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Spirit of Excellence



             บริษัท เอสไอเอสบี จำ�กัด (มห�ชน) (“บริษัทฯ” 

หรือ “SISB”) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 

26 มิถุน�ยน 2544 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่ม

แรก 8 ล้�นบ�ท โดยกลุ่มผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนน�น�ช�ติช�วไทยและช�วสิงคโปร์ 

ซึ่งเล็งเห็นถึงคว�มสำ�คัญของก�รเรียนก�ร

สอนด้วยหลักสูตรที่มีคว�มโดดเด่นทั้ง ด้�น

คณิตศ�สตร์    และวิทย�ศ�สตร์  รวมทั้งได้

เรียนรู้ ภ�ษ�อังกฤษ และภ�ษ�จีน ไปในเวล�เดียวกัน ประกอบกับคว�มต้องก�รของทั้งครอบครัวช�วไทยและช�วต่�งช�ติ

ที่ต้องก�รให้บุตรหล�นได้รับก�รศึกษ�หลักสูตรน�น�ช�ติในสังคมที่มีคว�มหล�กหล�ยท�งวัฒนธรรมเพิ่มม�กขึ้นอย่�งต่อ

เนื่อง บริษัทฯ จึงได้จัดตั้ง “โรงเรียนน�น�ช�ติสิงคโปร์กรุงเทพฯ” (Singapore International School of Bangkok) ขึ้น 

ต่อม�ในปี 2552 โรงเรียนน�น�ช�ติสิงค์โปร์กรุงเทพฯ ได้รับอนุญ�ตให้จัดก�รเรียนก�รสอนในระดับมัธยมศึกษ�เพิ่มเติม 

โดยใช้หลักสูตรก�รศึกษ�ของประเทศสิงคโปร์ ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริห�รในก�รมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจ

เกี่ยวกับโรงเรียนน�น�ช�ติชั้นนำ� และเพื่อตอบสนองคว�มต้องก�รก�รศึกษ�หลักสูตรน�น�ช�ติที่เพิ่มขึ้นอย่�งต่อเนื่อง 

บริษัทฯ จึงได้ขย�ยก�รประกอบธุรกิจโรงเรียนน�น�ช�ติเพิ่มเติม ไปยังพื้นที่ที่เป็นแหล่งลูกค้�เป้�หม�ยของบริษัทฯ ทั้งใน

เขตกรุงเทพมห�นครและปริมณฑลรวมทั้งต่�งจังหวัด เพื่อยกระดับคุณภ�พก�รศึกษ�ให้เทียบเท่�ม�ตรฐ�นระดับส�กล

ด้วยคว�มมุ่งมั่นในคว�มเป็นเลิศ ทำ�ให้บริษัทฯ ได้รับคว�มไว้ว�งใจจ�กกลุ่มผู้ปกครองเพิ่มม�กขึ้นม�โดยตลอด และเพื่อ

รองรับก�รเติบโตดังกล่�ว บริษัทฯ จึงมีก�รเพิ่มทุนอย่�งต่อเนื่อง จนปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำ�ระแล้ว

จำ�นวน 340 ล้�นบ�ท และเมื่อวันที่ 4 มิถุน�ยน 2561 ได้ทำ�ก�รแปรสภ�พเป็นบริษัทมห�ชนจำ�กัด พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อ

เป็น “บริษัท เอสไอเอสบี จำ�กัด (มห�ชน)

บริษัท เอสไอเอสบี จำ�กัด (มห�ชน)

โดยบริษัทฯ ได้รับใบอนุญ�ตจัดตั้งโรงเรียนในระบบ จ�ก

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รศึกษ�เอกชน เมื่อวันที่ 

24 สิงห�คม 2544 ซึ่งเป็นสถ�นศึกษ�แห่งแรกในประเทศไทย

ท่ีนำ�หลักสูตรก�รศึกษ�ของประเทศส�ธ�รณรัฐสิงคโปร์ม�ใช้

เป็นหลักสูตรพื้นฐ�นในก�รจัดเรียนก�รสอน โดยเริ่มเปิดสอน

ในระดับก่อนประถมศึกษ�ถึงระดับประถมศึกษ�ที่ 154 ซอย

เอกมัย 14 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒน� กรุงเทพฯ



เรียนท่�นผู้ถือหุ้น

     SISB นับตั้งเเต่ก่อตั้งม�จนถึงปีที่ 18 ได้ปฎิบัติต�มวัตถุประสงค์หลัก

ที่ต้องก�รพัฒน�ก�รศึกษ�เเละยกระดับม�ตรฐ�นก�รศึกษ�ในประเทศไทย

ให้ทัดเทียมกับระดับส�กลโดยไม่ได้มุ่งเเสวงห�กำ�ไรสูงสุด บริษัทมีก�รเจริญ 

เติบโตอย่�งมั่นคงจ�กก�รเป็นผู้รับใบอนุญ�ตจัดต้ังโรงเรียนในระบบต�ม 

พระร�ชบัญญัติโรงเรียนเอกชนประเภทโรงเรียนน�น�ช�ติ

ก�รนำ�บริษัทเข้�จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์เเห่งประเทศไทยนั้น

เนื่องจ�กเป็นโรงเรียนเเรก จึงอ�จทำ�ให้เกิดข้อวิพ�กษ์วิจ�รณ์ในหล�ย

มุมมอง    ในเจตน�ของคณะกรรมก�รนั้น ก�รจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์

คือก�รเปิดโอก�สให้ส�ม�รถระดมทุน เพื่อใช้ในก�รปรับปรุงเเละยกระดับม�ตรฐ�นก�รศึกษ� ให้สู่ระดับส�กล 

คณะกรรมก�รจะดำ�เนินก�รให้มีนโยบ�ยเเละควบคุมกำ�กับ ให้มีก�รปฎิบัติต�มหลักเกณฑ์ของหน่วยง�นกำ�กับ ต�มหลัก

ธรรม�ภิบ�ล เเละด้วยคว�มรับผิดชอบต่อสังคม 

ในน�มของคณะกรรมก�รบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้น  คณะกรรมก�รบริห�ร คณะบริห�ร เจ้�หน้�ที่ ตลอดจน ผู้เกี่ยวข้อง

กับกิจก�รของบริษัท บริษัทจะดูเเลเเละร่วมมือในก�รพัฒน�โรงเรียนในสังกัดให้มีม�ตรฐ�นก�รศึกษ� ไปสู่ระดับส�กล 

เเละก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เเก่ประเทศในอน�คต

น�ยนนทิกร ก�ญจนะจิตร�

ประธานกรรมการเเละกรรมการอิสระ

ส�รจ�กประธ�นกรรมก�ร
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Dear Shareholders

LANDMARK YEAR

The past year was a landmark year for SISB. On November 29, the 
company’s shares commenced trading on the mai of the Stock Exchange 
of Thailand. This was the culmination of years of hard work by various 
stakeholders. 

READY FOR THE NEXT STEP

Our successful listing is just the start of the next leg of the company’s 
journey. The funds raised will be channeled towards the development 
of our students, which has been, and will continue to be our priority.

Pracha Uthit campus will be refurbished and refreshed, with the 
addition of facilities and tools to help our students develop skills 

that will put them in good stead for the future. More collaboration areas will be set up around the campus to 
encourage interaction between students, and to promote the generation of creativity. 

The latest technology and teaching facilities, such as interactive smart boards, will be implemented so as to take 
our students’ learning to the next level.     

IMMEDIATE GOALS

In the immediate term, the company has identified these areas of focus to improve the company. 

First, the company will devote resources to boost student enrolment. In the last few years, we have increased our 
capacity, with the expansion of Pracha Uthit campus and the addition of Thonburi and Chiangmai campuses. In 
view of current trends, our marketing will be focused on digital and social media platforms, so as to maximise the 
reach of our recruitment campaigns. 

We will also be paying attention to the emerging markets in the region, such as Cambodia, Laos, Myanmar and 
Vietnam, in addition to China, to ensure that SISB becomes “the leading education provider, making quality 
education accessible to all”, which is in line with our company vision.

Second, the best teaching talents will be sourced from around the world to ensure that our students are receiving 
the best education possible, and also to raise the teaching standards of our schools.

ส�รจ�กประธ�นกรรมก�รบริห�ร
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INNOVATING FOR THE FUTURE

It is the company’s commitment to keep on innovating so that we are not left behind by this ever-changing world. 
That commitment applies not just to our business practices but to the curriculum used in our schools as well. 

That is why we are devoting resources to improving and innovating the curriculum that our schools use, so that 
our students are prepared holistically once they graduate from SISB.

The SISB Sixth Form School located at Pracha Uthit campus has applied to offer the International Baccalaureate 
Diploma Programme (IBDP). It is a candidate school and has cleared its first round of consultation and inspection. 
SISB will apply for the authorisation by April 1, 2019 and we look forward to offer the IBDP from August 2020. 

CARING FOR OUR COMMUNITY

Just as we take pride in our education excellence, we also 
aspire to cultivate a community that is compassionate and 
considerate to one another. The company has initiated 
and carried out projects to reach out to the community, 
including the following. 

Corporate Social Responsibility-English Language Project

The SISB CSR-English Language Project was launched on Oct 1, 2016. Through this programme, SISB students, 
parents, teachers and staff play their part to provide English lessons to students from Praram 9 Kanchanapisek 
School without basic English knowledge. A total of 280 students have benefited from this project and, this year, 
we had 13 teachers, 58 students and members of the parent support team volunteering their time and energy.

We Give We Share

In 2013, we launched this initiative to involve our students, parents and teachers in community projects. Over 
the years, this project has evolved into fundraising events where parents, students and staff get together to raise 
funds for and engage with underprivileged schools situated in the border cities of Thailand. In Dec 2018, we 
visited the Suntonvach Border Patrol Police School in Kanchanaburi, and we look forward to doing more in the 
years to come.  

I would like to thank members of the SISB family for their strong support, the Board for their guidance, and our 
partners and shareholders for being with us always. The journey of SISB has just begun, and I’m confident that 
with every stakeholder working as one, we will be able to make full use of the opportunities that lie ahead and 
maximise the potential of the company. 

Yours sincerely,

Kelvin Yew Hock Koh
Chief Executive Officer

It is the company’s 
commitment to keep 

on innovating

“
”
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

จดุเด่นทางการเงิน 
 

งบก าไรขาดทุน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา       

- รำยไดจ้ำกกำรจดักำรศกึษำ 570.45 93.73 695.28 93.16 875.36 92.40 
- รำยไดค้ำ่สมคัรเรยีนและคำ่แรกเขำ้ 27.16 4.46 35.56 4.76 48.62 5.13 

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 597.61 98.20 730.84 97.92 923.98 97.53 
รายได้จากการจ าหน่ายอปุกรณ์ทางการศึกษา 5.77 0.95 7.20 0.97 8.48 0.89 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 603.38 99.15 738.04 98.89 932.46 98.43 
รำยไดอ้ื่น 5.21 0.85 8.31 1.11 14.90 1.57 
รวมรายได้ 608.58  100.00  746.35  100.00  947.35 100.00 
ก าไรสทุธิ 69.83 11.47 17.92 2.40 103.52 10.93 

 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รวมสินทรพัย ์ 1,469.12 100.00 1,725.14 100.00 2,425.31 100.00 

- สนิทรพัยห์มนุเวยีน  127.33  8.67  196.35  11.38  942.06  38.84 
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 1,341.79 91.33 1,528.79 88.62 1,483.25 61.16 

รวมหน้ีสิน 1,280.57  87.17 1,538.04  89.15 827.29  34.11 
   -หน้ีสนิหมนุเวยีน  537.16  36.56 848.83 49.20 523.70 21.59 
   -หน้ีสนิไม่หมนุเวยีน 743.41 50.60 689.21  39.95 303.59  12.52 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 188.56   12.83 187.10   10.85 1,598.02  65.89 

 
 

อตัราส่วน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
- EBITDA Margin 20.06 20.01 27.13 
- อตัรำหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 6.79 8.22 0.52 
- อตัรำหน้ีสนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 2.92 4.19 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

004 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

จดุเด่นทางการเงิน 
 

งบก าไรขาดทุน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา       

- รำยไดจ้ำกกำรจดักำรศกึษำ 570.45 93.73 695.28 93.16 875.36 92.40 
- รำยไดค้ำ่สมคัรเรยีนและคำ่แรกเขำ้ 27.16 4.46 35.56 4.76 48.62 5.13 

รวมรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 597.61 98.20 730.84 97.92 923.98 97.53 
รายได้จากการจ าหน่ายอปุกรณ์ทางการศึกษา 5.77 0.95 7.20 0.97 8.48 0.89 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 603.38 99.15 738.04 98.89 932.46 98.43 
รำยไดอ้ื่น 5.21 0.85 8.31 1.11 14.90 1.57 
รวมรายได้ 608.58  100.00  746.35  100.00  947.35 100.00 
ก าไรสทุธิ 69.83 11.47 17.92 2.40 103.52 10.93 

 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รวมสินทรพัย ์ 1,469.12 100.00 1,725.14 100.00 2,425.31 100.00 

- สนิทรพัยห์มนุเวยีน  127.33  8.67  196.35  11.38  942.06  38.84 
- สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 1,341.79 91.33 1,528.79 88.62 1,483.25 61.16 

รวมหน้ีสิน 1,280.57  87.17 1,538.04  89.15 827.29  34.11 
   -หน้ีสนิหมนุเวยีน  537.16  36.56 848.83 49.20 523.70 21.59 
   -หน้ีสนิไม่หมนุเวยีน 743.41 50.60 689.21  39.95 303.59  12.52 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 188.56   12.83 187.10   10.85 1,598.02  65.89 

 
 

อตัราส่วน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
- EBITDA Margin 20.06 20.01 27.13 
- อตัรำหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ 6.79 8.22 0.52 
- อตัรำหน้ีสนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ 2.92 4.19 0.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

ข้อมลูทางการเงินโดยสรปุ 
 

รายได้รวม                            ก าไรสทุธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายได้ค่าธรรมเนียมทางการศึกษาและบริการ        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบแสดงฐานะการเงิน                                                                               อตัราหน้ีต่อผูถ้ือหุ้นและอตัราหน้ีท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อผูถ้ือหุ้น           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก ำไรก่อนดอกเบีย้ ภำษ ีค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย และ
อตัรำก ำไรก่อนดอกเบีย้ ภำษ ีค่ำเส่ือมรำคำแล้วค่ำตัดจ ำหน่ำย 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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น�ยยิว ฮอค โคว
กรรมการเเละประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

น�ยนนทิกร ก�ญจนะจิตร�
ประธานกรรมการเเละกรรมการอิสระ

น�งส�ววิล�วัณย์ แก้วกนกวิจิตร
กรรมการเเละผู้อํานวยการฝ่ายรับสมัครเข้าศึกษา

น�ยมีชัย ประเสริฐศรี 
กรรมการ

น�ยฉัตรพี ตันติเฉลิม
กรรมการอิสระเเละประธานกรรมการตรวจสอบ

น�ยประสิทธชัย กฤษณยรรยง
กรรมการอิสระเเละกรรมการตรวจสอบ

น�งส�วสุมิตร� ทรงพัฒนะโยธิน
เลขานุการบริษัท

น�งส�วไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล
กรรมการอิสระเเละกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมก�ร
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น�ยยิว ฮอค โคว
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

น�ยเอ็ดมัน ลิม
ผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ

น�งส�ววิล�วัณย์ แก้วกนกวิจิตร
ผู้อํานวยการฝ่ายรับสมัครนักเรียน

น�งป�นทิพย์ กลยนีย์
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน

น�งส�วเอื้อมพร วร�วัฒนธำ�รง
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี

น�งส�วสุนันท� ลีล�แสงส�ย
ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

น�ยตง ตวน เหงี่ยม
ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

คณะผู้บริห�ร
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SISB



Board of Directors
SISB Public Company Limited

It is in our best interest 
to provide a learning 

environment that develop 
students to their fullest 

potential

“



การประกอบธุรกิจ



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

การประกอบธรุกิจ 
 
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธรุกิจ 
 

บริษัท เอสไอเอสบี จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SISB”) จดทะเบียนจดัตัง้เมื่อวนัที่ 26 มิถุนำยน 2544 โดยมี
วตัถุประสงคห์ลกัที่ต้องกำรพฒันำกำรศกึษำและยกระดบัมำตรฐำนกำรศึกษำในประเทศไทยใหท้ดัเทยีมกบัระดบัสำกลโดยไม่ได้มุ่ง
แสวงหำก ำไรสูงสุด ดว้ยทุนจดทะเบียนเริม่แรก 8 ล้ำนบำท ซึ่งเกดิจำกกลุ่มผู้ปกครองนักเรยีนโรงเรยีนนำนำชำติชำวไทยและ
ชำวสงิคโปร์ที่เล็งเหน็ถึงควำมส ำคญัของกำรเรยีนกำรสอนด้วยหลกัสูตรที่มีควำมโดดเด่นทัง้ด้ำนคณิตศำสตร์ วทิยำศำสตร์ 
รวมทัง้ได้เรียนรู้ภำษำอังกฤษและภำษำจีนไปในเวลำเดียวกัน  ประกอบกบัควำมต้องกำรของทัง้ครอบครวัชำวไทยและ
ชำวต่ำงชำตทิีต่อ้งกำรใหบุ้ตรหลำนไดร้บักำรศกึษำหลกัสตูรนำนำชำตทิีม่คีวำมหลำกหลำยทำงสงัคมและวฒันธรรมเพิม่มำกขึน้
อย่ำงต่อเน่ือง บรษิทัฯ จงึได้จดัตัง้ “โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ” (Singapore International School of Bangkok) ขึน้ 
โดยบรษิทัฯ ไดร้บัใบอนุญำตจดัตัง้โรงเรยีนในระบบ จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรศกึษำเอกชน เมื่อวนัที ่24 สงิหำคม 
2544  ซึ่งเป็นสถำนศกึษำแห่งแรกในประเทศไทยที่น ำหลกัสูตรกำรศกึษำของประเทศสงิคโปร์มำใช้เป็นหลกัสูตรพืน้ฐำนในกำร
จดัเรยีนกำรสอน โดยเริม่เปิดสอนในระดบัก่อนประถมศกึษำถงึระดบัประถมศกึษำที่ 154 ซอยเอกมยั 14 แขวงคลองตนัเหนือ 
เขตวฒันำ กรุงเทพฯ ต่อมำในปี 2552 โรงเรยีนนำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ได้รบัอนุญำตให้จดักำรเรียนกำรสอนในระดบั
มธัยมศกึษำเพิม่เตมิ โดยใชห้ลกัสตูรกำรศกึษำของประเทศสงิคโปร ์

เพื่อรองรบัจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่ขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ในปี 2555 บรษิทัฯ จงึได้ลงทุนก่อสร้ำงอำคำรเรยีนเพิ่มเตมิและยำ้ย
สถำนที่ตัง้ของโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รุงเทพฯ ไปยงัซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลลีำ 1) แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง 
กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถำนที่ตัง้ของโรงเรยีนในปัจจุบนั บนที่ดนิขนำดกว่ำ 20-2-71.3 ไร่ โดยมอีุปกรณ์กำรเรยีนกำรสอนและสิง่
อ ำนวยควำมสะดวกที่ครบครนัและทนัสมยั เช่น หอ้งสมุด หอ้งทดลองวทิยำศำสตร ์หอ้งคอมพวิเตอร ์หอ้งประชุมอเนกประสงค ์
สระว่ำยน ้ำ สนำมบำสเกตบอล และสนำมเด็กเล่น เป็นต้น และในปีเดียวกนัได้รบัอนุญำตให้จดักำรเรียนกำรสอนในระดบั
มธัยมศกึษำตอนปลำยเพิม่เตมิ โดยใชห้ลกัสตูรกำรศกึษำของสหรำชอำณำจกัร  

ด้วยวิสยัทศัน์ของผู้บริหำรในกำรมุ่งมัน่ที่จะเป็นบริษทัฯ ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกบัโรงเรียนนำนำชำติชัน้น ำ และเพื่อ
ตอบสนองควำมต้องกำรกำรศึกษำหลกัสูตรนำนำชำติที่เพิม่ขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง บรษิทัฯ จงึได้ขยำยกำรประกอบธุรกิจโรงเรยีน
นำนำชำติเพิ่มเติม ไปยงัพื้นที่ที่เป็นแหล่งลูกค้ำเป้ำหมำยของบริษัทฯ ทัง้ในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลรวมทัง้
ต่ำงจงัหวดั  โดยในปี 2556 บรษิทัฯ ได้รบัโอนใบอนุญำตจดัตัง้โรงเรยีนในระบบ ประเภทโรงเรยีนนำนำชำติของ “โรงเรยีน
นำนำชำตนิันทวรรณ” ซึ่งตัง้อยู่ที่อ ำเภอบำงพลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร จำกบรษิทัเอกชนแห่งหน่ึง และเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรยีน
นำนำชำติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ” (Singapore International School Suvarnabhumi) พร้อมกบัลงทุนปรบัปรุงสถำนศึกษำ และ
พฒันำหลกัสตูรกำรศกึษำใหเ้ป็นหลกัสตูรเดยีวกบัโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ  

ในปี 2559 บรษิทัฯ ไดร้่วมทุนในลกัษณะกิจกำรร่วมคำ้ (Joint Venture) กบักลุ่มนักธุรกจิชำวเชยีงใหมท่ีม่คีวำมสนใจใน
ธุรกจิเพื่อศกึษำ โดยไดจ้ดัตัง้บรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิจ ำกดั ขึน้ เพื่อประกอบธุรกจิเป็นผูร้บัใบอนุญำตจดัตัง้ “โรงเรยีนนำนำชำติ
สงิคโปรเ์ชยีงใหม่” (Singapore International School Chiangmai) โดยไดร้บัใบอนุญำตจดัตัง้จำกส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิ
กำรศกึษำเอกชน เมื่อวนัที ่28 ธนัวำคม 2559  

นอกจำกนัน้ ในปี 2559 บริษทัฯ ได้ลงทุนซื้อที่ดินขนำด 7 ไร่ ในเขตภำษีเจริญ และได้เริ่มโครงกำรก่อสร้ำงโรงเรยีน
นำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุร ีโดยบรษิทัฯ ไดร้บัใบอนุญำตจดัตัง้ “โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุร”ี (Singapore International School 
Thonburi) จำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศกึษำเอกชน เมื่อวนัที่ 10 ตุลำคม 2560  และเมื่อวนัที่ 11 กรกฎำคม 2561 
บริษทัฯ ได้รบัใบอนุญำตจดัตัง้ “โรงเรียนนำนำชำติสงิคโปร์เอกมยั” (Singapore International School Ekkamai) เพิ่มเติมจำก
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรศกึษำเอกชน 

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญักบักำรพฒันำคุณภำพกำรจดักำรเรยีนกำรสอน เพื่อยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำใหเ้ทยีบเท่ำมำตรฐำน
ระดบัสำกลดว้ยควำมมุ่งมัน่ในควำมเป็นเลศิ ท ำใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัควำมไวว้ำงใจจำกกลุ่มผูป้กครองเพิม่มำกขึน้มำโดยตลอด และเพื่อ
รองรบักำรเตบิโตดงักล่ำว บรษิทัฯ จงึมกีำรเพิม่ทุนอย่ำงต่อเน่ือง จนปัจจบุนับรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนและเรยีกช ำระแล้วจ ำนวน 470 
ล้ำนบำท เมื่อวนัที่ 4 มถิุนำยน 2561 ไดท้ ำกำรแปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั พรอ้มทัง้เปลี่ยนชื่อเป็น “บรษิทั เอสไอเอสบี 
จ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัฯ เขำ้จดทะเบยีนซือ้ขำยหลกัทรพัยว์นัแรกในตลำดหลกัทรพัย ์MAI ในวนัที ่29 พฤศจกิำยน 2561 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

1.1 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์และเป้าหมายการประกอบธรุกิจ 
 

  วิสยัทศัน์ (Vision) 
เป็นผูใ้หบ้รกิำรกำรศกึษำคุณภำพชัน้น ำ ทีทุ่กคนเขำ้ถงึได ้
“To be the leading education provider, making quality education accessible to all” 

 
  พนัธกิจ (Mission) 

เพื่อจดักำรศกึษำ ใหก้ำรสนบัสนุนและสง่เสรมินกัเรยีนทีม่คีวำมหลำกหลำย ใหเ้ป็นพลเมอืงโลกทีม่คีวำมรบัผดิชอบ 
“To educate, enhance and empower diverse learning communities to be contributing global citizens” 
 
เป้าหมายการด าเนินธรุกิจ 
1.  บรหิำรโรงเรยีนนำนำชำตใินกลุ่มบรษิทัฯ ใหเ้ป็นโรงเรยีนนำนำชำตชิัน้น ำในประเทศไทยและในภูมภิำค 
2. เพิม่จ ำนวนนกัเรยีนทัง้หมดภำยในกลุ่มใหม้ำกกวำ่ 4,000 คนภำยใน 3-5 ปี 
3. เพิม่โอกำสในกำรร่วมลงทุน หรอื ให้สทิธใินกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำและบริกำรของ SISB ทัง้ในประเทศ 

ประเทศในกลุ่มภูมภิำค CLMV และประเทศจนี  
 

  วิสยัทศัน์ทางการศึกษา (Vision) 
ปลูกฝังใหน้กัเรยีนเป็นผูเ้รยีนทีร่อบรู ้เป็นผูน้ ำ และเป็นพลเมอืงโลก 
“Every student will aspire to be a Scholar, a Leader and a Global Citizen” 

 
  พนัธกิจทางการศึกษา (Mission) 

เพื่อเป็นโรงเรยีนชัน้น ำระดบัโลกที่จดักำรศกึษำแบบองคร์วมใหแ้ก่นักเรยีนเพื่อพฒันำโลกใหด้ยีิง่ขึน้ 
 “To be a World Class School that provides the students with holistic education to make the world a better 
place.” 
 
