
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

และ 
รายงานการสอบทานของโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต



 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ  คณะกรรมการบริษัท อินเดก็ซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ากดั (มหาชน) 
 
ข้าพเจ้าได้สอบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 กนัยายน 2565 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะ
กิจการและงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565  
และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่ (ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาล) ของบริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล ์จ ากดั (มหาชน) 
และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ  ากัด (มหาชน) ตามล าดับ ซ่ึงผู ้บริหารของกิจการ                  
เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 
การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล
ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดั 
กว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ท าให้ข้าพเจ้าไม่สามารถได้ความเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนัยส าคญั   
ทั้งหมด ซ่ึงอาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้น ขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
 



 
 

 

 
 
ข้อสรุป 
 
ขา้พเจ้าไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ได้จดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 
 
 
 
 
 
(อุดมศกัด์ิ บุศรานิพรรณ์) 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 10331 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
7 พฤศจิกายน 2565 
 



บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 43,936              107,086             26,002              63,026               
ลูกหน้ีการคา้ 243,200            218,407             268,461            214,009             
ลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 290,263            291,080             255,352            231,172             
เงินให้กูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                   -                     -                   29,048               

สินคา้คงเหลือ 1,834,767         1,657,850          1,841,179         1,656,997          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 14,038              12,451               13,128              11,607               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 2,426,204         2,286,874          2,404,122         2,205,859          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11 16,786              15,581               -                   -                     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                   -                     980,398            980,398             
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 3 1,760,880         1,551,253          1,675,556         1,436,235          
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 4 4,735,707         4,912,262          4,075,969         4,193,284          
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ 5 2,862,698         3,209,370          3,140,761         3,563,839          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 35,919              34,990               23,424              18,592               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 170,719            212,163             113,157            157,002             
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 112,791            133,504             101,933            127,047             

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 9,695,500         10,069,123        10,111,198       10,476,397        

รวมสินทรัพย์ 12,121,704       12,355,997        12,515,320       12,682,256        

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้น
จากสถาบนัการเงิน 1,054,000         763,000             679,000            321,000             

เจา้หน้ีการคา้ 637,855            755,175             884,769            1,236,349          
เจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,018,108         874,399             927,715            809,019             
ส่วนของหน้ีสินระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 6 232,387            348,640             232,387            348,640             

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 38,157              60,682               109,221            130,179             

เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                   -                     850,284            513,297             

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 17,008              28,189               -                   8,211                 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 28,447              24,593               25,029              21,134               

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 3,025,962         2,854,678          3,708,405         3,387,829          

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกูย้มืระยะยาว 6 260,177            864,287             260,177            864,287             
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 2,734,240         2,738,403          3,148,544         3,197,201          
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียน
ส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 261,024            243,127             177,670            163,401             

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 355,838            344,397             207,000            211,521             

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 3,611,279         4,190,214          3,793,391         4,436,410          

รวมหนีสิ้น 6,637,241         7,044,892          7,501,796         7,824,239          

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2565 2564 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

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

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

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 1,741,110         1,741,110          1,741,110         1,741,110          
ก าไรสะสม
จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 252,500            243,600             252,500            243,600             
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 965,847            802,200             494,914            348,307             

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น -                   (2,094)                -                   -                     
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 5,484,457         5,309,816          5,013,524         4,858,017          

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 6                       1,289                 -                   -                     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 5,484,463         5,311,105          5,013,524         4,858,017          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,121,704       12,355,997        12,515,320       12,682,256        

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

รายได้
รายไดจ้ากการขาย 2,017,322       1,734,112       2,007,142       1,733,781       
รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 170,516          96,139            125,648          90,343            
รายไดด้อกเบ้ีย 50                   48                   66                   118                 
รายไดอ่ื้น 31,957            19,296            35,972            26,527            
รวมรำยได้ 2,219,845       1,849,595       2,168,828       1,850,769       

ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 1,127,201       966,560          1,231,267       1,050,012       
ตน้ทุนการให้เช่าและบริการ 79,925            61,216            54,812            42,243            
คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 524,205          471,177          538,972          482,768          
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 253,434          234,311          212,254          200,839          
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,984,765       1,733,264       2,037,305       1,775,862       

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 235,080          116,331          131,523          74,907            
ตน้ทุนทางการเงิน 52,822            57,606            58,612            66,544            
ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 182,258          58,725            72,911            8,363              
(คา่ใชจ่้าย) รายไดภ้าษีเงินได้ (29,662)           (2,867)             (13,137)           927                 
ก ำไรส ำหรับงวด 152,596          55,858            59,774            9,290              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี -                 -                 -                 -                 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 152,596          55,858            59,774            9,290              

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี
30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กำรแบ่งปันก ำไร

