
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

(เดมิช่ือ บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จาํกดั) 

 
งบการเงินระหวา่งกาล 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

และ 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 

 
 

 

 

 

     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ  คณะกรรมการบริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) 

(เดมิช่ือ บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 งบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นเฉพาะกิจการ และ    

งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินแบบย่อ (ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษัท  อินเด็กซ์  ลิฟวิ่งมอลล์ จํากัด  (มหาชน)  

และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท  อินเด็กซ์  ลิฟวิ่งมอลล์ จํากัด  (มหาชน) ตามลําดับ  ซ่ึงผู ้บริหารของกิจการ 

เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัทาํและนาํเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ีตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง 

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการให้ขอ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาล

ดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้ 

 

ขอบเขตการสอบทาน 

 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ิธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น

ผูรั้บผดิชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจาํกดักว่า

การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ทาํให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัสําคญัทั้งหมดซ่ึง

อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 

 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุให้เช่ือว่าขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าว ไม่ไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 

34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระสาํคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  

 

 

 

 

 

(ธนิต โอสถาเลิศ) 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

เลขทะเบียน 5155 

 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั 

กรุงเทพมหานคร 

9 พฤศจิกายน 2561 

 



บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

สินทรัพย์หมนุเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 234,941                  316,714             79,616               166,120             
เงินลงทุนชัว่คราว 5 -                          308,451             -                     -                     
ลูกหน้ีการคา้ 4, 6 216,195                  293,196             214,685             291,888             
ลูกหน้ีอ่ืน 4 418,845                  217,142             430,649             221,815             
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งรับ
 กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 -                          -                     -                     201                    

สินคา้คงเหลือ 2,591,745               2,430,714          2,626,654          2,381,176          
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 21,633                    21,782               18,083               19,518               

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 3,483,359               3,587,999          3,369,687          3,080,718          

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน

เงินลงทุนเผ่ือขาย 5 67,039                    141,754             -                     -                     

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                          -                     980,398             1,181,554          
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 5 5,000                      5,000                 -                     -                     
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 9 1,108,577               1,003,564          916,457             942,265             
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 10 5,878,124               5,925,816          5,053,359          5,114,204          
สิทธิการเช่า 4 1,324,191               1,387,242          1,277,195          1,330,591          
คา่ความนิยม 3 -                          49,572               -                     -                     
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 55,930                    38,648               49,910               32,335               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 100,247                  92,918               114,771             62,717               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 101,335                  82,561               82,070               75,359               

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 8,640,443               8,727,075          8,474,160          8,739,025          

รวมสินทรัพย์ 12,123,802             12,315,074        11,843,847        11,819,743        

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

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ )                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนี้สินหมนุเวียน

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11 753,500                  448,000             753,500             358,000             
เจา้หน้ีการคา้ 4 869,068                  914,786             858,600             929,330             
เจา้หน้ีอ่ืน 4 1,356,553               1,092,839          1,145,386          973,159             
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11 519,502                  495,678             513,422             489,378             
หุน้กูร้ะยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11 1,300,000               -                     1,300,000          -                     
เงินกูย้มืระยะสั้นและดอกเบ้ียคา้งจ่าย 
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 , 11 -                          -                     311,599             383,972             

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
    ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 11 15,688                    17,171               15,007               16,023               
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 61,612                    54,337               18,070               4,454                 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 36,243                    57,090               28,813               42,531               

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 4,912,166               3,079,901          4,944,397          3,196,847          

หนี้สินไม่หมนุเวียน

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 11 2,379,888               2,785,111          2,361,055          2,744,610          
หุน้กูร้ะยะยาว 11 -                          1,300,000          -                     1,300,000          
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 11 19,047                    15,870               17,704               14,143               
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนส าหรับ
ผลประโยชน์พนกังาน 146,889                  133,551             104,696             93,289               

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 345,589                  347,339             242,058             322,527             

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,891,413               4,581,871          2,725,513          4,474,569          

รวมหนีสิ้น 7,803,579               7,661,772          7,669,910          7,671,416          

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

(พันบาท)

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ )                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ )

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
4



บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

(เดมิช่ือ บริษทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ำกดั)

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

(ไม่ไดต้รวจสอบ) (ปรับปรุงใหม่) (ไม่ไดต้รวจสอบ)

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้
    ทุนจดทะเบียน 12 2,525,000               2,000,000          2,525,000          2,000,000          

    ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 2,000,000               2,000,000          2,000,000          2,000,000          
ก าไรสะสม
       จดัสรรเป็น

ทุนส ารองตามกฎหมาย 13 119,000                  105,400             119,000             105,400             
       ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,216,455               2,422,913          2,054,937          2,042,927          
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 705                          4,183                 -                     -                     
รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 4,336,160               4,532,496          4,173,937          4,148,327          

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม (15,937)                   120,806             -                     -                     
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,320,223               4,653,302          4,173,937          4,148,327          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 12,123,802             12,315,074        11,843,847        11,819,743        

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ )                                                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ )

(พันบาท)

งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
5



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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หมายเหตุ สารบญั  

 

1 ขอ้มูลทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัทาํงบการเงินระหวา่งกาล 

3 การไดม้าซ่ึงบริษทัยอ่ย 

4 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

5 เงินลงทุนอ่ืน 

6 ลูกหน้ีการคา้ 

7 เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

8 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

9 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

10 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

11 การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินท่ีเกิดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

12 ทุนเรือนหุน้ 

13 สาํรอง 

14 ส่วนงานดาํเนินงาน 

15 ภาษีเงินได ้

16 กาํไรต่อหุน้ 

17 เงินปันผล 

18 เคร่ืองมือทางการเงิน 

19 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั   

20 การจดัประเภทรายการใหม่  

 

 

 

 

 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 
 

1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล ์จาํกดั (มหาชน) (เดิมช่ือ บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล ์จาํกดั) “บริษทั” เป็นนิติบุคคล 

ท่ีจัดตั้ งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียนตั้ งอยู่เลขท่ี 147 ซอยพระรามท่ี 2 ซอย 50 ถนนพระรามท่ี 2  

แขวงแสมดาํ เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 

เม่ือวนัท่ี 30 พฤษภาคม 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัแปรสภาพจากบริษทัจาํกดัเป็นบริษทัมหาชน

จาํกดั ตามกฎหมายว่าดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั โดยบริษทัจดทะเบียนการแปรสภาพบริษทัและไดเ้ปล่ียนช่ือจากเดิม 

“บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล ์จาํกดั” เป็น “บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล ์จาํกดั (มหาชน)” กบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้

เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2561 
 

ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างงวดได้แก่บริษัท ครอบครัวธรรมดาพาณิชย์ จํากัด  (ถือหุ้นร้อยละ 50.8) และ 

กลุ่มปัทมสตัยาสนธิ (ถือหุน้ร้อยละ 36.1) 
 

บริษทัและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการขายปลีก ขายส่งเคร่ืองเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและของตกแต่ง

บา้น ให้เช่าและบริการพื้นท่ี และบริษทัย่อยบางแห่งดาํเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการผลิต นาํเขา้ ส่งออก เป็นตวัแทน

จาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์ เคร่ืองเรือน เคร่ืองใช้ในบ้านเรือน ให้เช่าพื้นท่ี ให้บริการเช่าโกดังและธุรกิจแฟรนไซส์ 

รายละเอียดของบริษทัร่วมและบริษทัยอ่ยของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 ไดเ้ปิดเผยไว้

ในหมายเหตุขอ้ 7 และ 8 
 

2 เกณฑ์การจัดทาํงบการเงนิการเงนิระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏบิติั 
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนในรูปแบบย่อและตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง  

การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ  

(“สภาวิชาชีพบญัชี”)  
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 

งบการเงินน้ีมิได้รวมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้กาํหนดสําหรับงบการเงินประจาํปีแต่เน้นการให้ขอ้มูลท่ี

เก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ซํ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้เคยนําเสนอรายงานไปแล้ว 

ดงันั้น การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

นโยบายการบัญชีและวิธีการคาํนวณท่ีใช้ในงบการเงินระหว่างกาลน้ีมีความสอดคล้องกับการถือปฏิบัติใน              

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ยกเวน้กรณีท่ีกลุ่มบริษทัไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ี

ออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 ทุกฉบบั

มาถือปฏิบติั การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่มาถือปฏิบติัดงักล่าว  ไม่มีผลกระทบ

อยา่งมีสาระสาํคญัต่อนโยบายการบญัชี วิธีการคาํนวณ และผลการดาํเนินงานหรือฐานะการเงินของกลุ่มบริษทั 
 

นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้ สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐาน 

การรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม  

ของปีดงัต่อไปน้ี กลุ่มบริษทัไม่ไดใ้ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล

ก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกใหม่ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํนเนินงานของกลุ่มบริษทั มีดงัน้ี  
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง ปีทีม่ีผลบงัคบัใช้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ 2562 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 2563 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 การแสดงรายการสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน 2563 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่าํกบัลูกค้า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ให้หลกัการโดยรวมในการรับรู้รายได ้ทั้งจาํนวนเงินและช่วงเวลาท่ี

รับรู้ โดยรายไดจ้ะรับรู้เม่ือกิจการส่งมอบการควบคุมสินคา้หรือบริการใหแ้ก่ลูกคา้ดว้ยมูลค่าของรายไดท่ี้กิจการคาด

ว่าจะไดรั้บ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีนาํมาใชแ้ทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินเก่ียวกบัการรับรู้

