
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
รำยงำนกำรสอบทำนข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 
 
เสนอ  คณะกรรมกำรบริษัท อินเดก็ซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2564 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ  ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ  ากัด (มหาชน) ตามล าดับ ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการจัดท าและน าเสนอข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักวา่
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ข้าพเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
 
 
 
(อุดมศกัด์ิ บุศรานิพรรณ์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 10331 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
5 สิงหาคม 2564 
 



บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 64,497              106,442        38,156              74,871          

ลูกหน้ีการคา้ 230,643            199,342        240,746            232,358        

ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 253,145            226,641        224,984            197,017        

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                    -                15,009              -                

สินคา้คงเหลือ 1,741,471         1,756,987     1,717,064         1,771,721     

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12,706              12,503          11,768              11,650          

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,302,462         2,301,915     2,247,727         2,287,617     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 10 14,459              13,704          -                    -                

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                980,398            980,398        

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 3 1,569,255         1,525,774     1,456,408         1,268,762     

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4 5,127,096         5,410,030     4,367,265         4,602,275     

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 5 3,311,107         3,322,754     3,691,748         3,668,168     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 47,441              58,548          27,826              36,175          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 200,358            196,739        142,851            138,399        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 137,896            121,584        132,563            116,189        

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 10,407,612       10,649,133   10,799,059       10,810,366   

รวมสินทรัพย์ 12,710,074       12,951,048   13,046,786       13,097,983   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หน้ีสินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 507,000            387,001        457,000            362,000        

เจา้หน้ีการคา้ 743,481            615,453        973,975            876,561        
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 779,551            710,127        705,302            654,282        
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 6 421,593            418,963        421,593            418,962        

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 54,764              57,100          123,707            96,317          

เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                    -                185,024            190,028        

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 36,701              39,667          16,977              -                
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 24,906              38,232          20,714              33,382          

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 2,567,996         2,266,543     2,904,292         2,631,532     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว 6 1,646,729         2,327,455     1,646,729         2,327,455     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2,739,821         2,688,688     3,225,469         2,994,412     
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน
สาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 219,129            234,806        147,062            165,405        

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 346,740            353,919        215,026            223,694        

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 4,952,419         5,604,868     5,234,286         5,710,966     

รวมหน้ีสิน 7,520,415         7,871,411     8,138,578         8,342,498     

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2564 2563 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
(หุ้นสามัญจํานวน 505 ล้านหุ้น มูลค่า 5 บาทต่อหุ้น) 2,525,000         2,525,000     2,525,000         2,525,000     

ทุนท่ีออกและชาํระแลว้
(หุ้นสามัญจํานวน 505 ล้านหุ้น มูลค่า 5 บาทต่อหุ้น) 2,525,000         2,525,000     2,525,000         2,525,000     

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,741,110         1,741,110     1,741,110         1,741,110     
กาํไรสะสม
จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 227,100            227,100        227,100            227,100        
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 697,255            587,232        414,998            262,275        

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (2,094)               (2,094)           -                    -                
รวมส่วนของบริษัทใหญ่ 5,188,371         5,078,348     4,908,208         4,755,485     
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม 1,288                1,289            -                    -                
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,189,659         5,079,637     4,908,208         4,755,485     

รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,710,074       12,951,048   13,046,786       13,097,983   

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 1,910,661      1,746,303         1,908,275      1,746,556          
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 123,170         83,452              95,090           74,557               
รายไดเ้งินปันผล -                 -                    170,847         167,661             
ดอกเบ้ียรับ 88                  3,132                78                  2,727                 
รายไดอ่ื้น 14,531           19,740              23,222           25,571               
รวมรายได้ 2,048,450      1,852,627         2,197,512      2,017,072          

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 1,066,454      1,001,317         1,146,608      1,077,735          
ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 72,406           61,382              46,747           40,206               
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 484,221         463,659            494,990         472,755             
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 242,697         243,322            203,528         205,885             
รวมค่าใช้จ่าย 1,865,778      1,769,680         1,891,873      1,796,581          

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 182,672         82,947              305,639         220,491             
ตน้ทุนทางการเงิน 65,521           77,270              67,443           80,761               
กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 117,151         5,677                238,196         139,730             
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ (16,136)          8,822                (10,806)         12,369               
กําไรสําหรับงวด 101,015         14,499              227,390         152,099             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี -                 -                    -                -                     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 101,015         14,499              227,390         152,099             