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 152,596          55,858            59,774            9,290              
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -                 -                 -                 -                 

152,596          55,858            59,774            9,290              

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม

    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 152,596          55,858            59,774            9,290              
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -                 -                 -                 -                 

152,596          55,858            59,774            9,290              

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 0.30                0.11                0.12                0.02                

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
7



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

รายได้ 7
รายไดจ้ากการขาย 5,976,574     5,649,843     5,947,848     5,646,258     
รายไดจ้ากการให้เช่าและบริการ 476,860        347,743        354,518        281,841        
รายไดเ้งินปันผล 2 660               325               259,200        170,847        
รายไดด้อกเบ้ีย 194               183               207               243               
รายไดอ่ื้น 84,524          46,642          95,117          71,722          
รวมรำยได้ 6,538,812     6,044,736     6,656,890     6,170,911     

ค่าใช้จ่าย 7
ตน้ทุนขาย 3,270,202     3,168,081     3,589,832     3,450,475     
ตน้ทุนการให้เช่าและบริการ 230,076        201,156        156,910        136,126        
คา่ใชจ่้ายในการขายและจดัจ าหน่าย 1,557,674     1,428,049     1,593,975     1,462,608     
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 755,999        709,506        637,643        597,227        
รวมค่ำใช้จ่ำย 5,813,951     5,506,792     5,978,360     5,646,436     

ก ำไรจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 724,861        537,944        678,530        524,475        
ตน้ทุนทางการเงิน 159,626        187,917        176,178        204,154        
ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 565,235        350,027        502,352        320,321        
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8 (89,687)         (47,796)         (43,845)         (21,958)         
ก ำไรส ำหรับงวด 475,548        302,231        458,507        298,363        

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี -                -                -                -                
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 475,548        302,231        458,507        298,363        

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี
30 กนัยายน 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

กำรแบ่งปันก ำไร
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 475,547        302,231        458,507        298,363        
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 1                   -                -                -                

475,548        302,231        458,507        298,363        

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
    ส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ 475,547        302,231        458,507        298,363        
    ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม 1                   -                -                -                

475,548        302,231        458,507        298,363        

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 0.94              0.60              0.91              0.59              

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี
30 กนัยายน 30 กนัยายน

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

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

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลคา่หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 2,525,000         1,741,110            227,100             587,232           (2,094)                 (2,094)                 5,078,348         1,289               5,079,637          

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของบริษัทใหญ่

      เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 10 -                   -                       -                    (212,100)          -                      -                      (212,100)           -                   (212,100)            
     รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                   -                       -                    (212,100)          -                      -                      (212,100)           -                   (212,100)            

     การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

     เงินปันผลของบริษทัยอ่ยให้กบัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม -                   -                       -                    -                   -                      -                      -                    (1)                     (1)                      
     รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                   -                       -                    -                   -                      -                      -                    (1)                     (1)                      

รวมรำยกำรกบัผู้เป็นเจ้ำของที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                   -                       -                    (212,100)          -                      -                      (212,100)           (1)                     (212,101)            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ก  าไรหรือขาดทุน -                   -                       -                    302,231           -                      -                      302,231            -                   302,231             
     ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                   -                       -                    -                   -                      -                      -                    -                   -                    
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                   -                       -                    302,231           -                      -                      302,231            -                   302,231             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2564 2,525,000         1,741,110            227,100             677,363           (2,094)                 (2,094)                 5,168,479         1,288               5,169,767          

งบกำรเงินรวม
ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

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

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลคา่หุ้นสามญั ตามกฎหมาย จดัสรร งบการเงิน ส่วนของผูถื้อหุ้น ของบริษทัใหญ่ ควบคุม ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2565

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

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

     การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของบริษัทใหญ่

      เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 10 -                   -                       -                    (303,000)          -                      -                      (303,000)           -                   (303,000)            
     รวมการจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้น -                   -                       -                    (303,000)          -                      -                      (303,000)           -                   (303,000)            

     การเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย

     การช าระบญัชีของบริษทัยอ่ย -                   -                       -                    -                   2,094                   2,094                  2,094                (1,284)              810                    
     รวมการเปลีย่นแปลงในส่วนได้เสียในบริษัทย่อย -                   -                       -                    -                   2,094                   2,094                  2,094                (1,284)              810                    

รวมรำยกำรกบัผู้เป็นเจ้ำของที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                   -                       -                    (303,000)          2,094                   2,094                  (300,906)           (1,284)              (302,190)            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ก  าไรหรือขาดทุน -                   -                       -                    475,547           -                      -                      475,547            1                      475,548             
     ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                   -                       -                    -                   -                      -                      -                    -                   -                    
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                   -                       -                    475,547           -                      -                      475,547            1                      475,548             

