
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบย่อ 

สาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 

และ 

รายงานการสอบทานของโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 



 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษัท อนิเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากัด (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2565 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2565 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2565  
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล์ จ ากัด   
(มหาชน) และบริษทัย่อย และของเฉพาะบริษทั อินเด็กซ์ ลิฟว่ิงมอลล ์จ ากดั (มหาชน) ตามล าดบั ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการ
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง  
การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั 
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมั่นว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญั   
ทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 
ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดังกล่าว ไม่ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
 
 
 
 
(อุดมศกัด์ิ บุศรานิพรรณ์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 10331 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
8 สิงหาคม 2565 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลิฟวงิมอลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 42,949              107,086              22,974              63,026                

ลูกหนีการคา้ 198,169            218,407              227,293            214,009              

ลูกหนีหมุนเวียนอืน 301,605            291,080              255,408            231,172              

เงินให้กูย้ืมระยะสนัและดอกเบียคา้งรับ

   กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -                    -                     16,001              29,048                

สินคา้คงเหลือ 1,928,078         1,657,850           1,912,307         1,656,997           

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 15,817              12,451                11,926              11,607                

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,486,618         2,286,874           2,445,909         2,205,859           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 11 15,487              15,581                -                    -                     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                    -                     980,398            980,398              

อสงัหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 3 1,775,915         1,551,253           1,702,154         1,436,235           

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4 4,741,062         4,912,262           4,063,420         4,193,284           

สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 5 2,868,218         3,209,370           3,157,515         3,563,839           

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 38,140              34,990                24,297              18,592                

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 186,340            212,163              126,294            157,002              

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 116,020            133,504              109,011            127,047              

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 9,741,182         10,069,123         10,163,089       10,476,397         

รวมสินทรัพย์ 12,227,800       12,355,997         12,608,998       12,682,256         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท อนิเดก็ซ์ ลิฟวงิมอลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนสิีนหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสนั

จากสถาบนัการเงิน 1,041,000         763,000              641,000            321,000              

เจา้หนีการคา้ 690,495            755,175              1,331,179         1,236,349           

เจา้หนีหมุนเวียนอืน 936,532            874,399              859,364            809,019              

ส่วนของหนีสินระยะยาวทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี 6 267,887            348,640              267,887            348,640              

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี 47,635              60,682                118,097            130,179              

เงินกูย้ืมระยะสนัและดอกเบียคา้งจ่าย 

กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -                    -                     346,159            513,297              

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 27,423              28,189                -                    8,211                  

หนีสินหมุนเวียนอืน 25,675              24,593                22,381              21,134                

รวมหนีสินหมุนเวยีน 3,036,647         2,854,678           3,586,067         3,387,829           

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

เงินกูย้ืมระยะยาว 6 421,274            864,287              421,274            864,287              

หนีสินตามสญัญาเช่า 2,735,183         2,738,403           3,164,501         3,197,201           

ประมาณการหนีสินไมห่มุนเวียน

สาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 255,047            243,127              172,802            163,401              

หนีสินไมห่มุนเวียนอืน 346,782            344,397              209,604            211,521              

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 3,758,286         4,190,214           3,968,181         4,436,410           

รวมหนีสิน 6,794,933         7,044,892           7,554,248         7,824,239           

(พันบาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท อนิเดก็ซ์ ลิฟวงิมอลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

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

ทุนทีออกและชาํระแลว้

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,741,110         1,741,110           1,741,110         1,741,110           

กาํไรสะสม

จดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 243,600            243,600              243,600            243,600              

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 923,151            802,200              545,040            348,307              

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น -                    (2,094)                -                    -                     

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 5,432,861         5,309,816           5,054,750         4,858,017           

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 6                       1,289                  -                    -                     

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,432,867         5,311,105           5,054,750         4,858,017           

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,227,800       12,355,997         12,608,998       12,682,256         

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

5



บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิงมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

รายได้

รายไดจ้ากการขาย 1,990,293       1,910,661       1,979,563       1,908,275       

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 153,839          123,170          114,789          95,090            

รายไดเ้งินปันผล 660                  -                  259,200          170,847          

รายไดด้อกเบีย 97                    88                    75                    78                    

รายไดอื้น 24,735            14,531            30,904            23,222            

รวมรายได้ 2,169,624       2,048,450       2,384,531       2,197,512       

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขาย 1,076,618       1,066,454       1,193,795       1,146,608       

ตน้ทุนการใหเ้ช่าและบริการ 75,664            72,406            51,452            46,747            

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 521,373          484,221          531,806          494,990          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 251,226          242,697          211,252          203,528          

รวมค่าใช้จ่าย 1,924,881       1,865,778       1,988,305       1,891,873       

กาํไรจากกจิกรรมดําเนินงาน 244,743          182,672          396,226          305,639          

ตน้ทุนทางการเงิน 52,965            65,521            58,129            67,443            

กาํไรก่อนภาษีเงนิได้ 191,778          117,151          338,097          238,196          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (29,474)           (16,136)           (13,745)           (10,806)           

กาํไรสําหรับงวด 162,304          101,015          324,352          227,390          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี -                  -                  -                  -                  