ค่านิยม (Core Values) 
ปลูกฝังใหน้กัเรยีนมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงคด์ว้ยค่ำนิยม IR3 
I = Independence : พึง่ตนเองได ้
R = Respect : เคำรพในผูอ้ื่น 
R = Resilience : ปรบัตวัไดใ้นสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 
R = Responsibility  : มคีวำมรบัผดิชอบ 
 
คติพจน์ (Motto)  
จติวญิญำณแหง่ควำมเป็นเลศิ  
“Spirit of Excellence” 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

1.1 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์และเป้าหมายการประกอบธรุกิจ 
 

  วิสยัทศัน์ (Vision) 
เป็นผูใ้หบ้รกิำรกำรศกึษำคณุภำพชัน้น ำ ทีทุ่กคนเขำ้ถงึได ้
“To be the leading education provider, making quality education accessible to all” 

 
  พนัธกิจ (Mission) 

เพื่อจดักำรศกึษำ ใหก้ำรสนบัสนุนและสง่เสรมินกัเรยีนทีม่คีวำมหลำกหลำย ใหเ้ป็นพลเมอืงโลกทีม่คีวำมรบัผดิชอบ 
“To educate, enhance and empower diverse learning communities to be contributing global citizens” 
 
เป้าหมายการด าเนินธรุกิจ 
1.  บรหิำรโรงเรยีนนำนำชำตใินกลุ่มบรษิทัฯ ใหเ้ป็นโรงเรยีนนำนำชำตชิัน้น ำในประเทศไทยและในภูมภิำค 
2. เพิม่จ ำนวนนกัเรยีนทัง้หมดภำยในกลุ่มใหม้ำกกวำ่ 4,000 คนภำยใน 3-5 ปี 
3. เพิม่โอกำสในกำรร่วมลงทุน หรอื ให้สทิธใินกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำและบริกำรของ SISB ทัง้ในประเทศ 

ประเทศในกลุ่มภูมภิำค CLMV และประเทศจนี  
 

  วิสยัทศัน์ทางการศึกษา (Vision) 
ปลูกฝังใหน้กัเรยีนเป็นผูเ้รยีนทีร่อบรู ้เป็นผูน้ ำ และเป็นพลเมอืงโลก 
“Every student will aspire to be a Scholar, a Leader and a Global Citizen” 

 
  พนัธกิจทางการศึกษา (Mission) 

เพื่อเป็นโรงเรยีนชัน้น ำระดบัโลกที่จดักำรศกึษำแบบองคร์วมใหแ้ก่นักเรยีนเพื่อพฒันำโลกใหด้ยีิง่ขึน้ 
 “To be a World Class School that provides the students with holistic education to make the world a better 
place.” 
 
ค่านิยม (Core Values) 
ปลูกฝังใหน้กัเรยีนมคีณุลกัษณะอนัพงึประสงคด์ว้ยค่ำนิยม IR3 
I = Independence : พึง่ตนเองได ้
R = Respect : เคำรพในผูอ้ื่น 
R = Resilience : ปรบัตวัไดใ้นสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 
R = Responsibility  : มคีวำมรบัผดิชอบ 
 
คติพจน์ (Motto)  
จติวญิญำณแหง่ควำมเป็นเลศิ  
“Spirit of Excellence” 

 

  

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
  พฒันำกำรทีส่ ำคญัของบรษิทัฯ ในช่วงระยะเวลำทีผ่ำ่นมำ มรีำยละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
 
 

ปี 2544 
 จดทะเบยีนจดัตัง้บรษิทัฯ ในนำม “บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั” ดว้ยทุนจดทะเบยีน 8 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่26 มถิุนำยน 2544 
 ไดร้บัใบอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศกึษำเอกชนใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนในระบบประเภทโรงเรยีนนำนำชำติ

ในชื่อ “โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ” (Singapore International School of Bangkok) เมื่อวนัที่ 24 สงิหำคม 2544 
ส ำหรบัเปิดสอนในระดบัก่อนประถมศกึษำถงึระดบัประถมศกึษำ 

ปี 2545 
 เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 2 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ 8 ล้ำนบำท เป็น 10 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้นบุรมิสทิธิ

ใหมจ่ ำนวน 20,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 100 บำท เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในกจิกำร 
ปี 2549 
 โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ได้รบักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรประเมินผลสอบของประเทศสิงคโปร์ (The 

Singapore Examination and Assessment Board : SEAB) ให้ เ ป็นศูนย์กลำงกำรสอบส ำหรับนั กเรียนระดับชั ้น
ประถมศกึษำของโรงเรยีนนำนำชำตหิลกัสตูรสงิคโปร ์(International Primary School Leaving Examination : iPSLE)  

ปี 2552 
 โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รุงเทพฯ ไดร้บัอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศกึษำเอกชนใหจ้ดักำรเรยีน

กำรสอนในระดบัมธัยมศกึษำตอนต้นเพิม่เตมิ 
ปี 2553 
 เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีต่รำไวจ้ำกหุน้ละ 100 บำท เป็น 10 บำท 
 เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 90 ลำ้นบำท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ 10 ลำ้นบำท เป็น 100 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญั

ใหมจ่ ำนวน 9,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในกจิกำร 
 โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รุงเทพฯ ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศกึษำจำกส ำนักงำนรบัรองมำตรฐำนและ

ประเมนิคณุภำพกำรศกึษำ (องคก์ำรมหำชน) (สมศ.) 
ปี 2554 
 โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ได้รบักำรรบัรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำจำกสภำโรงเรียนนำนำชำติ 

(Council of International Schools : CIS) 
 โรงเรยีนนำนำชำติสงิคโปร์กรุงเทพฯ ได้รบักำรอนุมตัิและรบัรองจำกศูนย์สอบนำนำชำตขิองมหำวทิยำลยัเคมบรดิจ์ 

(University of Cambridge International Examinations : CIE) ให้เป็นศูนย์สอบและด ำเนินกำรสอบวดัระดบัคุณภำพ
ควำมรูค้วำมสำมำรถของเคมบรดิจ ์(IGCSE) และกำรสอบระดบัมธัยมปลำย (AS/A Level) 

 โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รุงเทพฯ ไดร้บัแต่งตัง้จำกวทิยสถำนแห่งวฒันธรรมตะวนัออก (OCA) ใหเ้ป็นศูนยท์ดสอบ
วดัระดบัควำมรูภ้ำษำจนี (HSK) ของส ำนกังำนสง่เสรมิกำรเรยีนกำรสอนภำษำจนีนำนำชำต ิ(Hanban) 

ปี 2555 
 ยำ้ยทีต่ ัง้ส ำนกังำนและยำ้ยทีต่ ัง้ของโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ จำกซอยเอกมยั 14 ถนนสขุมุวทิ 63 แขวงคลอง

ตนัเหนือ เขตวฒันำ กรงุเทพฯ มำทีซ่อยรำมค ำแหง 39 (เทพลลีำ 1) แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรงุเทพฯ  
 โรงเรยีนนำนำชำติสงิคโปร์กรุงเทพฯ ได้รบัอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศึกษำเอกชนให้จดักำร

เรยีนกำรสอนในระดบัมธัยมศกึษำตอนปลำยเพิม่เตมิ 
ปี 2556 
 รบัโอนใบอนุญำตจดัตัง้โรงเรยีนเอกชนประเภทนำนำชำติในชื่อ “โรงเรยีนนำนำชำตินันทวรรณ” ตัง้อยู่ที่อ ำเภอบำงพลี 

จงัหวดัสมุทรปรำกำร จำกบริษทัเอกชนแห่งหน่ึงเมื่อวนัที่ 26 กรกฎำคม 2556 และได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียน
นำนำชำตสิงิคโปรส์วุรรณภูม”ิ (Singapore International School Suvarnabhumi) เมื่อวนัที ่19 สงิหำคม 2556 
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ปี 2557 
 ลดทุนจดทะเบียนจ ำนวน 2 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดมิ 100 ล้ำนบำท เป็น 98 ล้ำนบำท โดยกำรลดจ ำนวนหุ้น

บุรมิสทิธจิ ำนวน 200,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท 
 เพิม่ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 2 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดมิ 98 ล้ำนบำท เป็น 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญั

ใหมจ่ ำนวน 200,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท 
ปี 2558 
 ลงทุนก่อสรำ้งอำคำรเรยีนและหอพกันักเรยีนเพิม่เตมิเพื่อรองรบักำรขยำยกำรประกอบธุรกิจโรงเรยีนนำนำชำติสงิคโปร์

กรงุเทพฯ เฟส 2  
 โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รุงเทพฯ ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศกึษำจำก The New England Association of 

Schools and Colleges (NEASC) 
 โรงเรยีนนำนำชำติสงิคโปร์กรุงเทพฯ ไดร้บัแต่งตัง้จำก College Board ใหเ้ป็นศูนย์สอบและด ำเนินกำรสอบวดัระดบั

ส ำหรบักำรเขำ้ศกึษำระดบัมหำวทิยำลยั ในประเทศสหรฐัอเมรกิำ (SAT)  
 โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รุงเทพฯ ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศกึษำจำกส ำนักงำนรบัรองมำตรฐำนและ

ประเมนิคณุภำพกำรศกึษำ (องคก์ำรมหำชน) (สมศ.) ประจ ำรอบปี 2554-2558 
ปี 2559 
 จดัตัง้บรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิจ ำกดั (“SISB-SIRI”) ซึง่เป็นบรษิทัรว่มทุนระหวำ่งบรษิทัฯ และกลุ่มนกัธรุกจิชำวเชยีงใหม่ 

ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ต้น 100 ล้ำนบำท เมื่อวนัที่ 11 มกรำคม 2559 เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้รบัใบอนุญำตในกำร
จดัตัง้โรงเรยีนนำนำชำติในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยบรษิทัฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 50.00 และได้เพิม่ทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 30 ล้ำนบำท เป็น 130 ล้ำนบำท เมื่อวนัที่ 23 พฤศจกิำยน 2559 โดยกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัใหม่
จ ำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตำมสดัส่วน เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียนใน
กจิกำร ท ำใหส้ดัสว่นกำรถอืหุน้ของบรษิทัฯ ใน SISB-SIRI ไมเ่ปลีย่นแปลง 

 เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดมิ 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้น
สำมญัใหมจ่ ำนวน 10,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในกจิกำร 

 ซื้อที่ดนิ 7 ไร่ 22.9 ตำรำงวำ ตัง้อยูท่ี่พุทธมณฑลสำย 1 ซอย 9 ถนนรำชมนตร ีแขวงคลองขวำง เขตภำษเีจรญิ กรุงเทพฯ 
เพื่อรองรบักำรขยำยกำรประกอบธรุกจิโรงเรยีนนำนำชำต ิ

 จดัตัง้บรษิทั เอสไอเอสบ ีธนบุร ีจ ำกดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่13 ธนัวำคม 2559 โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้
ในสดัสว่นรอ้ยละ 100.00  

 SISB-SIRI ได้รบัใบอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนให้จดัตัง้โรงเรียนในระบบ ประเภท
โรงเรยีนนำนำชำตใินชื่อ “โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชยีงใหม่” (Singapore International School Chiangmai) เมื่อวนัที ่28 
ธนัวำคม 2559 ส ำหรบัเปิดสอนในระดบัก่อนอนุบำล ถงึ ระดบัประถมศกึษำ 

 โรงเรียนนำนำชำติสงิคโปร์กรุงเทพฯ ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นศูนย์อบรมส ำหรบัประกำศนียบตัร Duke of Edinburgh 
Award ซึง่เป็นรำงวลัควำมส ำเรจ็ส ำหรบักำรเขำ้รว่มกจิกรรมเพื่อสงัคมของนักเรยีน 

ปี 2560 
 เพิม่ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 50 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดมิ 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้น

สำมญัใหม่จ ำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวยีนในกจิกำร 

 ไดร้บัใบอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศกึษำเอกชนใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนในระบบ ประเภทโรงเรยีนนำนำชำติ
ในชื่อ “โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุร”ี (Singapore International School Thonburi) เมื่อวนัที่ 10 ตุลำคม 2560 ส ำหรบั
เปิดสอนในระดบัก่อนอนุบำล ถงึ ระดบัประถมศกึษำ 
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ปี 2557 
 ลดทุนจดทะเบียนจ ำนวน 2 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดมิ 100 ล้ำนบำท เป็น 98 ล้ำนบำท โดยกำรลดจ ำนวนหุ้น

บุรมิสทิธจิ ำนวน 200,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท 
 เพิม่ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 2 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดมิ 98 ล้ำนบำท เป็น 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญั

ใหมจ่ ำนวน 200,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท 
ปี 2558 
 ลงทุนก่อสรำ้งอำคำรเรยีนและหอพกันักเรยีนเพิม่เตมิเพื่อรองรบักำรขยำยกำรประกอบธุรกิจโรงเรยีนนำนำชำติสงิคโปร์

กรงุเทพฯ เฟส 2  
 โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รุงเทพฯ ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศกึษำจำก The New England Association of 

Schools and Colleges (NEASC) 
 โรงเรยีนนำนำชำติสงิคโปร์กรุงเทพฯ ไดร้บัแต่งตัง้จำก College Board ใหเ้ป็นศูนยส์อบและด ำเนินกำรสอบวดัระดบั

ส ำหรบักำรเขำ้ศกึษำระดบัมหำวทิยำลยั ในประเทศสหรฐัอเมรกิำ (SAT)  
 โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รุงเทพฯ ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศกึษำจำกส ำนักงำนรบัรองมำตรฐำนและ

ประเมนิคณุภำพกำรศกึษำ (องคก์ำรมหำชน) (สมศ.) ประจ ำรอบปี 2554-2558 
ปี 2559 
 จดัตัง้บรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิจ ำกดั (“SISB-SIRI”) ซึง่เป็นบรษิทัรว่มทุนระหวำ่งบรษิทัฯ และกลุ่มนกัธรุกจิชำวเชยีงใหม่ 

ด้วยทุนจดทะเบียนเริม่ต้น 100 ล้ำนบำท เมื่อวนัที่ 11 มกรำคม 2559 เพื่อประกอบธุรกิจเป็นผู้รบัใบอนุญำตในกำร
จดัตัง้โรงเรยีนนำนำชำติในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยบรษิทัฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 50.00 และได้เพิม่ทุนจดทะเบียน
จ ำนวน 30 ล้ำนบำท เป็น 130 ล้ำนบำท เมื่อวนัที่ 23 พฤศจกิำยน 2559 โดยกำรออกและเสนอขำยหุ้นสำมญัใหม่
จ ำนวน 3,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตำมสดัส่วน เพื่อใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียนใน
กจิกำร ท ำใหส้ดัสว่นกำรถอืหุน้ของบรษิทัฯ ใน SISB-SIRI ไมเ่ปลีย่นแปลง 

 เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดมิ 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้น
สำมญัใหมจ่ ำนวน 10,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนในกจิกำร 

 ซื้อที่ดนิ 7 ไร่ 22.9 ตำรำงวำ ตัง้อยูท่ี่พุทธมณฑลสำย 1 ซอย 9 ถนนรำชมนตร ีแขวงคลองขวำง เขตภำษเีจรญิ กรุงเทพฯ 
เพื่อรองรบักำรขยำยกำรประกอบธรุกจิโรงเรยีนนำนำชำต ิ

 จดัตัง้บรษิทั เอสไอเอสบ ีธนบุร ีจ ำกดั ดว้ยทุนจดทะเบยีน 1 ลำ้นบำท เมื่อวนัที ่13 ธนัวำคม 2559 โดยบรษิทัฯ ถอืหุน้
ในสดัสว่นรอ้ยละ 100.00  

 SISB-SIRI ได้รบัใบอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนให้จดัตัง้โรงเรียนในระบบ ประเภท
โรงเรยีนนำนำชำตใินชื่อ “โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชยีงใหม่” (Singapore International School Chiangmai) เมื่อวนัที ่28 
ธนัวำคม 2559 ส ำหรบัเปิดสอนในระดบัก่อนอนุบำล ถงึ ระดบัประถมศกึษำ 

 โรงเรียนนำนำชำติสงิคโปร์กรุงเทพฯ ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นศูนย์อบรมส ำหรบัประกำศนียบตัร Duke of Edinburgh 
Award ซึง่เป็นรำงวลัควำมส ำเรจ็ส ำหรบักำรเขำ้รว่มกจิกรรมเพื่อสงัคมของนักเรยีน 

ปี 2560 
 เพิม่ทุนจดทะเบียนจ ำนวน 50 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบียนเดมิ 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุ้น

สำมญัใหม่จ ำนวน 5,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท เสนอขำยให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อใช้เป็นเงินทุน
หมนุเวยีนในกจิกำร 

 ไดร้บัใบอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศกึษำเอกชนใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนในระบบ ประเภทโรงเรยีนนำนำชำติ
ในชื่อ “โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุร”ี (Singapore International School Thonburi) เมื่อวนัที่ 10 ตุลำคม 2560 ส ำหรบั
เปิดสอนในระดบัก่อนอนุบำล ถงึ ระดบัประถมศกึษำ 

 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

ปี 2561 
 โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ ไดร้บัใบอนุญำตประกอบกจิกำรหอพกัสถำนศกึษำ จำกส ำนกังำนกรงุเทพมหำนคร 
 ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่25 พฤษภำคม 2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ ด ำเนินกำรดงัน้ี 

- แปรสภำพเป็นบรษิทัมหำชนจ ำกดั 
- เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีต่รำไวจ้ำกหุน้ละ 10 บำท เป็น 0.50 บำท 
- เพิม่ทุนจดทะเบยีนจ ำนวน 220 ล้ำนบำท จำกทุนจดทะเบยีนเดมิ 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท โดยกำรออก

หุน้สำมญัใหมจ่ ำนวน 440 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ซึง่มรีำยละเอยีดกำรจดัสรรดงัน้ี 
 (1) หุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ เสนอขำยให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิ ซึ่งจดัสรรเรยีบรอ้ยแล้ว ส่งผลท ำให้ทุน 

ช ำระแลว้เท่ำกบั 340 ลำ้นบำท 
 (2) หุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 26 ลำ้นหุน้ เสนอขำยใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ และบรษิทั

ยอ่ย และบุคลำกรของโรงเรยีนซึง่บรษิทัฯ เป็นผูร้บัใบอนุญำต 
  (3) หุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 234 ลำ้นหุน้ เสนอขำยใหแ้ก่ประชำชน 

ในกรณีที่มหีุ้นเหลือจำกกำรเสนอขำยให้แก่กรรมกำร ผู้บรหิำร และพนักงำนตำมข้อ (2) ให้เสนอขำยหุ้นสำมญั
ใหมท่ีเ่หลอืดงักล่ำวใหแ้ก่ประชำชนตำมขอ้ (3) 

 ไดร้บัใบอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศกึษำเอกชนใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนในระบบ ประเภทโรงเรยีนนำนำชำติ
ในชื่อ “โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์เอกมยั” (Singapore International School Ekkamai) เมื่อวนัที่ 11 กรกฎำคม 2561 
ส ำหรบัเปิดสอนในระดบัก่อนอนุบำล ถงึ ระดบัประถมศกึษำปีที ่3  

 บรษิทัฯ ไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 260 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท ใหแ้ก่ประชำชน ซึง่รวมถงึ
กำรเสนอขำยให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษทัฯ และบริษทัย่อย และบุคคลำกำรของโรงเรยีนซึ่ง  
บรษิทัฯ เป็นผูร้บัใบอนุญำต ระยะเวลำทีเ่สนอขำยวนัที ่22-23 และ 26 พฤศจกิำยน 2561 

 บรษิทัฯ เขำ้จดทะเบยีนซือ้ขำยหลกัทรพัยว์นัแรกในตลำดหลกัทรพัย ์MAI ในวนัที ่29 พฤศจกิำยน 2561 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 