โอนไปส ารองตามกฏหมาย -                   -                       8,900                 (8,900)              -                      -                      -                    -                   -                    

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2565 2,525,000         1,741,110            252,500             965,847           -                      -                      5,484,457         6                      5,484,463          

งบกำรเงินรวม
ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุ้น
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลคา่หุ้นสามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยำยน 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 2,525,000          1,741,110          227,100            262,275            4,755,485          

รำยกำรกบัผู้ถือหุ้นที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น
   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของบริษทัใหญ่
   เงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั 10 -                    -                    -                    (212,100)           (212,100)           
รวมรำยกำรกบัผู้เป็นเจ้ำของที่บันทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                    -                    -                    (212,100)           (212,100)           

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด
     ก  าไรหรือขาดทุน -                    -                    -                    298,363            298,363            
     ก  าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                    -                    -                    -                    -                    
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                    -                    -                    298,363            298,363            

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยำยน 2564 2,525,000          1,741,110          227,100            348,538            4,841,748          

ก าไรสะสม

(พันบาท)

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ทุนเรือนหุน้
ท่ีออกและ ส่วนเกิน ทุนส ารอง รวมส่วนของ

หมายเหตุ ช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุน้

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กันยำยน 2565

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

รำยกำรกับผู้ถือหุ้นทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น

   การจัดสรรส่วนทุนให้ผู้ถอืหุ้นของบริษัทใหญ่
   เงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ของบริษทั 10 -                     -                     -                     (303,000)            (303,000)            
รวมรำยกำรกับผู้เป็นเจ้ำของทีบั่นทึกโดยตรงเข้ำส่วนของผู้ถือหุ้น -                     -                     -                     (303,000)            (303,000)            

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

     ก  าไรหรือขาดทุน -                     -                     -                     458,507             458,507             
     ก  าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -                     -                     -                     -                     -                     
รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                     -                     -                     458,507             458,507             

โอนไปส ารองตามกฏหมาย -                     -                     8,900                 (8,900)                -                     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กันยำยน 2565 2,525,000          1,741,110          252,500             494,914             5,013,524          

งบกำรเงนิเฉพำะกิจกำร 

ก าไรสะสม

(พันบาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับงวด 475,548       302,231       458,507       298,363       
ปรับรายการท่ีกระทบก าไรเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8 89,687         47,796         43,845         21,958         
ตน้ทนุทางการเงิน 159,626       187,917       176,178       204,154       
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 621,625       659,552       569,378       600,532       
ผลต่างส่วนลดคา่เช่าตามสญัญาเช่าจากผูใ้ห้เช่าเน่ืองจากสถานการณ์
   การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนา 2019 -               407              -               407              
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 19,847         18,916         14,604         13,589         
ประมาณการโปรแกรมสิทธิพิเศษ 2,967           18,710         2,967           18,710         
ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึน 314              217              366              140              
ก าไรดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (8,028)          (766)             (7,885)          (146)             
(กลบัรายการ) ขาดทนุจากการปรับมลูคา่สินคา้ (14,704)        4,076           (13,662)        1,582           
กลบัรายการขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (6,403)          -               (2,062)          -               
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (9,940)          (1,236)          (2,195)          (1,193)          
ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7,436           8                  6,645           8                  
ขาดทนุจากการจ าหน่ายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -               18                -               -               
ก าไรจากการยกเลิกสญัญาสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (2,115)          -               (786)             -               
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (2,383)          -               (2,383)          -               
ตดัจ าหน่ายรายไดสิ้ทธิการเช่า (6,775)          (6,794)          (6,775)          (6,794)          
กลบัรายการประมาณการซ่อมแซมสินคา้ (345)             (6,300)          (345)             (6,300)          
กลบัรายการประมาณการคดีฟ้องร้อง -               (2,473)          -               (2,473)          
ขาดทนุจากการปิดกิจการของบริษทัยอ่ย 5,151           -               -               -               
รายไดด้อกเบ้ีย (194)             (183)             (207)             (243)             
รายไดเ้งินปันผล 2 (660)             (325)             (259,200)      (170,847)      
ก าไรจากการปรับมลูคา่ยติุธรรม (1,205)          (1,292)          -               (164)             

1,329,449    1,220,479    976,990       971,283       
การเปลีย่นแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ (16,768)        (78,601)        (46,650)        (55,838)        
ลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 19,507         (50,583)        (17,674)        (67,211)        
สินคา้คงเหลือ (162,213)      (3,985)          (170,520)      7,339           
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (1,587)          (1,179)          (1,521)          (609)             
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 20,713         (16,668)        25,114         (16,732)        
เจา้หน้ีการคา้ (117,634)      (91,345)        (351,863)      (137,147)      
เจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 74,687         150,157       44,824         140,122       
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 3,854           (7,831)          3,895           (6,559)          
จ่ายประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน (1,950)          (28,879)        (335)             (27,816)        
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 18,561         (4,032)          2,599           (4,145)          
กระแสเงินสดสุทธิไดม้าจากการด าเนินงาน 1,166,619    1,087,533    464,859       802,687       
จ่ายภาษีเงินได้ (77,973)        (100,133)      (14,576)        (31,599)        
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 1,088,646    987,400       450,283       771,088       