รายได ้ดงัต่อไปน้ี 
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- มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้  

- การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริการ 

โฆษณา  

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า  

- การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  เร่ือง การโอนสินทรัพย์จากลกูค้า 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่กีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีให้ขอ้กาํหนดเก่ียวกบันิยามสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน

ตลอดจนการรับรู้ การวดัมูลค่า การด้อยค่าและการตดัรายการ รวมถึงหลกัการบญัชีของอนุพนัธ์และการบญัชี

ป้องกนัความเส่ียง  
 

ขณะน้ีผูบ้ริหารกาํลงัพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 เป็นคร้ังแรกต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั  
 

(ข) สกลุเงินทีใ่ช้ในการดาํเนินงานและนําเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของบริษทั 
 

(ค) การใช้วจิารณญาณและการประมาณการ  
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาลให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใช้วิจารณญาณ  

การประมาณและข้อสมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการกําหนดนโยบายการบัญชีและการรายงาน 

จาํนวนเงินท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ในการจดัทาํงบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชว้ิจารณญาณอย่างมีนยัสําคญัในการถือปฏิบติัตามนโยบาย

การบญัชีของกลุ่มบริษทั และแหล่งขอ้มูลสําคญัของความไม่แน่นอนในการประมาณการซ่ึงถือปฏิบติัเช่นเดียวกบั

ในการจดัทาํงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
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การวัดมลูค่ายติุธรรม 
 

กลุ่มบริษทักาํหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน

มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัสาํคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3 และ

รายงานโดยตรงต่อผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นการเงิน  
 

กลุ่มผูป้ระเมินมูลค่ามีการทบทวนขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ และปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีนัยสําคญัอย่าง

สมํ่าเสมอ หากมีการใช้ข้อมูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวดัมูลค่ายุติธรรม เช่น ราคาจากนายหน้า หรือการตั้ งราคา  

กลุ่มผูป้ระเมินไดป้ระเมินหลกัฐานท่ีได้มาจากบุคคลท่ีสามท่ีสนับสนุนขอ้สรุปเก่ียวกบัการวดัมูลค่ารวมถึงการ

จดัลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมวา่เป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงินอยา่งเหมาะสม  
 

ประเดน็ปัญหาของการวดัมูลค่าท่ีมีนยัสาํคญัจะถูกรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่มบริษทั 
 

เม่ือวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน กลุ่มบริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้หม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้

มูลค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 

• ข้อมูลระดับ 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ต้องปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องสําหรับสินทรัพยห์รือ 

หน้ีสินอยา่งเดียวกนั 

• ข้อมูลระดับ  2  เป็นข้อมูลอ่ืนท่ีสังเกตได้โดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยอ้อม  (เช่น ได้มาจากราคา) 

สาํหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

• ข้อมูลระดับ 3  เป็นขอ้มูลสําหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ได้มาจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได้ (ขอ้มูลท่ี 

ไม่สามารถสงัเกตได)้ 
 

หากขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี

แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามลาํดบัชั้นของมูลค่า

ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัตํ่าสุดท่ีมีนยัสาํคญัสาํหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 

กลุ่มบริษทัรับรู้การโอนระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนข้ึน 
 

ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้สมมติท่ีใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม อยูใ่นหมายเหตุขอ้ 18 เคร่ืองมือทางการเงิน 
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3 การได้มาซ่ึงบริษทัย่อย 
 

การได้มาของ Index Living Mall Malaysia Sdn. Bhd. 
 

เม่ื อ วัน ท่ี  12 ธัน วาค ม  2560 Index Living Mall Malaysia Sdn. Bhd. (เดิ ม ช่ื อ  AEON Index Living Sdn. Bhd.)  

ซ่ึงดาํเนินกิจการขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ในประเทศมาเลเซียไดอ้อกหุน้ใหม่จาํนวน 30 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.60 ริงกิต 

โดย AEON Co.(M) Bhd.ซ่ึงเป็นบริษทัใหญ่ไม่ใช้สิทธิในการซ้ือหุ้น บริษทัจึงไดซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนทั้งหมดใน Index 

Living Mall Malaysia Sdn. Bhd. จาํนวน 30 ล้านหุ้น มูลค่ารวม 144 ล้านบาท ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นจากเดิม 

ร้อยละ 30 เพิ่มเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นท่ีออกและเรียกชาํระแลว้ทั้งหมด ซ่ึงทาํให้กลุ่มบริษทัไดม้าซ่ึงอาํนาจควบคุม

ใน Index Living Mall Malaysia Sdn. Bhd. ทั้งน้ีเพื่อประสานนโยบายและกลยทุธ์ทางการตลาดในต่างประเทศ กลุ่ม

บริษทัได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน Index Living Mall Malaysia Sdn. Bhd. ก่อนการเปล่ียนแปลง

สถานะจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ย ดงัน้ี  

 

    (พันบาท) 

มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วมก่อนเป็นบริษทัยอ่ย    29,798 

หกั มูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย    (60,923) 

ขาดทุนทีรั่บรู้จากการวดัมูลค่ายุตธิรรมของส่วนได้เสีย 

ในบริษทัร่วมก่อนเป็นบริษทัย่อย 

    

(31,125) 

 

ขอ้มูลของมูลค่าสินทรัพยท่ี์ไดม้าและหน้ีสินท่ีรับมา มีดงัน้ี 
 

    ปรับปรุงมูลค่า   

  มูลค่าตามบญัชี  ยติุธรรม  มูลค่าท่ีรับรู้ 

  (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   164,028  -  164,028 

ลูกหน้ีการคา้   6,563  -  6,563 

ลูกหน้ีอ่ืน  4,680  -  4,680 

สินคา้คงเหลือ  119,373  (7,659)  111,714 
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    ปรับปรุงมูลค่า   

  มูลค่าตามบญัชี  ยติุธรรม  มูลค่าท่ีรับรู้ 

  (พันบาท) 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  211,847  (99,614)  112,233 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน   7,851  (1,747)  6,104 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  (111,160)  (10,117)  (121,277) 

เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  (40,008)  -  (40,008) 

รวมสินทรัพย์สุทธิทีร่ะบุได้  363,174  (119,137)  244,037 

หัก ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม      (119,578) 

ส่วนของผู้ถือหุ้นทีม่ีอาํนาจควบคุม      124,459 

หัก มูลค่ายติุธรรมของส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม 

ก่อนเป็นบริษทัยอ่ย 

      

(29,798) 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีระบุได ้      94,661 

ค่าความนิยมจากการซ้ือธุรกิจ      49,572 

ส่ิงตอบแทนทีโ่อนให้      144,233 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดท่ีไดรั้บสุทธิ      (164,028) 

เงนิสดรับสุทธิจากการซ้ือธุรกจิ      (19,795) 

 

การวดัมูลค่าเร่ิมแรกของการรวมธุรกิจ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงมูลค่าของสินคา้คงเหลือ ท่ีดิน อาคาร และ

อุปกรณ์ สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนและประมาณการหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนไดเ้สร็จส้ินในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2561 โดยไม่มี

รายการปรับปรุงการวดัมูลค่าท่ีมีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญัต่อผลการดาํเนินงานและสถานะทางการเงินของกลุ่ม

บริษทั ดงันั้น กลุ่มบริษทัไม่มีการปรับปรุงยอ้นหลงัสาํหรับงบการเงินรวม 
 

ค่าความนิยมส่วนใหญ่มาจากทกัษะและความสามารถของการตลาดของ Index Living Mall Malaysia Sdn. Bhd. 

และการร่วมมือกนั ซ่ึงคาดว่าจะสาํเร็จจากการรวม Index Living Mall Malaysia Sdn. Bhd. กบัธุรกิจของกลุ่มบริษทั 

ทั้งน้ี ไม่มีค่าความนิยมท่ีคาดวา่จะนาํมาหกัเป็นค่าใชจ่้ายทางภาษี 
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การได้มาซ่ึงธุรกจิของ Index Living Mall Consulting DMCC. 
 

เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2558 บริษัทได้ตกลงทาํสัญญาเคร่ืองหมายการค้าและแฟรนไชส์ (Master Franchise 

Agreement) กบั Index Living Mall Consulting DMCC. (ILMC) ซ่ึงมีผูถื้อหุ้นรายใหญ่และผูบ้ริหารเป็นชุดเดียวกบั

บริษัท สัญญาแฟรนไชส์มีอายุ 10 ปี โดย ILMCได้รับสิทธิในการใช้เคร่ืองหมายการค้า  “Index Living Mall” 

“Index Furniture Center” และ “ WINNER” และใหแ้ฟรนไชส์ในต่างประเทศ  
  

เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2561 บริษทัไดย้กเลิกสัญญาเคร่ืองหมายการคา้และแฟรนไชส์โดยการซ้ือแฟรนไชส์และรับ

โอนผูรั้บสิทธ์ิในการดาํเนินธุรกิจ (Franchisees) จาก ILMC  การซ้ือธุรกิจแฟรนไชส์น้ีเป็นส่วนหน่ึงของการจดั

โครงสร้างธุรกิจ ซ่ึงถือเป็นการซ้ือธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (Business Combination of Entities under 

Common Control) โดยถือเสมือนว่า ILMC เป็นบริษทัย่อยของบริษทัมาก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2560 จนถึงวนัท่ี

บริษทัไดซ้ื้อแฟรนไชส์คืนกลบัมา (1 มิถุนายน 2561) 
 