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 162,304          101,015          324,352          227,390          

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี

6



บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิงมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 162,303          101,015          324,352          227,390          

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1                      -                  -                  -                  

162,304          101,015          324,352          227,390          

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 162,303          101,015          324,352          227,390          

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1                      -                  -                  -                  

162,304          101,015          324,352          227,390          

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.32                 0.20                 0.64                 0.45                 

(พันบาท)

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิงมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้ 7

รายไดจ้ากการขาย 3,959,253       3,915,731       3,940,706       3,912,477       

รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 306,344          251,604          228,870          191,498          

รายไดเ้งินปันผล 2 660                 325                 259,200          170,847          

รายไดด้อกเบีย 144                 135                 141                 125                 

รายไดอื้น 52,567            27,346            59,145            45,195            

รวมรายได้ 4,318,968       4,195,141       4,488,062       4,320,142       

ค่าใช้จ่าย 7

ตน้ทุนขาย 2,143,001       2,201,521       2,358,564       2,400,463       

ตน้ทุนการให้เช่าและบริการ 150,151          139,940          102,098          93,883            

ค่าใชจ่้ายในการขายและจดัจาํหน่าย 1,033,468       956,872          1,055,003       979,840          

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 502,566          475,195          425,390          396,388          

รวมค่าใช้จ่าย 3,829,186       3,773,528       3,941,055       3,870,574       

กาํไรจากกจิกรรมดาํเนินงาน 489,782          421,613          547,007          449,568          

ตน้ทุนทางการเงิน 106,805          130,311          117,566          137,610          

กาํไรก่อนภาษเีงนิได้ 382,977          291,302          429,441          311,958          

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8 (60,025)          (44,929)          (30,708)          (22,885)          

กาํไรสําหรับงวด 322,952          246,373          398,733          289,073          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี -                 -                 -                 -                 

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 322,952          246,373          398,733          289,073          

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

(พันบาท)

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิงมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันกาํไร

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 322,951          246,373          398,733          289,073          

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1                     -                 -                 -                 

322,952          246,373          398,733          289,073          

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนทีเป็นของบริษทัใหญ่ 322,951          246,373          398,733          289,073          

    ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม 1                     -                 -                 -                 

322,952          246,373          398,733          289,073          

กาํไรต่อหุ้นขันพืนฐาน (บาท) 0.64                0.49                0.79                0.57                

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

รวม

ทุนเรือนหุน้ สาํรอง องคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ของ ผูถื้อหุน้ ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันท ี 30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันท ี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    

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 10 -               -                -               (136,350)     -                   -                     (136,350)         -               (136,350)      

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -               -                -               (136,350)     -                   -                     (136,350)         -               (136,350)      

การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษทัย่อย 

 เงินปันผลของบริษทัย่อยใหก้บัส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -               -                -               -              -                   -                     -                 (1)                 (1)                 

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

รวมรายการกับผู้ เป็นเจ้าของทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -               -                -               (136,350)     -                   -                     (136,350)         (1)                 (136,351)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือขาดทุน -               -                -               246,373      -                   -                     246,373          -               246,373       

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -               -                -               -              -                   -                     -                 -               -               

รวมกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -               -                -               246,373      -                   -                     246,373          -               246,373       

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

งบการเงนิรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวงิมอลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

รวม

ทุนเรือนหุ้น สาํรอง องคป์ระกอบอืน รวมส่วนของ ส่วนไดเ้สีย

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง ยงัไม่ได้ การแปลงค่า ของ ผูถื้อหุ้น ทีไม่มีอาํนาจ รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที  30 มิถุนายน 2565

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2565 2,525,000    1,741,110      243,600       802,200      (2,094)              (2,094)                5,309,816       1,289           5,311,105    

รายการกับผู้ถือหุ้นทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

    เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 10 -               -                -               (202,000)     -                   -                    (202,000)        -               (202,000)      

    รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถือหุ้น -               -                -               (202,000)     -                   -                    (202,000)        -               (202,000)      

การเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย 

 การชาํระบญัชีของบริษทัยอ่ย -               -                -               -              2,094                2,094                 2,094              (1,284)          810              

รวมการเปลยีนแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -               -                -               -              2,094                2,094                 2,094              (1,284)          810              

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -               -                -               (202,000)     2,094                2,094                 (199,906)        (1,284)          (201,190)      

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือขาดทุน -               -                -               322,951      -                   -                    322,951          1                  322,952       

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -               -                -               -              -                   -                    -                 -               -               

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -               -                -               322,951      -                   -                    322,951          1                  322,952       

ยอดคงเหลือ ณ วันที  30 มิถุนายน 2565 2,525,000    1,741,110      243,600       923,151      -                   -                    5,432,861       6                  5,432,867    

งบการเงินรวม

กาํไรสะสม องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี
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บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวงิมอลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2564 2,525,000           1,741,110           227,100               262,275              4,755,485           

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 10 -                     -                     -                       (136,350)            (136,350)            

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                     -                     -                       (136,350)            (136,350)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือขาดทุน -                     -                     -                       289,073              289,073              

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                     -                     -                       -                     -                     

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                     -                       289,073              289,073              

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวงิมอลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้