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท)

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
14



บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ
ดอกเบ้ียรับ 53                137              114              73                
เงินปันผลรับ 660              325              259,200       170,847       
เงินสดรับจากการปิดกิจการของบริษทัยอ่ย 2,062           -               2,062           -               
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (146,820)      (74,266)        (124,321)      (53,532)        
เงินสดรับจากการขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 12,896         2,884           4,872           2,774           
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ (27,398)        (26,797)        (8,518)          (16,861)        
เงินสดรับจากการขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -               4                  -               -               
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ (53,273)        (35,179)        (53,273)        -               
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 15,080         -               14,700         -               
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (15,180)        (4,888)          (14,436)        (4,229)          
เงินสดรับช าระคืนจากเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -               -               71,000         22,000         
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -               -               (42,000)        (66,000)        
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มำจำกกจิกรรมลงทุน (211,920)      (137,780)      109,400       55,072         

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายจากเงินเบิกเกินบญัชี -               (1)                 -               -               
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (5,223,500)   (4,686,000)   (3,939,500)   (4,459,000)   
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5,514,500    5,202,000    4,297,500    4,950,000    
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -               -               3,013,000    1,452,000    
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -               -               (2,676,000)   (1,349,000)   
เงินสดจ่ายเพ่ือช าระเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน (720,363)      (950,393)      (720,363)      (950,393)      
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (48,044)        (38,462)        (92,296)        (83,232)        
เงินปันผลจ่ายให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (302,724)      (212,059)      (302,724)      (212,059)      
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -               (1)                 -               -               
ดอกเบ้ียจ่าย (159,748)      (188,110)      (176,324)      (204,336)      
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน (939,879)      (873,026)      (596,707)      (856,020)      

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลงสุทธิ
   ก่อนผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียน (63,153)        (23,406)        (37,024)        (29,860)        
ผลกระทบของอตัราแลกเปล่ียนท่ีมีต่อเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 3                  4                  -               -               
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดลดลงสุทธิ (63,150)        (23,402)        (37,024)        (29,860)        
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 107,086       106,442       63,026         74,871         
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 43,936         83,040         26,002         45,011         

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี
30 กนัยายน 30 กนัยายน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

2565 2564 2565 2564

ข้อมลูเพิ่มเตมิเกีย่วกบักระแสเงินสด
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 
   และสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนโดยยงัมิไดช้ าระเงิน 65,902         9,391           70,760         6,199           
การรับรู้รายการสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 21,355         83,341         22,682         326,214       
จดัประเภทรายการท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 440              59,792         -               51,559         
จดัประเภทรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -               293              -               -               
จดัประเภทรายการสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้ป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 264,517       17,870         303,542       17,870         
จดัประเภทรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุแป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 10,506         -               10,506         -               
เงินปันผลคา้งจ่าย 296              41                296              41                

30 กนัยายน 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 17 

หมำยเหตุ สำรบัญ  
 

1 เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
2 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
3 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
4 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
5 สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
6 หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
7 ส่วนงานด าเนินงานและการจ าแนกรายได ้
8 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
9 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
10 เงินปันผล 
11 เคร่ืองมือทางการเงิน 
12 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
13 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2565 

 
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 2564 

 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดม้ีการใชว้ิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี 
วิธีการค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัที่ใชใ้นการประมาณการที่อาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากที่ได้
อธิบายไวใ้นงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
 

2 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
 
ความสัมพันธ์ท่ีมีกับบริษัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565  
กลุ่มบริษทัไม่มีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืนท่ีมีความสัมพนัธ์เปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัในระหว่างงวด
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
 
นโยบายการก าหนดราคาไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

 
  



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการที่ส าคญักบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
ส าหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
บริษัทย่อย        
ขายสินคา้ -   -   2,733  4,421 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ -   -  209,562  188,010 
เงินปันผลรับ -   -  259,200  170,847 
ดอกเบ้ียรับ -   -  40  79 
รายไดค่้าบริการดา้นงานสนบัสนุน -   -  36,000  36,000 
รายไดอ่ื้น -   -  1,141  1,102 
ซ้ือสินคา้ -   -  1,444,636  1,341,946 
ค่าบริการจ่าย -   -  48,968  41,958 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอ่ืน -   -  19,656  19,570 
ดอกเบ้ียจ่าย -   -  31,000  27,460 
ซ้ือสินทรัพย ์ -   -  7,810  3,095 
        