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 101,015         14,499              227,390         152,099             

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                 -                    -                -                     
101,015         14,499              227,390         152,099             

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 101,015         14,499              227,390         152,099             
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                 -                    -                -                     

101,015         14,499              227,390         152,099             

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.20               0.03                  0.45               0.30                   

(พันบาท)

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

รายได้ 7

รายไดจ้ากการขาย 3,915,731        3,822,525        3,912,477        3,817,604          
รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 251,604           218,315           191,498           157,417             
รายไดเ้งินปันผล 2 325                  413                  170,847           167,661             
ดอกเบ้ียรับ 135                  3,628               125                  3,079                 
รายไดอ่ื้น 27,346             34,704             45,195             48,476               
รวมรายได้ 4,195,141        4,079,585        4,320,142        4,194,237          

ค่าใช้จ่าย 7

ตน้ทุนขาย 2,201,521        2,123,815        2,400,463        2,331,006          
ตน้ทุนการให้เช่าและบริการ 139,940           134,663           93,883             85,762               
ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 956,872           1,000,400        979,840           1,019,193          
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 475,195           514,322           396,388           436,063             
รวมค่าใช้จ่าย 3,773,528        3,773,200        3,870,574        3,872,024          

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 421,613           306,385           449,568           322,213             
ตน้ทุนทางการเงิน 130,311           161,964           137,610           170,667             
กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 291,302           144,421           311,958           151,546             
(ค่าใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ 8 (44,929)           (11,746)           (22,885)           16,227               
กําไรสําหรับงวด 246,373           132,675           289,073           167,773             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี -                   -                   -                   -                     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 246,373           132,675           289,073           167,773             

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
8



บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2564 2563 2564 2563

การแบ่งปันกําไร

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 246,373           132,675           289,073           167,773             

    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                   -                   -                   -                     
246,373           132,675           289,073           167,773             

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 246,373           132,675           289,073           167,773             
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม -                   -                   -                   -                     

246,373           132,675           289,073           167,773             

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.49                 0.26                 0.57                 0.33                   

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

รวม
ทุนเรือนหุ้น สาํรอง องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ของ ผูถ้ือหุ้น ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ
ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ส่วนของผูถ้ือหุ้น ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่  30 มิถุนายน 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 2,525,000     1,741,110      214,000        487,148      (2,094)                (2,094)                4,965,164       1,288           4,966,452     

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

 เงินปันผลของบริษทัยอ่ยให้กบัส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -               -                 -               -              -                     -                     -                 (1)                 (1)                 
รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -               -                 -               -              -                     -                     -                 (1)                 (1)                 

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -               -                 -               -              -                     -                     -                 (1)                 (1)                 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือ (ขาดทุน) -               -                 -               132,675      -                     -                     132,675          -               132,675        
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -               -                 -               -              -                     -                     -                 -               -               
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -               -                 -               132,675      -                     -                     132,675          -               132,675        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่  30 มิถุนายน 2563 2,525,000     1,741,110      214,000        619,823      (2,094)                (2,094)                5,097,839       1,287           5,099,126     

งบการเงนิรวม
กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

รวม
ทุนเรือนหุน้ สาํรอง องคป์ระกอบอื่น รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ของ ผูถ้ือหุน้ ที่ไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ส่วนของผูถ้ือหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่ 30 มถิุนายน 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 2,525,000     1,741,110      227,100       587,232      (2,094)               (2,094)                5,078,348       1,289           5,079,637     

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่

    เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 9 -               -                 -               (136,350)     -                    -                     (136,350)         -               (136,350)      
    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -               -                 -               (136,350)     -                    -                     (136,350)         -               (136,350)      

การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

 เงินปันผลของบริษทัยอ่ยใหก้บัส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุม -               -                 -               -              -                    -                     -                 (1)                 (1)                 
รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย -               -                 -               -              -                    -                     -                 (1)                 (1)                 

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของทีบ่ันทกึโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -               -                 -               (136,350)     -                    -                     (136,350)         (1)                 (136,351)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือ (ขาดทุน) -               -                 -               246,373      -                    -                     246,373          -               246,373       
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -               -                 -               -              -                    -                     -                 -               -               
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -               -                 -               246,373      -                    -                     246,373          -               246,373       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่ 30 มถิุนายน 2564 2,525,000     1,741,110      227,100       697,255      (2,094)               (2,094)                5,188,371       1,288           5,189,659     