ในการน้ี บริษทัไดจ่้ายเงินสาํหรับการยกเลิกสัญญาเป็นเงินจาํนวน 61,667 เหรียญสหรัฐให้ ILMC และ ILMC ได้

แจง้แก่ผูรั้บสิทธ์ิในการดาํเนินธุรกิจ (Franchisees) สาํหรับการเปล่ียนตวัแทนแฟรนไชส์เป็นบริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง

มอลล์ อินเตอร์ จาํกดั (ILMI) โดยมีระยะเวลาและเง่ือนไขตามสัญญาเดิม  ILMC ตกลงท่ีจะโอนค่าแรกเขา้การรับ

สิทธ์ิในการดาํเนินธุรกิจส่วนหน่ึงซ่ึงไดเ้กบ็จาก Franchisees เป็นจาํนวนเงิน 100,000 เหรียญสหรัฐใหแ้ก่ ILMI 

 

กลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของ ILMC ตั้งแต่ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ซ่ึงการนาํเสนอ

ขอ้มูลดงักล่าวจะสะทอ้นเน้ือหาทางเศรษฐกิจของบริษทัในกลุ่มซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนัตลอดระยะเวลาท่ี

เก่ียวขอ้งเสมือนว่าบริษทัได้ดาํเนินธุรกิจเป็นหน่วยเศรษฐกิจเดียวกนัตั้งแต่ก่อนวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงแมว้่า

ความสัมพนัธ์ของบริษทักบั ILMC จะไม่เก่ียวขอ้งทางกฎหมาย กลุ่มบริษทัได้แสดงงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2560 กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับรอบระยะเวลาสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2560 และงบแสดงการเปล่ียนแปลงของผูถื้อหุ้นสําหรับรอบระยะเวลาเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 

รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมก่อนการจดัโครงสร้างธุรกิจ 
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ขอ้มูลของมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์ไดม้าท่ีสาํคญั มีดงัน้ี 
 

      มูลค่าตามบญัชี 

      (พันบาท) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน       2,050 

ส่ิงตอบแทนทีโ่อนให้      2,050 

 

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไดมี้การปรับปรุงใหม่เน่ืองจากการจดัโครงสร้างซ่ึงถือ

เป็นการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ดงัน้ี 
 

 2560 

 งบการเงนิรวม 

 ก่อนการรวมธุรกิจ  การรวมธุรกิจ  หลงัการรวมธุรกิจ 

 (พันบาท) 

งบแสดงฐานะการเงิน      

   ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560      

สินทรัพย์      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 299,490  17,224  316,714 

ลูกหน้ีการคา้ 292,115  1,081  293,196 

ลูกหน้ีอ่ืน 218,214  (1,072)  217,142 

      

หนีสิ้น      

เจา้หน้ีการคา้ (914,444)  (342)  (914,786) 

เจา้หน้ีอ่ืน (1,091,894)  (945)  (1,092,839) 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (55,211)  (1,879)  (57,090) 

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน (337,684)  (9,655)  (347,339) 

      

ส่วนของเจ้าของ      

กาํไรสะสม (2,422,981)  68  (2,422,913) 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (4,202)  19  (4,183) 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม (116,307)  (4,499)  (120,806) 

   -   



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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4 บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัทาํงบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก

กลุ่มบริษทัมีอาํนาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอยา่งมีนยัสาํคญัต่อบุคคลหรือ

กิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนั

หรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีนยัสําคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือ

เป็นกิจการ 
 

ความสมัพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัร่วมและบริษทัยอ่ย ไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุขอ้ 7 และ 8 สาํหรับความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหาร

สาํคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี  
 

 

ช่ือกจิการ 

ประเทศทีจ่ัดตั้ง 

/สัญชาต ิ

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั ครอบครัวธรรมดาพาณิชย ์จาํกดั  ไทย ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

บริษทั บางกอก มาสเตอร์วูด้ จาํกดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 

บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์จาํกดั  ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 

บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์ซี.เอช จาํกดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 

บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์เอช.วาย จาํกดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 

บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์เค.เค จาํกดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 

บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์เอน็.อาร์ จาํกดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 

บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์พ.ีแอล จาํกดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 

บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์พ.ีวาย จาํกดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 

บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์อาร์.วาย จาํกดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 

บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์เอส.เอน็ จาํกดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 

บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์ย.ูดี จาํกดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 

บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์บี.เอน็ จาํกดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 

บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์ซี.เอม็ จาํกดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 

บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์อาร์.พี จาํกดั ไทย กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 

บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์เค.เอน็ จาํกดั 

บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์เอช.คิว จาํกดั 

บริษทั ไม่ธรรมดาพาณิชย ์เอกชยั จาํกดั 

บริษทั บางกอก ซนัโย สปริง จาํกดั 

Index Living Mall Consulting DMCC. 

 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

ไทย 

ดูไบ 

 

กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 

กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 

กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 

กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 

กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่มีอาํนาจควบคุม 

กรรมการ ผูถื้อหุน้รายใหญ่และคู่สมรส ถือหุน้ใหญ่



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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ช่ือกจิการ 

ประเทศทีจ่ัดตั้ง 

/สัญชาต ิ

 

ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เจวี เรสโท จาํกดั 

 

บริษทั บางกอก ไอโทอะ จาํกดั 

บริษทั อีสต ์โคสท ์เฟอร์นิเทค จาํกดั

(มหาชน) 

บริษทั อีซีเอฟ โฮลด้ิงส์ จาํกดั 

ไทย 

 

ไทย 

ไทย 

 

ไทย 

ทางตรง 

กรรมการและผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ใหญ่ทางตรง 

คู่สมรสเป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ 

 

คู่สมรสเป็นกรรมการและผูถื้อหุน้ใหญ่ 

ผูบ้ริหารสาํคญั  ไทย บุคคลท่ีมีอาํนาจและความรับผิดชอบการวางแผน 

สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่

ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการ

ของกลุ่มบริษัท (ไม่ว่าจะทําหน้าท่ีในระดับ

บริหารหรือไม่) 

 

นโยบายการกาํหนดราคาสาํหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รายการ  นโยบายการกาํหนดราคา  

รายไดจ้ากการขายสินคา้ ราคาท่ีตกลงกนั 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ ราคาท่ีตกลงกนั 

ดอกเบ้ียรับ อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 

เงินปันผลรับ เม่ือประกาศจ่าย 

รายไดจ้ากการใหใ้ชแ้ฟรนไชส์ ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

รายไดอ่ื้น ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ซ้ือสินคา้ ราคาท่ีตกลงกนั 

รายจ่ายค่าเช่าและบริการ ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอ่ืน ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา / ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ดอกเบ้ียจ่าย อตัราท่ีตกลงร่วมกนั 

ซ้ือขายสินทรัพยถ์าวร หรือสินทรัพยอ่ื์น ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ค่าตอบแทนกรรมการ ตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดโดยคณะกรรมการสรรหา 

และกาํหนดค่าตอบแทน และนโยบายบริษทั 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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รายการท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน สรุป

ไดด้งัน้ี   

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        

รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  2,798  1,394 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ -  -  53,304  - 

ดอกเบ้ียรับ -  -  -  16 

เงินปันผลรับ -  -  500,000  - 

รายไดจ้ากการใหใ้ชแ้ฟรนไชส์ -  -  107  346 

รายไดอ่ื้น -  -  8,152  14 

ซ้ือสินคา้ -  -  490,708  621,533 

รายจ่ายค่าเช่าและบริการ -  -  29,195  28,459 

ตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า -  -  1,381  1,381 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอ่ืน -  -  221,866  832 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  1,130  856 

ซ้ือสินทรัพยถ์าวร -  -  3,612  26 

        

บริษทัร่วม        

รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  26,569  -  26,569 

        

ผู้บริหารสําคญั        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 35,107  32,882  18,073  18,884 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 543  314  448  272 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 35,650  33,196  18,521  19,156 

        



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บุคคลหรือกจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั         

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 3,686  1,750  190  233 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 5,407  6,173  2,717  5,164 

รายไดอ่ื้น 3,100  904  46  - 

ซ้ือสินคา้ 51,718  63,764  45,283  54,021 

รายจ่ายค่าเช่าและบริการ 29,497  26,902  23,432  21,320 

ตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 7,177  5,048  6,493  5,048 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอ่ืน 585  104  568  - 

เงินปันผลจ่าย 458,248  -  458,248  - 

รายไดจ้ากการใหใ้ชแ้ฟรนไชส์ 165  -  -  - 

ซ้ือสินทรัพยถ์าวร 170  359  -  - 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        

รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  -  21,125  4,368 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ -  -  170,466  3,875 

ดอกเบ้ียรับ -  -  -  45 

เงินปันผลรับ -  -  500,000  100,000 

รายไดจ้ากการใหใ้ชแ้ฟรนไชส์ -  -  660  1,058 

รายไดอ่ื้น -  -  21,517  16 

ซ้ือสินคา้ -  -  1,520,573  1,713,179 

รายจ่ายค่าเช่าและบริการ -  -  86,144  84,903 

ตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า -  -  4,098  4,098 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอ่ืน -  -  253,648  3,660 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ดอกเบ้ียจ่าย -  -  3,694  2,455 

ซ้ือสินทรัพย ์ -  -  3,726  3,494 

        

บริษทัร่วม        

รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  107,140  -  107,140 

รายไดอ่ื้น -  147  -  147 

        

ผู้บริหารสําคญั        

ค่าตอบแทนผูบ้ริหารสาํคญั        

ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 101,298  94,488  63,184  63,212 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2,693  924  2,435  798 