ผู้บริหำรส ำคญั        
ค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั        
     ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 107,414  109,141  70,235  72,415 
     ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,628  1,474  2,157  1,378 
รวมค่าตอบแทนผูบ้ริหารส าคญั 110,042  110,615  72,392  73,793 
        

บุคคลหรือกจิกำรอ่ืนที่เกีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้ 19,048  8,165  1,823  1,417 
รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 3,140  2,304  5  -  
เงินปันผลรับ 660  325  -   -  
รายไดค่้าบริการดา้นงานสนบัสนุน 495  495  -   -  
รายไดอ่ื้น 4,677  1,970  93  187 
ขายสินทรัพย ์ 1,888  -   -   -  
ซ้ือสินคา้ 202,230  143,011  180,585  124,535 
ค่าบริการจ่าย 906  91  -   -  
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอ่ืน 5,863  904  5,863  904 
ดอกเบ้ียจ่ายหน้ีสินตามสญัญาเช่า 85,506  84,340  76,592  75,796 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

  งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน 

2565 
 

31 ธนัวาคม 
2564 

 30 กนัยายน 
2565 

 
31 ธนัวาคม 

2564 
 (พันบาท) 
ลูกหน้ีการค้า        
บริษทัยอ่ย -    -  59,293  35,647 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  9,791  11,991  126  124 
รวม 9,791  11,991  59,419  35,771 

        

ลูกหน้ีหมุนเวียนอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  4,566  786 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,804  1,691  5,592  1,691 
รวม 5,804  1,691  10,158  2,477 

 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบ้ียค้างรับ งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน 

2565 
 

31 ธนัวาคม 
2564 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย    
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น -  29,000 
ดอกเบ้ียคา้งรับ -  48 
รวม -  29,048 

 

 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี  

30 กนัยายน 
 2564   2565  2564  เพิ่มข้ึน  (ลดลง)   2565 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 1.10  -  29,000  42,000  (71,000)  - 
รวม     29,000      - 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน 

2565 
 

31 ธนัวาคม 
2564 

 30 กนัยายน 
2565 

 
31 ธนัวาคม 

2564 
 (พันบาท) 
เจ้าหน้ีการค้า        
บริษทัยอ่ย -  -   470,866  731,625 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 25,848  49,869  21,129  44,978 
รวม 25,848  49,869  491,995  776,603 
        

เจ้าหน้ีหมุนเวียนอื่น        
บริษทัยอ่ย -  -  6,799  6,861 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6  -  -  -  
รวม 6  -  6,799  6,861 

        

หน้ีสินตามสัญญาเช่า        
บริษทัยอ่ย -   -  758,158  821,762 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,707,172  1,699,804  1,512,281  1,495,930 
รวม 1,707,172  1,699,804  2,270,439  2,317,692 

        

หน้ีสินหมุนเวียนอื่น        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 440  935  -  - 
รวม 440  935  -  - 

 
เงินกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบ้ียค้างจ่าย  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 30 กนัยายน 

2565 
 

31 ธนัวาคม 
2564 

 (พันบาท) 
บริษัทย่อย    
เงินกูย้มืระยะสั้น 850,000  513,000 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย 284  297 
รวม 850,284  513,297 

 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 อตัรำดอกเบีย้  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม   
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน  
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม       
ณ วนัท่ี 

30 กนัยายน 
 2564   2565  2564  เพิ่มข้ึน  (ลดลง)   2565 
 (ร้อยละต่อปี)  (พันบาท) 
บริษทัยอ่ย 0.27 - 1.00  0.27 - 1.56  513,000  3,013,000  (2,676,000)  850,000 
รวม     513,000      850,000 

            

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
 30 กนัยายน 

2565 
 

31 ธนัวาคม 
2564 

 30 กนัยายน 
2565 

 
31 ธนัวาคม 

2564 
 (พันบาท) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอื่น        
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 604  338  -  26 
รวม 604  338  -  26 

 
ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 
 
ณ วันที่ 30 กนัยายน 2565 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัอื่น ๆ    
ภาระค ้าประกนัวงเงินสินเช่ือธนาคาร -  1,623,068 
สญัญาบริการอาคารพื้นท่ีขาย -  63,750 
รวม -  1,686,818 

 
  



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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สัญญาส าคญัที่ท ากบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
สัญญาส าคญัท่ีท ากบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีออกใหม่หรือมีการแก้ไขในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุด 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีดงัน้ี 
 