งบการเงินรวม
กาํไรสะสม องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุน้

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ
ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มถิุนายน 2563
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 2,525,000           1,741,110            214,000               321,772               4,801,882            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือ (ขาดทุน) -                     -                       -                       167,773               167,773               
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                     -                       -                       -                       -                       
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                       -                       167,773               167,773               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มถิุนายน 2563 2,525,000           1,741,110            214,000               489,545               4,969,655            

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหวา่งกาลนี้
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บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น
ที่ออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้ือหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2564 2,525,000           1,741,110             227,100                262,275                4,755,485             

รายการกับผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น
    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของบริษัทใหญ่

    เงินปันผลให้ผูถ้ือหุ้นของบริษทั 9 -                      -                        -                        (136,350)               (136,350)               
    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                      -                        -                        (136,350)               (136,350)               

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของที่บันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                      -                        -                        (136,350)               (136,350)               

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด
     กาํไรหรือ (ขาดทุน) -                      -                        -                        289,073                289,073                
     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น -                      -                        -                        -                        -                        
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                      -                        -                        289,073                289,073                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2564 2,525,000           1,741,110             227,100                414,998                4,908,208             

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินระหว่างกาลนี้
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บริษัท อนิเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสาํหรับงวด 246,373        132,675        289,073        167,773        
ปรับรายการท่ีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 8 44,929          11,746          22,885          (16,227)         
ตน้ทุนทางการเงิน 130,311        161,964        137,610        170,667        
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 443,008        439,289        401,497        384,974        
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 12,611          13,534          9,059            10,096          
ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ 13,603          9,023            13,603          9,023            
ขาดทุน (กาํไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน 927               (92)                845               (138)              
(กลบัรายการ) หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ (762)              2,167            (110)              532               
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ 6,498            9,130            4,178            8,755            
ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 287               (1,115)           300               (931)              
ขาดทุนจากการจาํหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 18                 -                -                -                
กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                (4)                  -                (4)                  
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8                   2,777            8                   2,576            
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                292               -                292               
กาํไรจากการตดัจาํหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -                (33)                -                (33)                
ตดัจาํหน่ายรายไดสิ้ทธิการเช่า (4,536)           (4,850)           (4,536)           (4,850)           
กลบัรายการประมาณการซ่อมแซมสินคา้ (6,300)           -                (6,300)           -                
รายไดด้อกเบ้ีย (135)              (3,628)           (125)              (3,079)           
รายไดเ้งินปันผล 2 (325)              (413)              (170,847)       (167,661)       
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรม 540               291               1,295            -                

887,055        772,753        698,435        561,765        
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นดาํเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (31,221)         103,162        (8,909)           109,597        
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน (21,744)         132,129        (27,873)         94,227          
สินคา้คงเหลือ 9,018            474,849        50,479          495,018        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (203)              (50)                (118)              81                 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (16,312)         (27,375)         (16,374)         (27,050)         
เจา้หน้ีการคา้ 127,782        (210,459)       97,198          73,310          
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 50,500          (35,272)         31,707          (43,258)         
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (7,026)           (4,321)           (6,368)           (4,070)           
จ่ายประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (28,288)         (15,979)         (27,402)         (9,764)           
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (2,643)           1,145            (4,132)           (596)              
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 966,918        1,190,582     786,643        1,249,260     
จ่ายภาษีเงินได้ (56,229)         (13,916)         (10,359)         (8,993)           
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาํเนินงาน 910,689        1,176,666     776,284        1,240,267     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
14