รวมค่าตอบแทนผู้บริหารสําคญั 103,991  95,412  65,619  64,010 

        

บุคคลหรือกจิการอ่ืนทีเ่กีย่วข้องกนั         

รายไดจ้ากการขายสินคา้ 9,531  10,412  305  709 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 16,336  17,218  9,810  15,037 

เงินปันผลรับ 945  850  -  - 

รายไดอ่ื้น 9,180  2,976  46  - 

ซ้ือสินคา้ 159,448  179,392  134,991  155,868 

รายจ่ายค่าเช่าและบริการ 88,492  80,269  70,296  63,640 

ตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 21,531  14,979  19,478  14,979 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารอ่ืน 605  243  568  - 

เงินปันผลจ่าย 458,248  183,299  458,248  183,299 

รายไดจ้ากการใหใ้ชแ้ฟรนไชส์ 220  -  -  - 

ซ้ือสินทรัพย ์ 340  359  -  - 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 

ลูกหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 

2561 
 

31 ธนัวาคม 

2560 

 30 กนัยายน 

2561 
 

31 ธนัวาคม 

2560 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  53,534  15,020 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั  7,960  7,641  2,151  1,668 

 7,960  7,641  55,685  16,688 

หกั ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  -  (25,318)  - 

สุทธิ 7,960  7,641  30,367  16,688 
 

ลูกหน้ีอ่ืน - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 

2561 
 

31 ธนัวาคม 

2560 

 30 กนัยายน 

2561 
 

31 ธนัวาคม 

2560 

       (ปรับปรุงใหม่) 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  44,007  26,680 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 937  -  424  - 

สุทธิ 937  -  44,431  26,680 
 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 อตัราดอกเบีย้ งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

30 กนัยายน 

2561 
 

31 ธนัวาคม 

2560 

 

 

30 กนัยายน 2561 

 

 

 

31 ธนัวาคม 2560 

    เงินให ้      เงินให ้     

    กูย้มื  ดอกเบ้ีย    กูย้มื  ดอกเบ้ีย   

    ระยะสั้น  คา้งรับ  รวม  ระยะสั้น  คา้งรับ  รวม 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  2.00 -  -  -  200  1  201 

รวม    -  -  -  200  1  201 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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สรุปเงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 

2561 
 

31 ธนัวาคม 

2560 

 30 กนัยายน 

2561 
 

31 ธนัวาคม 

2560 

 (พันบาท) 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน        

บริษทัยอ่ย -  -  -  200 

 

รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

  บริษัทย่อย  

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  -  200  - 

เพิ่มข้ึน -  -  -  5,200 

ลดลง -  -  (200)  (5,000) 

ณ วนัที ่30 กนัยายน -  -  -  200 
 
 

สิทธิการเช่า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 

2561 
 

31 ธนัวาคม 

2560 

 30 กนัยายน 

2561 
 

31 ธนัวาคม 

2560 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  - 6,860  10,958 

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 483,853  505,383  436,630  456,108 

รวม 483,853  505,383  443,490  467,066 

  
เจ้าหน้ีการค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

30 กนัยายน 

2561 
 

31 ธนัวาคม 

2560 

 30 กนัยายน  

2561 
 

31 ธนัวาคม  

2560 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  348,592  375,337 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 34,022  54,541  22,012  45,109 

รวม 34,022  54,541  370,604  420,446 

 

เจ้าหน้ีอ่ืน - บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

30 กนัยายน 

2561 
 

31 ธนัวาคม 

2560 

 30 กนัยายน 

2561 
 

31 ธนัวาคม  

2560 

   (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  27,349  15,115 

บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 105,302  67,089  91,473  55,973 

รวม 105,302  67,089  118,822  71,088 

 

เงินกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
 อตัราดอกเบีย้ งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

30 กนัยายน 

2561 
 

31 ธนัวาคม 

2560 

 

30 กนัยายน 2561 
 

 

31 ธนัวาคม 2560 

    เงิน      เงิน     

    กูย้มื  ดอกเบ้ีย    กูย้มื  ดอกเบ้ีย   

    ระยะสั้น  คา้งจ่าย  รวม  ระยะสั้น  คา้งจ่าย  รวม 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย 1.10 - 1.50  1.70 - 1.95 311,000  599  311,599  383,000  972  383,972 

รวม    311,000  599  311,599  383,000  972  383,972 

 

 

สรุปเงินกู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 

2561 
 

31 ธนัวาคม 

2560 

 30 กนัยายน 

2561 
 

31 ธนัวาคม 

2560 

 (พันบาท) 

บริษทัยอ่ย -  -  311,000  383,000 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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เงนิกู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั -  -  311,000  383,000 
 

รายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

เงินกู้ยมืจากทีเ่กีย่วข้องกนั  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  2561  2560  2561  2560 

   (พันบาท) 

เงินกู้ยมืระยะส้ัน            

บริษทัย่อย            

ณ วนัท่ี 1 มกราคม     -  -  383,000  150,000 

เพิ่มข้ึน     -  -  2,055,000  399,000 

ลดลง     -  -  (2,127,000)  (326,000) 

ณ วนัที ่30 กนัยายน     -  -  311,000  223,000 
 

ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 

2561 
 

31 ธนัวาคม 

2560 

 30 กนัยายน 

2561 
 

31 ธนัวาคม 

2560 

   (พันบาท) 

จํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน 

ภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงานทีบ่อกเลกิไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 92,387  85,268  173,551  294,797 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 399,087  386,581  381,354  470,374 

หลงัจากหา้ปี 1,551,507  1,609,122  1,304,386  1,366,073 

รวม 2,042,981  2,080,971  1,859,291  2,131,244 

 

ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ 

   

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

   30 กนัยายน 

2561 
 

31 ธนัวาคม 

2560 

   (พันบาท) 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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ภาระคํ้าประกนัวงเงินสินเช่ือธนาคาร   1,668,828  1,490,000 

 

สัญญาสําคญัทีท่าํกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
 

สัญญาเช่าท่ีดินและพืน้ท่ีขาย 
 

บริษทัทาํสัญญาเช่าท่ีดินและพื้นท่ีขายกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัหลายแห่ง โดยบริษทัจ่ายชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน 

รวมเดือนละ 5.83 ลา้นบาท นอกจากน้ี บริษทัไดจ่้ายสิทธิการเช่าล่วงหน้าจาํนวน 512 ลา้นบาทและจะตดัจาํหน่าย

เป็นรายเดือนเฉล่ียรวมเดือนละ 2 ลา้นบาท โดยมีภาระผกูพนั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 เป็น

จาํนวน 1,686 ลา้นบาท และ 1,739 ลา้นบาท ตามลาํดบั สัญญามีระยะเวลา 3 - 20 ปี 6 เดือนและจะส้ินสุดภายในปี  

2576 - 2579 โดยการต่อสญัญาผูเ้ช่าตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน 
 

สัญญาบริการคลงัสินค้าและบริการอาคารสาํนักงาน 
 

บริษทัทาํสัญญาบริการคลงัสินคา้และบริการอาคารสาํนกังานกบับริษทัยอ่ยสองแห่ง บริษทัจ่ายชาํระค่าเช่าเป็นราย

เดือนรวมเดือนละ 9.4 ล้านบาท นอกจากน้ี บริษัทได้จ่ายสิทธิการเช่าล่วงหน้าจาํนวน 16.4 ล้านบาท สัญญามี

ระยะเวลา 3 ปีและจะส้ินสุดภายในปี 2561 – 2562  โดยการต่อสัญญาผูเ้ช่าต้องแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัและสัญญาจะต่อคราวละ 3 ปี ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัไดท้าํการยกเลิก

สญัญาบริการคลงัสินคา้กบับริษทัยอ่ย โดยเปล่ียนเป็นสัญญาเช่าคลงัสินคา้ และไดท้าํสญัญาใหม่เม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 

2561 โดยใหมี้ผลนบัตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2561 เป็นตน้ไป โดยสญัญามีระยะเวลา 3 ปีและจะส้ินสุดภายในปี 2564 
 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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สัญญาเช่าท่ีดิน 
 

บริษทั อินเด็ก อินเตอร์เฟิร์น จาํกดั (บริษทัยอ่ย) ทาํสัญญาเช่าท่ีดินกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสองแห่ง บริษทัจ่ายชาํระ

ค่าเช่าป็นรายเดือนรวมเดือนละ 1 ลา้นบาท  นอกจากน้ี บริษทัไดจ่้ายสิทธิการเช่าล่วงหนา้จาํนวน 55 ลา้นบาทและจะ

ตัดจําหน่ายเป็นรายเดือนเฉล่ียรวมเดือนละ 0.23 ล้านบาท โดยมีภาระผูกพัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และ  

31 ธันวาคม2560 เป็นจาํนวน 296 ลา้นบาท และ 305 ลา้นบาท ตามลาํดบั สัญญามีระยะเวลา 20 ปีและจะส้ินสุด

ภายในปี 2578 
 

สัญญาให้เช่าอาคารพาณิชย์ และอุปกรณ์ 
 

ในระหวา่งเดือนมกราคม 2561 บริษทัทาํสัญญาใหเ้ช่าอาคารพาณิชยแ์ละอุปกรณ์กบับริษทั เดอะวอลค์ จาํกดั (บริษทั

ย่อย) บริษทัไดรั้บค่าเช่าเป็นรายเดือนรวมเดือนละ 12.48 ลา้นบาท สัญญามีระยะเวลา 3 ปีและจะส้ินสุดภายในปี 