ทีออกและ ส่วนเกิน ทุนสาํรอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2565

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี1 มกราคม 2565 2,525,000           1,741,110           243,600               348,307              4,858,017           

รายการกับผู้ถือหุ้นทบีันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น

    การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่

    เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 10 -                     -                     -                       (202,000)            (202,000)            

รวมรายการกับผู้เป็นเจ้าของทีบันทึกโดยตรงเข้าส่วนของผู้ถือหุ้น -                     -                     -                       (202,000)            (202,000)            

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด

     กาํไรหรือขาดทุน -                     -                     -                       398,733              398,733              

     กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน -                     -                     -                       -                     -                     

รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวด -                     -                     -                       398,733              398,733              

ยอดคงเหลือ ณ วนัท ี30 มิถุนายน 2565 2,525,000           1,741,110           243,600               545,040              5,054,750           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กาํไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิงมอลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไรสาํหรับงวด 322,952       246,373       398,733       289,073       

ปรับรายการทีกระทบกาํไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8 60,025         44,929         30,708         22,885         

ตน้ทุนทางการเงิน 106,805       130,311       117,566       137,610       

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 412,818       443,008       378,050       401,497       

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 13,231         12,611         9,735           9,059           

ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ 2,088           13,603         2,088           13,603         

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทยีงัไม่เกิดขึน 198              927              175              845              

กาํไรดา้นเครดิตทคีาดว่าจะเกิดขึน (242)             (762)             (61)               (110)             

(กลบัรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินคา้ (11,452)        6,498           (11,609)        4,178           

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (3,347)          -               (2,062)          -               

ขาดทุน (กาํไร) จากการจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (10,243)        287              (2,530)          300              

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,306           8                  6,515           8                  

ขาดทุนจากการจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -               18                -               -               

กาํไรจากการตดัจาํหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (9,521)          -               (9,521)          -               

ตดัจาํหน่ายรายไดสิ้ทธิการเช่า (4,516)          (4,536)          (4,516)          (4,536)          

กลบัรายการประมาณการซ่อมแซมสินคา้ -               (6,300)          -               (6,300)          

ขาดทุนจากการปิดกิจการของบริษทัยอ่ย 2,094           -               -               -               

รายไดด้อกเบีย (144)             (135)             (141)             (125)             

รายไดเ้งินปันผล 2 (660)             (325)             (259,200)      (170,847)      

ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายติุธรรม 94                540              -               1,295           

887,486       887,055       653,930       698,435       

การเปลียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสินดาํเนินงาน

ลูกหนีการคา้ 21,067         (31,221)        (12,656)        (8,909)          

ลูกหนีหมุนเวียนอนื 2,076           (21,744)        (23,281)        (27,873)        

สินคา้คงเหลือ (258,776)      9,018           (243,701)      50,479         

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (3,366)          (203)             (319)             (118)             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 17,484         (16,312)        18,036         (16,374)        

เจา้หนีการคา้ (65,470)        127,782       94,088         97,198         

เจา้หนีหมุนเวียนอนื 32,204         50,500         15,774         31,707         

หนีสินหมุนเวียนอืน 1,082           (7,026)          1,247           (6,368)          

จ่ายประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน (1,311)          (28,288)        (334)             (27,402)        

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน 6,901           (2,643)          2,599           (4,132)          

กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการดาํเนินงาน 639,377       966,918       505,383       786,643       

จ่ายภาษีเงินได้ (47,522)        (56,229)        (9,073)          (10,359)        

กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมดาํเนินงาน 591,855       910,689       496,310       776,284       

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

(พันบาท)

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิงมอลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

ดอกเบียรับ 97                89                94                23                

เงินปันผลรับ 660              325              259,200       170,847       

เงินสดรับจากการปิดกิจการของบริษทัยอ่ย 2,062           -               2,062           -               

เงินสดจ่ายเพือซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (63,606)        (42,298)        (46,128)        (28,850)        

เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 12,214         1,204           4,248           1,177           

เงินสดจ่ายเพือซืออสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน (6,564)          (23,305)        (4,080)          (16,861)        

เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน -               4                  -               -               

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ -               (34,522)        -               -               

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (12,432)        (3,943)          (11,913)        (3,622)          

เงินสดรับชาํระคืนจากเงินให้กูย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -               -               34,000         2,000           

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -               -               (21,000)        (17,000)        

กระแสเงนิสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (67,569)        (102,446)      216,483       107,714       

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินเบิกเกินบญัชี -               (1)                 -               -               

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน (3,180,500)   (2,934,000)   (2,296,500)   (2,807,000)   

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสันจากสถาบนัการเงิน 3,458,500    3,054,000    2,616,500    2,902,000    

เงินสดรับจากเงินกูย้มืจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -               -               1,326,000    952,000       

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มืจากกิจการทีเกียวขอ้งกนั 2 -               -               (1,493,000)   (957,000)      

เงินสดจ่ายเพือชาํระเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (523,766)      (678,095)      (523,766)      (678,095)      

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (33,795)        (25,302)        (62,308)        (58,523)        

เงินปันผลจ่ายใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั (201,943)      (136,298)      (201,943)      (136,298)      