บริษัท อนิเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2564 2563 2564 2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
ดอกเบ้ียรับ 89                 3,628            23                 2,819            
เงินปันผลรับ 325               413               170,847        335,661        
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (42,298)         (171,829)       (28,850)         (153,695)       
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (23,305)         (25,638)         (16,861)         (16,154)         
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,204            1,623            1,177            1,328            
เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 4                   -                -                -                
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                4                   -                4                   
เงินสดจ่ายล่วงหนา้ตามสญัญาเช่า (34,522)         -                -                -                
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (3,943)           (15,230)         (3,622)           (15,080)         
เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                -                2,000            72,000          
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                -                (17,000)         (171,000)       
กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (102,446)       (207,029)       107,714        55,883          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 3,054,000     2,172,000     2,902,000     1,702,000     
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (2,934,001)    (2,388,000)    (2,807,000)    (1,918,000)    
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                -                952,000        235,000        
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                -                (957,000)       (567,000)       
เงินสดจ่ายเพ่ือชาํระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (678,095)       (688,191)       (678,095)       (688,191)       
เงินสดจ่ายชาํระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (25,302)         (29,257)         (58,523)         (41,634)         
เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (136,298)       -                (136,298)       -                
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (1)                  (1)                  -                -                
ดอกเบ้ียจ่าย (130,493)       (163,524)       (137,797)       (172,825)       
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (850,190)       (1,096,973)    (920,713)       (1,450,650)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (41,947)         (127,336)       (36,715)         (154,500)       
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2                   4                   -                10                 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (41,945)         (127,332)       (36,715)         (154,490)       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 106,442        524,963        74,871          500,924        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 64,497          397,631        38,156          346,434        

ข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน
   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัมิไดช้าํระเงิน 4,156            44,345          4,545            37,412          
การรับรู้รายการสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 74,099          2,448,395     316,971        2,837,991     
จดัประเภทรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 3, 4 59,792          -                51,599          -                
เงินปันผลคา้งจ่าย 79                 -                79                 -                

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
15



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ สำรบัญ  
 

1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
2 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
3 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
4 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
5 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
6 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
7 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
8 ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้
9 เงินปันผล 
10 เคร่ืองมือทางการเงิน 
11 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
12 คดีความ 
13 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2564 
 

1 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปีและจดัท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 
กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง โดยงบการเงินระหว่าง
กาลน้ีเน้นการให้ขอ้มูลที่เกี่ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลที่ได้
น าเสนอไปแลว้ในงบการเงินประจ าปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงิน
ของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดม้ีการใชว้ิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบตัิตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากที่ประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัที่ใชใ้นการประมาณการที่อาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากที่ได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 

  
2 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  

 

ความสัมพันธ์ท่ีมีกับบริษัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564  
กลุ่มบริษทัไม่มีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนท่ีมีความสัมพนัธ์เปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัในระหว่างงวด
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 
 

นโยบายการก าหนดราคาไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 

  



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่ส าคญักบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -   -  3,073  2,310 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ -  -  128,428  107,884 
เงินปันผลรับ -  -  170,847  167,661 
ดอกเบ้ียรับ -  -  9  359 
รายไดค่้าบริการดา้นงานสนบัสนุน -  -  24,000  21,000 
รายไดอ่ื้น -  -  736  715 
ซ้ือสินคา้ -  -  973,266  752,208 
ค่าบริการจ่าย -  -  27,972  37,617 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอ่ืน -  -  12,555  11,715 
ดอกเบ้ียจ่าย -  -  14,380  16,688 
ซ้ือสินทรัพย ์ -  -  2,674  5,679 
        

ผู้บริหำรส ำคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
     ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 75,019  65,694     50,535  43,722 
     ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 983 9 13,396  919  10,096 
รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 76,002  79,090  51,454  53,818 
        

บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้ 6,152  3,301  996  783 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 1,694  1,315  -  - 
เงินปันผลรับ 325  413  -  - 
รายไดอ่ื้น 1,001  1,340  -  8 
ซ้ือสินคา้ 104,040  71,724  88,321  61,881 
ค่าบริการจ่าย 60  766  -  - 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอ่ืน 383  285  383  266 
ดอกเบ้ียจ่าย 55,918  55,668  50,428  49,631 
 
 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน 

2564 
 

31 ธนัวาคม 
2563 

 30 มิถุนายน 
2564 

 
31 ธนัวาคม 

2563 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  54,938  54,175 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  3,759  2,160  216  371 
รวม 3,759  2,160  55,154  54,546 
        

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  19,392  760 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,691  1,722  1,691  1,691 
รวม 1,691  1,722  21,083  2,451 

 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบ้ียค้างรับ งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน

2564 
 

31 ธนัวาคม 
2563 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย    
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 15,000  - 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 9  - 
รวม 15,009  - 

 