สัญญาบริการอาคารส านักงานและคลงัสินค้า 
 
เม่ือวนัท่ี 4 มกราคม 2565 บริษทัท าสัญญาบริการคลงัสินคา้กบับริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากดั (บริษทัย่อย) 
บริษทัจ่ายช าระค่าบริการเป็นรายเดือน รวมเดือนละ 0.4 ลา้นบาท สญัญามีระยะเวลา 1 ปี โดยการต่อสญัญาผูใ้ชพ้ื้นท่ี
จะตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 
 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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3 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 
การซ้ือ จ าหน่าย และโอนอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 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 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  
เพิ่มข้ึน -  360  12,066   11,325  15,709  39,460  -  -  3,327  5,192  15,709  24,228 
โอนจากท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ -  702  5  -  -  707  -  -  -  -  -   -  

โอนจากสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  -  -  264,517  264,517  -  -  -  -  303,542  303,542 
โอน -  -  369  (369)  -  -  -  -  -  -  -   -  

จ าหน่าย -  -  (7)  -  (14,181)    (14,188)  -  -  -  -  (14,181)  (14,181) 
หัก โอนไปเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ -  -  -  -  (10,506)  (10,506)  -  -  -  -  (10,506)  (10,506) 
หัก ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด -         (27,000)  (17,404)  -  (25,959)  (70,363)  -  (18,927)  (12,671)  -  (32,164)  (63,762) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2565 262,313  675,377  202,473  13,390  607,327  1,760,880  262,313  536,414  128,125  6,264  742,440  1,675,556 

 
ในระหว่างงงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2565 บริษทัได้ส่งมอบพื้นท่ีบางส่วนให้กับบุคคลภายนอก กลุ่มบริษทัและบริษทัได้โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็น
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนจ านวน 265 ลา้นบาท และ 304 ลา้นบาทตามล าดบั 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 
 
 

การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 
การซ้ือและ 
การโอนเขา้ -
ราคาทุน 

 การจ าหน่าย 
และการโอน
ออก-ราคาตาม
บญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 
อาคารและส่วนปรับปรุง 3,306  (313)  2,413  - 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 27,442  (313)  14,568  (285) 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 25,732  (7,353)  21,694  (7,327) 
ยานพาหนะ 12,430  (522)  8,267  (522) 
ระบบสาธารณูปโภค 8,340  (1,194)  7,770  (1,192) 
สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 149,052  (6,912)  143,479  (90) 
รวม 226,302  (16,607)  198,191  (9,416) 
 

  



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชร้ะหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 มีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวม 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ ท่ีดิน  อาคาร  ยานพาหนะ  รวม 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 2,799,863  338,139  71,368  3,209,370 
เพิ่มข้ึน 104,231  6,583  4,509  115,323 
โอนจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 10,506  -  -  10,506 
จ าหน่าย (12,696)  -  -  (12,696) 
หัก ค่าเส่ือมราคา (111,182)  (21,064)  (19,918)  (152,164) 
หัก ยกเลิกสญัญา (35,461)  (3,927)  (719)  (40,107) 
หัก โอนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ -  -  (3,017)  (3,017) 
หัก โอนไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ 
          การลงทุน - สุทธิ (258,366)  (6,151)  -  (264,517) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2565 2,496,895  313,580  52,223  2,862,698 
 

 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ ท่ีดิน  อาคาร  ยานพาหนะ  รวม 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 3,154,460  338,139  71,240  3,563,839 
เพิ่มข้ึน 104,231  6,583  4,509  115,323 
โอนจากอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 10,506  -  -  10,506 
จ าหน่าย (12,317)  -  -  (12,317) 
หัก ค่าเส่ือมราคา (137,650)  (32,485)  (19,789)  (189,924) 
หัก ยกเลิกสญัญา (35,461)  (3,927)  (719)  (40,107) 
หัก โอนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ -  -  (3,017)  (3,017) 
หัก โอนไปเป็นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อ 
          การลงทุน - สุทธิ (258,366)  (45,176)  -  (303,542) 
ณ วนัที่ 30 กนัยำยน 2565 2,825,403  263,134  52,224  3,140,761 

 
 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 หนีสิ้นที่มีภำระดอกเบีย้ 
 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 บริษทัไดช้ าระคืนเงินกูก่้อนก าหนดจ านวน 513 ลา้นบาท  
ซ่ึงภายใต้สัญญาเงินกู้บริษัทสามารถจ่ายช าระเงินกู้ก่อนก าหนด ทั้ งน้ี บริษัทได้ยื่นหนังสือแจ้งล่วงหน้าแก่ 
สถาบนัการเงินแลว้ 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 ส่วนงำนด ำเนินงำนและกำรจ ำแนกรำยได้ 
 

 งบกำรเงินรวม 
ส าหรับงวดเก้าเดือน การขายเฟอร์นิเจอร์  การผลิตเฟอร์นิเจอร์  การใหเ้ช่าพื้นท่ีและบริการ  ส่วนงานอ่ืนๆ  รายการตดับญัชีระหวา่งกนั  รวม 