เงินปันผลจ่ายใหส่้วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม -               (1)                 -               -               

ดอกเบียจ่าย (106,921)      (130,493)      (117,828)      (137,797)      

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหาเงนิ (588,425)      (850,190)      (752,845)      (920,713)      

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดลดลงสุทธิ

   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปลียน (64,139)        (41,947)        (40,052)        (36,715)        

ผลกระทบของอตัราแลกเปลียนทมีีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2                  2                  -               -               

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (64,137)        (41,945)        (40,052)        (36,715)        

เงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 107,086       106,442       63,026         74,871         

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที 30 มถิุนายน 42,949         64,497         22,974         38,156         

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิงมอลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

ข้อมูลเพมิเติมเกยีวกบักระแสเงินสด

รายการทไีม่ใช่เงินสด

ซือทีดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน

   และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนโดยยงัมิไดช้าํระเงิน 27,902         4,156           32,550         4,545           

การรับรู้รายการสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 25,624         74,099         27,048         316,971       

จดัประเภทรายการทีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 707              59,792         -               51,599         

จดัประเภทรายการสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุน 261,947       -               302,163       -               

เงินปันผลคา้งจ่าย 77                79                77                79                

(พันบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที สาํหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน 30 มิถุนายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี
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บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุ สารบัญ  
 

1 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

2 บุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั 

3 อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุน 

4 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

5 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

6 หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 

7 ส่วนงานดาํเนินงานและการจาํแนกรายได ้

8 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้

9 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 

10 เงินปันผล 

11 เครืองมือทางการเงิน 

12 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการทีไม่เกียวขอ้งกนั 

13 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี 

 

งบการเงินระหวา่งกาลนีไดรั้บอนุมตัิให้ออกงบการเงินจากคณะกรรมการเมือวนัที 8 สิงหาคม 2565 

 

1 เกณฑ์การจัดทํางบการเงินการเงินระหว่างกาล 

 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อนีนําเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจาํปีและจดัทาํ 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที 

34 เรือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีทีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ 

กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยที์เกียวขอ้ง โดยงบการเงินระหว่าง

กาลนีเน้นการให้ขอ้มูลทีเกียวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพือไม่ให้ซําซ้อนกบัขอ้มูลทีได้

นาํเสนอไปแลว้ในงบการเงินประจาํปี ดังนันการอ่านงบการเงินระหว่างกาลนีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงิน

ของบริษทัและบริษทัย่อยสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 

 

ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดม้ีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบตัิตาม

นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซึงผลทีเกิดขึนจริงอาจแตกต่างจากทีประมาณการไว ้ทงันี นโยบายการบญัชี 

วิธีการคาํนวณและแหล่งขอ้มูลสําคญัทีใช้ในการประมาณการทีอาจมีความไม่แน่นอนนันไม่แตกต่างจากทีได้

อธิบายไวใ้นงบการเงินสาํหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2564 

 

2 บุคคลหรือกิจการทเีกยีวข้องกนั  

 

ความสัมพันธ์ทีมีกับบริษัทย่อยไม่มีการเปลียนแปลงในระหว่างงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565  

กลุ่มบริษทัไม่มีบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัอืนทีมีความสัมพนัธ์เปลียนแปลงอยา่งมีสาระสําคญัในระหว่างงวด

หกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 

 

นโยบายการกาํหนดราคาไม่มีการเปลียนแปลงอย่างมีสาระสําคญัในระหวา่งงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการทีสําคัญกับบุคคลหรือกจิการทีเกยีวข้องกัน งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สําหรับงวดหกเดอืนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565  2564  2565  2564 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย     

ขายสินคา้ -  -  1,861 3,073 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ - - 138,212 128,428 

เงินปันผลรับ - - 259,200 170,847 

ดอกเบียรับ - - 22 9 

รายไดค้่าบริการดา้นงานสนบัสนุน - - 24,000 24,000 

รายไดอื้น - - 753 736 

ซือสินคา้ - - 1,018,803 973,266 

ค่าบริการจ่าย - - 32,755 27,972 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอืน - - 10,866 12,555 

ดอกเบียจ่าย - - 20,709 14,380 

ซือสินทรัพย ์ - - 104 2,674 
     

ผู้บริหารสําคัญ     

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั     

     ผลประโยชน์ระยะสันของพนกังาน 72,586 75,019 47,800 50,535 

     ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,752 983 1,438 919 

รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั 74,338 76,002 49,238 51,454 

     

บุคคลหรือกิจการอืนทีเกยีวข้องกนั     

ขายสินคา้ 12,178 6,152    1,157 996 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 2,160 1,694 5 -  

เงินปันผลรับ 660 325 -    -  

รายไดอื้น 3,816 1,001 70    -  

ขายสินทรัพย ์ 1,888 - -    - 

ซือสินคา้ 141,106 104,040 126,317 88,321 

ค่าบริการจ่าย 604 60 -         -  

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอืน 3,930 383 3,930 383 

ดอกเบียจ่ายหนีสินตามสัญญาเช่า 57,300 55,918 51,210 50,428 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 มีดงันี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 
 