 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
 2563   2564  2563  เพิ่มข้ึน  (ลดลง)   2564 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย -  1.00 - 1.05  -  17,000  (2,000)  15,000 
รวม     -      15,000 

 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน 

2564 
 

31 ธนัวาคม 
2563 

 30 มิถุนายน 
2564 

 
31 ธนัวาคม 

2563 
 (พันบาท) 
เจ้าหน้ีการค้า        
บริษทัยอ่ย -  -  541,617  506,053 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 33,830  26,446  23,570  19,208 
รวม 33,830  26,446  565,187  525,261 
        

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  18,032  17,228 
รวม -  -  18,032  17,228 
        

หน้ีสินตามสัญญาเช่า        
บริษทัยอ่ย -  -  852,787  582,159 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,693,107  1,686,040  1,484,101  1,472,019 
รวม 1,693,107  1,686,040  2,336,888  2,054,178 
        

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,265  1,595  -  - 
รวม 1,265  1,595  -  - 

 

เงินกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบ้ียค้างจ่าย  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 มิถุนายน

2564 
 

31 ธนัวาคม 
2563 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย    
เงินกูย้มืระยะสั้น 185,000  190,000 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 24  28 
รวม 185,024  190,028 

 
  



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี 

30 มิถุนายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 มิถุนายน 
 2563   2564  2563  เพิ่มข้ึน  (ลดลง)   2564 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 0.29 - 0.60  0.29 - 0.60  190,000  952,000  (957,000)  185,000 
รวม     190,000      185,000 
            

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 30 มิถุนายน 

2564 
 

31 ธนัวาคม 
2563 

 30 มิถุนายน 
2564 

 
31 ธนัวาคม 

2563 
 (พันบาท) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 338  338  26  26 
รวม 338  338  26  26 

 

ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัอื่น ๆ    
ภาระค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือธนาคาร                   -  1,666,977 
สญัญาบริการอาคารพื้นท่ีขาย -  127,500 
รวม           -  1,794,477 

 

  



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาส าคญัที่ท ากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

สัญญาส าคญัท่ีท ากบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีออกใหม่หรือมีการแกไ้ขในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 
 

สัญญาบริการอาคารส านักงานและคลงัสินค้า 
 

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

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัไดมี้การออกบนัทึกแนบทา้ยสัญญาเพื่อขยายอายสุัญญาบริการอาคารส านกังาน
และคลงัสินคา้กบับริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั (บริษทัย่อย) จากเดิมท่ีส้ินสุดภายในปี 2566 ไปอีก 3 คราว 
โดยคราวท่ีหน่ึงและสองเป็นเวลาคราวละ 3 ปี และคราวท่ีสามเป็นเวลา 1 ปี สัญญามีระยะเวลา 7 ปี โดยจะส้ินสุดใน
ปี 2573  
 

สัญญาให้เช่าอาคารพาณิชย์และอุปกรณ์ 
 

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

สัญญาบริการอาคารพืน้ท่ีขาย 
 

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

สัญญาบริหารงาน 
 

เม่ือวนัท่ี 21 มกราคม 2564 บริษทัท าสัญญาบริหารงานกับบริษทั เดอะวอล์ค จ ากัด (บริษทัย่อย) โดยบริษทัจะ
ให้บริการดา้นงานสนับสนุนในการจดัการด าเนินธุรกิจ บริษทัไดรั้บค่าบริหารเป็นรายเดือน เดือนละ 4 ลา้นบาท 
สญัญาดงักล่าวมีก าหนดระยะเวลา 3 ปี  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2566  



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

  สินทรัพยข์องกิจการ      สินทรัพยข์องกิจการ    

  
 

ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่วน

ปรับปรุง  

 
ระบบ 

สาธารณูปโภค 

 สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง  

สินทรัพย์
สิทธิการใช ้  รวม  ท่ีดิน  

อาคารและ 
ส่วน

ปรับปรุง  

 
ระบบ 

สาธารณูปโภค 

 สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง  

สินทรัพย์
สิทธิการใช ้  

 
รวม 

  (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  262,313  680,605  207,064  1,444  374,348  1,525,774  262,313  528,103  139,042  -  339,304  1,268,762 
เพิ่มข้ึน  -  10,086  8,332  934  10,215  29,567  -  10,086  5,842  933  156,723  173,584 
โอนจากท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ -  49,883  9,909  -  -  59,792  -  42,324  9,235  -  -  51,559 
โอนไปท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ -  -  -  (293)  -  (293)  -  -  -  -  -  - 
โอน  -  -  158  (158)  -  -  -  -  -  -  -  - 
จ าหน่าย  -  -  (22)  -  -  (22)  -  -  -  -  -  - 
หัก ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด -   (22,316)  (11,334)  -  (11,913)  (45,563)  -  (12,415)   (8,220)  -  (16,862)  (37,497) 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564  262,313  718,258  214,107  1,927  372,650  1,569,255  262,313  568,098  145,899  933  479,165  1,456,408 

 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 
 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
อาคารและส่วนปรับปรุง 8,584  (49,883)  7,500  (42,324) 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 9,742  (437)  1,921  (432) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 26,714  (1,052)  20,612  (1,052) 
ยานพาหนะ 2,646  -  2,637  - 
ระบบสาธารณูปโภค 9,476  (9,920)  6,949  (9,235) 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 21,137  (25,263)  16,105  (19,458) 
รวม 78,299  (86,555)  55,724  (72,501) 
 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัและบริษทัไดโ้อนอาคารและส่วนปรับปรุงและ
ระบบสาธารณูปโภคไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีจ านวน 59.8 ลา้นบาทและ 51.6 ลา้น
บาทตามล าดบั  
 

5 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้ะหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 มีดงัน้ี 
 

   งบกำรเงินรวม 
สินทรัพย์สิทธิการใช้   ท่ีดิน  อาคาร  ยานพาหนะ  รวม 
   (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564    3,020,336  228,126  74,292  3,322,754 
เพิ่มข้ึน   91,990  470  5,802  98,262 
หัก ค่าเส่ือมราคา   (78,341)  (13,862)  (16,613)  (108,816) 
หัก โอนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  -  -  (1,093)  (1,093) 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564   3,033,985  214,734  62,388  3,311,107 
 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
สินทรัพย์สิทธิการใช้   ท่ีดิน  อาคาร  ยานพาหนะ  รวม 
   (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564    3,366,072  228,126  73,970  3,668,168 
เพิ่มข้ึน   -  154,090  5,802  159,892 
หัก ค่าเส่ือมราคา   (96,432)  (22,271)  (16,516)  (135,219) 
หัก โอนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  -  -  (1,093)  (1,093) 
ณ วนัที่ 30 มิถุนำยน 2564   3,269,640  359,945  62,163  3,691,748 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษทัท าสัญญาเช่าเพื่อขยายอายุสัญญาเช่าที่ดินกบั
บุคคลภายนอก จากเดิมส้ินสุดในปี 2568 โดยขยายอายุเพิ่มเป็นระยะเวลา 26 ปี โดยจะส้ินสุดในปี 2594 

 

เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัไดมี้การออกบนัทึกแนบทา้ยสัญญาเพื่อขยายอายุสัญญาบริการอาคารส านักงาน
และคลงัสินคา้กบับริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั (บริษทัย่อย) จากเดิมท่ีส้ินสุดภายในปี 2566 ไปอีก 3 คราว 
โดยคราวท่ีหน่ึงและสองเป็นเวลาคราวละ 3 ปี และคราวท่ีสามเป็นเวลา 1 ปี สัญญามีระยะเวลา 7 ปี โดยจะส้ินสุดใน
ปี 2573 ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

6 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษทัไดช้ าระคืนเงินกูก่้อนก าหนดจ านวน 484.7 ลา้นบาท  
ซ่ึงภายใตส้ัญญาเงินกูบ้ริษทัสามารถจ่ายช าระเงินกูก่้อนก าหนดโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการช าระคืนก่อนก าหนด  
ทั้งน้ี บริษทัไดย้ืน่หนงัสือแจง้ล่วงหนา้แก่สถาบนัการเงินแลว้ 

 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

 งบกำรเงินรวม 

ส าหรับงวดหกเดือน 
   ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน การขายเฟอร์นิเจอร์  การผลิตเฟอร์นิเจอร์  การใหเ้ช่าพื้นท่ีและบริการ 

  
ส่วนงานอ่ืนๆ 

  
รายการตดับญัชีระหวา่งกนั 

 