  1. บริษทั เอสไอเอสบี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “SISB”) 
   บรษิทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกจิใหค้ ำปรกึษำและบรหิำรจดักำร รวมทัง้บรกิำรดำ้นอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกบักำรศึกษำ  และเป็นผู้รบัใบอนุญำตจดัตัง้โรงเรยีนในระบบตำมพระรำชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน ประเภทโรงเรยีน
นำนำชำติ โดยปัจจุบนัได้รบัอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศึกษำเอกชน ในกำรเป็นผู้รบัใบอนุญำตจดัตัง้ 
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (Singapore International School of Bangkok) โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ 
(Singapore International School Suvarnabhumi) โ รง เ รียนนำนำชำติสิง คโปร์ธนบุ รี  (Singapore International School 
Thonburi) และโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์อกมยั (Singapore International School Ekkamai) โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 

 
   1.1 โรงเรียนนานาชาติสิงคโปรก์รงุเทพฯ 
    โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ ไดร้บัใบอนุญำตจดัตัง้ตำม พรบ. โรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2525 เมื่อ
วนัที่ 24 สงิหำคม 2544 โดยเป็นสถำนศึกษำแห่งแรกในประเทศไทยที่น ำหลกัสูตรกำรศึกษำของประเทศสงิคโปร์มำใช้เป็น
หลกัสูตรพืน้ฐำนในกำรจดัเรยีนกำรสอน ปัจจุบนัโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รุงเทพฯ ตัง้อยู่ที่เลขที่ 498/11 ซอยรำมค ำแหง 39 
(เทพลลีำ1) แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรงุเทพฯ บนเน้ือทีร่วมกวำ่ 20 ไร ่(20-2-71 ไร)่ สำมำรถรองรบันกัเรยีนไดสู้งสุด
จ ำนวน 2,170 คน โดยใหบ้รกิำรจดักำรเรยีนกำรสอนในระดบัก่อนประถมศกึษำ (เตรยีมอนุบำล) ถงึระดบัมธัยมศกึษำตอนปลำย  
 
   1.2 โรงเรียนนานาชาติสิงคโปรส์วุรรณภมิู  
    โรงเรยีนนำนำชำติสงิคโปร์สุวรรณภูมิเป็นโรงเรยีนซึ่งบรษิทัฯ รบัโอนมำจำกบรษิทัเอกชนแห่งหน่ึง 
เมื่อวนัที่ 26 กรกฎำคม 2556 โดยเดมิใช้ชื่อว่ำ “โรงเรยีนนำนำชำตินันทวรรณ” ซึ่งได้รบัใบอนุญำตจดัตัง้ตำม พรบ. โรงเรยีน
เอกชน พ.ศ. 2550 เมื่อวนัที่ 1 เมษำยน 2553 หลงัจำกโอนบริษทัฯ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรยีนนำนำชำติสงิคโปร์
สุวรรณภูมิ” (Singapore International School Suvarnabhumi) เมื่อวนัที่ 19 สิงหำคม 2556 โดยโรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์
สุวรรณภูมติัง้อยู่ที่เลขที่ 4/5 หมู่ที่ 5 ถนนหนำมแดง-บำงพล ีต ำบลบำงแก้ว อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดัสมุทรปรำกำร บนเน้ือที่รวม
กว่ำ 7 ไร่ (7-3-88 ไร่) สำมำรถรองรบันักเรียนได้สูงสุดจ ำนวน 640 คน โดยให้บริกำรจดักำรเรียนกำรสอนในระดบัก่อน
ประถมศกึษำ (เตรยีมอนุบำล) ถงึระดบัประถมศกึษำ  
 
   1.3 โรงเรียนนานาชาติสิงคโปรธ์นบรีุ  
    โรงเรยีนนำนำชำติสงิคโปร์ธนบุรไีด้รบัใบอนุญำตจดัตัง้ตำม พรบ. โรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 ฉบบั
แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2554 เมื่อวนัที่ 10 ตุลำคม 2560  โดยโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรี ตัง้อยู่ที่เลขที่ 138 ถนน
รำชมนตร ีแขวงคลองขวำง เขตภำษเีจรญิ กรงุเทพฯ บนเน้ือทีร่วมกวำ่ 7 ไร ่(7-0-22 ไร)่ สำมำรถรองรบันกัเรยีนไดส้งูสดุจ ำนวน 
900 คน โดยใหบ้รกิำรจดักำรเรยีนกำรสอนในระดบัก่อนประถมศกึษำ (เตรยีมอนุบำล) ถงึระดบัประถมศกึษำ 
 
 1.4 โรงเรียนนานาชาติสิงคโปรเ์อกมยั  
    โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์อกมยัไดร้บัใบอนุญำตจดัตัง้ตำม พรบ. โรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 ฉบบั
แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2554 เมื่อวนัที่ 11 กรกฎำคม 2561 โดยโรงเรยีนนำนำชำติสงิคโปร์เอกมยั ตัง้อยู่ที่เลขที่ 154 
ซอยเอกมยั 14 ถนนสุขุมวทิ 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ บนเน้ือที่รวมกว่ำ 3 ไร่ (3-1-51 ไร่) สำมำรถรองรบั
นักเรียนได้สูงสุดจ ำนวน 155 คน โดยให้บริกำรจดักำรเรียนกำรสอนในระดบัก่อนประถมศึกษำ (เตรียมอนุบำล) ถึงระดบั
ประถมศกึษำปีที ่3 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

การด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 

  1. บริษทั เอสไอเอสบี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรือ “SISB”) 
   บรษิทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) ประกอบธุรกจิใหค้ ำปรกึษำและบรหิำรจดักำร รวมทัง้บรกิำรดำ้นอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกบักำรศึกษำ  และเป็นผู้รบัใบอนุญำตจดัตัง้โรงเรยีนในระบบตำมพระรำชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน ประเภทโรงเรยีน
นำนำชำติ โดยปัจจุบนัได้รบัอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศึกษำเอกชน ในกำรเป็นผู้รบัใบอนุญำตจดัตัง้ 
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (Singapore International School of Bangkok) โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ 
(Singapore International School Suvarnabhumi) โ รง เ รียนนำนำชำติสิง คโปร์ธนบุ รี  (Singapore International School 
Thonburi) และโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์อกมยั (Singapore International School Ekkamai) โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 

 
   1.1 โรงเรียนนานาชาติสิงคโปรก์รงุเทพฯ 
    โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ ไดร้บัใบอนุญำตจดัตัง้ตำม พรบ. โรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2525 เมื่อ
วนัที่ 24 สงิหำคม 2544 โดยเป็นสถำนศึกษำแห่งแรกในประเทศไทยที่น ำหลกัสูตรกำรศึกษำของประเทศสงิคโปร์มำใช้เป็น
หลกัสูตรพืน้ฐำนในกำรจดัเรยีนกำรสอน ปัจจุบนัโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รุงเทพฯ ตัง้อยู่ที่เลขที่ 498/11 ซอยรำมค ำแหง 39 
(เทพลลีำ1) แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรงุเทพฯ บนเน้ือทีร่วมกวำ่ 20 ไร ่(20-2-71 ไร)่ สำมำรถรองรบันกัเรยีนไดสู้งสุด
จ ำนวน 2,170 คน โดยใหบ้รกิำรจดักำรเรยีนกำรสอนในระดบัก่อนประถมศกึษำ (เตรยีมอนุบำล) ถงึระดบัมธัยมศกึษำตอนปลำย  
 
   1.2 โรงเรียนนานาชาติสิงคโปรส์วุรรณภมิู  
    โรงเรยีนนำนำชำติสงิคโปร์สุวรรณภูมิเป็นโรงเรยีนซึ่งบรษิทัฯ รบัโอนมำจำกบรษิทัเอกชนแห่งหน่ึง 
เมื่อวนัที่ 26 กรกฎำคม 2556 โดยเดมิใช้ชื่อว่ำ “โรงเรยีนนำนำชำตินันทวรรณ” ซึ่งได้รบัใบอนุญำตจดัตัง้ตำม พรบ. โรงเรยีน
เอกชน พ.ศ. 2550 เมื่อวนัที่ 1 เมษำยน 2553 หลงัจำกโอนบริษทัฯ ได้เปลี่ยนชื่อโรงเรยีนเป็น “โรงเรยีนนำนำชำติสงิคโปร์
สุวรรณภูมิ” (Singapore International School Suvarnabhumi) เมื่อวนัที่ 19 สิงหำคม 2556 โดยโรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์
สุวรรณภูมติัง้อยู่ที่เลขที่ 4/5 หมู่ที่ 5 ถนนหนำมแดง-บำงพล ีต ำบลบำงแก้ว อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดัสมุทรปรำกำร บนเน้ือที่รวม
กว่ำ 7 ไร่ (7-3-88 ไร่) สำมำรถรองรบันักเรียนได้สูงสุดจ ำนวน 640 คน โดยให้บริกำรจดักำรเรียนกำรสอนในระดบัก่อน
ประถมศกึษำ (เตรยีมอนุบำล) ถงึระดบัประถมศกึษำ  
 
   1.3 โรงเรียนนานาชาติสิงคโปรธ์นบรีุ  
    โรงเรยีนนำนำชำติสงิคโปร์ธนบุรไีด้รบัใบอนุญำตจดัตัง้ตำม พรบ. โรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 ฉบบั
แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2554 เมื่อวนัที่ 10 ตุลำคม 2560  โดยโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรี ตัง้อยู่ที่เลขที่ 138 ถนน
รำชมนตร ีแขวงคลองขวำง เขตภำษเีจรญิ กรงุเทพฯ บนเน้ือทีร่วมกวำ่ 7 ไร ่(7-0-22 ไร)่ สำมำรถรองรบันกัเรยีนไดส้งูสดุจ ำนวน 
900 คน โดยใหบ้รกิำรจดักำรเรยีนกำรสอนในระดบัก่อนประถมศกึษำ (เตรยีมอนุบำล) ถงึระดบัประถมศกึษำ 
 
 1.4 โรงเรียนนานาชาติสิงคโปรเ์อกมยั  
    โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์อกมยัไดร้บัใบอนุญำตจดัตัง้ตำม พรบ. โรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 ฉบบั
แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2554 เมื่อวนัที่ 11 กรกฎำคม 2561 โดยโรงเรยีนนำนำชำติสงิคโปร์เอกมยั ตัง้อยู่ที่เลขที่ 154 
ซอยเอกมยั 14 ถนนสุขุมวทิ 63 แขวงคลองตนัเหนือ เขตวฒันำ กรุงเทพฯ บนเน้ือที่รวมกว่ำ 3 ไร่ (3-1-51 ไร่) สำมำรถรองรบั
นักเรียนได้สูงสุดจ ำนวน 155 คน โดยให้บริกำรจดักำรเรียนกำรสอนในระดบัก่อนประถมศึกษำ (เตรียมอนุบำล) ถึงระดบั
ประถมศกึษำปีที ่3 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

  2. กิจการร่วมค้า 
   บริษทั เอสไอเอสบี สิริ จ ากดั  
   บรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิจ ำกดั จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 11 มกรำคม 2559 ในลกัษณะกจิกำรร่วมคำ้ (Joint Venture) 
เพื่อประกอบธุรกจิเป็นผูร้บัใบอนุญำตจดัตัง้โรงเรยีนนำนำชำตใินจงัหวดัเชยีงใหม ่โดยเป็นกำรร่วมทุนระหวำ่งบรษิทัฯ กบักลุ่มผู้
ถอืหุน้ซึ่งเป็นนักธุรกิจในจงัหวดัเชยีงใหม่ โดยแต่ละฝ่ำยถอืหุน้ใน บรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิจ ำกดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของหุน้ที่
จ ำหน่ำยไดแ้ล้วทัง้หมด ปัจจุบนัมทีุนจดทะเบยีนและเรยีกช ำระแล้วเท่ำกบั 130 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 13 ล้ำนหุน้ 
มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท  
 ปัจจุบนับรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิจ ำกดัเป็นผูร้บัใบอนุญำตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนในระบบ ประเภทโรงเรยีนนำนำชำต ิ
โดยได้รบัอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศึกษำเอกชน ในกำรเป็นผู้ รบัใบอนุญำตจดัตัง้ โรงเรยีนนำนำชำติ
สงิคโปรเ์ชยีงใหม ่(Singapore International School Chiangmai) 
 
   2.1 โรงเรียนนานาชาติสิงคโปรเ์ชียงใหม่  
    โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชยีงใหมไ่ดร้บัใบอนุญำตจดัตัง้ตำม พรบ. โรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 ฉบบั
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2554 เมื่อวนัที ่28 ธนัวำคม 2559  ซึ่งเป็นโรงเรยีนนำนำชำติแห่งแรกในจงัหวดัเชียงใหม่ที่
ใชห้ลกัสตูรจำกประเทศสงิคโปรใ์นกำรจดักำรเรยีนกำรสอน โดยโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชยีงใหม่ตัง้อยูท่ี่เลขที ่10 ถนน หสัดิ
เสว ีต ำบลศรภีูม ิอ ำเภอเมอืงเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ บนเน้ือที่รวมกว่ำ 5 ไร่ (5-1-35 ไร่) สำมำรถรองรบันักเรยีนได้สูงสุด
จ ำนวน 310 คน โดยใหบ้รกิำรจดักำรเรยีนกำรสอนในระดบัก่อนประถมศกึษำ (เตรยีมอนุบำล) ถงึระดบัประถมศกึษำ 
  

 3. บริษทัย่อย  
  บริษทั เอสไอเอสบี ธนบรีุ จ ากดั  

บรษิทั เอสไอเอสบ ีธนบุร ีจ ำกดั จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่13 ธนัวำคม 2559 ดว้ยทุนจดทะเบยีนและเรยีกช ำระแลว้ 1 
ล้ำนบำท  เพื่อใช้ส ำหรบัธุรกิจที่เกี่ยวข้องกบักำรศึกษำอื่นๆ  โดยบรษิทัฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100.00  ซึ่งปัจจุบนัไม่ได้
ประกอบธรุกจิ   
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

  2. กิจการร่วมค้า 
   บริษทั เอสไอเอสบี สิริ จ ากดั  
   บรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิจ ำกดั จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที่ 11 มกรำคม 2559 ในลกัษณะกจิกำรร่วมคำ้ (Joint Venture) 
เพื่อประกอบธุรกจิเป็นผูร้บัใบอนุญำตจดัตัง้โรงเรยีนนำนำชำตใินจงัหวดัเชยีงใหม ่โดยเป็นกำรร่วมทุนระหวำ่งบรษิทัฯ กบักลุ่มผู้
ถอืหุน้ซึ่งเป็นนักธุรกิจในจงัหวดัเชยีงใหม่ โดยแต่ละฝ่ำยถอืหุน้ใน บรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิจ ำกดั ในสดัส่วนรอ้ยละ 50 ของหุน้ที่
จ ำหน่ำยไดแ้ล้วทัง้หมด ปัจจุบนัมทุีนจดทะเบยีนและเรยีกช ำระแล้วเท่ำกบั 130 ล้ำนบำท แบ่งเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 13 ล้ำนหุน้ 
มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 10 บำท  
 ปัจจุบนับรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิจ ำกดัเป็นผูร้บัใบอนุญำตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนในระบบ ประเภทโรงเรยีนนำนำชำต ิ
โดยได้รบัอนุญำตจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศึกษำเอกชน ในกำรเป็นผู้ รบัใบอนุญำตจดัตัง้ โรงเรยีนนำนำชำติ
สงิคโปรเ์ชยีงใหม ่(Singapore International School Chiangmai) 
 
   2.1 โรงเรียนนานาชาติสิงคโปรเ์ชียงใหม่  
    โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชยีงใหมไ่ดร้บัใบอนุญำตจดัตัง้ตำม พรบ. โรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 ฉบบั
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2554 เมื่อวนัที ่28 ธนัวำคม 2559  ซึ่งเป็นโรงเรยีนนำนำชำติแห่งแรกในจงัหวดัเชียงใหม่ที่
ใชห้ลกัสตูรจำกประเทศสงิคโปรใ์นกำรจดักำรเรยีนกำรสอน โดยโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชยีงใหม่ตัง้อยูท่ี่เลขที ่10 ถนน หสัดิ
เสว ีต ำบลศรภีูม ิอ ำเภอเมอืงเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่ บนเน้ือที่รวมกว่ำ 5 ไร่ (5-1-35 ไร่) สำมำรถรองรบันักเรยีนได้สูงสุด
จ ำนวน 310 คน โดยใหบ้รกิำรจดักำรเรยีนกำรสอนในระดบัก่อนประถมศกึษำ (เตรยีมอนุบำล) ถงึระดบัประถมศกึษำ 
  

 3. บริษทัย่อย  
  บริษทั เอสไอเอสบี ธนบรีุ จ ากดั  

บรษิทั เอสไอเอสบ ีธนบุร ีจ ำกดั จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่13 ธนัวำคม 2559 ดว้ยทุนจดทะเบยีนและเรยีกช ำระแลว้ 1 
ล้ำนบำท  เพื่อใช้ส ำหรบัธุรกิจที่เกี่ยวข้องกบักำรศึกษำอื่นๆ  โดยบรษิทัฯ ถือหุ้นในสดัส่วนร้อยละ 100.00  ซึ่งปัจจุบนัไม่ได้
ประกอบธรุกจิ   
 
 
  

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

2. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 
 
 2.1 โครงสร้างรายได้ 

โครงสรำ้งรำยไดข้องบรษิทัฯ ในปี 2559-2561 เป็นดงัน้ี 

ประเภทของรายได1้) 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รำยไดค้่ำธรรมเนียมทำงกำรศกึษำและบรกิำร 597.61 98.20 730.84 97.92 923.98 97.53 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอุปกรณ์กำรศกึษำ 5.77 0.95 7.20 0.97 8.48 0.89 
รวมรายได้จากการขายและบริการ2) 603.38 99.15 738.04 98.89 932.46 98.42 
รำยไดอ้ื่น3) 5.21 0.85 8.31 1.11 14.90 1.57 
รวมรายได้ทัง้หมด 608.58  100.00  746.35  100.00  947.35 100.00 

หมำยเหตุ :  
1) รำยไดข้องบรษิทัฯ ไมร่วมรำยไดข้องโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชยีงใหม ่ซึง่เป็นโรงเรยีนทีก่จิกำรรว่มคำ้เป็นผูร้บัใบอนุญำตในกำรจดัตัง้โรงเรยีน 
2) โครงสรำ้งรำยไดแ้ละอตัรำก ำไรขัน้ตน้แยกตำมโรงเรยีน (ยงัไมไ่ดต้ดัรำยกำรระหว่ำงกนั) 

รายได้ของโรงเรียนนานาชาติท่ีบริษทัฯ  
เป็นผู้รบัใบอนุญาตในการจดัตัง้โรงเรียน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ล้านบาท อตัรา 

ก าไรขัน้ต้น 
ล้านบาท อตัรา 

ก าไรขัน้ต้น 
ล้านบาท อตัรา 

ก าไรขัน้ต้น 
โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ 525.89 44.30 651.54 43.61 657.71 46.44 
โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรส์ุวรรณภูม ิ 77.64 32.26 86.67 25.50 88.47 32.02 
โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุร ี     173.71 48.04 
โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์อกมยั     12.73 7.55 

3) รำยไดอ้ื่น ประกอบดว้ย รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม ก ำไรจำกกำรเงนิลงทนุระยะสัน้ ค่ำธรรมเนียมบตัรเครดติ และดอกเบีย้รบั เป็นตน้ 
   
 2.2 ลกัษณะบริการของบริษทัฯ 
  บรษิทัฯ ประกอบธรุกจิเป็นผูร้บัใบอนุญำตในกำรจดัตัง้โรงเรยีนในระบบ ตำมพระรำชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชนประเภท
โรงเรยีนนำนำชำต ิและใหบ้รกิำรด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรศึกษำ โดยบรษิทัฯ เป็นผูเ้ริม่น ำหลกัสูตรกำรศึกษำของประเทศ
สงิคโปรม์ำใช้เป็นหลกัสูตรพืน้ฐำนในกำรจดัเรยีนกำรสอน ซึ่งเป็นหลกัสูตรที่ได้รบักำรยอมรบัในระดบัสำกล โดยเฉพำะในวชิำ
คณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ รวมทัง้เป็นหลกัสูตรที่มีจุดเด่นในกำรจดักำรเรียนกำรสอนแบบ 3 ภำษำ ทัง้ภำษำองักฤษ 
ภำษำจนีและภำษำไทย  

ปัจจบุนั โรงเรยีนนำนำชำตภิำยในกลุ่มบรษิทัฯ มจี ำนวนทัง้หมด 5 โรงเรยีน ซึง่เปิดสอนนักเรยีนตัง้แต่ระดบัชัน้ก่อน
ประถมศกึษำ (เตรยีมอนุบำล) จนถงึระดบัชัน้มธัยมศกึษำปีที ่6 สำมำรถรองรบันักเรยีนไดสู้งสุดถงึ 4,175 คน โดยมทีัง้โรงเรยีน
นำนำชำตซิึง่บรษิทัฯ เป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญำตในกำรจดัตัง้โรงเรยีนโดยตรง และโรงเรยีนนำนำชำตซิึง่บรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิจ ำกดั 
(กจิกำรรว่มคำ้) เป็นผูร้บัใบอนุญำตในกำรจดัตัง้โรงเรยีน โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 

 

(1) โรงเรียนนานาชาติท่ีบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญาตในการจดัตัง้โรงเรียน 
ปัจจบุนั มโีรงเรยีนนำนำชำตทิีบ่รษิทัฯ เป็นผูร้บัใบอนุญำตในกำรจดัตัง้โรงเรยีนโดยตรงทัง้หมด 4 โรงเรยีนไดแ้ก่ 
1. โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ  
2. โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรส์วุรรณภูม ิ
3. โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุร ี 
4. โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์อกมยั 
 

(2) โรงเรียนนานาชาติท่ีกิจการร่วมค้าเป็นผู้รบัใบอนุญาตในการจดัตัง้โรงเรียน 
บรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิจ ำกดั ซึง่เป็นกจิกำรร่วมคำ้ของบรษิทัฯ เป็นผูร้บัใบอนุญำตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์

เชยีงใหม่ (Singapore International School Chiangmai) ซึ่งเป็นโรงเรยีนนำนำชำติแห่งแรกในจงัหวดัเชียงใหม่ที่ใช้หลกัสูตรจำก

019บริษัท เอสไอเอสบี จำ�กัด (มห�ชน)        sisb.ac.th\\



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

ประเทศสงิคโปรใ์นกำรจดักำรเรยีนกำรสอน โดยใหบ้รกิำรจดักำรเรยีนกำรสอนในระดบัก่อนประถมศกึษำ (เตรยีมอนุบำล) ถงึระดบั
ประถมศกึษำ 

ในกำรบรหิำรจดักำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชยีงใหม่ บรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิจ ำกดั ไดท้ ำสญัญำกบั บรษิทั เอส
ไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) ในกำรขอใช้เครื่องหมำยกำรคำ้ ชื่อทำงกำรคำ้ ลขิสทิธิ ์เครื่องหมำย ตรำสญัลกัษณ์ หลกัสูตร วธิกีำร
สอน เครื่องแบบนักเรยีน รวมทัง้ใหบ้รษิัทฯ บรหิำรจดักำร และใหค้ ำปรกึษำในกำรด ำเนินธุรกิจโรงเรยีน ดงันัน้รูปแบบในกำร
จดักำรเรยีนกำรสอน หลกัสตูรกำรศกึษำ ตลอดจนกำรจดัหำบุคลำกรทำงกำรศกึษำของโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชยีงใหม ่จงึมี
ลกัษณะเช่นเดยีวกบัโรงเรยีนนำนำชำตอิื่นทีบ่รษิทัฯ เป็นผูร้บัใบอนุญำตโดยตรง  

บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรก ำหนดรำยละเอียดในกำรจดักำรเรียนกำรสอนของของทุกโรงเรยีนที่บรษิทัฯ เป็นผู้รบั
ใบอนุญำตในกำรจดัตัง้ รวมทัง้โรงเรยีนที่บรษิทัฯ ใหบ้รกิำรในกำรบรหิำรจดักำร และใหส้ทิธใินกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ ใหม้ี
ควำมสอดคลอ้งไปในทศิทำงเดยีวกนั ตำมรปูแบบมำตรฐำนทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด  โดยโรงเรยีนจะเปิดใหบ้รกิำรกำรเรยีนกำรสอนใน
วนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์ระหว่ำงเวลำ 7.15 น. ถงึเวลำ 15.10 น. โดยเวลำเรยีนจะแตกต่ำงกนัตำมระดบัชัน้กำรศกึษำ ซึ่งในแต่ละปี
กำรศกึษำแบ่งกำรเรยีนออกเป็น 3 ภำคเรยีน ไดแ้ก่ 

- ภำคเรยีนที ่1 เปิดเรยีนตัง้แต่เดอืนสงิหำคมถงึเดอืนธนัวำคม 
- ภำคเรยีนที ่2 เปิดเรยีนตัง้แต่เดอืนมกรำคมถงึเดอืนเมษำยน 
- ภำคเรยีนที ่3 เปิดเรยีนตัง้แต่เดอืนเมษำยนถงึเดอืนมถิุนำยน 
 

โดยรำยละเอยีดกำรใหบ้รกิำรจดักำรเรยีนกำรสอนของโรงเรยีนนำนำชำติในกลุ่มบรษิทัฯ มรีำยละเอยีดดงัน้ี 
 

รายละเอียด ระดบัชัน้ท่ีเปิดสอน 
ในปัจจบุนั 

ความจจุ านวน 
นักเรียนสงูสดุ 

จ านวนนักเรียนปัจจบุนั 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561) 

โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ เตรยีมอนุบำล - มธัยมศกึษำปีที ่6 2,170 คน  1,382 คน 
โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรส์วุรรณภูม ิ เตรยีมอนุบำล - ประถมศกึษำปีที ่6 640 คน  275 คน 
โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุร ี เตรยีมอนุบำล - ประถมศกึษำปีที ่6 900 คน  478 คน 
โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชยีงใหม่ เตรยีมอนุบำล - ประถมศกึษำปีที ่6 310 คน  147 คน 
โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์อกมยั เตรยีมอนุบำล - ประถมศกึษำปีที ่3 155 คน  87 คน 

 
1. การศึกษาตามหลกัสตูร 

เป็นกำรใหบ้รกิำรกำรเรยีนกำรสอนตำมหลกัสตูรพืน้ฐำนตำมที่โรงเรยีนก ำหนด ซึง่เป็นไปตำมที่ไดร้บัอนุมตัิจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศึกษำเอกชน โดยหลกัสูตรที่ใช้ในปัจจุบนัเป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงหลกัสูตรของประเทศ
สงิคโปร ์และหลกัสูตรของสหรำชอำณำจกัร เพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสมต่อกำรพฒันำกำรเรยีนรูส้ ำหรบันักเรยีนในแต่ละระดบัชัน้  
หลกัสตูรทีใ่ชใ้นกำรจดักำรเรยีนกำรสอนมรีำยละเอยีดดงัน้ี  
 

ระดบัชัน้ อาย ุ หลกัสตูร การประเมินผล 
เตรยีมอนุบำล - อนุบำล 2-6 ปี หลกัสตูร Early Stage Years 

Foundation ของสหรำชอำณำจกัร 
(Child-Centered) 

 ประเมนิผลโดยยดึผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลำง 
(Child-Centered Assessment)  

 ขอ้สอบตำมมำตรฐำนของโรงเรยีน 
ประถมศกึษำปีที ่1-6 6-12 ปี หลกัสตูรของกระทรวงศกึษำธกิำร

ประเทศสงิคโปร ์(Curriculum 
Planning and Development 
Division Ministry of Education 
Singapore) 

 กำรสอบเทยีบวฒุริะดบัประถมศกึษำ
ตำมมำตรฐำนของประเทศสงิคโปร์ 
(iPSLE) 

 ขอ้สอบตำมมำตรฐำนของโรงเรยีน 

020 รายงานประจำาปี 2561



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

ประเทศสงิคโปรใ์นกำรจดักำรเรยีนกำรสอน โดยใหบ้รกิำรจดักำรเรยีนกำรสอนในระดบัก่อนประถมศกึษำ (เตรยีมอนุบำล) ถงึระดบั
ประถมศกึษำ 

ในกำรบรหิำรจดักำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชยีงใหม่ บรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิจ ำกดั ไดท้ ำสญัญำกบั บรษิทั เอส
ไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) ในกำรขอใช้เครื่องหมำยกำรคำ้ ชื่อทำงกำรคำ้ ลขิสทิธิ ์เครื่องหมำย ตรำสญัลกัษณ์ หลกัสูตร วธิกีำร
สอน เครื่องแบบนักเรยีน รวมทัง้ใหบ้รษิัทฯ บรหิำรจดักำร และใหค้ ำปรกึษำในกำรด ำเนินธุรกิจโรงเรยีน ดงันัน้รูปแบบในกำร
จดักำรเรยีนกำรสอน หลกัสตูรกำรศกึษำ ตลอดจนกำรจดัหำบุคลำกรทำงกำรศกึษำของโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชยีงใหม ่จงึมี
ลกัษณะเช่นเดยีวกบัโรงเรยีนนำนำชำตอิื่นทีบ่รษิทัฯ เป็นผูร้บัใบอนุญำตโดยตรง  

บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรก ำหนดรำยละเอียดในกำรจดักำรเรียนกำรสอนของของทุกโรงเรยีนที่บรษิทัฯ เป็นผู้รบั
ใบอนุญำตในกำรจดัตัง้ รวมทัง้โรงเรยีนที่บรษิทัฯ ใหบ้รกิำรในกำรบรหิำรจดักำร และใหส้ทิธใินกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ ใหม้ี
ควำมสอดคลอ้งไปในทศิทำงเดยีวกนั ตำมรปูแบบมำตรฐำนทีบ่รษิทัฯ ก ำหนด  โดยโรงเรยีนจะเปิดใหบ้รกิำรกำรเรยีนกำรสอนใน
วนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์ระหว่ำงเวลำ 7.15 น. ถงึเวลำ 15.10 น. โดยเวลำเรยีนจะแตกต่ำงกนัตำมระดบัชัน้กำรศกึษำ ซึ่งในแต่ละปี
กำรศกึษำแบ่งกำรเรยีนออกเป็น 3 ภำคเรยีน ไดแ้ก่ 

- ภำคเรยีนที ่1 เปิดเรยีนตัง้แต่เดอืนสงิหำคมถงึเดอืนธนัวำคม 
- ภำคเรยีนที ่2 เปิดเรยีนตัง้แต่เดอืนมกรำคมถงึเดอืนเมษำยน 
- ภำคเรยีนที ่3 เปิดเรยีนตัง้แต่เดอืนเมษำยนถงึเดอืนมถิุนำยน 
 

โดยรำยละเอยีดกำรใหบ้รกิำรจดักำรเรยีนกำรสอนของโรงเรยีนนำนำชำติในกลุ่มบรษิทัฯ มรีำยละเอยีดดงัน้ี 
 

รายละเอียด ระดบัชัน้ท่ีเปิดสอน 
ในปัจจบุนั 

ความจจุ านวน 
นักเรียนสงูสดุ 

จ านวนนักเรียนปัจจบุนั 
(ณ วนัท่ี 31 ธ.ค. 2561) 

โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ เตรยีมอนุบำล - มธัยมศกึษำปีที ่6 2,170 คน  1,382 คน 
โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรส์วุรรณภูม ิ เตรยีมอนุบำล - ประถมศกึษำปีที ่6 640 คน  275 คน 
โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุร ี เตรยีมอนุบำล - ประถมศกึษำปีที ่6 900 คน  478 คน 
โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชยีงใหม่ เตรยีมอนุบำล - ประถมศกึษำปีที ่6 310 คน  147 คน 
โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์อกมยั เตรยีมอนุบำล - ประถมศกึษำปีที ่3 155 คน  87 คน 

 
1. การศึกษาตามหลกัสตูร 

เป็นกำรใหบ้รกิำรกำรเรยีนกำรสอนตำมหลกัสตูรพืน้ฐำนตำมที่โรงเรยีนก ำหนด ซึง่เป็นไปตำมที่ไดร้บัอนุมตัิจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศึกษำเอกชน โดยหลกัสูตรที่ใช้ในปัจจุบนัเป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงหลกัสูตรของประเทศ
สงิคโปร ์และหลกัสูตรของสหรำชอำณำจกัร เพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสมต่อกำรพฒันำกำรเรยีนรูส้ ำหรบันักเรยีนในแต่ละระดบัชัน้  
หลกัสตูรทีใ่ชใ้นกำรจดักำรเรยีนกำรสอนมรีำยละเอยีดดงัน้ี  
 

ระดบัชัน้ อาย ุ หลกัสตูร การประเมินผล 
เตรยีมอนุบำล - อนุบำล 2-6 ปี หลกัสตูร Early Stage Years 

Foundation ของสหรำชอำณำจกัร 
(Child-Centered) 

 ประเมนิผลโดยยดึผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลำง 
(Child-Centered Assessment)  

 ขอ้สอบตำมมำตรฐำนของโรงเรยีน 
ประถมศกึษำปีที ่1-6 6-12 ปี หลกัสตูรของกระทรวงศกึษำธกิำร

ประเทศสงิคโปร ์(Curriculum 
Planning and Development 
Division Ministry of Education 
Singapore) 

 กำรสอบเทยีบวฒุริะดบัประถมศกึษำ
ตำมมำตรฐำนของประเทศสงิคโปร์ 
(iPSLE) 

 ขอ้สอบตำมมำตรฐำนของโรงเรยีน 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

ระดบัชัน้ อาย ุ หลกัสตูร การประเมินผล 
มธัยมศกึษำปีที ่1-4* 
 

12-16 ปี หลกัสตูรระดบัมธัยมศกึษำของ
ประเทศสงิคโปร ์และหลกัสตูร 
Cambridge IGCSE 

 กำรสอบเทยีบวฒุริะดบัมธัยมศกึษำ 
ตำมมำตรฐำนเคมบรดิจ ์แหง่สหรำช
อำณำจกัร (IGCSE)  

 ขอ้สอบตำมมำตรฐำนของโรงเรยีน 
มธัยมศกึษำปีที ่5-6* 
 

16-18 ปี หลกัสตูรระดบัมธัยมศกึษำของ 
สหรำชอำณำจกัรบรเิตนใหญ่และ
ไอรแ์ลนดเ์หนือ และหลกัสตูร 
Diploma ของโรงเรยีน 

 กำรสอบเทยีบวฒุริะดบัควำมรูข้ ัน้สูง 
ตำมมำตรฐำนเคมบรดิจ ์แหง่สหรำช
อำณำจกัร (Cambridge AS/A Level) 

 ขอ้สอบตำมมำตรฐำนของโรงเรยีน 
หมายเหต ุ: * เฉพำะโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ 

1.1  ระดบัเตรียมอนุบาล และอนุบาล 
หลกัสูตรส ำหรบันักเรยีนเตรยีมอนุบำลและอนุบำล ซึ่งเป็นกำรเรยีนกำรสอนส ำหรบัเดก็ในช่วงอำยุ 2-6 ปี 

โดยใชห้ลกัสูตร Early Stage Years Foundation ของสหรำชอำณำจกัร ผสมผสำนกบัหลกัสูตร British National Curriculum ซึง่
เน้นกำรเรยีนกำรสอนแบบใหผู้เ้รยีนเป็นศูนย์กลำง (Child-Centered) และใช้ภำษำองักฤษเป็นสื่อในกำรสอน โดยก ำหนดแนว
ทำงกำรจดักำรศกึษำใหส้อดคลอ้งกบัจติวทิยำพฒันำกำรกำรเรยีนรูแ้ละประสบกำรณ์ ผำ่นกจิกรรมเพื่อใหเ้ดก็ไดร้บัพฒันำกำรทัง้
ทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญำ เหมำะสมตำมวัย  โดยมุ่งเน้นกำรเรียนรู้ผ่ำนประสำทสัมผัสทัง้ห้ำ  
กำรเคลื่อนไหว กำรส ำรวจ กำรเล่นเพื่อใหเ้ดก็สำมำรถคดิและแก้ไขปัญหำไดด้วัยตนเอง รวมทัง้จดักำรเรยีนกำรสอนให้เดก็ได้ 
คดิรเิริม่ พฒันำทกัษะภำษำ มปีฏสิมัพนัธ์กบัเดก็อื่นกบัผู้ใหญ่ ในสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรเรยีนรู้  โดยมรีูปแบบกำรจดักำร
เรยีนรู้ทัง้ในลกัษณะกำรเรียนรู้แบบได้ลงมอืปฏิบตัิจริง (Active Learning / Hands on Learning) และกำรเรียนรู้แบบส่งเสริม
พฒันำกำรดำ้นควำมคดิ (Creating and Thinking Critically) โดยครอบคลุมกลุ่มสำระกำรเรยีนรู ้6 กลุ่มวชิำ ไดแ้ก่  

1. ทกัษะกำรดำ้นสงัคมและกำรพฒันำตนเอง 
2. คณิตศำสตร ์
3. วทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลย ี
4. ดนตรแีละศลิปะ 
5. สขุศกึษำและพลำนำมยั 
6. ทกัษะทำงภำษำ กำรพดู กำรฟัง กำรอ่ำนออก/เขยีนได ้
ในกำรประเมนิผลกำรศึกษำนัน้จะเป็นกำรประเมนิพฒันำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย อำรมณ์ จติใจ สงัคมและ

สตปัิญญำของเดก็ซึ่งเป็นกระบวนกำรต่อเน่ืองเพื่อส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดร้บัพฒันำกำรตำมจุดมุ่งหมำยของหลกัสูตรโดยเดก็นักเรยีน
จะไดร้บักำรประเมนิผลดำ้นพฒันำกำรเป็นรำยวนั และประเมนิผลปลำยภำคเรยีน 

 
1.2 ระดบัประถมศึกษา  

หลกัสตูรในระดบัประถมศกึษำซึ่งเป็นกำรเรยีนกำรสอนส ำหรบัเดก็ในช่วงอำย ุ6-12 ปี โดยใชห้ลกัสตูรของ
กระทรวงศึกษำธิกำรประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีควำมโดดเด่นในเรื่องควำมเข้มข้นทำงวิชำกำรโดยเฉพำะวิชำแกน คือ  
วชิำคณิตศำสตร ์วทิยำศำสตร ์และภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำองักฤษและภำษำจนี) และเป็นพืน้ฐำนส ำคญัของกำรเรยีนรูแ้ละเป็น
รำกฐำนส ำคญัส ำหรบักำรเลอืกเรยีนในสำขำวชิำต่ำงๆ ในอนำคต โดยมแีนวทำงกำรจดักำรเรยีนกำรสอนใหผู้เ้รยีนเป็นศูนย์กลำง
สอดคลอ้งกบักำรเรยีนรู ้และสง่เสรมิใหผู้เ้รยีนสำมำรถพฒันำตนตำมศกัยภำพโดยอำศยักระบวนกำรเรยีนรูท้ีห่ลำกหลำย ทัง้ดำ้น 
กระบวนกำรคดิ กระบวนกำรเรยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์จรงิ และกำรลงมอืปฏบิตั ิกำรเรยีนรูจ้ำกสถำนกำรณ์และกำรแก้ไขปัญหำให้
ผูเ้รยีนเกดิควำมคดิสรำ้งสรรคแ์ละควำมช ำนำญ โดยครอบคลุมกลุ่มสำระกำรเรยีนรู ้9 กลุ่มวชิำ ไดแ้ก่ 

1. คณิตศำสตร ์
2. วทิยำศำสตร ์
3. ภำษำองักฤษ 
4. ภำษำจนี 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

5. ภำษำไทย 
6. สงัคมศกึษำ 
7. พละ/สขุศกึษำ 
8. คอมพวิเตอร ์
9. ศลิปะ 
ทัง้น้ี นกัเรยีนระดบัประถมศกึษำตอ้งผำ่นกำรสอบดว้ยแบบทดสอบเพื่อวดัพฒันำกำรของนักเรยีนแต่ละคน 

ตวัอย่ำงเช่น โครงงำน กำรอธบิำยหน้ำชัน้เรยีน กำรทดสอบย่อยในหอ้งเรยีน กำรท ำกจิกรรมในชัน้เรยีน รวมถงึกำรสอบกลำง
ภำค และปลำยภำคเรียนตำมข้อสอบมำตรฐำนของโรงเรียน นอกจำกน้ี ส ำหรบัเด็กนักเรียนที่จะ ส ำเร็จกำรศึกษำชัน้ปีที่ 6 
(ประถม 6) จะต้องผ่ำนกำรวดัประเมนิผลตำมมำตรฐำนสำกลของหลกัสูตรประเทศสงิคโปร ์ โดยขอ้สอบ iPSLE (International 
Primary School Leaving Examination) 

 
1.3 ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-4 

หลกัสูตรมธัยมศึกษำปีที่ 1-4 เป็นกำรเรยีนกำรสอนส ำหรบัเดก็ในช่วงอำยุ 12-16 ปี โดยใช้หลกัสูตรของ
ประเทศสงิคโปรแ์ละหลกัสูตร IGCSE ของมหำวทิยำลยัเคมบรดิจแ์หง่สหรำชอำณำจกัร เพื่อใหม้คีวำมหลำกหลำยครบถ้วน และ
เน้นกำรมสี่วนร่วมในกำรส่งเสรมิคุณธรรม วฒันธรรม สติปัญญำ กำรพฒันำทำงสุนทรยีภำพและกำยภำพของนักเรยีน  โดยมี
จดุมุง่หมำยเพื่อเตรยีมควำมพรอ้มของนกัเรยีนส ำหรบัโอกำสกำรศกึษำในระดบัต่อไป  โดยในระดบัมธัยมตน้นัน้รปูแบบกำรเรยีน
กำรสอนยงัคงเป็นกำรสรำ้งสภำพแวดล้อมกำรเรยีนรูแ้บบ 3 ภำษำ คอื ภำษำองักฤษ ภำษำจนี ภำษำไทยใหแ้ก่นักเรยีนซึ่งเป็น
เอกลกัษณ์ของ SISB โดยส ำหรบัช่วงระดบัชัน้มธัยมศึกษำปีที่ 1-2 จะประกอบด้วยวชิำหลกั ได้แก่ ภำษำองักฤษ ภำษำไทย 
คณิตศำสตร์ วทิยำศำสตร์ (ชีววทิยำ เคม ีและฟิสกิส์) ประวตัิศำสตร์ ภูมศิำสตร์ เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร ดนตร ี
ศลิปะ พลศกึษำและสขุศกึษำ (PSHE) เป็นตน้ ส ำหรบัช่วงระดบัชัน้มธัยมศกึษำปีที ่3-4 หลกัสตูรกำรเรยีนกำรสอนจะมุ่งเน้นเพื่อ
กำรเตรียมควำมพร้อมนักเรียน ส ำหรบักำรทดสอบระดบัประกำศนียบัตร Cambridge International General Certificate of 
Secondary Education (IGCSE) ซึ่งเป็นกำรสอบเทียบระดบัมธัยมศึกษำตำมมำตรฐำนเคมบริดจ์แห่งสหรำชอำณำจกัร โดย
นกัเรยีนจะตอ้งเรยีนวชิำหลกัตำมหลกัสตูร ซึง่ไดแ้ก่ วชิำภำษำองักฤษ คณิตศำสตร ์ ฟิสกิส ์ชวีวทิยำ เคม ีภำษำไทย พละศกึษำ
และสขุศกึษำ นอกจำกนัน้ นกัเรยีนยงัสำมำรถเลอืกวชิำเลอืกไดเ้พิม่เตมิอกี 2-4 วชิำตำมควำมสมคัรใจ ซึง่วชิำเลอืกดงักล่ำวนัน้มี
ให้เลือกหลำกหลำยตำมควำมสนใจของนักเรียน เช่น  วิชำคณิตศำสตร์เพิ่มเติม ศิลปะและกำรออกแบบ วิทยำศำสตร์ 
คอมพวิเตอร ์ภูมศิำสตร ์ประวตัศิำสตร ์เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร ดนตร ีภำษำจนี และพลศกึษำ เป็นตน้ 

  
1.4 ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5-6  

หลกัสูตรมธัยมศึกษำปีที่ 5-6 ซึ่งเป็นกำรเรยีนกำรสอนส ำหรบัเดก็ในช่วงอำยุ 16-18 ปี โดยใช้หลกัสูตร
ของสหรำชอำณำจกัร (UK National Curriculum of England) ส ำหรบัมุง่เตรยีมควำมพรอ้มนักเรยีนในกำรสอบเทยีบวดัคุณภำพ
ควำมรู้ควำมสำมำรถในระดับประกำศนียบัตร Cambridge International Advanced Subsidiary Level & Advanced Level 
(AS/A Level) ซึ่งเป็นหลกัสูตรที่ได้รบักำรยอมรบัในระดบัสำกล ส ำหรบักำรเตรยีมควำมพร้อมในเชิงลึกเพื่อศึกษำต่อในระดบั
มหำวทิยำลยั โดยนักเรยีนจะสำมำรถเลอืกศกึษำในสำขำวชิำที่มคีวำมสนใจเป็นกำรเฉพำะและมุ่งเน้นในกำรเตรยีมควำมพรอ้ม
ควำมรู้ในเชิงลึกส ำหรบัสำขำวชิำนัน้ๆ เพื่อที่จะวำงแผนกำรศึกษำต่อในระดบัมหำวทิยำลยัและเส้นทำงอำชีพของตนเองใน
อนำคตไดอ้ยำ่งเหมำะสม โดยหลกัสตูรกำรเรยีนกำรสอน ประกอบดว้ย วชิำบงัคบั ไดแ้ก่ ภำษำไทย พลศกึษำ สขุศกึษำ (PSHE) 
และวชิำเลอืก ซึ่งนักเรยีนสำมำรถเลอืกเรยีนได ้3-4 วชิำ ตำมควำมสนใจ ประกอบดว้ย วชิำศลิปะและกำรออกแบบ ธุรกจิ เคม ี
ภำษำจนี เศรษฐศำสตร ์ภำษำองักฤษ ภูมศิำสตร ์ประวตัศิำสตร ์ เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร คณิตศำสตร ์ดนตร ีและ
ฟิสกิส ์เป็นตน้ 