31 ธนัวาคม 

2564 

 30 มิถุนายน 

2565 
 

31 ธนัวาคม 

2564 

 (พันบาท) 

ลูกหนีการค้า        

บริษทัยอ่ย - -  58,561 35,647 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั  7,818 11,991 394 124 

รวม 7,818 11,991 58,955 35,771 

     

ลูกหนีหมุนเวียนอนื     

บริษทัยอ่ย - - 5,336 786 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 1,930 1,691 1,691 1,691 

รวม 1,930 1,691 7,027 2,477 
 

 

เงินให้กู้ยืมระยะสันและดอกเบียค้างรับ งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 
 

31 ธันวาคม 

2564 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย    

เงินให้กูย้มืระยะสนั 16,000  29,000 

ดอกเบียคา้งรับ 1  48 

รวม 16,001  29,048 

 

 อัตราดอกเบยี  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม   

ณ วนัที 

30 มิถุนายน  

ณ วนัที  

31 ธนัวาคม       

ณ วนัที  

30 มิถุนายน 

 2564   2565  2564  เพิมขึน  (ลดลง)   2565 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย 1.10  1.32  29,000  21,000  (34,000)  16,000 

รวม     29,000      16,000 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 
 

31 ธนัวาคม 

2564 

 30 มิถุนายน 

2565 
 

31 ธนัวาคม 

2564 

 (พันบาท) 

เจ้าหนีการค้า        

บริษทัยอ่ย -  -   903,094  731,625 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 33,463  49,869  26,449  44,978 

รวม 33,463  49,869  929,543  776,603 

        

เจ้าหนีหมุนเวียนอนื        

บริษทัยอ่ย -  -  18,520  17,949 

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 561  -  527  -  

รวม 561  -  19,047  17,949 

        

หนีสินตามสัญญาเช่า        

บริษทัยอ่ย -  -  775,855  810,674 

บุคคลหรือกิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 1,704,726  1,699,804  1,506,805  1,495,930 

รวม 1,704,726  1,699,804  2,282,660  2,306,604 
        

หนีสินหมุนเวียนอืน        

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 605  935  -  - 

รวม 605  935  -  - 

 

เงินกู้ยืมระยะสันและดอกเบียค้างจ่าย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2565 
 

31 ธนัวาคม 

2564 

 (พันบาท) 

บริษัทย่อย    

เงินกูย้มืระยะสนั 346,000 513,000 

ดอกเบียคา้งจ่าย 159 297 

รวม 346,159 513,297 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อัตราดอกเบีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท ี 

31 ธนัวาคม   

ณ วนัที 

30 มิถุนายน  

ณ วนัท ี 

31 ธนัวาคม       

ณ วนัที 

30 มิถุนายน 

 2564   2565  2564  เพมิขึน  (ลดลง)   2565 

 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย 0.27 - 1.00  0.27 – 1.15  513,000  1,326,000  (1,493,000)  346,000 

รวม     513,000      346,000 

            

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 30 มิถุนายน 

2565 
 

31 ธนัวาคม 

2564 

 30 มิถุนายน 

2565 
 

31 ธนัวาคม 

2564 

 (พันบาท) 

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน     

กิจการอืนทีเกียวขอ้งกนั 630 338 26 26 

รวม 630 338 26 26 

 

ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการทเีกยีวข้องกนั 

 

 

ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัอืน ๆ    

ภาระคาํประกนัวงเงินสินเชือธนาคาร -   1,670,219  

สัญญาบริการอาคารพนืทีขาย -   76,500  

รวม -   1,746,719  

 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาสําคัญทีทํากับบุคคลหรือกิจการทีเกยีวข้องกนั 

 

สัญญาสําคญัทีทาํกับบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกันทีออกใหม่หรือมีการแก้ไขในระหว่างงวดหกเดือนสินสุด 

วนัที 30 มิถุนายน 2565 มีดงันี 

 

สัญญาบริการอาคารสาํนักงานและคลังสินค้า 

 

เมือวนัที 4 มกราคม 2565 บริษทัทาํสัญญาบริการคลงัสินคา้กบับริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จาํกดั (บริษทัย่อย) 

บริษทัจ่ายชาํระค่าบริการเป็นรายเดือน รวมเดือนละ 0.4 ลา้นบาท สัญญามีระยะเวลา 1 ปี โดยการต่อสัญญาผูใ้ชพ้ืนที

จะตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือล่วงหนา้ไม่น้อยกวา่ 30 วนั 
 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิงมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

 

การซือ จาํหน่าย และโอนอสังหาริมทรัพยเ์พือการลงทุนระหวา่งงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถนุายน 2565 มีดงันี 

 

  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สินทรัพยข์องกิจการ      สินทรัพยข์องกิจการ    

  

 

ทีดิน  

อาคารและ 

ส่วน

ปรับปรุง  

 

ระบบ 

สาธารณูปโภค 

 สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง  

สินทรัพย์

สิทธิการใช ้  รวม  ทีดิน  

อาคารและ 

ส่วน

ปรับปรุง  

 

ระบบ 

สาธารณูปโภค 

 สินทรัพย์

ระหว่าง

ก่อสร้าง  

สินทรัพย์

สิทธิการใช ้  

 