ส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ข้อมูลตามส่วนงานด าเนินงาน                        
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 5,945,115  5,641,840  17,700  8,003  474,609  346,484  16,010  1,259  -  -   6,453,434  5,997,586 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 2,733  4,421  1,456,946  1,350,363  249,631  227,435  34,129  33,749  (1,743,439)  (1,615,968)  -  -  
รวมรำยได้ 5,947,848  5,646,261  1,474,646  1,358,366  724,240  573,919  50,139  35,008  (1,743,439)  (1,615,968)  6,453,434  5,997,586 

                        
ประเภทสินค้ำและบริกำรหลกั                        
สินคา้เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองนอน 4,768,695  4,238,159  1,456,946  1,350,363  -   -  -  -  (1,459,679)  (1,354,784)  4,765,962  4,233,738 
สินคา้เคร่ืองตกแต่ง 1,173,741  1,059,102  -  -  -   -  -  -  -   -   1,173,741  1,059,102 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 5,412  348,997  -  -  -   -  -  -  -   -   5,412  348,997 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการพื้นท่ี -  -   -  -  724,240  573,919  36,380  35,008  (283,760)  (261,184)  476,860  347,743 
อื่นๆ  -  3  17,700  8,003  -   -  13,759  -  -   -    31,459  8,006 
รวมรำยได้ 5,947,848  5,646,261  1,474,646  1,358,366  724,240  573,919  50,139  35,008  (1,743,439)  (1,615,968)  6,453,434  5,997,586 

 
 
 
            

 

   

 

   

 

   



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินรวม 
ส าหรับงวดเก้าเดือน การขายเฟอร์นิเจอร์  การผลิตเฟอร์นิเจอร์  การใหเ้ช่าพื้นท่ีและบริการ  ส่วนงานอ่ืนๆ  รายการตดับญัชีระหวา่งกนั  รวม 

ส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
 
จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้            

 
   

 
   

 
   

ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 5,947,848  5,646,261  1,474,646  1,358,366  -  -   13,759  -  (1,459,679)  (1,354,784)  5,976,574  5,649,843 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -    -  -  -  724,240  573,919  36,380  35,008  (283,760)  (261,184)  476,860  347,743 
รวมรำยได้ 5,947,848  5,646,261  1,474,646  1,358,366  724,240  573,919  50,139  35,008  (1,743,439)  (1,615,968)  6,453,434  5,997,586 

                        
ผลกำรด ำเนินงำนตำมส่วนงำน 2,358,015  2,195,773  351,269  311,397  237,314  139,468  19,897  17,582  (31,984)  (52,337)  2,934,511  2,611,883 
รายไดท่ี้ไม่ไดปั้นส่วน                     85,378  47,150 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                     (1,859,031)  (1,629,720) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย                     (435,997)  (491,369) 
ตน้ทุนทางการเงิน                     (159,626)  (187,917) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                     (89,687)  (47,796) 
ก ำไรส ำหรับงวด                     475,548  302,231 
 
 
 
 
            

 

   

        



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

 

30 

 งบกำรเงินรวม 
ส าหรับงวดเก้าเดือน การขายเฟอร์นิเจอร์  การผลิตเฟอร์นิเจอร์  การใหเ้ช่าพื้นท่ีและบริการ  ส่วนงานอ่ืนๆ  รายการตดับญัชีระหวา่งกนั  รวม 

ส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
 
สินทรัพยส่์วนงาน            

 
   

        

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน / 
31 ธนัวาคม 10,443,269  11,085,400  2,480,842  2,503,411  2,441,272  1,975,773 

 
374,837  379,954 

  
(3,618,516) 

  
(3,588,541) 

  
12,121,704 

  
12,355,997 

                        
หน้ีสินส่วนงาน                        
  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน / 

31 ธนัวาคม 6,695,674  7,114,173  1,052,340  1,066,928  1,090,735  1,027,845 
 

81,625  83,248 
  
(2,283,133) 

  
(2,247,302) 

  
6,637,241 

  
7,044,892 

 
 



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับงวดเก้าเดอืน 
ส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน การขายเฟอร์นิเจอร์  

การใหเ้ช่าพื้นท่ี 
และบริการ  รวม 

 2565  2564  2565  2564  2565  2564 
 (พันบาท) 
ประเภทสินค้ำและบริกำรหลกั            
สินคา้เฟอร์นิเจอร์และเคร่ืองนอน 4,768,695  4,238,159  -   -  4,768,695  4,238,159 
สินคา้เคร่ืองตกแต่ง 1,173,741  1,059,102  -   -  1,173,741  1,059,102 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 5,412  348,997  -   -  5,412  348,997 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการพื้นท่ี -   -  354,518  281,841  354,518  281,841 
รวมรำยได้ 5,947,848  5,646,258  354,518  281,841  6,302,366  5,928,099 
            