ทัง้น้ี นกัเรยีนทีจ่ะส ำเรจ็กำรศกึษำในระดบัมธัยมศกึษำปีที ่6 จะตอ้งผำ่นกำรสอบเทยีบวฒุริะดบัควำมรู้ข ัน้
สูง ตำมมำตรฐำนเคมบรดิจ ์แห่งสหรำชอำณำจกัร (Cambridge AS/A Level) และกำรวดัประเมนิผลจำกขอ้สอบมำตรฐำนของ
โรงเรยีน 

นอกจำกน้ี ในปัจจุบนัโรงเรยีนนำนำชำติสงิคโปร์กรุงเทพฯ อยู่ระหว่ำงกำรเตรยีมควำมพร้อมในกำรเพิ่ม
หลกัสตูร International Baccalaureate Diploma (IBDP) เพื่อเป็นทำงเลอืกใหแ้ก่นกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษำปีที ่5-6 โดยหลกัสูตร 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

5. ภำษำไทย 
6. สงัคมศกึษำ 
7. พละ/สขุศกึษำ 
8. คอมพวิเตอร ์
9. ศลิปะ 
ทัง้น้ี นกัเรยีนระดบัประถมศกึษำตอ้งผำ่นกำรสอบดว้ยแบบทดสอบเพื่อวดัพฒันำกำรของนักเรยีนแต่ละคน 

ตวัอย่ำงเช่น โครงงำน กำรอธบิำยหน้ำชัน้เรยีน กำรทดสอบย่อยในหอ้งเรยีน กำรท ำกจิกรรมในชัน้เรยีน รวมถงึกำรสอบกลำง
ภำค และปลำยภำคเรียนตำมข้อสอบมำตรฐำนของโรงเรียน นอกจำกน้ี ส ำหรบัเด็กนักเรียนที่จะ ส ำเร็จกำรศึกษำชัน้ปีที่ 6 
(ประถม 6) จะต้องผ่ำนกำรวดัประเมนิผลตำมมำตรฐำนสำกลของหลกัสูตรประเทศสงิคโปร ์ โดยขอ้สอบ iPSLE (International 
Primary School Leaving Examination) 

 
1.3 ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-4 

หลกัสูตรมธัยมศึกษำปีที่ 1-4 เป็นกำรเรยีนกำรสอนส ำหรบัเดก็ในช่วงอำยุ 12-16 ปี โดยใช้หลกัสูตรของ
ประเทศสงิคโปรแ์ละหลกัสูตร IGCSE ของมหำวทิยำลยัเคมบรดิจแ์หง่สหรำชอำณำจกัร เพื่อใหม้คีวำมหลำกหลำยครบถ้วน และ
เน้นกำรมสี่วนร่วมในกำรส่งเสรมิคุณธรรม วฒันธรรม สติปัญญำ กำรพฒันำทำงสุนทรยีภำพและกำยภำพของนักเรยีน  โดยมี
จดุมุง่หมำยเพื่อเตรยีมควำมพรอ้มของนกัเรยีนส ำหรบัโอกำสกำรศกึษำในระดบัต่อไป  โดยในระดบัมธัยมตน้นัน้รปูแบบกำรเรยีน
กำรสอนยงัคงเป็นกำรสรำ้งสภำพแวดล้อมกำรเรยีนรูแ้บบ 3 ภำษำ คอื ภำษำองักฤษ ภำษำจนี ภำษำไทยใหแ้ก่นักเรยีนซึ่งเป็น
เอกลกัษณ์ของ SISB โดยส ำหรบัช่วงระดบัชัน้มธัยมศึกษำปีที่ 1-2 จะประกอบด้วยวชิำหลกั ได้แก่ ภำษำองักฤษ ภำษำไทย 
คณิตศำสตร์ วทิยำศำสตร์ (ชีววทิยำ เคม ีและฟิสกิส์) ประวตัิศำสตร์ ภูมศิำสตร์ เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร ดนตร ี
ศลิปะ พลศกึษำและสขุศกึษำ (PSHE) เป็นตน้ ส ำหรบัช่วงระดบัชัน้มธัยมศกึษำปีที ่3-4 หลกัสตูรกำรเรยีนกำรสอนจะมุ่งเน้นเพื่อ
กำรเตรียมควำมพร้อมนักเรียน ส ำหรบักำรทดสอบระดบัประกำศนียบัตร Cambridge International General Certificate of 
Secondary Education (IGCSE) ซึ่งเป็นกำรสอบเทียบระดบัมธัยมศึกษำตำมมำตรฐำนเคมบริดจ์แห่งสหรำชอำณำจกัร โดย
นกัเรยีนจะตอ้งเรยีนวชิำหลกัตำมหลกัสตูร ซึง่ไดแ้ก่ วชิำภำษำองักฤษ คณิตศำสตร ์ ฟิสกิส ์ชวีวทิยำ เคม ีภำษำไทย พละศกึษำ
และสขุศกึษำ นอกจำกนัน้ นกัเรยีนยงัสำมำรถเลอืกวชิำเลอืกไดเ้พิม่เตมิอกี 2-4 วชิำตำมควำมสมคัรใจ ซึง่วชิำเลอืกดงักล่ำวนัน้มี
ให้เลือกหลำกหลำยตำมควำมสนใจของนักเรียน เช่น  วิชำคณิตศำสตร์เพิ่มเติม ศิลปะและกำรออกแบบ วิทยำศำสตร์ 
คอมพวิเตอร ์ภูมศิำสตร ์ประวตัศิำสตร ์เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร ดนตร ีภำษำจนี และพลศกึษำ เป็นตน้ 

  
1.4 ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 5-6  

หลกัสูตรมธัยมศึกษำปีที่ 5-6 ซึ่งเป็นกำรเรยีนกำรสอนส ำหรบัเดก็ในช่วงอำยุ 16-18 ปี โดยใช้หลกัสูตร
ของสหรำชอำณำจกัร (UK National Curriculum of England) ส ำหรบัมุง่เตรยีมควำมพรอ้มนักเรยีนในกำรสอบเทยีบวดัคุณภำพ
ควำมรู้ควำมสำมำรถในระดับประกำศนียบัตร Cambridge International Advanced Subsidiary Level & Advanced Level 
(AS/A Level) ซึ่งเป็นหลกัสูตรที่ได้รบักำรยอมรบัในระดบัสำกล ส ำหรบักำรเตรยีมควำมพร้อมในเชิงลึกเพื่อศึกษำต่อในระดบั
มหำวทิยำลยั โดยนักเรยีนจะสำมำรถเลอืกศกึษำในสำขำวชิำที่มคีวำมสนใจเป็นกำรเฉพำะและมุ่งเน้นในกำรเตรยีมควำมพรอ้ม
ควำมรู้ในเชิงลึกส ำหรบัสำขำวชิำนัน้ๆ เพื่อที่จะวำงแผนกำรศึกษำต่อในระดบัมหำวทิยำลยัและเส้นทำงอำชีพของตนเองใน
อนำคตไดอ้ยำ่งเหมำะสม โดยหลกัสตูรกำรเรยีนกำรสอน ประกอบดว้ย วชิำบงัคบั ไดแ้ก่ ภำษำไทย พลศกึษำ สขุศกึษำ (PSHE) 
และวชิำเลอืก ซึ่งนักเรยีนสำมำรถเลอืกเรยีนได ้3-4 วชิำ ตำมควำมสนใจ ประกอบดว้ย วชิำศลิปะและกำรออกแบบ ธุรกจิ เคม ี
ภำษำจนี เศรษฐศำสตร ์ภำษำองักฤษ ภูมศิำสตร ์ประวตัศิำสตร ์ เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรสื่อสำร คณิตศำสตร ์ดนตร ีและ
ฟิสกิส ์เป็นตน้ 

ทัง้น้ี นกัเรยีนทีจ่ะส ำเรจ็กำรศกึษำในระดบัมธัยมศกึษำปีที ่6 จะตอ้งผำ่นกำรสอบเทยีบวฒุริะดบัควำมรู้ข ัน้
สูง ตำมมำตรฐำนเคมบรดิจ ์แห่งสหรำชอำณำจกัร (Cambridge AS/A Level) และกำรวดัประเมนิผลจำกขอ้สอบมำตรฐำนของ
โรงเรยีน 

นอกจำกน้ี ในปัจจุบนัโรงเรยีนนำนำชำติสงิคโปร์กรุงเทพฯ อยู่ระหว่ำงกำรเตรยีมควำมพร้อมในกำรเพิ่ม
หลกัสตูร International Baccalaureate Diploma (IBDP) เพื่อเป็นทำงเลอืกใหแ้ก่นกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษำปีที ่5-6 โดยหลกัสูตร 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

IBDP เป็นหลกัสูตรของ International Baccalaureate Organization (IBO) ซึ่งเป็นหลกัสูตรส ำหรบัเตรยีมควำมพร้อมในกำรเข้ำ
มหำวทิยำลยัในทุกประเทศ โดยนักเรยีนจะต้องเรยีนในทุกวชิำหลกัตำมที่หลกัสูตรก ำหนด นอกจำกนัน้หลกัสูตรยงัก ำหนดให้
นกัเรยีนตอ้งท ำกจิกรรมต่ำงๆ เพิม่เตมิ โดยหลกัสตูร IB จะเน้นกำรพฒันำผูเ้รยีนอย่ำงเป็นองคร์วม นกัเรยีนทีไ่ดร้บัประกำศนียบตัร 
IB Diploma จงึเป็นที่ยอมรบัจำกมหำวทิยำลยัชัน้น ำทัว่โลก ทัง้น้ี โรงเรยีนที่จะใช้หลกัสูตร IB จะต้องไดร้บัอนุมตัจิำกองคก์ร IBO 
ใหจ้ดักำรเรยีนกำรสอนตำมหลกัสตูร และไดร้บัอนุญำตใหเ้รยีกตนเองเป็นหน่ึงในกลุ่มโรงเรยีน IB World School รวมถงึครผููส้อน
จะตอ้งไดร้บักำรพฒันำวชิำชพี ผำ่นกำรฝึกอบรมซึง่จดัโดยองคก์ร IBO โดยโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ ไดย้ื่นขอเขำ้ร่วม
เป็นโรงเรยีนสมำชิกของ IBO ในวนัที่ 31 สงิหำคม 2560  ซึ่งได้รบัอนุมตัิค ำขอในเบื้องต้น และมีสถำนะเป็น IBO Candidate 
ตัง้แต่วนัที่ 1 มีนำคม 2561 และปัจจุบนัอยู่ระหว่ำงรอกำรเข้ำตรวจจำก IBO ซึ่งคำดว่ำจะพร้อมเปิดกำรเรียนกำรสอนในปี
กำรศกึษำ 2563-2564 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียนแยกระดบัชัน้การศึกษา 

ระดบัชัน้ 
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เตรยีมอนุบำล และอนุบำล 742 43.52 922 44.74 999 42.17 
ประถมศกึษำ 748 43.87 889 43.13 1,075 45.38 
มธัยมศกึษำปีที ่1-4 198 11.61 223 10.82 255 10.76 
มธัยมศกึษำปีที ่5-6 17 1.00 27 1.31 40 1.69 
รวม 1,705 100.00 2,061 100.00 2,369 100.00 

 
2. การศึกษานอกหลกัสตูร 

เพื่อเป็นกำรตอบสนองควำมต้องกำรในกำรพฒันำเรยีนรูข้องเดก็ที่แตกต่ำงกนั และสนับสนุนใหน้ักเรยีนใช้เวลำ
วำ่งหลงัเลกิเรยีนใหเ้กดิประโยชน์ โรงเรยีนในกลุ่มบรษิทัฯ จงึไดจ้ดัใหม้บีรกิำรกำรศกึษำนอกหลกัสตูรเพิม่เตมิ เพื่อเป็นทำงเลอืก
จำกกำรเรยีนกำรสอนตำมหลกัสตูรปกตใินแต่ละวนั ซึง่มใีหเ้ลอืกหลำกหลำยตำมควำมสนใจของนักเรยีน ไดแ้ก่ 

 หลกัสูตรที่มุ่งเน้นทำงด้ำนวชิำกำร เช่น หลกัสูตรสอนพเิศษ (Extra Academic Support : EAS) หลกัสูตร
ปรบัพื้นฐำนภำษำองักฤษ (English Language Support : ELS) หลกัสูตรปรบัพื้นฐำนภำษำจนี (Chinese Language Support: 
CLS) และหลกัสตูรภำคฤดรูอ้น (Summer) เป็นตน้ 

 หลกัสูตรที่มุ่งเน้นในกำรท ำกจิกรรม ซึ่งช่วยในกำรเสรมิสรำ้งทกัษะต่ำงๆ และพฒันำกำรเรยีนรูข้องนักเรยีน
ผ่ำนกิจกรรม ชมรมและกีฬำต่ำงๆ เช่น กิจกรรมกำรเรียนรู้นอกหลกัสูตร (Extra Curriculum Activities : ECA) ซึ่งมีให้เลือก
หลำกหลำยไม่วำ่จะเป็น วำ่ยน ้ำ ยมินำสตกิ ฟุตบอล แบตมนิตนั เทเบลิเทนนิส และเทควนัโด รวมถงึกจิกรรมดำ้นศลิปะและงำน
ฝีมอื บลัเลต ์ชมรมคอมพวิเตอร ์ชมรมดนตร ีเครื่องกลและหุน่ยนต ์เป็นตน้  
 

3. การบริการอ่ืนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของโรงเรียน 
นอกเหนือจำกกำรใหบ้รกิำรจดักำรเรยีนกำรสอนแก่นกัเรยีนแล้ว โรงเรยีนในกลุ่มบรษิทัฯ ยงัมกีำรใหบ้รกิำรอื่นๆ 

เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินงำนของโรงเรยีน ดงัน้ี 
 หอพกันักเรียน : โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ได้เปิดให้บริกำรหอพกันักเรียนที่พร้อมด้วยสิ่ง

อ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงครบครนั เพื่อใหบ้รกิำรนักเรยีนตัง้แต่อำย ุ8-18 ปี โดยใหบ้รกิำรทัง้หอพกัรำยสปัดำห ์(เฉพำะจนัทรถ์งึ
วนัศุกร)์ และหอพกัแบบเตม็เวลำ ซึง่เป็นกำรเปิดโอกำสใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะดแูลตวัเองควบคูไ่ปกบักำรท ำกจิกรรมสรำ้งเสรมิ
ประสบกำรณ์ในช่วงสดุสปัดำหซ์ึง่จดัขึน้ส ำหรบันักเรยีนประจ ำ เช่น กจิกรรมกำรพำยเรอื กำรด ำน ้ำลกึ กำรเดนิป่ำ และกำรโตค้ลื่น 
เป็นตน้ 

 การจดัอบรมและทดสอบวดัระดบัการศึกษา : โรงเรยีนนำนำชำติสงิคโปร์กรุงเทพฯ ได้รบัแต่งตัง้เป็น
ศูนยท์ดสอบจำกสถำบนัชัน้น ำต่ำงๆ เป็นจ ำนวนมำก ไดแ้ก่ 

- ศูนย์กลำงกำรสอบส ำหรบันักเรียนระดบัชัน้ประถมศึกษำของโรงเรียนนำนำชำติหลกัสู ตรสิงคโปร์  
(International Primary School Leaving Examination : iPSLE) 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

- ศูนย์กลำงกำรสอบและด ำเนินกำรสอบวดัระดบัคุณภำพควำมรู้ควำมสำมำรถของเคมบรดิจ์ ( IGCSE) 
และกำรสอบระดบัมธัยมปลำย (AS/A Level)  

- ศูนยท์ดสอบวดัระดบัควำมรูภ้ำษำจนี (HSK) 
- ศูนยก์ำรสอบวดัควำมรูค้วำมสำมำรถของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำตอนปลำย ส ำหรบักำรรบับุคคลเขำ้

ศกึษำในสถำบนัอุดมศกึษำ ในระบบกำรศกึษำของสหรฐัอเมรกิำ (SAT)  
- ศูนยอ์บรมส ำหรบัประกำศนียบตัร Duke of Edinburgh Award ซึง่เป็นรำงวลัควำมส ำเรจ็ส ำหรบักำรเขำ้

รว่มกจิกรรมเพื่อสงัคมของนกัเรยีน 
ทัง้น้ี ศูนยก์ำรสอบดงักล่ำวนอกจะใช้ส ำหรบัจดักำรทดสอบวดัระดบักำรศึกษำของนักเรยีนของโรงเรียนใน

กลุ่มบรษิทัฯ ทีศ่กึษำอยูใ่นแต่ละระดบัชัน้ ยงัใหบ้รกิำรทดสอบใหก้บันกัเรยีนจำกสถำบนักำรศกึษำอื่นอกีดว้ย 
 อาหารและเครื่องด่ืม : โรงเรยีนในกลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีำรใหบ้รกิำรอำหำรกลำงวนัแก่นักเรยีนในทุกระดบัชัน้ 

ซึ่งจะเรยีกเกบ็ค่ำบรกิำรพรอ้มกบัค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในแต่ละเทอม นอกจำกน้ี โรงเรยีนในกลุ่มบรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัให้มีกำร
จ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มเพิม่เตมิในบรเิวณโรงเรยีนเพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่นกัเรยีนและผูป้กครอง  

 หนังสือเรียนและอปุกรณ์การศึกษา : โรงเรยีนในกลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีำรใหบ้รกิำรจดัหำหนังสอืเรยีนและ
อุปกรณ์กำรเรยีนกำรสอนแก่นักเรยีนในทุกระดบัชัน้ ซึ่งจะเรยีกเก็บค่ำบรกิำรพรอ้มกบัค่ำธรรมเนียมกำรศกึษำในแต่ละเทอม 
นอกจำกน้ี โรงเรยีนในกลุ่มบรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัใหม้รีำ้นจ ำหน่ำยหนังสอืเรียนและชุดนักเรยีนภำยในบรเิวณโรงเรยีนเพื่อเป็นกำร
อ ำนวยควำมสะดวกแก่นักเรยีนและผูป้กครอง  

 2.3 การตลาดและการแข่งขนั 
2.3.1 ลกัษณะลกูค้าและลกูค้ากลุ่มเป้าหมาย 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้รบัใบอนุญำตในกำรจดัตัง้โรงเรยีนในระบบที่จดักำรเรยีนกำรสอนในรูปแบบ
โรงเรยีนนำนำชำต ิซึ่งมคี่ำธรรมเนียมกำรศึกษำอยู่ในระดบัที่สูงเมื่อเทียบกบัโรงเรยีนเอกชนทัว่ไป ดงันัน้ กลุ่มลูกคำ้ส่วนใหญ่
ของบรษิทัฯ จงึเป็นเดก็นักเรยีนตัง้แต่อำยุ 2-18 ปี ที่มำจำกครอบครวัที่มฐีำนะค่อนข้ำงดทีัง้ชำวไทยและต่ำงประเทศ โดยมี
รำยละเอยีดดงัน้ี 

1. กลุ่มนกัเรยีนชำวไทย 
กลุ่มนักเรยีนชำวไทยซึ่งเป็นลูกค้ำส่วนใหญ่ในปัจจุบนั เน่ืองจำกในปัจจุบนัผู้ปกครองต้องกำรให้บุตร

หลำนของตนไดร้บักำรศกึษำในหลกัสตูรกำรเรยีนกำรสอนของต่ำงประเทศที่ไดร้บัมำตรฐำนในระดบัสำกล พรอ้มกบักำรปลูกฝัง
ทกัษะทำงดำ้นภำษำองักฤษ และภำษำจนี โดยที่ผ่ำนมำดว้ยชื่อเสยีงโรงเรยีนนำนำชำตขิองกลุ่มบรษิทัฯ ที่มมีำนำนกว่ำ 17 ปี 
และคุณภำพในกำรให้บริกำรจดักำรเรยีนกำรสอนจึงท ำให้โรงเรียนนำนำชำติของกลุ่มบริษทัฯ เป็นที่ยอมรบัและบอกต่อกนั
ระหว่ำงกลุ่มผู้ปกครอง (word-of-mouth) ประกอบกบักำรขยำยกิจกำรโรงเรยีนไปยงัแหล่งที่อยู่อำศยัของครอบครวัที่มีฐำนะ
ค่อนข้ำงดี ส่งผลท ำให้จ ำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ปัจจุบนั บริษทัฯ มีกำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์ไปยงักลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำยผำ่นช่องทำงต่ำงๆ เพิม่มำกขึน้ไมว่ำ่จะเป็นเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ โบรชวัร ์ นิตยสำร และสื่อออนไลน์ต่ำงๆ ตลอดจนกำร
เขำ้รว่มงำนแฟรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรศกึษำ  

 
2. กลุ่มนกัเรยีนชำวต่ำงชำต ิ

ลูกคำ้ของกลุ่มบรษิทัฯ ยงัมกีลุ่มนกัเรยีนชำวต่ำงชำต ิซึง่มทีัง้บุตรของชำวต่ำงชำตทิีม่ำท ำงำนในประเทศ
ไทย (Expat) และนักเรียนที่ผู้ปกครองส่งเข้ำมำรับกำรศึกษำในประเทศไทย โดยลูกค้ำในกลุ่มน้ี นอกจำกกำรโฆษณำ
ประชำสมัพนัธ์โดยทัว่ไปแล้ว บรษิทัฯ ยงัได้เข้ำร่วมเป็นพนัธมติรกบับรษิทัและหน่วยงำนต่ำงๆ ของต่ำงประเทศที่มสีำขำใน
ประเทศไทยเพื่อใหบ้รกิำรสวสัดกิำรดำ้นกำรศกึษำแก่บุตรของเจำ้หน้ำทีท่ี่มำประจ ำในประเทศไทย นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัมกีำร
แต่งตัง้ตวัแทนด้ำนกำรศึกษำในต่ำงประเทศ เพื่อให้ค ำแนะน ำ ติดต่อ ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกเด็กนักเรยีนจำก
ต่ำงประเทศ เพื่อใหเ้ขำ้มำศึกษำที่โรงเรยีนของกลุ่มบรษิทัฯ โดยโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ มบีรกิำรหอพกันักเรียน
เพื่อใหบ้รกิำรแก่นกัเรยีนทีม่ำจำกต่ำงประเทศเพิม่เตมิดว้ย 
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- ศูนย์กลำงกำรสอบและด ำเนินกำรสอบวดัระดบัคุณภำพควำมรูค้วำมสำมำรถของเคมบรดิจ์ ( IGCSE) 
และกำรสอบระดบัมธัยมปลำย (AS/A Level)  

- ศูนยท์ดสอบวดัระดบัควำมรูภ้ำษำจนี (HSK) 
- ศูนยก์ำรสอบวดัควำมรูค้วำมสำมำรถของนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำตอนปลำย ส ำหรบักำรรบับุคคลเขำ้