รวม 

  (พนับาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม 2565  262,313 701,315 207,444 2,434 377,747 1,551,253 262,313 555,341 137,469 1,072 480,040 1,436,235 

เพมิขนึ  - 273 5,550 754 15,708 22,285 - - 3,327 754 15,708 19,789 

โอนจากทีดิน อาคาร และอุปกรณ ์ - 702 5 - - 707 - - - - - - 

โอนจากสินทรพัยสิ์ทธิการใช ้ - - - - 261,947 261,947 - - - - 302,163 302,163 

โอน  - - 369 (369) - - - - - - - - 

จาํหน่าย - - (7) - (14,286) (14,293) - - - - (14,286) (14,286) 

หัก ค่าเสือมราคาสาํหรับงวด - (17,806) (11,456) - (16,722) (45,984) - (12,548) (8,384) - (20,815) (41,747) 

ณ วันที 30 มิถุนายน 2565  262,313 684,484 201,905 2,819 624,394 1,775,915 262,313 542,793 132,412 1,826 762,810 1,702,154 

 

ในระหว่างงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 บริษัทได้ส่งมอบพืนทีบางส่วนให้กับบุคคลภายนอก กลุ่มบริษัทและบริษัทได้โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็น

อสังหาริมทรัพยเ์พอืการลงทุนจาํนวน 262 ลา้นบาท และ 302 ลา้นบาทตามลาํดบั 
 

 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลิฟวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ทีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 

การซือ จาํหน่าย และโอนทีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 มีดงันี 

 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

 

 

การซือและ 

การโอนเขา้ -

ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 

และการโอน

ออก-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 

 

การซือและ 

การโอนเขา้ -

ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 

และการโอน

ออก-ราคาตาม

บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

อาคารและส่วนปรับปรุง  129   (313) 129 - 

เครืองมือและอุปกรณ์  11,948  (221)  6,713 (193) 

เครืองตกแต่ง ติดตงัและเครืองใชส้าํนกังาน  13,043  (6,332) 10,829 (6,332) 

ยานพาหนะ  21,084  (522) 16,921 (522) 

ระบบสาธารณูปโภค  5,084  (1,192)  5,010 (1,190) 

สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตงั  55,047  (3,186) 50,841 (90) 

รวม 106,335  (11,766) 90,443 (8,327) 

 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลิฟวงิมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
 

รายการเคลือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้ะหวา่งงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 มีดงันี 
 

 งบการเงินรวม 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ ทีดิน  อาคาร  ยานพาหนะ  รวม 

 (พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม 2565 2,799,863 338,139 71,368 3,209,370 

เพิมขนึ 54,977 6,583 3,540 65,100 

หัก ค่าเสือมราคา (74,157) (13,949) (13,707) (101,813) 

หัก ยกเลิกสัญญา (35,548) (3,927) - (39,475) 

หัก โอนไปเป็นทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ - - (3,017) (3,017) 

หัก โอนไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พือ                   

          การลงทุน - สุทธิ (255,804) (6,143) - (261,947) 

ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 2,489,331 320,703 58,184 2,868,218 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ ทีดิน  อาคาร  ยานพาหนะ  รวม 

 (พันบาท) 

ณ วนัที 1 มกราคม 2565 3,154,460 338,139 71,240 3,563,839 

เพิมขนึ 54,977 6,583 3,540 65,100 

หัก ค่าเสือมราคา (91,637) (21,521) (13,611) (126,769) 

หัก ยกเลิกสัญญา (35,548) (3,927) - (39,475) 

หัก โอนไปเป็นทีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ - - (3,017) (3,017) 

หัก โอนไปเป็นอสังหาริมทรัพยเ์พือ                   

          การลงทุน - สุทธิ (255,804) (46,359) - (302,163) 

ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 2,826,448 272,915 58,152 3,157,515 

 

6 หนีสินทีมีภาระดอกเบีย 
 

ในระหว่างงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565 บริษทัไดช้าํระคืนเงินกูก่้อนกาํหนดจาํนวน 373 ลา้นบาท  

ซึงภายใตส้ัญญาเงินกูบ้ริษทัสามารถจ่ายชาํระเงินกูก่้อนกาํหนดโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการชาํระคืนก่อนกาํหนด  

ทงันี บริษทัไดย้นืหนงัสือแจง้ล่วงหนา้แก่สถาบนัการเงินแลว้



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิงมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ส่วนงานดําเนินงานและการจําแนกรายได้ 

 

 งบการเงินรวม 

สําหรับงวดหกเดือน การขายเฟอร์นิเจอร์  การผลิตเฟอร์นิเจอร์  การให้เช่าพนืทีและบริการ  ส่วนงานอนืๆ  รายการตดับญัชีระหว่างกนั  รวม 

สินสุดวันที 30 มิถุนายน  2565 2564 2565 2564  2565 2564  2565 2564 2565 2564  2565 2564 

 (พนับาท) 

ข้อมูลตามส่วนงานดําเนินงาน                 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 3,938,845 3,909,411 11,200 6,320 304,675 250,709 10,877 895 - - 4,265,597 4,167,335 

รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 1,861 3,068 1,021,109 980,237 164,909 154,707 22,667 22,593 (1,210,546) (1,160,605) - - 