รวม 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน                        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3,909,411  3,819,802  6,320  2,724  250,709  216,594  895  1,720  -  -  4,167,335  4,040,840 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 3,068  2,310  980,237  761,410  154,707  131,336  22,593  22,366  (1,160,605)  (917,417)  -  - 
รวมรำยได้ 3,912,479  3,822,112  986,557  764,134  405,416  347,930  23,488  24,081  (1,160,605)  (917,417)  4,167,335  4,040,840 
                        

ประเภทสินค้ำและบริกำรหลกั                        
สินคา้เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองนอน 2,892,331  2,788,939  980,237  761,410  -  -  -  -  (983,305)  (763,721)  2,889,263  2,786,628 
สินคา้เคร่ืองตกแต่ง 745,065  724,956  -  -  -  -  -  -  -  -  745,065  724,956 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 275,080  303,709  -  -  -  -  -  -  -  -  275,080  303,709 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการพื้นท่ี -  -  -  -  405,416  347,930  23,488  24,081  (177,300)  (153,696)  251,604  218,315 
อ่ืนๆ  3  4,508  6,320  2,724  -  -  -  -  -  -  6,323  7,232 
รวมรำยได้ 3,912,479  3,822,112  986,557  764,134  405,416  347,930  23,488  24,081  (1,160,605)  (917,417)  4,167,335  4,040,840 
                        

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้                        
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 3,912,479  3,822,112  986,557  764,134  -  -  -  -  (983,305)  (763,721)  3,915,731  3,822,525 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  -  -  405,416  347,930  23,488  24,081  (177,300)  (153,696)  251,604  218,315 
รวมรำยได้ 3,912,479  3,822,112  986,557  764,134  405,416  347,930  23,488  24,081  (1,160,605)  (917,417)  4,167,335  4,040,840 
                        



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 

ส าหรับงวดหกเดือน 
   ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน การขายเฟอร์นิเจอร์  การผลิตเฟอร์นิเจอร์  การใหเ้ช่าพื้นท่ีและบริการ 

  
ส่วนงานอ่ืนๆ 

  
รายการตดับญัชีระหวา่งกนั 

 

รวม 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

 (พันบาท) 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 1,512,014  1,485,648  223,163  178,602  108,179  84,589  12,203  12,949  (35,243) ) 10,081  1,820,316  1,771,869 
รายไดท่ี้ไม่ไดปั้นส่วน                     27,806  38,745 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                     (1,091,871)  (1,167,507) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย                     (334,638)  (336,722) 
ตน้ทุนทางการเงิน                     (130,311)  (161,964) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                     (44,929)  (11,746) 
ก ำไรส ำหรับงวด                     246,373  132,675 
                        

สินทรัพยส่์วนงาน                        
   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน /  

31 ธนัวาคม 11,315,788  11,662,527  2,052,998  2,004,957  1,906,299  1,790,384 
 

372,585  329,632 
 

(2,937,596)  (2,836,452) 
 

12,710,074  12,951,048 
                        
หน้ีสินรวม                        
   ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน / 

31 ธนัวาคม 7,352,180  7,856,278  743,128  692,941  904,519  765,489 
 

84,946  28,111 
 

(1,564,358)  (1,471,408) 
 
7,520,415  7,871,411 

 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดหกเดอืน 
ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน การขายเฟอร์นิเจอร์  

การใหเ้ช่าพื้นท่ี 
และบริการ  รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
 (พันบาท) 
ประเภทสินค้ำและบริกำรหลกั            
สินคา้เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองนอน 2,892,332  2,788,939  -  -  2,892,332  2,788,939 
สินคา้เคร่ืองตกแต่ง 745,065  724,956  -  -  745,065  724,956 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 275,080  303,709  -  -  275,080  303,709 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการพื้นท่ี -  -  191,498  157,417  191,498  157,417 
รวมรำยได้ 3,912,477  3,817,604  191,498  157,417  4,103,975  3,975,021 
            

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 3,912,477  3,817,604  -  -  3,912,477  3,817,604 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -  -  191,498  157,417  191,498  157,417 
รวมรำยได้ 3,912,477  3,817,604  191,498  157,417  4,103,975  3,975,021 

 

8 ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้ 
 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยูก่บัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนักท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้
แทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2564 คือร้อยละ 15.42 และร้อยละ 7.34 ตามล าดับ (2563: ร้อยละ 8.15 และติดลบร้อยละ 10.71 ตามล าดับ) การ
เปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุมาจากปัจจยัหลกัต่อไปน้ี 
 