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้            
ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 5,947,848  5,646,258  -   -  5,947,848  5,646,258 
ตลอดช่วงเวลาหน่ึง -   -  354,518  281,841  354,518  281,841 
รวมรำยได้ 5,947,848  5,646,258  354,518  281,841  6,302,366  5,928,099 

 

8 ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ 
 
การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยูก่บัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจ าปีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนกัท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้
แทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2565 คือ ร้อยละ  15.87 และร้อยละ  8.73 ตามล าดับ  (2564: ร้ อยละ  13.65 และร้อยละ  6.85 ตามล าดับ )  
การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุมาจากปัจจยัหลกัต่อไปน้ี 
 
• สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
• รายไดเ้งินปันผล 
• การลงทุนในสินทรัพยต์ามพระราชกฤษฎีกาฉบบัท่ี 604 
• ผลแตกต่างทางภาษีจากสญัญาเช่าเงินทุน 

  



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

32 

9 สิทธิประโยชน์จำกกำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมติัให้กลุ่มบริษทั ได้รับสิทธิประโยชน์หลายประการในฐานะผูไ้ด้รับการ
ส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เก่ียวกบัผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซ่ึงพอสรุปสาระส าคญั
ไดด้งัน้ี 
 
(ก) ใหไ้ดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้ส าหรับเคร่ืองจกัรท่ีไดรั้บการอนุมติัโดยคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

 
(ข) ให้ได้รับยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิท่ีได้จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมมี

ก าหนดเวลาสามปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการนั้น โดยรวมกนัไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่า
เงินลงทุนในระบบอตัโนมติัหรือหุ่นยนต ์และ 
 

(ค) ให้ไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลจากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมซ่ึงไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไป
รวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินไดต้ลอดระยะเวลาท่ีผูไ้ดรั้บการส่งเสริมไดรั้บยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลนั้น 
 

เน่ืองจากเป็นกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนกลุ่มบริษทัจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดตามท่ีระบุไว้
ในบตัรส่งเสริมการลงทุน 
 

10 เงินปันผล 
 
รายละเอียดเงินปันผลในระหวา่งปี 2565 มีดงัน้ี 
 

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

เงินปันผลระหวา่งกาล 2565 8 สิงหาคม 2565 กนัยายน 2565 0.20  101.00 
เงินปันผลประจ าปี 2564 22 เมษายน 2565 พฤษภาคม 2565 0.40  202.00 

 
  



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  
 
มลูค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม  
 
ตารางดังต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสินทางการเงิน 
รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดง
ขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหาก
มูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

 
 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 30 กนัยายน 2565 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน (พันบาท) 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน          
เงินลงทุนในตราสารทุน 16,786  -   -   16,786  16,786 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 16,786         

 
 งบกำรเงินรวม 
 มูลค่ำตำมบัญชี  มูลค่ำยุติธรรม 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

เคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

 

ระดบั 1 

 

ระดบั 2 

 

ระดบั 3 

 

รวม 
สินทรัพย์ทางการเงิน (พันบาท) 
สินทรัพยท์างการเงินอ่ืน          
เงินลงทุนในตราสารทุน 15,581  -   -   15,581  15,581 

รวมสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 15,581         

          
 
  



บริษัท อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เคร่ืองมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม 
 
ประเภท  เทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ 
ตราสารทุน  มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

 
12 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

 
ณ วันที่ 30 กนัยายน 2565 

 
งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    
อาคารและส่วนปรับปรุง 26,284  26,284 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้ านกังาน 3,321  3,321 
ระบบสาธารณูปโภค 49,404  49,404 
รวม 79,009  79,009 

    

ภาระผกูพนัอื่นๆ    
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าระยะสั้น 1,019   -  

เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้ 1,085  1,085 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 365,354  345,311 
สญัญาบริการรักษาความปลอดภยั 38,847   24,750  
สญัญาบริการท าความสะอาด 24,554  14,820 
สญัญาบริการซ่อมบ ารุง 3,807  2,398 
รวม 434,666  388,364 

 
13 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

 
เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 
 
ในเดือนตุลาคม 2565 บริษทัไดช้ าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินก่อนก าหนดจ านวน 100 ลา้นบาท            
ซ่ึงภายใต้สัญญาเงินกู้บริษัทสามารถจ่ายเงินช าระเงินกู้ก่อนก าหนดโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการช าระคืน               
ก่อนก าหนด ทั้งน้ี บริษทัไดย้ืน่หนงัสือแจง้ล่วงหนา้แก่สถาบนัการเงินแลว้ 
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