2563 โดยการต่อสญัญาผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  
 

สัญญาบริการอาคารพืน้ท่ีขาย 
 

ในระหว่างเดือนมกราคม 2561 บริษทัทาํสัญญาบริการอาคารพื้นท่ีขายกบับริษทั เดอะวอล์ค จาํกดั (บริษทัย่อย) 

บริษทัจ่ายชาํระค่าบริการเป็นรายเดือนเดือนละ 3.8 ลา้นบาท สญัญามีระยะเวลา 3 ปีและจะส้ินสุดภายในปี 2563 โดย

การต่อสญัญาผูเ้ช่าจะตอ้งแจง้ความประสงคเ์ป็นหนงัสือล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั  
 

สัญญาแฟรนไชส์ 
 

ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2561 บริษัทได้ทําสัญญาแฟรนไชส์กับบริษัท อินเด็ก ลิฟวิ่งมอลล์ อินเตอร์ จํากัด  

(เดิมช่ือ บริษทั โฮมเซอร์วิส (ประเทศไทย) จาํกดั)โดยสัญญามีมูลค่า 1.6 ลา้นบาท สัญญามีระยะเวลา 5 ปีและให้

สิทธิต่อสัญญาอีก 5 ปี และจะส้ินสุดภายในปี 2571 นอกจากน้ี บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ อินเตอร์ จาํกดั จ่าย

ค่าลิขสิทธ์ิปีละ 0.96 ลา้นบาท 
 

หนังสือคํา้ประกันเงินกู้ ยืมธนาคาร 
 

บริษทัได้ค ํ้ าประกนัการใช้วงเงินสินเช่ือให้กบับริษทั อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จาํกดั (บริษทัย่อย) ให้กบัธนาคาร

หลายแห่งเพื่อความคล่องตวัของบริษทัยอ่ย 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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5 เงนิลงทุนอ่ืน 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน  

2561 
 

31 ธนัวาคม 

2560 

 30 กนัยายน  

2561 
 

31 ธนัวาคม 

2560 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนช่ัวคราว        

เงินฝากระยะสั้นกบัสถาบนัการเงิน -  308,451  -  - 
     

 
 

 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน        

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 67,039  141,754  -  - 

ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 5,000  5,000  -  - 

 72,039  146,754  -  - 
     

 
 

 

รวม 72,039  455,205  -  - 
 

รายการเคล่ือนไหวสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ของตราสารทุนท่ีอยูใ่นความตอ้งการของตลาดมีดงัน้ี 
  

งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน        

หลกัทรัพย์เผ่ือขาย        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 141,754  137,758  -  - 

ซ้ือระหวา่งงวด 310,954  98,300  -  - 

ขายระหวา่งงวด (383,087)  (97,972)  -  - 

รายการปรับปรุงจากการปรับมูลค่า (2,582)  983  -  - 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 67,039  139,069  -  - 

 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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6 ลูกหนีก้ารค้า 
 

   งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  

หมายเหต ุ

 30 กนัยายน 

2561 
 

31 ธนัวาคม 

2560 

 30 กนัยายน 

2561 
 

31 ธนัวาคม 

2560 

     (ปรับปรุงใหม่)     

   (พันบาท) 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4  7,960  7,641  55,685  16,688 

บุคคลหรือกิจการอ่ืน ๆ   215,544  290,167  191,626  279,812 

รวม   223,504  297,808  247,311  296,500 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ   (7,309)  (4,612)  (32,626)  (4,612) 

สุทธิ   216,195  293,196  214,685  291,888 
 

  2561  2560  2561  2560 

  )พันบาท(  

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญ         

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  -  -  823  - 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  2,697  -  28,014  - 

 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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การวิเคราะห์อายขุองลูกหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 

 

  งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

  30 กนัยายน 

2561 
 

31 ธนัวาคม 

2560 

 30 กนัยายน 

2561 
 

31 ธนัวาคม 

2560 

    (ปรับปรุงใหม่)     

   (พันบาท) 

บุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั         

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  3,339  1,825  2,474  2,631 

เกินกาํหนดชาํระ          

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  4,473  1,986  29,295  11,213 

3 - 6 เดือน  116  3,830  23,806  - 

6 - 12 เดือน  10  -  10  2,844 

มากกวา่ 12 เดือน  22  -  100  - 

  7,960  7,641  55,685  16,688 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  -  -  (25,318)  - 

  7,960  7,641  30,367  16,688 
         

บุคคลหรือกจิการอ่ืน ๆ         

ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ  119,623  103,363  112,206  95,234 

เกินกาํหนดชาํระ          

นอ้ยกวา่ 3 เดือน  72,055  162,423  59,239  160,197 

3 - 6 เดือน  15,159  13,916  12,775  13,916 

6 - 12 เดือน  2,681  6,504  1,379  6,504 

มากกวา่ 12 เดือน  6,026  3,961  6,027  3,961 

  215,544  290,167  191,626  279,812 

หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (7,309)  (4,612)  (7,308)  (4,612) 

  208,235  285,555  184,318  275,200 
         

สุทธิ  216,195  293,196  214,685  291,888 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคา้ของกลุ่มบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 55 วนั 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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7 เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561  2560  2561  2560 

 (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม -  139,672  -  203,916 

ส่วนแบ่งขาดทุนสุทธิจากเงินลงทุน -  (28,981)  -  - 

ณ วนัที ่30 กนัยายน -  110,691  -  203,916 

 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 9/2559 เม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทมีมติเป็น          

เอกฉันท์ให้บริษัทเพิ่มเงินลงทุนใน  Index Living Mall Malaysia Sdn. Bhd. ( เดิมช่ือ AEON Index Living Sdn. 

Bhd.)  

ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัเป็นจาํนวนเงิน 66 ลา้นบาท หรือเทียบเท่า 7.50 ลา้นริงกิต ทั้งน้ี ทุนชาํระแลว้ของ Index 

Living Mall Malaysia Sdn. Bhd. เพิ่มจาก 45 ลา้นริงกิต (45 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ริงกิต) เป็น 70 ลา้นริงกิต 

(70 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ริงกิต) 

 

การจัดประเภทไปเป็นบริษทัย่อย 

 

ณ วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560 บริษทัไดซ้ื้อหุน้เพิ่มทุนในหุน้ของ Index Living Mall Malaysia Sdn. Bhd. ( เดิมช่ือ AEON 

Index Living Sdn. Bhd. ) ทาํให้บริษัทมีส่วนได้เสียใน Index Living Mall Malaysia Sdn. Bhd. เพิ่มเป็นร้อยละ 51 

Index Living Mall Malaysia Sdn. Bhd.  ดงันั้น กลุ่มบริษทัจึงจดัประเภทเงินลงทุนน้ีจากบริษทัร่วมไปเป็นบริษทัยอ่ย 

รายละเอียดของการซ้ือหุน้เป็นขั้นๆไดแ้สดงอยูใ่นหมายเหตุขอ้ 3 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี  

  งบการเงนิรวม/งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  
ลกัษณะธุรกิจ 

ประเทศท่ี 
กิจการจดัตั้ง 

 
สดัส่วนความเป็นเจา้ของ 

  
ทุนชาํระแลว้  

  
ราคาทุน 

 มูลค่าตาม 
วิธีส่วนไดเ้สีย  

  30 กนัยายน 
2561 

 
31 ธนัวาคม 

2560 

 30 กนัยายน 
2561 

 
31 ธนัวาคม 

2560 

 30 กนัยายน 
2561 

 
31 ธนัวาคม 

2560 

 30 กนัยายน 
2561 

 
31 ธนัวาคม 

2560 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทัร่วม                  
Index Living Mall Malaysia Sdn. Bhd. หยดุดาํเนินกิจการ มาเลเซีย -  51*  -  823,953  -  -  -  - 

 

บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัร่วมซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้น จึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน  

(*) เป็นบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 12 ธนัวาคม 2560  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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8 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย  
 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน   2561  2560 

   (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม   1,181,554  976,398 

เพิ่มเงินทุนในบริษทัยอ่ย   4,000  - 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า   (205,156)  - 

ณ วนัที ่30 กนัยายน   980,398  976,398 

 

Index Living Mall Malaysia Sdn. Bhd (ILMM) 

ณ  วัน ท่ี  12 ธั น ว าค ม  2560 บ ริ ษัท ไ ด้ ซ้ื อ หุ้ น เพิ่ ม ทุ น ข อ ง  Index Living Mall Malaysia Sdn. Bhd (ILMM). 

(เดิมช่ือ AEON Index Living Sdn. Bhd.) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทั เป็นจาํนวน 30 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 0.6 ริง

กิต (หรือเทียบเท่า 144 ลา้นบาท) ทาํใหบ้ริษทัมีสดัส่วนการถือหุน้เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 51 และทาํให ้

ILMM กลายเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทั 

ปลายปี 2560 คณะกรรมการบริษทัได้อนุมติัแผนการปรับปรุงการดาํเนินงานในประเทศมาเลเซีย (The Malaysia 

Reset Business Plan) เพื่อดาํเนินการปรับปรุงการดาํเนินธุรกิจ  การปรับเปล่ียนรูปแบบร้าน การบริหารค่าใชจ่้ายและ 

ดาํเนินการปิดสาขาท่ีมีผลประกอบการไม่ดี 2 สาขา เม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัการ

ปิดสาขา 2 สาขาในเดือนมิถุนายน 2561 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทัยอ่ย เม่ือวนัท่ี 9 มกราคม 2561 บริษทัอนุมติัใหเ้ปล่ียนช่ือบริษทั AEON Index 

Living Sdn. Bhd. มาเป็น Index Living Mall Malaysia Sdn. Bhd. 