ศกึษำในสถำบนัอุดมศกึษำ ในระบบกำรศกึษำของสหรฐัอเมรกิำ (SAT)  
- ศูนยอ์บรมส ำหรบัประกำศนียบตัร Duke of Edinburgh Award ซึง่เป็นรำงวลัควำมส ำเรจ็ส ำหรบักำรเขำ้

รว่มกจิกรรมเพื่อสงัคมของนกัเรยีน 
ทัง้น้ี ศูนยก์ำรสอบดงักล่ำวนอกจะใช้ส ำหรบัจดักำรทดสอบวดัระดบักำรศึกษำของนักเรยีนของโรงเรียนใน

กลุ่มบรษิทัฯ ทีศ่กึษำอยูใ่นแต่ละระดบัชัน้ ยงัใหบ้รกิำรทดสอบใหก้บันกัเรยีนจำกสถำบนักำรศกึษำอื่นอกีดว้ย 
 อาหารและเครื่องด่ืม : โรงเรยีนในกลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีำรใหบ้รกิำรอำหำรกลำงวนัแก่นักเรยีนในทุกระดบัชัน้ 

ซึ่งจะเรยีกเกบ็ค่ำบรกิำรพรอ้มกบัค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในแต่ละเทอม นอกจำกน้ี โรงเรยีนในกลุ่มบรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัให้มีกำร
จ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่มเพิม่เตมิในบรเิวณโรงเรยีนเพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่นกัเรยีนและผูป้กครอง  

 หนังสือเรียนและอปุกรณ์การศึกษา : โรงเรยีนในกลุ่มบรษิทัฯ ไดม้กีำรใหบ้รกิำรจดัหำหนังสอืเรยีนและ
อุปกรณ์กำรเรยีนกำรสอนแก่นักเรยีนในทุกระดบัชัน้ ซึ่งจะเรยีกเก็บค่ำบรกิำรพร้อมกบัค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในแต่ละเทอม 
นอกจำกน้ี โรงเรยีนในกลุ่มบรษิทัฯ ยงัไดจ้ดัใหม้รีำ้นจ ำหน่ำยหนังสอืเรียนและชุดนักเรยีนภำยในบรเิวณโรงเรยีนเพื่อเป็นกำร
อ ำนวยควำมสะดวกแก่นักเรยีนและผูป้กครอง  

 2.3 การตลาดและการแข่งขนั 
2.3.1 ลกัษณะลกูค้าและลกูค้ากลุ่มเป้าหมาย 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้รบัใบอนุญำตในกำรจดัตัง้โรงเรยีนในระบบที่จดักำรเรยีนกำรสอนในรูปแบบ
โรงเรยีนนำนำชำต ิซึ่งมคี่ำธรรมเนียมกำรศึกษำอยู่ในระดบัที่สูงเมื่อเทียบกบัโรงเรยีนเอกชนทัว่ไป ดงันัน้ กลุ่มลูกคำ้ส่วนใหญ่
ของบรษิทัฯ จงึเป็นเดก็นักเรยีนตัง้แต่อำยุ 2-18 ปี ที่มำจำกครอบครวัที่มฐีำนะค่อนข้ำงดทีัง้ชำวไทยและต่ำงประเทศ โดยมี
รำยละเอยีดดงัน้ี 

1. กลุ่มนกัเรยีนชำวไทย 
กลุ่มนักเรยีนชำวไทยซึ่งเป็นลูกค้ำส่วนใหญ่ในปัจจุบนั เน่ืองจำกในปัจจุบนัผู้ปกครองต้องกำรให้บุตร

หลำนของตนไดร้บักำรศกึษำในหลกัสตูรกำรเรยีนกำรสอนของต่ำงประเทศที่ไดร้บัมำตรฐำนในระดบัสำกล พรอ้มกบักำรปลูกฝัง
ทกัษะทำงดำ้นภำษำองักฤษ และภำษำจนี โดยที่ผ่ำนมำดว้ยชื่อเสยีงโรงเรยีนนำนำชำตขิองกลุ่มบรษิทัฯ ที่มมีำนำนกว่ำ 17 ปี 
และคุณภำพในกำรให้บริกำรจดักำรเรยีนกำรสอนจึงท ำให้โรงเรียนนำนำชำติของกลุ่มบริษทัฯ เป็นที่ยอมรบัและบอกต่อกนั
ระหว่ำงกลุ่มผู้ปกครอง (word-of-mouth) ประกอบกบักำรขยำยกิจกำรโรงเรยีนไปยงัแหล่งที่อยู่อำศยัของครอบครวัที่มีฐำนะ
ค่อนข้ำงดี ส่งผลท ำให้จ ำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง ปัจจุบนั บริษทัฯ มีกำรโฆษณำประชำสมัพนัธ์ไปยงักลุ่มลูกค้ำ
เป้ำหมำยผำ่นช่องทำงต่ำงๆ เพิม่มำกขึน้ไมว่ำ่จะเป็นเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ โบรชวัร ์ นิตยสำร และสื่อออนไลน์ต่ำงๆ ตลอดจนกำร
เขำ้รว่มงำนแฟรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรศกึษำ  

 
2. กลุ่มนกัเรยีนชำวต่ำงชำต ิ

ลูกคำ้ของกลุ่มบรษิทัฯ ยงัมกีลุ่มนกัเรยีนชำวต่ำงชำต ิซึง่มทีัง้บุตรของชำวต่ำงชำตทิีม่ำท ำงำนในประเทศ
ไทย (Expat) และนักเรียนที่ผู้ปกครองส่งเข้ำมำรับกำรศึกษำในประเทศไทย โดยลูกค้ำในกลุ่มน้ี นอกจำกกำรโฆษณำ
ประชำสมัพนัธ์โดยทัว่ไปแล้ว บรษิทัฯ ยงัได้เข้ำร่วมเป็นพนัธมติรกบับรษิทัและหน่วยงำนต่ำงๆ ของต่ำงประเทศที่มสีำขำใน
ประเทศไทยเพื่อใหบ้รกิำรสวสัดกิำรดำ้นกำรศกึษำแก่บุตรของเจำ้หน้ำทีท่ี่มำประจ ำในประเทศไทย นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัมกีำร
แต่งตัง้ตวัแทนด้ำนกำรศึกษำในต่ำงประเทศ เพื่อให้ค ำแนะน ำ ติดต่อ ประสำนงำนและอ ำนวยควำมสะดวกเด็กนักเรยีนจำก
ต่ำงประเทศ เพื่อใหเ้ขำ้มำศึกษำที่โรงเรยีนของกลุ่มบรษิทัฯ โดยโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ มบีรกิำรหอพกันักเรียน
เพื่อใหบ้รกิำรแก่นกัเรยีนทีม่ำจำกต่ำงประเทศเพิม่เตมิดว้ย 

 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

ทัง้น้ี เพื่อใหผู้ป้กครองและเดก็ไดเ้ขำ้มำสมัผสัสภำพแวดลอ้มและบรรยำกำศกำรเรยีนกำรสอน บรษิทัฯ จงึได้
จดัให้ผูป้กครองและเด็กสำมำรถเข้ำเยี่ยมชมกิจกำรของแต่ละโรงเรียนในกลุ่มบริษทัฯ (School Tour) โดยจะมฝ่ีำยรบัสมคัร
นกัเรยีน (Admissions) เพื่อท ำหน้ำทีใ่หข้อ้มลู เกีย่วกบัโรงเรยีน หลกัสตูรกำรศกึษำ และรปูแบบกำรเรยีนกำรสอน ตลอดกำรเขำ้
เยีย่มชมกจิกำรของโรงเรยีน นอกจำกน้ี แต่ละโรงเรยีนยงัจดัใหม้หีลกัสูตรส ำหรบัใหเ้ดก็ไดท้ดลองเรยีนและท ำกิจกรรมร่วมกบั
บุคลำกรของโรงเรยีน เพื่อสรำ้งควำมคุน้เคยในกำรเรยีนรูใ้หก้บัเดก็ก่อนตดัสนิใจสมคัรเรยีนอกีดว้ย นอกจำกน้ี โรงเรยีนในกลุ่ม
บรษิทัฯ ยงัจดัใหม้หีลกัสตูรปรบัพืน้ฐำนเพื่อใหน้ักเรยีนทีย่งัไมไ่ดร้บัเขำ้เรยีน สำมำรถเขำ้เรยีนเพื่อเตรยีมควำมพรอ้มและทดสอบ
วดัระดบัก่อนจะรบัเขำ้เรยีนตำมหลกัสตูรกำรเรยีนกำรสอนปกต ิ

 
โดยขัน้ตอนและกระบวนกำรรบัสมคัรนักเรยีนเป็นดงัน้ี 
 
1. การรบัและตรวจสอบใบสมคัรและเอกสารประกอบของนักเรียน 

เมื่อเดก็และผูป้กครองแจง้ควำมจ ำนงที่จะเขำ้สมคัรเรยีน พนกังำนฝ่ำย Admissions จะรบัเอกสำรประกอบกำร
สมคัรเรยีนต่ำงๆ จำกผูป้กครอง ประกอบดว้ย ใบสมคัร เอกสำรยนืยนัตวัตนของเดก็นักเรยีนและผูป้กครอง เช่น บตัรประชำชน ใบสูจิ
บตัร หรอื หนงัสอืเดนิทำง รวมถงึมสีมดุรำยงำนผลกำรเรยีนของนักเรยีน (School Report) หำกมกีำรยำ้ยมำจำกโรงเรยีนอื่น 

จำกนัน้ฝ่ำย Admissions จะด ำเนินกำรตรวจสอบควำมครบถ้วนของเอกสำรส ำคญัของผูป้กครองและเดก็ 
ทีย่ื่นแสดงควำมจ ำนงส ำหรบักำรสมคัรเรยีน และตรวจสอบคุณสมบตัพิืน้ฐำนของเดก็นักเรยีน โดยเดก็นักเรยีนจะตอ้งมอีำยุครบ
ตำมเกณฑท์ีก่ ำหนดส ำหรบักำรเขำ้ศกึษำในแต่ละระดบัชัน้ ก่อนเริม่เปิดปีกำรศกึษำในแต่ละปี 

2. การสมัภาษณ์ และการทดสอบวดัระดบั 
ภำยหลงัจำกที่ฝ่ำย Admissions ตรวจสอบคุณสมบตัิเบื้องต้นของเด็กนักเรยีนแล้ว จะด ำเนินกำรนัด

ผูป้กครองและเดก็นกัเรยีนเพื่อท ำกำรสมัภำษณ์  โดยส ำหรบัเดก็ทีส่มคัรเขำ้เรยีนตัง้แต่ระดบัชัน้ประถมศกึษำขึน้ไป จะตอ้งเขำ้รบั
กำรทดสอบวดัระดบัเพิม่เตมิ ซึง่จะเป็นกำรทดสอบทกัษะภำษำองักฤษและควำมรูด้ำ้นวชิำกำรของเดก็ตำมควำมเหมำะสมในแต่
ระดบัชัน้กำรศกึษำ   

3. การแจ้งผลการทดสอบ และจดัท าทะเบียนประวติันักเรียน 
เมื่อเดก็ผ่ำนกำรสมัภำษณ์ และกำรทดสอบวดัระดบัตำมเกณฑท์ี่โรงเรยีนก ำหนด ฝ่ำย Admissions จะ

ด ำเนินกำรแจง้ไปยงัผูป้กครองเพื่อขอขอ้มลูและเอกสำรเพิม่เตมิเพื่อใชใ้นกำรจดัท ำทะเบยีนประวตันิกัเรยีน โดยผูป้กครองจะต้อง
จดัเตรยีมขอ้มูลส่งใหฝ่้ำย Admissions พรอ้มทัง้จ่ำยช ำระค่ำลงทะเบยีนแรกเขำ้ (Enrollment fee) ค่ำธรรมเนียมกำรศกึษำ และ
คำ่มดัจ ำ ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 โรงเรยีนนำนำชำตใินกลุ่มบรษิทัฯ มจี ำนวนนกัเรยีนเท่ำกบั 2,369 คน โดย ประมำณ
รอ้ยละ 85 เป็นนักเรยีนสญัชำติไทย และในส่วนของนักเรยีนต่ำงชำติประมำณรอ้ยละ 15 มคีวำมหลำกหลำยจำกภูมภิำคต่ำงๆ ทัว่
โลกกวำ่ 20 ประเทศ ไมว่ำ่จะเป็น เอเชยี ยโุรป อเมรกิำ และตะวนัออกกลำง เป็นตน้  
 

ตารางแสดงจ านวนนักเรียนแยกตามสญัชาติ 

สญัชาติ 
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ไทย 1,477 86.63 1,776 86.17 2,019 85.23 
ต่ำงชำต ิ 228 13.37 285 13.83 350 14.77 
รวม 1,705 100.00 2,061 100.00 2,369 100.00 

 
2.3.2 นโยบายราคา  

บรษิทัฯ มนีโยบำยก ำหนดอตัรำค่ำธรรมเนียมกำรศกึษำและค่ำธรรมเนียมของแต่ละโรงเรยีนในกลุ่มบรษิทัฯ 
ใหอ้ยูใ่นระดบัที่เหมำะสม สอดคลอ้งกบัคำ่ใช้จ่ำยในกำรจดักำรศกึษำต่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อทีจ่ะสำมำรถใหบ้รกิำรดำ้นกำรศึกษำ

025บริษัท เอสไอเอสบี จำ�กัด (มห�ชน)        sisb.ac.th\\



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

ที่มคีุณภำพและกำรจดักำรเรยีนกำรสอนที่มมีำตรฐำน รวมทัง้สำมำรถแข่งขนักบัโรงเรยีนนำนำชำตอิื่นที่มรีะดบัใกล้เคยีงกนัได้ 
โดยจะพจิำรณำควบคู่ไปกบัสภำพกำรแข่งขนัของโรงเรยีนนำนำชำตใินแต่ละพืน้ที่ รวมทัง้สภำพเศรษฐกจิ เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำอตัรำ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเป็นอตัรำที่สมเหตุสมผล ไม่เป็นกำรแสวงหำก ำไรเกินควรและสำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่กลุ่ม
ผูป้กครองโดยรำยละเอยีดคำ่ธรรมเนียมทีส่ ำคญัมรีำยละเอยีดดงัน้ี   

 
กำรศกึษำตำมหลกัสตูร 
ส ำหรบักำรศึกษำตำมหลกัสูตร ในกำรก ำหนดอตัรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ และค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่ง

เกี่ยวขอ้งกบักำรใหบ้รกิำรจดักำรเรยีนกำรสอนซึ่งไดแ้ก่ ค่ำอำหำรกลำงวนั ค่ำหนังสอืและอุปกรณ์กำรศกึษำ ค่ำลงทะเบยีนแรก
เขำ้ คำ่สมคัรเรยีน บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรใหแ้ต่ละโรงเรยีนแจง้อตัรำคำ่ธรรมเนียมกำรศกึษำ และอตัรำคำ่ธรรมเนียมอื่น ส ำหรบัปี
กำรศกึษำนัน้ๆ ใหแ้ก่คณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศกึษำเอกชน และตดิประกำศอตัรำค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวไวใ้นที่เปิดเผยภำยใน
แต่ละโรงเรยีนตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 32 แห่งพระรำชบญัญตัิโรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 
2554 โดยอตัรำคำ่ธรรมเนียมดงักล่ำวจะมคีวำมแตกต่ำงกนัตำมแต่ละระดบักำรศกึษำและสถำนทีต่ ัง้ของโรงเรยีนนัน้ๆ  

 
กำรศกึษำนอกหลกัสตูร 
ส ำหรบักำรนอกหลกัสูตร ได้แก่ หลกัสูตรสอนเสรมิ หลกัสูตรสอนพเิศษ และค่ำกิจกรรมต่ำงๆ รวมถึงค่ำ

สมคัรสอบวดัระดบั ซึ่งเป็นกำรศกึษำที่นักเรยีนสำมำรถเลอืกเรยีนไดต้ำมควำมสมคัรใจ อตัรำค่ำธรรมเนียมจะขึน้อยู่กบัรำยวชิำ
หรอืกจิกรรมทีส่มคัรเรยีน โดยโรงเรยีนจะพจิำรณำตำมควำมเหมำะสมของต้นทุนกำรจดักำรศกึษำทีเ่กดิขึน้ 

 
2.3.3 กลยทุธใ์นการแข่งขนั 

  1. หลกัสตูรการศึกษาท่ีโดดเด่นและเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล 
  บรษิทัฯ เป็นผูน้ ำหลกัสูตรกำรศึกษำของประเทศสงิคโปรม์ำใช้เป็นหลกัสูตรพืน้ฐำนในกำรจดัเรยีนกำร
สอนเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่โรงเรยีนนำนำชำติสงิคโปร์กรุงเทพฯ และน ำมำใช้เป็นแม่แบบในกำรจดักำรเรยีนกำรสอน
ส ำหรบัโรงเรยีนนำนำชำตอิื่นภำยในกลุ่มบรษิทัฯ ไมว่ำ่จะเป็นรปูแบบกำรสอน ต ำรำเรยีน และขอ้สอบตำมมำตรฐำนของโรงเรยีน
ในกำรวดัผลกำรเรยีนรู ้ซึง่หลกัสตูรกำรศกึษำของประเทศสงิคโปรเ์ป็นหลกัสตูรทีม่ชีื่อเสยีงและเป็นที่ยอมรบัในระดบัสำกล โดยมี
ควำมโดดเด่นในดำ้นวชิำกำรโดยเฉพำะวชิำคณิตศำสตร ์และวทิยำศำสตร ์ซึ่งเป็นพืน้ฐำนส ำคญัของกำรเรยีนรูแ้ละเป็นรำกฐำน
ส ำคญัส ำหรบักำรเลอืกเรยีนในสำขำวชิำต่ำงๆ ในอนำคต และสง่เสรมิใหเ้กดิกำรเรยีนรูแ้บบ 3 ภำษำ ทัง้ภำษำไทย ภำษำองักฤษ 
และภำษำจนี ท ำใหน้ักเรยีนสำมำรถสื่อสำรและใช้ภำษำทัง้ 3 ภำษำในกำรศกึษำต่อหรอืประกอบอำชพีในอนำคตไดเ้ป็นอย่ำงดี 
ซึง่ช่วยตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของสงัคมในปัจจบุนัทีใ่หค้วำมส ำคญักบัภำษำองักฤษและภำษำจนีมำกขึน้ 
 ส ำหรบักำรเรยีนกำรสอนในระดบัชัน้มธัยมศึกษำเป็นกำรจดักำรเรยีนกำรสอนโดยใช้หลกัสูตรสงิคโปร์ 
และหลกัสตูรจำกสหรำชอำณำจกัร ซึง่เป็นหลกัสตูรทีอ่อกแบบใหน้ักเรยีนสำมำรถเลอืกศกึษำในสำขำวชิำทีม่คีวำมสนใจเป็นกำร
เฉพำะและมุ่งเน้นในกำรเตรียมควำมพร้อมควำมรู้ในเชิงลึกส ำหรบัสำขำวิชำนัน้ๆ เพื่อที่จะวำงแผนกำรศึกษำต่อในระดบั
มหำวทิยำลยัและเสน้ทำงอำชพีของตนเองในอนำคตไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

 
2. การรกัษาคณุภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 ดว้ยวสิยัทศัน์ทำงกำรศกึษำของบรษิทัฯ ในกำรมุง่ม ัน่ทีจ่ะเป็นผูใ้หบ้รกิำรโรงเรยีนนำนำชำตชิัน้น ำระดบั

โลก คณุภำพกำรศกึษำจงึถอืเป็นหวัใจส ำคญัในกำรด ำเนินธรุกจิของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมุง่เน้นและใหค้วำมส ำคญักบักำร
พฒันำคุณภำพกำรศกึษำอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อยกระดบัคุณภำพกำรศกึษำใหเ้ทยีบเท่ำมำตรฐำนระดบัสำกล โดยจะเหน็ไดจ้ำกกำรที่
โรงเรยีนในกลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บักำรรบัรองคณุภำพจำกสถำบนัชัน้น ำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ไมว่่ำจะเป็นกำรรบัรอง
คณุภำพกำรศกึษำจำกส ำนักงำนรบัรองมำตรฐำนและประเมนิคณุภำพกำรศกึษำ (องคก์ำรมหำชน) (สมศ.) กำรรบัรองมำตรฐำน
คณุภำพกำรศกึษำจำกสภำโรงเรยีนนำนำชำต ิ(Council of International Schools : CIS) และจำก The New England 
Association of Schools and Colleges (NEASC) ซึง่เป็นสถำบนัทีม่ชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบัในเรื่องกำรดูแลมำตรฐำนคณุภำพ
กำรศกึษำในระดบัสำกล  

026 รายงานประจำาปี 2561



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

ที่มคีุณภำพและกำรจดักำรเรยีนกำรสอนที่มมีำตรฐำน รวมทัง้สำมำรถแข่งขนักบัโรงเรยีนนำนำชำตอิื่นที่มรีะดบัใกล้เคยีงกนัได้ 
โดยจะพจิำรณำควบคู่ไปกบัสภำพกำรแข่งขนัของโรงเรยีนนำนำชำตใินแต่ละพืน้ที่ รวมทัง้สภำพเศรษฐกจิ เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำอตัรำ
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำเป็นอตัรำที่สมเหตุสมผล ไม่เป็นกำรแสวงหำก ำไรเกินควรและสำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่กลุ่ม
ผูป้กครองโดยรำยละเอยีดคำ่ธรรมเนียมทีส่ ำคญัมรีำยละเอยีดดงัน้ี   

 
กำรศกึษำตำมหลกัสตูร 
ส ำหรบักำรศึกษำตำมหลกัสูตร ในกำรก ำหนดอตัรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ และค่ำธรรมเนียมอื่นๆ ซึ่ง

เกี่ยวขอ้งกบักำรใหบ้รกิำรจดักำรเรยีนกำรสอนซึ่งไดแ้ก่ ค่ำอำหำรกลำงวนั ค่ำหนังสอืและอุปกรณ์กำรศกึษำ ค่ำลงทะเบยีนแรก
เขำ้ คำ่สมคัรเรยีน บรษิทัฯ จะด ำเนินกำรใหแ้ต่ละโรงเรยีนแจง้อตัรำคำ่ธรรมเนียมกำรศกึษำ และอตัรำคำ่ธรรมเนียมอื่น ส ำหรบัปี
กำรศกึษำนัน้ๆ ใหแ้ก่คณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศกึษำเอกชน และตดิประกำศอตัรำค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวไวใ้นที่เปิดเผยภำยใน
แต่ละโรงเรยีนตำมที่ก ำหนดไว้ในมำตรำ 32 แห่งพระรำชบญัญตัิโรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 
2554 โดยอตัรำคำ่ธรรมเนียมดงักล่ำวจะมคีวำมแตกต่ำงกนัตำมแต่ละระดบักำรศกึษำและสถำนทีต่ ัง้ของโรงเรยีนนัน้ๆ  