รวมรายได้ 3,940,706 3,912,479 1,032,309 986,557 469,584 405,416 33,544 23,488 (1,210,546) (1,160,605) 4,265,597 4,167,335 

             

ประเภทสินค้าและบริการหลัก             

สินคา้เฟอร์นิเจอร์และเครืองนอน 3,166,965 2,892,331 1,021,109 980,237 - -  - - (1,022,970) (983,305) 3,165,104 2,889,263 

สินคา้เครืองตกแต่ง 768,392 745,065 - -  -    -  - - - - 768,392 745,065 

เครืองใชไ้ฟฟ้า 5,349 275,080 - -  - -  -  - - - 5,349 275,080 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการพนืที - - - -  469,584 405,416 24,336 23,488 (187,576) (177,300) 306,344 251,604 

อนืๆ  - 3 11,200 6,320 - -  9,208 - - - 20,408 6,323 

รวมรายได้ 3,940,706 3,912,479 1,032,309 986,557 469,584 405,416 33,544 23,488 (1,210,546) (1,160,605) 4,265,597 4,167,335 

                        

                        

                        



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิงมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

สําหรับงวดหกเดือน การขายเฟอร์นิเจอร์  การผลิตเฟอร์นิเจอร์  การให้เช่าพนืทีและบริการ  ส่วนงานอนืๆ  รายการตดับญัชีระหว่างกนั  รวม 

สินสุดวันที 30 มิถุนายน  2565 2564 2565 2564  2565 2564  2565 2564 2565 2564  2565 2564 

 (พนับาท) 

จังหวะเวลาในการรับรู้รายได้                        

ณ เวลาใดเวลาหนึง 3,940,706 3,912,479 1,032,309 986,557 - - 9,208 - (1,022,970) (983,305)  3,959,253 3,915,731 

ตลอดช่วงเวลาหนึง - -  - -  469,584 405,416 24,336 23,488 (187,576) (177,300)  306,344 251,604 

รวมรายได้ 3,940,706 3,912,479 1,032,309 986,557 469,584 405,416 33,544 23,488 (1,210,546) (1,160,605)  4,265,597 4,167,335 

             

ผลการดําเนินงานตามส่วนงาน 1,582,141 1,512,014 247,035 223,163 149,937 108,179 13,330 12,203 (32,501) (35,243) 1,959,942 1,820,316 

รายไดที้ไม่ไดปั้นส่วน      53,371 27,806 

ค่าใชจ้่ายทีไม่ไดปั้นส่วน      (1,233,079) (1,091,871) 

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย      (290,452) (334,638) 

ตน้ทุนทางการเงิน      (106,805) (130,311) 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้      (60,025) (44,929) 

กําไรสําหรับงวด      322,952 246,373 

        

        

        

        

        



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิงมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินรวม 

สําหรับงวดหกเดือน การขายเฟอร์นิเจอร์  การผลิตเฟอร์นิเจอร์  การให้เช่าพนืทีและบริการ  ส่วนงานอนืๆ  รายการตดับญัชีระหว่างกนั  รวม 

สินสุดวันที 30 มิถุนายน  2565 2564 2565 2564  2565 2564  2565 2564 2565 2564  2565 2564 

 (พนับาท) 

สินทรัพยส่์วนงาน        

   ณ วนัที 30 มิถุนายน /  

31 ธนัวาคม 10,540,965 11,085,400 2,469,813 2,503,411 2,428,570 1,975,773 372,992 379,954 (3,584,540) (3,588,541) 12,227,800 12,355,997 

            

หนีสินรวม            

   ณ วนัที 30 มิถุนายน /  

31 ธนัวาคม 6,734,055 7,114,173 1,107,096 1,066,928 1,107,707 1,027,845 84,651 83,248 (2,238,576) (2,247,302) 6,794,933 7,044,892 
 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลิฟวิงมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สําหรับงวดหกเดือน 

สินสุดวันท ี30 มิถุนายน การขายเฟอร์นิเจอร์  

การใหเ้ช่าพนืที 

และบริการ  รวม 

 2565 2564 2565 2564 2565  2564 

 (พันบาท) 

ประเภทสินค้าและบริการหลัก            

สินคา้เฟอร์นิเจอร์และเครืองนอน 3,166,965  2,892,332  -      -  3,166,965  2,892,332 

สินคา้เครืองตกแต่ง 768,392  745,065  -      -  768,392  745,065 

เครืองใชไ้ฟฟ้า 5,349  275,080  -      -  5,349  275,080 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการพืนที -      - 228,870 191,498 228,870  191,498 

รวมรายได้ 3,940,706  3,912,477  228,870  191,498  4,169,576  4,103,975 

            

จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้            

ณ เวลาใดเวลาหนึง 3,940,706  3,912,477  -      -  3,940,706  3,912,477 

ตลอดช่วงเวลาหนึง -       -  228,870  191,498  228,870  191,498 

รวมรายได้ 3,940,706  3,912,477  228,870  191,498  4,169,576  4,103,975 

 

8 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 

การรับรู้ภาษีเงินได้ขึนอยู่กบัการประมาณการทีดีทีสุดของฝ่ายบริหารเกียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจาํปีถวัเฉลียถ่วง

นาํหนักทีคาดไวส้ําหรับปีทางการเงินเต็มปีทีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดที้

แทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเนืองเป็นระยะเวลาหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 

2565 คื อ ร้ อย ล ะ 15.67 แ ละ ร้อ ยล ะ  7.15 ตา มลํา ดับ  (2564: ร้ อยละ  15.42 แ ละ ร้อย ล ะ 7.34 ตา มลํา ดับ )  

การเปลียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดที้แทจ้ริงมีสาเหตุมาจากปัจจยัหลกัต่อไปนี 

 

 สิทธิประโยชนจ์ากการส่งเสริมการลงทุน 

 รายไดเ้งินปันผล 

 การลงทุนในสินทรัพยต์ามพระราชกฤษฎีกาฉบบัที 604 

 ผลแตกต่างทางภาษีจากสัญญาเช่าเงินทุน 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลิฟวิงมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 

 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้กลุ่มบริษทั ได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ด้รับการ

ส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เกียวกบัผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซึงพอสรุปสาระสาํคญั

ไดด้งันี 

 

(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สาํหรับเครืองจกัรทีไดรั้บการอนุมตัิโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 

 

(ข) ให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิทีได้จากการประกอบกิจการทีได้รับการส่งเสริมมี

กาํหนดเวลาสามปี นบัแต่วนัทีเริมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนนั โดยรวมกนัไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่า

เงินลงทุนในระบบอตัโนมติัหรือหุ่นยนต ์และ 

 

(ค) ให้ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งนาํเงินปันผลจากกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมซึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลไป

รวมคาํนวณเพือเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาทีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนัน 

 

เนืองจากเป็นกิจการทีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนกลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเงือนไขและขอ้กาํหนดตามทีระบุไว้

ในบตัรส่งเสริมการลงทุน 

 

10 เงินปันผล 

 

รายละเอียดเงินปันผลในระหวา่งปี 2565 และ 2564 มีดงันี 

 

 วนัทีอนุมติั กาํหนดจ่าย อตัราต่อหุ้น  จาํนวนเงิน 

   (บาท)  (ล้านบาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2564 22 เมษายน 2565 พฤษภาคม 2565 0.40  202.00 

เงินปันผลประจาํปี 2563 23 เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 0.27  136.35 
 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลิฟวิงมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เครืองมือทางการเงิน  

 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม  

 

ตารางดังต่อไปนีแสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสินทางการเงิน 

รวมถึงลาํดบัชนัมูลค่ายุติธรรมสําหรับเครืองมือทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดง

ขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมสําหรับสินทรัพยท์างการเงินและหนีสินทางการเงินทีวดัมูลค่าด้วยราคาทุนตดัจาํหน่ายหาก

มูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมลูค่ายตุิธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 

 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 

เครืองมือทางการเงินทีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ (พันบาท) 

สินทรัพยท์างการเงินอืน          

เงินลงทุนในตราสารทุน 15,487  -  -  15,487  15,487 

รวมสินทรัพย์ทางการเงนิ 15,487         

 

 

 

 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที 31 ธันวาคม 2564 

เครืองมือทางการเงินทีวดั

มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม

ผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 

สินทรัพย์ทางการเงนิ (พันบาท) 

สินทรัพยท์างการเงินอืน          

เงินลงทุนในตราสารทุน 15,581  -   -   15,581 15,581 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 15,581        

         



บริษัท อนิเด็กซ์ ลิฟวิงมอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เครืองมือทางการเงินทีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม 

 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 

ตราสารทุน  มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัทีรายงาน 

   

12 ภาระผูกพนักับบุคคลหรือกิจการทไีม่เกยีวข้องกัน 

 

 

ณ วันที 30 มิถุนายน 2565 

 

งบการเงินรวม 

 งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 

 (พันบาท) 

ภาระผูกพนัอืนๆ    

ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าระยะสัน 149 -  

เลตเตอร์ออฟเครดิตสาํหรับซือสินคา้ 9,358  9,358 

หนงัสือคาํประกนัจากธนาคาร 356,330  336,287 

สัญญาบริการรักษาความปลอดภยั 3,309   -  

สัญญาบริการทาํความสะอาด 3,197  2,079 

สัญญาบริการซ่อมบาํรุง 4,850  3,012 

รวม 377,193  350,736 

 

13 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 

 

ในเดือนกรกฎาคม 2565 บริษทัไดช้าํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินก่อนกาํหนดจาํนวน 100 ลา้นบาท 

ซึงภายใต้สัญญาเงินกู้บริษัทสามารถจ่ายเงินชําระเงินกู้ก่อนกําหนดโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการชําระคืน               

ก่อนกาํหนด ทงันี บริษทัไดย้นืหนงัสือแจง้ล่วงหนา้แก่สถาบนัการเงินแลว้ 

 

เงินปันผล 

 

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเมือวนัที 8 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการ

ดาํเนินงานงวดครึงปีแรกของปี 2565 เป็นเงินปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจาํนวนประมาณ 

101 ลา้นบาท โดยจะจ่ายให้ผูถื้อหุน้ในเดือนกนัยายน 2565 
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