 

 

 

 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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ในการประชุมคณะกรรมการ เม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการมีมติท่ีจะเลิกกิจการ Index Living Mall 

Malaysia Sdn. Bhd. โดยจะดาํเนินการให้เสร็จส้ินภายในไตรมาส 3 ของปีน้ีส่งผลให้บริษทัตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงิน

ลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเตม็จาํนวนเป็นจาํนวนเงิน 205.2 ลา้นบาทสาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ และกลุ่มบริษทั

ไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าในสินทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง ปรับปรุงค่าใช้จ่ายในการร้ือถอนและค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา

ต่างๆรวมเป็นเงินจาํนวน 199.3 ลา้นบาทในงบการเงินรวม 

 

ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการของบริษทั Index Living Mall Malaysia Sdn. Bhd. (ILMM) เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 

2561ไดมี้มติใหด้าํเนินการปิดสาขาท่ีเหลืออีก 2 สาขาใหแ้ลว้เสร็จในวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และปรับปรุงค่าใชจ่้ายใน

การร้ือถอนและค่าปรับจากการยกเลิกสัญญาต่างๆท่ีตั้งสูงไปเป็นจาํนวนเงิน 12.9 ลา้นบาท ซ่ึงทาํใหค่้าใชจ่้ายดงักล่าว

ลดลงเหลือ 186.4 ลา้นบาท 

 

บริษทั อินเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ อินเตอร์ จํากดั 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษทั เม่ือวนัท่ี  19 มกราคม 2561 บริษทัอนุมติัให้เปล่ียนช่ือบริษทั โฮม เซอร์วิส 

(ประเทศไทย) จาํกดั มาเป็น บริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล ์อินเตอร์ จาํกดั และคณะกรรมการบริษทัมีมติเป็นเอกฉนัท์

ใหบ้ริษทัเพิ่มเงินลงทุนในบริษทั อินเดก็ซ์ ลิฟวิ่งมอลล ์อินเตอร์ จาํกดั เป็นจาํนวนเงิน 4 ลา้นบาท ทั้งน้ี ทุนชาํระแลว้

ของบริษทั อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล ์อินเตอร์ จาํกดั เพิ่มข้ึนจาก 1 ลา้นบาท (10,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 

เป็น 5 ลา้นบาท (50,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 100 บาท) 

 

 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 

 

     งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

บริษทัยอ่ย 

 

ลกัษณะธุรกิจ 

 สดัส่วนความเป็น

เจา้ของ 

  

ทุนชาํระแลว้ 

  

ราคาทุน 

  

การดอ้ยค่า 

  

ราคาทุน-สุทธิ 

 เงินปันผลรับสาํหรับ

งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

   30  

กนัยายน 

2561 

 

31  

ธนัวาคม 

2560 

 30  

กนัยายน 

2561 

 

31  

ธนัวาคม 

2560 

 30  

กนัยายน 

2561 

 

31  

ธนัวาคม 

2560 

 30  

กนัยายน 

2561 

 

31  

ธนัวาคม 

2560 

 30  

กนัยายน 

2561 

 

31  

ธนัวาคม 

2560 

 30  

กนัยายน 

2561 

 30  

กนัยายน 

2560 

   (ร้อยละ)  (พันบาท) 

บริษทัย่อยทางตรง                          

บริษทั เดอะ วอลค์ จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ี  99.99  99.99  15,400  15,400  15,399  15,399  -  -  15,399  15,399  -  - 

บริษทั อินเดก็ซ์ อินเตอร์เฟิร์น จาํกดั ผลิตและจาํหน่ายเฟอร์นิเจอร์  99.99  99.99  960,000  960,000  960,000  960,000  -  -  960,000  960,000  500,000  100,000 

บริษทั อินเดก็ซ์ ลิฟวิง่มอลล ์อินเตอร์ จาํกดั แฟรนไชส์  99.99  99.94  5,000  1,000  4,999  999  -  -  4,999  999  -  - 

Index Living Mall Malaysia Sdn. Bhd.  หยดุดาํเนินกิจการ  51.00  51.00  823,953  823,953  348,149  348,149  348,149  142,993  -  205,156  -  - 

           1,328,547  1,324,547  348,149  142,993  980,398  1,181,554  500,000  100,000 

บริษทัย่อยทางอ้อม                          

บริษทั บางกอก คาซ่า จาํกดั ใหเ้ช่าคลงัสินคา้  100.00  100.00  250,000  250,000  250,000  250,000  -  -  250,000  250,000  -  - 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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บริษทัไม่มีเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ดงันั้น จึงไม่มีราคาท่ีเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 

บริษทัยอ่ยทั้งหมดดาํเนินธุรกิจในประเทศไทยยกเวน้ Index Living Mall Malaysia Sdn. Bhd. (เดิมช่ือ AEON Index 

Living Sdn. Bhd.) ซ่ึงดาํเนินธุรกิจในประเทศมาเลเซีย 
 

9 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561  2560 

 

 

 

การซ้ือและ 

การโอนเขา้ 

-ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 

และการโอน

ออก-ราคา

ตามบญัชีสุทธิ 

 

การซ้ือและ 

การโอนเขา้ 

-ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 

และการโอน

ออก-ราคา

ตามบญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 1,901  -  1,152  - 

ระบบสาธารณูปโภค 4,188  -  2,156  - 

งานระหวา่งก่อสร้าง 128,627  -  1,673  (691) 

รวม 134,716  -  4,981  (691) 
 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561  2560 

 

 

 

การซ้ือและ 

การโอนเขา้ 

-ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 

และการโอน

ออก-ราคา

ตามบญัชีสุทธิ 

 

การซ้ือและ 

การโอนเขา้ 

-ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 

และการโอน

ออก-ราคา

ตามบญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน -  -  1,107  - 

ระบบสาธารณูปโภค 1,047  -  1,788  - 

งานระหวา่งก่อสร้าง 194  -  113  (214) 

รวม 1,241  -  3,008  (214) 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของกลุ่มบริษทัและบริษทัไดแ้ก่ บางส่วนของท่ีดิน อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และ

ระบบสาธารณูปโภค ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เป็นจาํนวนเงิน 733 ลา้นบาท และ 671 ลา้น

บาทตามลาํดบั โดยสัญญาเช่ามีระยะเวลา 1-30 ปีและสามารถต่ออายสุญัญาไดโ้ดยอตัโนมติัอีกคราวละ 1-2 ปีจนกว่า

ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะแจง้ยกเลิกสญัญาเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหอี้กฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้เป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั 
 

การคํา้ประกัน  
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัไดน้าํอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนบางส่วนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน  

214 ลา้นบาท ไปจดจาํนองเพื่อเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร  
 

10 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

การซ้ือ จาํหน่าย และโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน มีดงัน้ี 
 

 งบการเงนิรวม 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561  2560 

 

 

 

การซ้ือและ 

การโอนเขา้ 

-ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 

และการโอน

ออก-ราคา

ตามบญัชีสุทธิ 

 

การซ้ือและ 

การโอนเขา้ 

-ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 

และการโอน

ออก-ราคา

ตามบญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 35,292  (3,436)  10,190  (17,680) 

เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 59,439  (31,898)  29,059  (315) 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 88,993  (16,716)  24,296  (1,873) 

ยานพาหนะ 20,743  -  2,793  (48) 

ระบบสาธารณูปโภค 68,525  (57,069)  10,710  - 

สินทรัพยร์ะหวา่งการก่อสร้างและติดตั้ง 227,207  (3,796)  56,889  (3,003) 

รวม 500,199  (112,915)  133,937  (22,919) 
    

    

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561  2560 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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การซ้ือและ 

การโอนเขา้ 

-ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 

และการโอน

ออก-ราคา

ตามบญัชีสุทธิ 

 

การซ้ือและ 

การโอนเขา้ 

-ราคาทุน 

 การจาํหน่าย 

และการโอน

ออก-ราคา

ตามบญัชีสุทธิ 

 (พันบาท) 

อาคารและส่ิงปลูกสร้างอ่ืน 2,852  -  7,038  (15,930) 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 24,636  (67)  13,600  (47) 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน 81,591  (12)  22,938  (1,871) 

ยานพาหนะ 16,114  -  -  (32) 

ระบบสาธารณูปโภค 29,810  (28)  8,449  - 

สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 142,668  (1,366)  56,580  (2,488) 

รวม 297,671  (1,473)  108,605  (20,368) 

 

11 การเปลีย่นแปลงของหนีสิ้นทีเ่กดิจากกจิกรรมจัดหาเงนิ 
 

  งบการเงนิรวม 

 

 

 

เงินกูย้มื 

ระยะสั้น 

 

เงินกูย้มื 

ระยะยาว  หุน้กู ้

 หน้ีสินตาม

สญัญาเช่า

การเงิน  รวม 

  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  448,000  3,280,789  1,300,000  33,041  5,061,830 

การเปล่ียนแปลงจากกระแส 

เงินสดจากการจดัหาเงิน  

 

305,500 

 

(381,399)  - 

 

-  (75,899) 

การเปล่ียนแปลงอ่ืน           

สญัญาเช่าการเงิน  -  -  -  1,694  1,694 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561  753,500  2,899,390  1,300,000  34,735  4,987,625 

 

  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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เงินกูย้มืระยะสั้น

จากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

  

เงินกูย้มื 

ระยะสั้น 

 

