกระทบกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 และ
ไม่ตอ้งปรับปรุงงบการเงินเปรียบเทียบ 
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารก าลงัพิจารณาวา่จะเลือกถือปฏิบติัตามทางเลือกดงักล่าวหรือไม่ 
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30 กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2562 ได้มีการจดัประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกับการน าเสนองบ
การเงินปี 2563  
 

 2562 
 งบกำรเงินรวม 

 
 

ก่อนจดั 
ประเภทใหม่ 

 
 

 
จดัประเภทใหม่ 

 
 

หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ      
ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 327,739  (23,615)  304,124 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,195,849  23,615  1,219,464 
   -   

 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเกิดข้ึนเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของกลุ่มบริษทัมากกวา่ 
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