 
กำรศกึษำนอกหลกัสตูร 
ส ำหรบักำรนอกหลกัสูตร ได้แก่ หลกัสูตรสอนเสรมิ หลกัสูตรสอนพเิศษ และค่ำกิจกรรมต่ำงๆ รวมถึงค่ำ

สมคัรสอบวดัระดบั ซึ่งเป็นกำรศกึษำที่นักเรยีนสำมำรถเลอืกเรยีนไดต้ำมควำมสมคัรใจ อตัรำค่ำธรรมเนียมจะขึน้อยู่กบัรำยวชิำ
หรอืกจิกรรมทีส่มคัรเรยีน โดยโรงเรยีนจะพจิำรณำตำมควำมเหมำะสมของต้นทุนกำรจดักำรศกึษำทีเ่กดิขึน้ 

 
2.3.3 กลยทุธใ์นการแข่งขนั 

  1. หลกัสตูรการศึกษาท่ีโดดเด่นและเป็นท่ียอมรบัในระดบัสากล 
  บรษิทัฯ เป็นผูน้ ำหลกัสูตรกำรศึกษำของประเทศสงิคโปรม์ำใช้เป็นหลกัสูตรพืน้ฐำนในกำรจดัเรยีนกำร
สอนเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่โรงเรยีนนำนำชำติสงิคโปร์กรุงเทพฯ และน ำมำใช้เป็นแม่แบบในกำรจดักำรเรยีนกำรสอน
ส ำหรบัโรงเรยีนนำนำชำตอิื่นภำยในกลุ่มบรษิทัฯ ไมว่ำ่จะเป็นรปูแบบกำรสอน ต ำรำเรยีน และขอ้สอบตำมมำตรฐำนของโรงเรยีน
ในกำรวดัผลกำรเรยีนรู ้ซึง่หลกัสตูรกำรศกึษำของประเทศสงิคโปรเ์ป็นหลกัสตูรทีม่ชีื่อเสยีงและเป็นที่ยอมรบัในระดบัสำกล โดยมี
ควำมโดดเด่นในดำ้นวชิำกำรโดยเฉพำะวชิำคณิตศำสตร ์และวทิยำศำสตร ์ซึ่งเป็นพืน้ฐำนส ำคญัของกำรเรยีนรูแ้ละเป็นรำกฐำน
ส ำคญัส ำหรบักำรเลอืกเรยีนในสำขำวชิำต่ำงๆ ในอนำคต และสง่เสรมิใหเ้กดิกำรเรยีนรูแ้บบ 3 ภำษำ ทัง้ภำษำไทย ภำษำองักฤษ 
และภำษำจนี ท ำใหน้ักเรยีนสำมำรถสื่อสำรและใช้ภำษำทัง้ 3 ภำษำในกำรศกึษำต่อหรอืประกอบอำชพีในอนำคตไดเ้ป็นอย่ำงดี 
ซึง่ช่วยตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรของสงัคมในปัจจบุนัทีใ่หค้วำมส ำคญักบัภำษำองักฤษและภำษำจนีมำกขึน้ 
 ส ำหรบักำรเรยีนกำรสอนในระดบัชัน้มธัยมศึกษำเป็นกำรจดักำรเรยีนกำรสอนโดยใช้หลกัสูตรสงิคโปร์ 
และหลกัสตูรจำกสหรำชอำณำจกัร ซึง่เป็นหลกัสตูรทีอ่อกแบบใหน้ักเรยีนสำมำรถเลอืกศกึษำในสำขำวชิำทีม่คีวำมสนใจเป็นกำร
เฉพำะและมุ่งเน้นในกำรเตรียมควำมพร้อมควำมรู้ในเชิงลึกส ำหรบัสำขำวิชำนัน้ๆ เพื่อที่จะวำงแผนกำรศึกษำต่อในระดบั
มหำวทิยำลยัและเสน้ทำงอำชพีของตนเองในอนำคตไดอ้ยำ่งเหมำะสม 

 
2. การรกัษาคณุภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 ดว้ยวสิยัทศัน์ทำงกำรศกึษำของบรษิทัฯ ในกำรมุง่ม ัน่ทีจ่ะเป็นผูใ้หบ้รกิำรโรงเรยีนนำนำชำตชิัน้น ำระดบั

โลก คณุภำพกำรศกึษำจงึถอืเป็นหวัใจส ำคญัในกำรด ำเนินธรุกจิของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมุง่เน้นและใหค้วำมส ำคญักบักำร
พฒันำคุณภำพกำรศกึษำอยำ่งต่อเน่ือง เพื่อยกระดบัคุณภำพกำรศกึษำใหเ้ทยีบเท่ำมำตรฐำนระดบัสำกล โดยจะเหน็ไดจ้ำกกำรที่
โรงเรยีนในกลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บักำรรบัรองคณุภำพจำกสถำบนัชัน้น ำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ไมว่่ำจะเป็นกำรรบัรอง
คณุภำพกำรศกึษำจำกส ำนักงำนรบัรองมำตรฐำนและประเมนิคณุภำพกำรศกึษำ (องคก์ำรมหำชน) (สมศ.) กำรรบัรองมำตรฐำน
คณุภำพกำรศกึษำจำกสภำโรงเรยีนนำนำชำต ิ(Council of International Schools : CIS) และจำก The New England 
Association of Schools and Colleges (NEASC) ซึง่เป็นสถำบนัทีม่ชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบัในเรื่องกำรดูแลมำตรฐำนคณุภำพ
กำรศกึษำในระดบัสำกล  

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

นอกจำกนัน้ โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ เป็นโรงเรยีนนำนำชำตใินประเทศไทยแหง่แรกทีไ่ดร้บั
กำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรประเมนิผลสอบของประเทศสงิคโปร ์(Singapore Examination and Assessment Board : SEAB) 
ใหเ้ป็นศูนยก์ลำงกำรสอบส ำหรบันักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษำของโรงเรยีนนำนำชำตหิลกัสตูรสงิคโปร ์ครบ 4 วชิำทัง้วชิำ
คณิตศำสตร ์วทิยำศำสตร ์ภำษำองักฤษ และภำษำจนี (International Primary School Leaving Examination : iPSLE) ตัง้แต่ปี 
2549 และยงัไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นศูนยท์ดสอบจำกสถำบนัชัน้น ำต่ำงๆ เป็นจ ำนวนมำกไดแ้ก่ 

 ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นศูนยก์ลำงกำรสอบและด ำเนินกำรสอบวดัระดบัคุณภำพควำมรูค้วำมสำมำรถ
ของเคมบรดิจ ์(IGCSE) และกำรสอบระดบัมธัยมปลำย (AS/A Level) จำกศูนยส์อบนำนำชำติของ
มหำวทิยำลยัเคมบรดิจ ์(University of Cambridge International Examinations : CIE)  

 ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นศูนยก์ำรสอบวดัระดบัควำมรูภ้ำษำจนี (HSK) ของส ำนกังำนสง่เสรมิกำรเรยีน
กำรสอนภำษำจนีนำนำชำต ิ(Hanban) จำกวทิยสถำนแหง่วฒันธรรมตะวนัออก (OCA) 

 ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นศูนย์กำรสอบ SAT จำก College Board ซึ่งเป็นกำรสอบวดัระดบัส ำหรบั
บุคคลทีจ่ะเขำ้ศกึษำในสถำบนัอุดมศกึษำของสหรฐัอเมรกิำ  

 ไดร้บักำรแต่งตัง้เป็นศูนยอ์บรมส ำหรบัประกำศนียบตัร Duke of Edinburgh Award ซึ่งเป็นรำงวลั
ควำมส ำเรจ็ส ำหรบักำรเขำ้ร่วมกจิกรรมเพื่อสงัคมของนักเรยีน 

 
 

3. อตัราค่าเล่าเรียนท่ีเหมาะสม 
 อตัรำค่ำเล่ำเรียนเป็นปัจจยัที่ส ำคญัปัจจยัหน่ึงที่ผู้ปกครองใช้ในกำรพิจำรณำเลือกสถำนศึกษำ ดงันัน้ 
นอกเหนือจำกกำรจดักำรเรียนกำรสอนด้วยหลกัสูตรกำรศึกษำที่มีคุณภำพและเป็นที่ยอมรบัในระดบัสำกลแล้ว บริษทัฯ ยงัให้
ควำมส ำคญักบักำรก ำหนดอตัรำค่ำเล่ำเรียนที่เหมำะสม โดยบรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรก ำหนดอตัรำค่ำเล่ำเรียนให้อยู่ในระดบัที่
เหมำะสม และสอดคล้องกบัภำวะกำรแข่งขนั สภำพเศรษฐกิจ รวมถงึต้นทุนกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวขอ้ง เพื่อใหม้ ัน่ใจว่ำอตัรำค่ำเล่ำ
เรยีนทีเ่รยีกเกบ็นัน้เป็นอตัรำทีส่มเหตุสมผล ไมเ่ป็นกำรแสวงหำก ำไรเกนิควรและสำมำรถสรำ้งควำมพงึพอใจใหแ้ก่กลุ่มผูป้กครองได ้
 

4. อปุกรณ์การเรียนการสอนและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีครบครนัและทนัสมยั 
 อุปกรณ์กำรเรยีนกำรสอนและสิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ถอืเป็นอกีปัจจยัหน่ึงที่ส ำคญัที่ผูป้กครองใช้

ประกอบกำรพจิำรณำเลอืกสถำนศกึษำ ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึใหค้วำมส ำคญักบักำรจดัหำอุปกรณ์กำรเรยีนกำรสอนรวมถงึสิง่อ ำนวย
ควำมสะดวกต่ำงๆ ให้มคีวำมหลำกหลำยและทนัสมยัและครบถ้วนไม่ว่ำจะเป็นห้องสมุด ห้องวทิยำศำสตร์ ห้องคอมพวิเตอร์  
ห้องดนตรีและศิลปะ ห้องประชุมอเนกประสงค์ และรวมถึงสนำมกีฬำ สระว่ำยน ้ ำ และสนำมเด็กเล่น เพื่อเป็นกำรสร้ำง
สภำพแวดลอ้มทีเ่หมำะสมในกำรจดักำรเรยีนกำรสอนและสง่เสรมิพฒันำกำรเดก็ไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ  

โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ส ำหรบักำรเรยีนกำรสอนในระดบัมธัยมศกึษำซึง่เป็นวยัทีน่ักเรยีนตอ้งกำรพืน้ที่ในกำร
ท ำกจิกรรมเพื่อที่จะสำมำรถแสดงศกัยภำพของตนเองไดอ้ย่ำงเตม็ที่ ในพืน้ที่ของโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รุงเทพฯ จงึมกีำร
จดัเตรยีมสิง่อ ำนวยควำมสะดวกอยำ่งครบครนัเพื่อตอบสนองต่อควำมตอ้งกำรดงักล่ำวของนักเรยีน ตวัอยำ่งเช่น 

 หอ้งเรยีนอเนกประสงคท์ีอ่อกแบบโดยเฉพำะส ำหรบักำรจดักำรเรยีนกำรสอนแต่ละวชิำ 
 ห้องปฏิบัติกำรทำงวิทยำศำสตร์ ซึ่งได้ร ับกำรออกแบบเป็นพิเศษ ให้เหมำะกับทัง้กำรเรียน

ภำคปฏบิตัแิละภำคทฤษฎ ี
 ระบบสำรสนเทศใหม่ล่ำด้วยระบบเครอืข่ำย 4G เพื่อควำมมัน่ใจในกำรเชื่อมต่อที่รวดเรว็สอดคล้อง

กบักำรเรยีนในรปูแบบเสมอืนจรงิของโรงเรยีน 
 สปอรต์คอมเพลก็ซ์แห่งใหม่ ซึง่พรอ้มดว้ยสระวำ่ยน ้ำมำตรฐำนกำรแขง่ขนัขนำด 25 เมตร สนำมฟุต

ซอล 2 สนำม และอำคำรอเนกประสงค์ 2 ชัน้ที่ประกอบด้วยสนำมบำสเกตบอล วอลเลย์บอล 
แบดมนิตนั และเทเบลิเทนนิส  
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 ศูนย์แสดงศิลปะ “ศิลปำภิรมย์” (Silpapirom Creative Arts & Media Centre) ซึ่งได้รบัพระรำชทำนชื่อ
จำก สมเดจ็พระเทพรตันรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีโดยเป็นอำคำรส ำหรบัจดัแสดงควำมสำมำรถ
ทำงดำ้นศลิปะ กำรดนตร ีและกำรละครของนักเรยีน โดยภำยในประกอบไปดว้ยหอประชุมขนำด 407 ที่
นัง่พร้อมเวทีออเครสตร้ำพิท (Orchestra Pit) และแบลคบ็อกซ์ (Blackbox) ซึ่งเพยีบพร้อมด้วยระบบ
บนัทกึภำพแบบสตูดโิอ 

 หอพกันักเรยีน ซึ่งเพยีบพร้อมดว้ยสิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เสมอืน
บำ้นและครอบครวัใหแ้ก่นักเรยีน ทีจ่ะช่วยสรำ้งโอกำสและประสบกำรณ์ในกำรเรยีนรูท้ี่จะดูแลตวัเอง 
และอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคม 

 5. การจดัการศึกษาแบบองคร์วม (Holistic Education) 
ในกำรจดักำรเรยีนกำรสอนของโรงเรยีนนำนำชำตภิำยในกลุ่มบรษิทัฯ นอกจำกกำรเลอืกใช้หลกัสูตรจำก

ประเทศสงิคโปรซ์ึ่งเป็นที่ไดร้บักำรยอมรบัในควำมโดดเด่นทำงดำ้นวชิำกำรแล้ว กลุ่มบรษิทัฯ ยงัใหค้วำมส ำคญัในกำรจดักำรเรยีน
กำรสอนใหผู้้เรยีนเป็นศูนย์กลำงโดยส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนสำมำรถพฒันำศกัยภำพของตนในทุกดำ้น โดยอำศยักระบวนกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำย กระบวนกำรคดิ กระบวนกำรเรยีนรู้จำกประสบกำรณ์จรงิ และกำรลงมอืปฏิบตัิ  กำรเรยีนรู้จำกสถำนกำรณ์และกำร
แก้ไขปัญหำให้ผู้เรยีนเกิดควำมคดิสร้ำงสรรค์และควำมช ำนำญ ตลอดจนกำรท ำกิจกรรมนอกหลกัสูตร ซึ่งช่วยในกำรเสรมิสร้ำง
ทักษะต่ำงๆ และพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียนผ่ำนชมรม กิจกรรมและกีฬำต่ำงๆ เช่น ว่ำยน ้ ำ ยิมนำสติก ฟุตบอล  
แบตมนิตนั เทเบลิเทนนิส และเทควนัโด รวมถงึกจิกรรมดำ้นศลิปะและงำนฝีมอื บลัเลต ์และชมรมดนตร ีเป็นตน้ นอกจำกน้ี ยงัให้
ควำมส ำคญัในกำรสรำ้งจติส ำนึกและปลูกฝังใหเ้ดก็เตบิโตขึน้เป็นพลเมอืงโลกทีม่คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ผ่ำนกจิกรรมเพื่อสงัคม
ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นโครงกำร CSR-EL ซึ่งเป็นโครงกำรอำสำสมคัรในกำรสอนภำษำองักฤษให้แก่โรงเรยีนบรเิวณชุมชนใกล้เคียง 
และโครงกำร We Give We Share ซึง่เป็นโครงกำรเพื่อช่วยเหลอืชุมชนและสงัคมในถิน่ทุรกนัดำร เป็นตน้ 

 
 6. บคุลากรท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในธรุกิจโรงเรียน 
  จำกกำรที่บริษทัฯ มีทีมผู้บริหำร พนักงำน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนที่เป็นผู้มคีวำมรู้
ควำมสำมำรถและมปีระสบกำรณ์ในธุรกจิโรงเรยีนเอกชนทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศมำเป็นเวลำนำน จงึท ำใหม้คีวำมรูค้วำม
เข้ำใจเกี่ยวกบัธุรกิจโรงเรยีนนำนำชำติและสภำพตลำดและภำวะกำรแข่งขนัอย่ำงลึกซึ้ง รวมถึงมคีวำมเข้ำใจเกี่ยวกบัควำม
ต้องกำรของผู้ปกครองและนักเรยีนเป็นอย่ำงด ีท ำใหส้ำมำรถพฒันำธุรกิจและก ำหนดกลยุทธแ์ละแนวทำงกำรบรหิำรงำนด้ำน
ต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพและเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ในแต่ละขณะ ซึง่จะช่วยเพิม่ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนักบัคู่แข่งรำย
อื่นในอุตสำหกรรมไดเ้ป็นอยำ่งด ีนอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัมนีโยบำยมุง่เน้นกำรพฒันำบุคลำกรและระบบงำนใหม้ปีระสทิธภิำพ เพื่อ
รกัษำคณุภำพกำรใหบ้รกิำรจดักำรศกึษำใหไ้ดม้ำตรฐำน และเพื่อรองรบักำรขยำยตวัอย่ำงต่อเน่ืองในอนำคต  

2.4 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
2.4.1 หลกัสตูรการศึกษา 

ในกำรก ำหนดหลกัสตูรกำรเรยีนกำรสอนส ำหรบัโรงเรยีนในระบบ ประเภทโรงเรยีนนำนำชำต ิแต่ละโรงเรยีน 
จะต้องได้รบักำรพิจำรณำและอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนก่อนให้บริกำรเปิดกำรเรยีน กำรสอน โดย
หลกัสูตรปัจจุบนัที่ใช้ในกำรจดักำรเรยีนกำรสอนของโรงเรยีนในกลุ่มบรษิทัฯ เป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงหลกัสูตรของประเทศ
สงิคโปร ์และหลกัสูตรของสหรำชอำณำจกัร ซึ่งทัง้สองหลกัสูตรต่ำงกเ็ป็นหลกัสูตรที่มกีำรเผยแพร่เป็นกำรทัว่ไปและไดร้บักำร
ยอมรบัอย่ำงกว้ำงขวำงในระดบัสำกล โดยส ำหรบัชัน้ประถมศึกษำเป็นกำรจดักำรเรียนกำรสอนโดยหลกัสูตรกำรศึกษำของ
ประเทศสงิคโปรซ์ึง่เป็นหลกัสตูรทีม่คีวำมโดดเดน่ในดำ้นวชิำกำร โดยเฉพำะในวชิำคณิตศำสตร ์และวทิยำศำสตร ์ซึง่เป็นพืน้ฐำน
ส ำคญัของกำรเรียนรู้และเป็นรำกฐำนส ำคญัส ำหรับกำรเลือกเรียนในสำขำวิชำต่ำงๆ และส ำหรบัระดบัมธัยมศึกษำเป็นกำร
ประยุกต์ใช้หลกัสูตรประกำศนียบตัร IGCSE และ AS/A Level จำกสหรำชอำณำจกัร ซึ่งเป็นหลกัสูตรที่ออกแบบให้นักเรียน
สำมำรถเลือกศึกษำในสำขำวิชำที่มีควำมสนใจเป็นกำรเฉพำะและมุ่งเน้นในกำรเตรียมควำมพร้อมควำมรู้ในเชิงลึกส ำหรบั
สำขำวชิำนัน้ๆ เพื่อทีจ่ะวำงแผนกำรศกึษำต่อในระดบัมหำวทิยำลยัในอนำคต นอกจำกน้ี ส ำหรบัทุกระดบัชัน้กำรศกึษำ โรงเรยีน 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 ศูนย์แสดงศิลปะ “ศิลปำภิรมย”์ (Silpapirom Creative Arts & Media Centre) ซึ่งได้รบัพระรำชทำนชื่อ
จำก สมเดจ็พระเทพรตันรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำร ีโดยเป็นอำคำรส ำหรบัจดัแสดงควำมสำมำรถ
ทำงดำ้นศลิปะ กำรดนตร ีและกำรละครของนักเรยีน โดยภำยในประกอบไปดว้ยหอประชุมขนำด 407 ที่
นัง่พร้อมเวทีออเครสตร้ำพิท (Orchestra Pit) และแบลคบ็อกซ์ (Blackbox) ซึ่งเพยีบพร้อมด้วยระบบ
บนัทกึภำพแบบสตูดโิอ 

 หอพกันักเรยีน ซึ่งเพยีบพร้อมด้วยสิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เพื่อสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เสมอืน
บำ้นและครอบครวัใหแ้ก่นักเรยีน ทีจ่ะช่วยสรำ้งโอกำสและประสบกำรณ์ในกำรเรยีนรูท้ี่จะดูแลตวัเอง 
และอยูร่ว่มกบัผูอ้ื่นในสงัคม 

 5. การจดัการศึกษาแบบองคร์วม (Holistic Education) 
ในกำรจดักำรเรยีนกำรสอนของโรงเรยีนนำนำชำตภิำยในกลุ่มบรษิทัฯ นอกจำกกำรเลอืกใช้หลกัสูตรจำก

ประเทศสงิคโปรซ์ึ่งเป็นที่ไดร้บักำรยอมรบัในควำมโดดเด่นทำงดำ้นวชิำกำรแล้ว กลุ่มบรษิทัฯ ยงัใหค้วำมส ำคญัในกำรจดักำรเรยีน
กำรสอนใหผู้้เรยีนเป็นศูนย์กลำงโดยส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนสำมำรถพฒันำศกัยภำพของตนในทุกดำ้น โดยอำศยักระบวนกำรเรียนรู้ที่
หลำกหลำย กระบวนกำรคดิ กระบวนกำรเรยีนรู้จำกประสบกำรณ์จรงิ และกำรลงมอืปฏิบตัิ  กำรเรยีนรู้จำกสถำนกำรณ์และกำร
แก้ไขปัญหำให้ผู้เรยีนเกิดควำมคดิสร้ำงสรรค์และควำมช ำนำญ ตลอดจนกำรท ำกิจกรรมนอกหลกัสูตร ซึ่งช่วยในกำรเสรมิสร้ำง
ทักษะต่ำงๆ และพัฒนำกำรเรียนรู้ของนักเรียนผ่ำนชมรม กิจกรรมและกีฬำต่ำงๆ เช่น ว่ำยน ้ ำ ยิมนำสติก ฟุตบอล  
แบตมนิตนั เทเบลิเทนนิส และเทควนัโด รวมถงึกจิกรรมดำ้นศลิปะและงำนฝีมอื บลัเลต ์และชมรมดนตร ีเป็นตน้ นอกจำกน้ี ยงัให้
ควำมส ำคญัในกำรสรำ้งจติส ำนึกและปลูกฝังใหเ้ดก็เตบิโตขึน้เป็นพลเมอืงโลกทีม่คีวำมรบัผดิชอบต่อสงัคม ผ่ำนกจิกรรมเพื่อสงัคม
ต่ำงๆ ไม่ว่ำจะเป็นโครงกำร CSR-EL ซึ่งเป็นโครงกำรอำสำสมคัรในกำรสอนภำษำองักฤษให้แก่โรงเรยีนบรเิวณชุมชนใกล้เคียง 
และโครงกำร We Give We Share ซึง่เป็นโครงกำรเพื่อช่วยเหลอืชุมชนและสงัคมในถิน่ทุรกนัดำร เป็นตน้ 