เงินกูย้มื 

ระยะยาว  หุน้กู ้

 หน้ีสินตาม

สญัญาเช่า

การเงิน  รวม 

  (พันบาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561  383,000  358,000  3,233,988  1,300,000  30,166  5,305,154 

การเปล่ียนแปลงจากกระแส             

เงินสดจากการจดัหาเงิน  

 

(72,000) 

  

395,500 

 

(359,511   - 

 

-  (36,011) 

การเปล่ียนแปลงอ่ืน             

สญัญาเช่าการเงิน  -  -  -  -  2,545  2,545 

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561  311,000  753,500  2,874,477  1,300,000  32,711  5,271,688 

 

12 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่า

หุน้ 

2561  2560 

 ต่อหุน้ จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น / พันบาท) 

ทุนจดทะเบยีน         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม          

- หุน้สามญั 100 20,000  2,000,000  20,000  2,000,000 

ลดมูลค่าหุน้         

- จากหุน้ละ 100 บาทเป็นหุน้ละ 5 บาท 5 380,000  -  -  - 

ออกหุน้ใหม่ 5 105,000  525,000  -  - 

ณ วนัที ่30 กนัยายน / 31 ธันวาคม        

- หุ้นสามัญ 100 -  -  20,000  2,000,000 

- หุ้นสามัญ 5 505,000  2,525,000  -  - 

หุ้นทีอ่อกและชําระแล้ว         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม          



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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 มูลค่า

หุน้ 

2561  2560 

 ต่อหุน้ จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน  จาํนวนหุน้  จาํนวนเงิน 

 (บาท) (พันหุ้น / พันบาท) 

- หุน้สามญั 100 20,000  2,000,000  20,000  2,000,000 

ลดมูลค่าหุน้         

- จากหุน้ละ 100 บาทเป็นหุน้ละ 5 บาท 5 380,000  -  -  - 

ณ วนัที ่30 กนัยายน / 31 ธันวาคม        

หุ้นสามัญ 100 -  -  20,000  2,000,000 

หุ้นสามัญ 5 400,000  2,000,000  -  - 

 

ในการประชุมคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษทั

จากเดิมหุ้นละ 100 บาท เป็นหุ้นละ 5 บาท ซ่ึงทาํให้จาํนวนหุ้นของบริษทัเพิ่มข้ึนจาํนวน 380,000,000 หุ้น จากเดิม 

20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท เป็น 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท นอกจากน้ี ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติั 

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัเป็นจาํนวนเงิน 525,000,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัจาํนวน 105,000,000 หุน้ ซ่ึงทาํให ้

ทุนจดทะเบียนของบริษทัเพ่ิมข้ึนจากเดิม 2,000,000,000 บาท เป็น 2,525,000,000 บาท และจาํนวนหุ้นของบริษทั

เพิ่มข้ึนจากเดิม 400,000,000 หุน้ เป็น 505,000,000 หุน้ 

 

เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2561 บริษทัได้จดทะเบียนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวด้งักล่าวขา้งตน้และเพิ่มทุนจด

ทะเบียนของบริษทักบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้ 
 

13 สํารอง 
 

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะต้องจัดสรรทุนสํารอง 

(“สํารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า

สาํรองดงักล่าวมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  เงินสาํรองน้ีจะนาํไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

ในระหวา่งปี 2561 บริษทัจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 13.6 ลา้นบาท 
 

ในระหวา่งปี 2560 บริษทัจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 27 ลา้นบาท 

14 ส่วนงานดาํเนินงาน 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 กลุ่มบริษทัไดเ้ปล่ียนแปลงเกณฑ์ในการนาํเสนอและเปิดเผยขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงาน      
ส่งผลให้ข้อมูลทางการเงินของกลุ่มบริษัทถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนงาน จากเดิมท่ีมีการแสดงข้อมูลจาํแนกตาม 
ส่วนงานเพียง 3 ส่วนงาน เน่ืองจากการใหเ้ช่าพื้นท่ี ถูกพิจารณาว่ามียอดคงเหลือมีสาระสาํคญัต่องบการเงินรวม กลุ่ม

บริษทัไดป้รับยอ้นหลงัการแสดงขอ้มูลตามส่วนงานสําหรับงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ของกลุ่มบริษทัเพื่อ

วตัถุประสงคใ์นการใหข้อ้มูลเปรียบเทียบ 

 

กลุ่มบริษทัมี 4 ส่วนงานท่ีรายงาน ดงัรายละเอียดขา้งล่าง ซ่ึงเป็นหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัของกลุ่มบริษทั หน่วยงาน

ธุรกิจท่ีสาํคญัน้ีผลิตสินคา้และให้บริการท่ีแตกต่างกนั และมีการบริหารจดัการแยกต่างหาก เน่ืองจากใชเ้ทคโนโลยี

และกลยุทธ์ทางการตลาดท่ีแตกต่างกนั ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานสอบทานรายงานการจดัการ

ภายในของแต่ละหน่วยงานธุรกิจท่ีสาํคญัอยา่งนอ้ยทุกไตรมาส การดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานของกลุ่ม

บริษทัโดยสรุปมีดงัน้ี 
 

• ส่วนงาน 1 การขายเฟอร์นิเจอร์ 

• ส่วนงาน 2 การผลิตเฟอร์นิเจอร์ 

• ส่วนงาน 3 การใหเ้ช่าพื้นท่ี 

• ส่วนงาน 4 อ่ืน ๆ  
 

ขอ้มูลผลการดาํเนินงานของแต่ละส่วนงานท่ีรายงานไดร้วมอยูด่งัขา้งล่างน้ี ผลการดาํเนินงานวดัโดยใชก้าํไรก่อน

ภาษีเงินไดข้องส่วนงาน ซ่ึงนาํเสนอในรายงานการจดัการภายในและสอบทานโดยผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ

ดาํเนินงานของกลุ่มบริษทั ผูบ้ริหารเช่ือว่าการใชก้าํไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผลการดาํเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ี

เหมาะสมในการประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม

เดียวกนั  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานทีร่ายงาน  

 
การขายเฟอร์นิเจอร์  การผลติเฟอร์นิเจอร์  การให้เช่าพืน้ที่ 

 อ่ืน ๆ  รายการตดับัญชีระหว่าง
กนั 

 
รวม 

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวันที่  

   30 กนัยายน  

 
2561 

 
 

2560 

  
2561 

 
 

2560 

  
2561 

 
 

2560 

  
2561 

 
 

2560 

  
2561 

 
 

2560 

  
2561 

 
 

2560 

 (พันบาท) 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 6,807,644  6,554,394  10,418  15,027  268,030  298,725  90,687  44,935  -  -  7,176,779  6,913,081 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 21,125  4,368  1,532,496  1,719,919  186,507  -  51,455  37,085  (1,791,583)  (1,761,372)  -  - 

รวมรายได้ 6,828,769  6,558,762  1,542,914  1,734,946  454,537  298,725  142,142  82,020  (1,791,583)  (1,761,372)  7,176,779  6,913,081 

                        ผลการดาํเนินงานตามส่วนงาน 2,578,649  2,424,944  419,833  460,863  149,945  148,659  70,093  40,148  (92,362)  (94,266)  3,126,158  2,980,348 
รายไดท่ี้ไม่ไดปั้นส่วน                     80,912  65,764 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                     (2,112,825)  (1,877,326) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย                     (500,447)  (480,336) 
ขาดทุนจากแผนการหยดุดาํเนิน                        
   กิจการของบริษทัยอ่ย                     (186,425)  - 
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนใน 
   บริษทัร่วม            

 
   

   
 

 
-  (28,981) 

ตน้ทุนทางการเงิน                     (128,175)  (138,738) 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้                     (103,066)  (92,457) 

กาํไรสําหรับงวด                     176,132  428,274 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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การขายเฟอร์นิเจอร์  การผลติเฟอร์นิเจอร์  การให้เช่าพืน้ที่ 

 อ่ืน ๆ  รายการตดับัญชีระหว่าง
กนั 

 
รวม 

   
2561 

 
 

2560 
  

2561 
 

 
2560 

  
2561 

 
 

2560 
  

2561 
 

 
2560 

  
2561 

 
 

2560 
  

2561 
 

 
2560 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ส่วนงาน                        
  ณ วันที ่30 กนัยายน /          
  31 ธันวาคม 11,058,654  11,209,748  1,962,272  2,283,777  1,170,641  1,020,649 

 
421,097  400,032 

 
(2,488,862)  (2,599,132) 

 
12,123,802  12,315,074 

หนีสิ้นรวม                        
  ณ วันที ่30 กนัยายน /   
  31 ธันวาคม 7,597,363  7,478,284  726,098  800,507  439,134  350,810 

 
31,024  30,245 

 
(990,040)  (998,074) 

 
7,803,579  7,661,772 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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15 ภาษเีงนิได้ 
 

การรับรู้ภาษีเงินไดข้ึ้นอยูก่บัการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของฝ่ายบริหารเก่ียวกบัอตัราภาษีเงินไดป้ระจาํปีถวัเฉล่ียถ่วง

นํ้ าหนกัท่ีคาดไวส้ําหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใชก้บัรายไดก่้อนภาษีเงินไดข้องงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้

แทจ้ริงรวมของกลุ่มบริษทัและบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ืองเป็นระยะเวลาเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 คือร้อยละ  36.91 และ -3.56 ตามลําดับ  (30 กันยายน  2560: ร้อยละ 17.76 และ 9.31 ตามลําดับ) การ

เปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากปัจจยัเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีหักไดเ้พิ่มทางภาษี เช่นค่าอบรม  