• รายไดเ้งินปันผล 
• การลงทุนในสินทรัพยต์ามพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 604 
• ผลแตกต่างทางภาษีจากสญัญาเช่าเงินทุน 

 
  



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 เงินปันผล 
 

รายละเอียดเงินปันผลในระหวา่งปี 2564 มีดงัน้ี 
 

 วนัท่ีอนุมติั ก าหนดจ่าย อตัราต่อหุน้  จ านวนเงิน 
   (บาท)  (ล้านบาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2563 23 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 0.27  136.35 
 

10 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
 

มลูค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม  
 

ตารางดังต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดง
ขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหาก
มูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

  งบกำรเงินรวม 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน  (พันบาท) 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน           
เงินลงทุนในตราสารทุน  14,459  -  -  14,459  14,459 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  14,459         
           

หน้ีสินทางการเงิน           
หน้ีสินอนุพนัธอ่ื์น  1,459  -  1,459  -  1,459 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  1,459         

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
หน้ีสินทางการเงิน  (พันบาท) 
หน้ีสินอนุพนัธอ่ื์น  1,459  -  1,459  -  1,459 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  1,459         

 

  งบกำรเงินรวม 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน  (พันบาท) 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน           
เงินลงทุนในตราสารทุน  13,704  -  -  13,704  13,704 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน  13,704         
           

หน้ีสินทางการเงิน           
หน้ีสินอนุพนัธอ่ื์น  164  -  164  -  164 
รวมหนีสิ้นทำงกำรเงิน  164         

 

  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

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

 

  



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม 
 

ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
ตราสารทุน  มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 
อนุพนัธ ์  ราคาตลาด  

 

11 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัอื่นๆ    
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะสั้น                       118  - 
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้ 16,714  16,714  
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 261,346  241,870  
สญัญาบริการรักษาความปลอดภยั 56,929  34,006   
สญัญาบริการท าความสะอาด 27,391  18,121  
รวม 362,498  310,711  
 

12 คดคีวำม 
 

ในปี 2563 การทางพิเศษแห่งประเทศไทยไดฟ้้องร้องบริษทัท่ีท าผิดเง่ือนไขในสัญญาเช่าท่ีดิน ปัจจุบนับริษทัอยูใ่น
ระหวา่งการเจรจาไกล่เกล่ียในชั้นศาล อยา่งไรก็ตามบริษทัไดบ้นัทึกค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าด าเนินคดีฟ้องร้องจ านวน 
12 ลา้นบาทในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 แลว้ 
 

13 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

ในเดือนกรกฎาคม 2564 ส่วนงานราชการไดก้ าหนดใหมี้การปิดการใหบ้ริการเป็นการชัว่คราวในบางสาขาและบาง
สถานประกอบการหรือลดเวลาประกอบกิจการของกลุ่มบริษทัเป็นการชัว่คราว เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 12 กรกฎาคม 2564 
เพื่อจะจ ากดัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งน้ี ผูบ้ริหารมีการ
ติดตามสถานการณ์ดงักล่าวอยา่งใกลชิ้ดเพื่อให้มัน่ใจวา่พนกังานของกลุ่มบริษทัปลอดภยัและพยายามอยา่งยิง่ยวด
ในการควบคุมใหมี้ผลกระทบต่อธุรกิจใหน้อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้  



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 

ในเดือนกรกฎาคม  2564 บริษัทได้ช าระคืนเงินกู้ก่อนก าหนดจ านวน 189.2 ล้านบาท ซ่ึงภายใต้สัญญาเงินกู ้
บริษทัสามารถจ่ายช าระเงินกู้ก่อนก าหนดโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการช าระคืนก่อนก าหนด ทั้ งน้ี บริษทัไดย้ื่น
หนงัสือแจง้ล่วงหนา้แก่สถาบนัการเงินแลว้ 
 

เงินปันผล 
 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท  เม่ือวนัท่ี 5 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการ
ด าเนินงานงวดคร่ึงปีแรกของปี 2564 เป็นเงินปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจ านวนประมาณ 
76 ลา้นบาท โดยจะจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ในเดือนกนัยายน 2564 
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