ค่าเผื่อการด้อยค่า สิทธิประโยชน์ในการยกเวน้ภาษีเงินได้สําหรับเงินได้ท่ีจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการลงทุนใน

ทรัพยสิ์นและรายไดเ้งินปันผล 

 

16 กาํไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 คาํนวณจาก

กาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจาํนวนหุน้สามญัท่ีออกจาํหน่ายแลว้ระหวา่งงวดโดย

แสดงการคาํนวณดงัน้ี 
 

  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่
30 กนัยายน 

 
หมายเหต ุ

 
2561  

 
2560  

 
2561  

 
2560 

  (พันบาท /พันหุ้น) 

กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของ

บริษทั (ขั้นพืน้ฐาน) 

 
104,967  122,897  526,617  

 

73,907 

จํานวนหุ้นสามัญ (ขั้นพืน้ฐาน) 12 400,000  400,000  400,000  400,000 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท)  0.26  0.31  1.32  0.18 

     

     

     

     

     



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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  งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ  

สําหรับงวดเก้าเดอืนส้ินสุดวนัที ่
30 กนัยายน 

 
หมายเหต ุ

 
2561  

 
2560  

 
2561  

 
2560 

  (พันบาท /พันหุ้น) 

กาํไรทีเ่ป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของ

บริษทั (ขั้นพืน้ฐาน) 

 
307,142  425,205  525,610  

 

316,920 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก ณ วนัท่ี  
1 มกราคม 

 

20,000  20,000  20,000  20,000 

เพิ่มจาํนวนหุน้จากการลดมูลค่าหุน้ 12 380,000  380,000  380,000  380,000 

จํานวนหุ้นสามัญ (ขั้นพืน้ฐาน)  400,000  400,000  400,000  400,000 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท)  0.77  1.06  1.31  0.79 

 

17 เงนิปันผล 
 
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น เม่ือวนัท่ี 22 สิงหาคม 2561 มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรปี 2560 เป็นเงินปันผลใน

อตัราหุน้ละ 1.25 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 500 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 2561 

 

ในการประชุมผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2560 มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรปี 2559 เป็นเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 

10 บาท เป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 200 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดจ่้ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหว่างปี 2560 
 
18 เคร่ืองมือทางการเงนิ  

 

มูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายติุธรรม  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรวมถึง

ลาํดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมสําหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูล

มูลค่ายติุธรรมสาํหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมหากมูลค่าตาม

บญัชีใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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 งบการเงนิรวม 

 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 

30 กนัยายน 2561          

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายติุธรรม 

         

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 67,039  -  67,039  -  67,039 

          

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินทีไ่ม่ได้วดัมลูค่าด้วย

มูลค่ายติุธรรม           

ตราสารทุนอ่ืน ๆ 5,000  -  -  5,000  5,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,899,390  -  -  2,899,390  2,899,390 

หุน้กู ้ 1,300,000  -  1,297,654  -  1,297,654 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 34,735  -  -  44,464  44,464 

          

31 ธันวาคม 2560          

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายติุธรรม          

ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 141,754  -  141,754  -  141,754 

          

สินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน

ทางการเงินทีไ่ม่ได้วดัมลูค่าด้วย

มูลค่ายติุธรรม           

ตราสารทุนอ่ืน ๆ 5,000  -  -  5,000  5,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,280,788  -  -  3,280,788  3,280,788 

หุน้กู ้ 1,300,000  -  1,301,930  -  1,301,930 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 33,040  -  -  53,558  53,558 
 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 มูลค่า  มูลค่ายติุธรรม 

 ตามบญัชี  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 

 (พันบาท) 

30 กนัยายน 2561          

หน้ีสินทางการเงินทีไ่ม่ได้วดัมลูค่า

ด้วยมูลค่ายติุธรรม           

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 311,000  -  -  311,000  311,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 2,847,477  -  -  2,847,477  2,847,477 

หุน้กู ้ 1,300,000  -  1,297,654  -  1,297,654 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 32,711  -  -  42,656  42,656 

          

31 ธันวาคม 2560          

หน้ีสินทางการเงินทีไ่ม่ได้วดัมลูค่า

ด้วยมูลค่ายติุธรรม           

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 383,000  -  -  383,000  383,000 

เงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 3,233,988  -  -  3,233,988  3,233,988 

หุน้กู ้ 1,300,000  -  1,301,930  -  1,301,930 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 30,166  -  -  49,684  49,684 

 

การวดัมูลค่ายุตธิรรม  
 

เทคนิคการประเมินมูลค่าและข้อมูลทีไ่ม่สามารถสังเกตได้ทีม่นัียสําคญั  
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงเทคนิคการประเมินมูลค่าและขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดท่ี้มีนยัสาํคญัท่ีใชใ้นการวดัมูลค่า

ยุติธรรมระดบั 2 และระดบั 3 ของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมในงบแสดงฐานะการเงิน ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

 



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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เคร่ืองมือทางการเงนิทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้  การกาํหนดราคาสัญญาซ้ือขายล่วงหน้า มูลค่ายติุธรรมอา้งอิง

ราคาซ้ือขายสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ ณ 

วนัท่ีรายงาน และมูลค่าปัจจุบนัคาํนวณโดยอ้างอิงจาก

เส้นอตัราผลตอบแทนของหลกัทรัพยท่ี์มีสินเช่ือคุณภาพ

ดีในสกลุเงินท่ีเก่ียวขอ้ง 

เงินลงทุนในหน่วยลงทุนในความตอ้งการของ

ตลาดท่ีเป็นเงินลงทุนเผือ่ขาย 

 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 

 

เคร่ืองมือทางการเงนิทีไ่ม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม  
 

ประเภท  เทคนิคการประเมินมูลค่า 

หุน้กู ้  อา้งอิงจากราคานายหนา้ 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน  การคิดลดกระแสเงินสด 

 

   มูลค่ายติุธรรมของตราสารทุนอ่ืน ๆ เป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี 
 

มูลค่ายติุธรรมของเงินกูย้มืเป็นมูลค่าท่ีใกลเ้คียงกบัราคาท่ีบนัทึกในบญัชี เน่ืองจากส่วนใหญ่ของเคร่ืองมือทาง

การเงินเหล่าน้ีมีดอกเบ้ียในอตัราตลาด 
  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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19 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั 
 

 งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 30 กนัยายน 

2561 
 

31 ธนัวาคม 

2560 

 30 กนัยายน 

2561 
 

31 ธนัวาคม 

2560 

 (พันบาท) 

จํานวนเงินขั้นต่ําที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน

ภายใต้สัญญาเช่าดาํเนินงานทีบ่อกเลกิไม่ได้ 

       

ภายในหน่ึงปี 193,610  143,093  166,323  136,998 

หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 345,047  330,204  324,590  314,480 

หลงัจากหา้ปี 1,427,086  1,258,466  1,413,519  1,237,741 

รวม 1,965,743  1,731,763  1,904,432  1,689,219 

 
ภาระผกูพนัอ่ืน ๆ        

เลตเตอร์ออฟเครดิตสาํหรับซ้ือสินคา้ 7,651  11,635  7,651  11,347 

สญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ 48,037  36,578  48,037  36,578 

หนงัสือคํ้าประกนัจากธนาคาร  1,530,942  1,515,613  1,521,751  1,498,179 

รวม 1,586,630  1,563,826  1,577,439  1,546,104 

 

สัญญาเช่าท่ีดิน 
 

บริษทัและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงทาํสัญญาเช่าท่ีดินหลายแห่ง กลุ่มบริษทัจ่ายชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือนรวมเดือนละ  

7.1 ลา้นบาท สญัญามีระยะเวลา 30 ปี และจะส้ินสุดภายในปี 2562 - 2590  

  



บริษัท อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

(เดิมช่ือ บริษทั อนิเด็กซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จํากดั) 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

  

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

(นายพิศิษฐ ์ ปัทมสตัยาสนธิ)                                       (นางสาวกฤษชนก  ปัทมสตัยาสนธิ) 
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20 การจัดประเภทรายการใหม่ 
 

นอกจากน้ีรายการบางรายการในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 ไดมี้การจดั

ประเภทรายการใหม่ ดงัน้ี  

 

 2560 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

 

ก่อนจดั

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

 

จดัประเภท

ใหม่ 

 

 

 

หลงัจดั

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

ก่อนจดั

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

 

จดัประเภท

ใหม่ 

 

 

 

หลงัจดั

ประเภท

ใหม่ 

 (พันบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ            

   ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560            

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 466,098  (209,537)  256,561  411,022  (209,537)  201,485 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 1,965,809  208,299  2,174,108  1,948,799  208,297  2,157,096 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,030,445  1,238  1,031,683  1,038,103  1,240  1,039,343 

   -      -   
            

 

 2559 

 งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

 

ก่อนจดั

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

 

จดัประเภท

ใหม่ 

 

 

 

หลงัจดั

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

ก่อนจดั

ประเภท

ใหม่ 

 

 

 

 

จดัประเภท

ใหม่ 

 

 

 

หลงัจดั

ประเภท

ใหม่ 

 (พันบาท) 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ            

   ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559            

ตน้ทุนการใหบ้ริการ 436,094  (210,193)  225,901  408,190  (210,193)  197,997 

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 1,957,156  273,229  2,230,385  1,944,528  273,229  2,217,757 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,049,276  (63,036)  986,240  920,444  (63,036)  857,408 

   -      -   
            

การจดัประเภทรายการใหม่น้ีเน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจกบักลุ่มบริษทัและบริษทัมากกวา่ 
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