 
 6. บคุลากรท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในธรุกิจโรงเรียน 
  จำกกำรที่บริษทัฯ มีทีมผู้บริหำร พนักงำน และบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนที่เป็นผู้มคีวำมรู้
ควำมสำมำรถและมปีระสบกำรณ์ในธุรกจิโรงเรยีนเอกชนทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศมำเป็นเวลำนำน จงึท ำใหม้คีวำมรูค้วำม
เข้ำใจเกี่ยวกบัธุรกิจโรงเรยีนนำนำชำติและสภำพตลำดและภำวะกำรแข่งขนัอย่ำงลึกซึ้ง รวมถึงมคีวำมเข้ำใจเกี่ยวกบัควำม
ต้องกำรของผู้ปกครองและนักเรยีนเป็นอย่ำงด ีท ำใหส้ำมำรถพฒันำธุรกิจและก ำหนดกลยุทธแ์ละแนวทำงกำรบรหิำรงำนด้ำน
ต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพและเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ในแต่ละขณะ ซึง่จะช่วยเพิม่ควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนักบัคู่แข่งรำย
อื่นในอุตสำหกรรมไดเ้ป็นอยำ่งด ีนอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัมนีโยบำยมุง่เน้นกำรพฒันำบุคลำกรและระบบงำนใหม้ปีระสทิธภิำพ เพื่อ
รกัษำคณุภำพกำรใหบ้รกิำรจดักำรศกึษำใหไ้ดม้ำตรฐำน และเพื่อรองรบักำรขยำยตวัอย่ำงต่อเน่ืองในอนำคต  

2.4 การจดัหาผลิตภณัฑแ์ละบริการ 
2.4.1 หลกัสตูรการศึกษา 

ในกำรก ำหนดหลกัสตูรกำรเรยีนกำรสอนส ำหรบัโรงเรยีนในระบบ ประเภทโรงเรยีนนำนำชำต ิแต่ละโรงเรยีน 
จะต้องได้รบักำรพิจำรณำและอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนก่อนให้บริกำรเปิดกำรเรียน กำรสอน โดย
หลกัสูตรปัจจุบนัที่ใช้ในกำรจดักำรเรยีนกำรสอนของโรงเรยีนในกลุ่มบรษิทัฯ เป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงหลกัสูตรของประเทศ
สงิคโปร ์และหลกัสูตรของสหรำชอำณำจกัร ซึ่งทัง้สองหลกัสูตรต่ำงกเ็ป็นหลกัสูตรที่มกีำรเผยแพร่เป็นกำรทัว่ไปและไดร้บักำร
ยอมรบัอย่ำงกว้ำงขวำงในระดบัสำกล โดยส ำหรบัชัน้ประถมศึกษำเป็นกำรจดักำรเรียนกำรสอนโดยหลกัสูตรกำรศึกษำของ
ประเทศสงิคโปรซ์ึง่เป็นหลกัสตูรทีม่คีวำมโดดเดน่ในดำ้นวชิำกำร โดยเฉพำะในวชิำคณิตศำสตร ์และวทิยำศำสตร ์ซึง่เป็นพืน้ฐำน
ส ำคญัของกำรเรียนรู้และเป็นรำกฐำนส ำคญัส ำหรับกำรเลือกเรียนในสำขำวิชำต่ำงๆ และส ำหรบัระดบัมธัยมศึกษำเป็นกำร
ประยุกต์ใช้หลกัสูตรประกำศนียบตัร IGCSE และ AS/A Level จำกสหรำชอำณำจกัร ซึ่งเป็นหลกัสูตรที่ออกแบบให้นักเรียน
สำมำรถเลือกศึกษำในสำขำวิชำที่มีควำมสนใจเป็นกำรเฉพำะและมุ่งเน้นในกำรเตรียมควำมพร้อมควำมรู้ในเชิงลึกส ำหรบั
สำขำวชิำนัน้ๆ เพื่อทีจ่ะวำงแผนกำรศกึษำต่อในระดบัมหำวทิยำลยัในอนำคต นอกจำกน้ี ส ำหรบัทุกระดบัชัน้กำรศกึษำ โรงเรยีน 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

ไดจ้ดักำรเรยีนกำรสอนส ำหรบัหลกัสูตรวชิำภำษำไทย วฒันธรรมและประวตัศิำสตรไ์ทยเพิม่เตมิใหก้บันักเรยีน  ซึ่งเป็นไปตำมที่
คณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรศกึษำเอกชนก ำหนด 

ทัง้น้ี เพื่อยกระดบัคุณภำพกำรศกึษำใหเ้ทยีบเท่ำมำตรฐำนระดบัสำกล โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รุงเทพฯ 
จงึได้จดัให้มีกำรรบัรองคุณภำพกำรศึกษำจำกสถำบนัชัน้น ำทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ ไม่ว่ำจะเป็นกำรรบัรองคุณภำพ
กำรศกึษำจำกส ำนักงำนรบัรองมำตรฐำนและประเมนิคุณภำพกำรศกึษำ (องคก์ำรมหำชน) (สมศ.) จำกสภำโรงเรยีนนำนำชำติ 
(Council of International Schools : CIS) และจำก The New England Association of Schools and Colleges (NEASC) ซึ่ง
เป็นสถำบนัที่มชีื่อเสยีงและเป็นที่ยอมรบัในเรื่องกำรรบัรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำในระดบัสำกล นอกจำก น้ี โรงเรียน
นำนำชำตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ ยงัไดเ้ขำ้รว่มกบัสถำบนัชัน้น ำต่ำงๆ ในกำรเป็นศูนยส์อบที่ส ำคญั เพื่อส ำหรบัใชใ้นกำรวดัผลสมัฤทธิ ์
ทำงกำรศกึษำของนกัเรยีน ดงัน้ี 

 ศูนยก์ำรสอบเทียบวุฒริะดบัประถมศึกษำตำมมำตรฐำนของประเทศสงิคโปร ์ (iPSLE : International 
Primary School Leaving Examination) ซึ่งได้รบักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรประเมินผลสอบของประเทศสิงคโปร์ (The 
Singapore Examination and Assessment Board : SEAB)  

 ศูนย์กำรสอบเทียบวุฒริะดบัมธัยมศกึษำ (IGCSE : International General Certificate of Secondary 
Educational) และศูนย์กำรสอบเทียบวุฒิระดบัควำมรู้ข ัน้สูง (AS/A Level : Cambridge International Advanced Subsidiary 
Level & Advanced Level) ตำมมำตรฐำนเคมบริดจ์ แห่งสหรำชอำณำจกัร ซึ่งได้รบักำรแต่งตัง้จำกศูนย์สอบนำนำชำติของ
มหำวทิยำลยัเคมบรดิจ ์(University of Cambridge International Examinations : CIE)  

 ศูนยก์ำรสอบวดัระดบัควำมรูภ้ำษำจนี (HSK) ซึ่งไดร้บักำรแต่งตัง้จำก จำกวทิยสถำนแห่งวฒันธรรม
ตะวนัออก (OCA) 

 ศูนย์กำรสอบ SAT  จำก College Board ซึ่งเป็นกำรสอบวดัระดบัส ำหรบับุคคลที่จะเข้ำศึกษำใน
สถำบนัอุดมศกึษำของสหรฐัอเมรกิำ  

นอกจำกน้ี เพื่อใหทุ้กโรงเรยีนนำนำชำติภำยในเครอื SISB มมีำตรฐำนกำรศึกษำที่เท่ำเทียมกนั ในกำรจดักำร
เรยีนกำรสอนทุกของโรงเรียนจึงยึดรูปแบบกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนนำนำชำติสงิคโปร์กรุงเทพฯ เป็นแม่แบบ ซึ่งในทุกปี
คณะท ำงำนร่วมกนัระหว่ำงคณะครอูำจำรยแ์ละฝ่ำยวชิำกำรของโรงเรยีนในกลุ่มบรษิทัฯ จะรว่มกนัพจิำรณำควำมเหมำะของหลกัสูตร 
รูปแบบกำรสอน ต ำรำเรยีน และขอ้สอบตำมมำตรฐำนของโรงเรยีน เพื่อน ำมำปรบัปรุงและพฒันำใหเ้หมำะสมกบัผูเ้รยีน และสภำพ
กำรเปลีย่นแปลงของโลกในปัจจบุนัอย่ำงต่อเน่ือง 

 
2.4.2 บคุลากรทางการศึกษา 
 บุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรพฒันำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน และผลสมัฤทธิท์ำงกำร

ศกึษำ ดงันัน้บรษิทัฯ จงึใหค้วำมส ำคญับุคลำกรทำงกำรศึกษำตัง้แต่ข ัน้ตอนกำรคดัเลอืกครูและผูช้่วยครูที่มปีระสบกำรณ์และมี
คุณสมบตัิตำมก ำหนด ผ่ำนทำงหลำกหลำยช่องทำง ไม่ว่ำจะเป็นกำรรบัสมคัรผ่ำนเว็ปไซต์ที่เกี่ยวกบับุคลำกรทำงกำรศึกษำ
โดยเฉพำะ หรอืเวป็ไซต์ของบรษิทัฯ รวมถงึกำรเขำ้ร่วมงำน Job fair ต่ำงๆ และกำรจดัหำบุคลำกรทำงกำรศกึษำผ่ำนทำงคณะ
ผู้บรหิำรของบรษิทัฯ ซึ่งสำมำรถชกัชวนบุคลำกรที่ทรงคุณวุฒ ิมคีวำมรู้ควำมสำมำรถและมคีวำมเชี่ยวชำญในสำขำต่ำงๆ มำ
ร่วมงำนกบัโรงเรยีน และเพื่อเป็นกำรพฒันำคุณภำพของบุคลำกรทำงกำรศกึษำอย่ำงต่อเน่ือง โรงเรยีนจงึไดก้ ำหนดใหค้รูและ
ผู้ช่วยครูจะต้องได้เข้ำรบักำรฝึกอบรมพฒันำเพื่อเสริมสร้ำงควำมรู้ และทกัษะอย่ำงต่อเน่ืองและสม ่ำเสมอเพื่อให้ทนัต่อกำร
เปลีย่นแปลงของโลกปัจจบุนั 

โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 โรงเรยีนในกลุ่มบรษิทัฯ มจี ำนวนบุคลำกรทำงกำรศกึษำ ดงัน้ี 
ตารางแสดงจ านวนบุคลากรทางการศึกษา 

บคุลากรทางการศึกษา 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
คร ู 195 249 280 
ผูช้่วยคร ู 102 133 149 
รวม 297 382 429 
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2.4.3 สถานท่ีตัง้ และอาคารเรียน 
 ในกำรจดัหำสถำนที่ส ำหรบัจดัตัง้โรงเรียนนำนำชำติ บริษัทฯ จะค ำนึงถึงควำมเหมำะสมทัง้ทำงด้ำน

ประชำกรศำสตร์และกำรเติบโตของเศรษฐกิจในบริเวณชุมชน ควบคู่กบัสภำพกำรแข่งขนัของโรงเรยีนนำนำชำติในบริเวณ
ใกล้เคยีง นอกจำกนัน้สถำนที่ตัง้ของโรงเรยีนนำนำชำติจะต้องมีขนำดไม่น้อยกว่ำกฎกระทรวงก ำหนด โดยส ำหรบัโรงเรียน
นำนำชำตนิัน้จะตอ้งมขีนำดทีด่นิไมน้่อยกวำ่ 1 ไร ่ส ำหรบัระดบัก่อนประถมศกึษำ ไมน้่อยกวำ่ 2 ไร ่ส ำหรบัระดบัชัน้ประถมศกึษำ 
และไม่น้อยกว่ำ 2 ไร ่ส ำหรบัระดบัมธัยมศึกษำ โดยลกัษณะกรรมสทิธิข์องที่ดนินัน้สำมำรถท ำไดท้ัง้ในรูปแบบเป็นของกำรถือ
ครองกรรมสทิธิห์รอืสทิธกิำรเช่ำซึง่มอีำยไุมน้่อยกวำ่ 10 ปี 

ในกำรออกแบบและก่อสร้ำงอำคำรเรียน บริษัทฯ จะต้องพิจำรณำถึงข้อก ำหนดของกฎหมำยต่ำงๆ ที่
เกี่ยวขอ้งทัง้ของกรมโยธำธกิำรและผงัเมอืง และกระทรวงศกึษำ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของสดัส่วนพืน้ที่อำคำรต่อขนำดทีด่นิ จ ำนวน
หอ้งเรยีน ขนำดหอ้งเรยีน ควำมจนุกัเรยีนต่อหอ้ง โดยในปัจจบุนัสถำนทีต่ ัง้ และอำคำรเรยีนของแต่ละโรงเรยีนมรีำยละเอยีดดงัน้ี 

 
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปรก์รงุเทพฯ  (Singapore International School of Bangkok) 

   
ระดบัชัน้ท่ีเปิดสอนในปัจจบุนั : เตรยีมอนุบำลถงึ ม. 6 
อาคารและขนาดพืน้ท่ี  : อำคำรเรยีน 4 หลงั อำคำรส ำหรบัแสดงและท ำกจิกรรม 4 หลงั และอำคำรหอพกันักเรยีน 

2 หลงั บนพืน้ทีร่วม 20 ไร ่2 งำน 71.3 ตร.ว. 
ความจนัุกเรียนสงูสดุ  : 2,170 คน 
ส่ิงอ านวยความสะดวก :  หอ้งสมุด หอ้งปฏบิตักิำรทำงวทิยำศำสตร์ หอ้งคอมพวิเตอร ์หอ้งดนตรแีละศิลปะ สนำม

เดก็เล่น และสปอรต์คอมเพลก็ซ ์ซึง่ประกอบดว้ยสระว่ำยน ้ำมำตรฐำนกำรแขง่ขนัขนำด 25 
เมตร สนำมฟุตซอล สนำมบำสเกตบอล สนำมวอลเลยบ์อล สนำมแบดมนิตนั พืน้ทีส่ ำหรบั
ยิมนำสติก รวมทัง้ศูนย์แสดงศิลปะซึ่งประกอบด้วย หอประชุมขนำด 407 ที่นั ง่  
ออเครสตำ้พทิ และแบลคบอ็กซ์ ตลอดจนหอพกัส ำหรบันกัเรยีน 

 
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปรส์วุรรณภมิู (Singapore International School Suvarnabhumi) 

 
ระดบัชัน้ท่ีเปิดสอนในปัจจบุนั : เตรยีมอนุบำลถงึ ป. 6 
อาคารและขนาดพืน้ท่ี : อำคำรเรยีน 2 หลงับนพืน้ที ่7 ไร ่3 งำน 88 ตร.ว. 
ความจนัุกเรียนสงูสดุ : 640 คน 
ส่ิงอ านวยความสะดวก :  ห้องสมุด ห้องวิทยำศำสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรีและศิลปะ ห้องประชุม

อเนกประสงค ์สระวำ่ยน ้ำ สนำมเดก็เล่น 
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2.4.3 สถานท่ีตัง้ และอาคารเรียน 
 ในกำรจดัหำสถำนที่ส ำหรบัจดัตัง้โรงเรียนนำนำชำติ บริษัทฯ จะค ำนึงถึงควำมเหมำะสมทัง้ทำงด้ำน

ประชำกรศำสตร์และกำรเติบโตของเศรษฐกิจในบริเวณชุมชน ควบคู่กบัสภำพกำรแข่งขนัของโรงเรยีนนำนำชำติในบริเวณ
ใกล้เคยีง นอกจำกนัน้สถำนที่ตัง้ของโรงเรยีนนำนำชำติจะต้องมีขนำดไม่น้อยกว่ำกฎกระทรวงก ำหนด โดยส ำหรบัโรงเรียน
นำนำชำตนิัน้จะตอ้งมขีนำดทีด่นิไมน้่อยกวำ่ 1 ไร ่ส ำหรบัระดบัก่อนประถมศกึษำ ไมน้่อยกวำ่ 2 ไร ่ส ำหรบัระดบัชัน้ประถมศกึษำ 
และไม่น้อยกว่ำ 2 ไร ่ส ำหรบัระดบัมธัยมศึกษำ โดยลกัษณะกรรมสทิธิข์องที่ดนินัน้สำมำรถท ำไดท้ัง้ในรูปแบบเป็นของกำรถือ
ครองกรรมสทิธิห์รอืสทิธกิำรเช่ำซึง่มอีำยไุมน้่อยกวำ่ 10 ปี 

ในกำรออกแบบและก่อสร้ำงอำคำรเรียน บริษัทฯ จะต้องพิจำรณำถึงข้อก ำหนดของกฎหมำยต่ำงๆ ที่
เกี่ยวขอ้งทัง้ของกรมโยธำธกิำรและผงัเมอืง และกระทรวงศกึษำ ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของสดัส่วนพืน้ที่อำคำรต่อขนำดทีด่นิ จ ำนวน
หอ้งเรยีน ขนำดหอ้งเรยีน ควำมจนุกัเรยีนต่อหอ้ง โดยในปัจจบุนัสถำนทีต่ ัง้ และอำคำรเรยีนของแต่ละโรงเรยีนมรีำยละเอยีดดงัน้ี 

 
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปรก์รงุเทพฯ  (Singapore International School of Bangkok) 

   
ระดบัชัน้ท่ีเปิดสอนในปัจจบุนั : เตรยีมอนุบำลถงึ ม. 6 
อาคารและขนาดพืน้ท่ี  : อำคำรเรยีน 4 หลงั อำคำรส ำหรบัแสดงและท ำกจิกรรม 4 หลงั และอำคำรหอพกันักเรยีน 

2 หลงั บนพืน้ทีร่วม 20 ไร ่2 งำน 71.3 ตร.ว. 
ความจนัุกเรียนสงูสดุ  : 2,170 คน 
ส่ิงอ านวยความสะดวก :  หอ้งสมุด หอ้งปฏบิตักิำรทำงวทิยำศำสตร์ หอ้งคอมพวิเตอร ์หอ้งดนตรแีละศิลปะ สนำม

เดก็เล่น และสปอรต์คอมเพลก็ซ ์ซึง่ประกอบดว้ยสระว่ำยน ้ำมำตรฐำนกำรแขง่ขนัขนำด 25 
เมตร สนำมฟุตซอล สนำมบำสเกตบอล สนำมวอลเลยบ์อล สนำมแบดมนิตนั พืน้ทีส่ ำหรบั
ยิมนำสติก รวมทัง้ศูนย์แสดงศิลปะซึ่งประกอบด้วย หอประชุมขนำด 407 ที่นั ง่  
ออเครสตำ้พทิ และแบลคบอ็กซ ์ตลอดจนหอพกัส ำหรบันกัเรยีน 

 
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปรส์วุรรณภมิู (Singapore International School Suvarnabhumi) 

 
ระดบัชัน้ท่ีเปิดสอนในปัจจบุนั : เตรยีมอนุบำลถงึ ป. 6 
อาคารและขนาดพืน้ท่ี : อำคำรเรยีน 2 หลงับนพืน้ที ่7 ไร ่3 งำน 88 ตร.ว. 
ความจนัุกเรียนสงูสดุ : 640 คน 
ส่ิงอ านวยความสะดวก :  ห้องสมุด ห้องวิทยำศำสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรีและศิลปะ ห้องประชุม

อเนกประสงค ์สระวำ่ยน ้ำ สนำมเดก็เล่น 
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โรงเรียนนานาชาติสิงคโปรเ์ชียงใหม่  (Singapore International School Chiangmai) 

 
ระดบัชัน้ท่ีเปิดสอนในปัจจบุนั : เตรยีมอนุบำลถงึ ป. 6 
อาคารและขนาดพืน้ท่ี : อำคำรเรยีน 1 หลงั บนพืน้ที ่5 ไร ่1 งำน 35 ตร.ว. 
ความจนัุกเรียนสงูสดุ : 310 คน 
ส่ิงอ านวยความสะดวก :  สระว่ำยน ้ำขนำด 20 เมตร ห้องอเนกประสงค์ ห้องสมุด ห้องดนตร ีห้องปฏิบตัิกำรทำง

วทิยำศำสตร ์สนำมเดก็เล่นและพืน้ทีส่เีขยีวขนำดใหญ่ 
 

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปรธ์นบรีุ (Singapore International School Thonburi) 

 
ระดบัชัน้ท่ีเปิดสอนในปัจจบุนั : เตรยีมอนุบำลถงึ ป. 6 
อาคารและขนาดพืน้ท่ี  : อำคำรเรยีน 2 หลงั บนพืน้ที ่7 ไร ่22 ตร.ว. 
ความจนัุกเรียนสงูสดุ  :  900 คน 
ส่ิงอ านวยความสะดวก :  สระว่ำยน ้ำขนำด 25 เมตร หอ้งโถงอเนกประสงค ์หอ้งสมุด หอ้งดนตร ีหอ้งวทิยำศำสตร์ 

หอ้งงำนฝีมอืและวำดเขยีน สนำมเดก็เล่นและสนำมหญ้ำขนำดใหญ่ 
 

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปรเ์อกมยั (Singapore International School Ekkamai) 

   

ระดบัชัน้ท่ีเปิดสอนในปัจจบุนั : เตรยีมอนุบำลถงึ ป. 3 
อาคารและขนาดพืน้ท่ี  : อำคำรเรยีน 2 หลงั บนพืน้ที ่3 ไร ่1 งำน 51 ตร.ว. 
ความจนัุกเรียนสงูสดุ  :  155 คน 
ส่ิงอ านวยความสะดวก :  หอ้งสมดุ สนำมเดก็เล่น สวนทีก่วำ้งขวำง และบรรยำกำศธรรมชำตทิีร่ม่รื่น 
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                สดัส่วนอตัราการใช้ประโยชน์ห้องเรียน  (Seats Utilization) 
 ณ ส้ินปี 2559 ณ ส้ินปี 2560 ณ ส้ินปี 2561 

ความจนัุกเรียน (Capacity Seats)    
- โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ 1,510 2,170 2,170 
- โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรส์วุรรณภูม ิ 640 640 640 
- โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชยีงใหม่ - 310 310 
- โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุร ี - - 900 
- โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์อกมยั - - 155 
รวม 2,150 3,120 4,175 
จ านวนนักเรียน    
- โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ 1,419 1,715 1,382 
- โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรส์วุรรณภูม ิ 286 262 275 
- โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชยีงใหม ่ - 84 147 
- โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุร ี - - 478 
- โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์อกมยั - - 87 
รวม 1,705 2,061 2,369 
%กำรใชป้ระโยชน์หอ้งเรยีน 79.30% 66.06% 56.74% 

 
               ควำมจนุกัเรยีน (Capacity Seats) ของกลุ่มบรษิทัฯ เพิม่ขึน้อยำ่งต่อเน่ือง โดยในปี 2560 โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์
กรุงเทพฯ เปิดอำคำรเรยีนเฟส 2 ซึ่งเป็นอำคำรเรยีนส ำหรบัรบัระดบัชัน้มธัยมศึกษำเพิม่ส่งผลท ำให้ควำมจุนักเรยีนเพิ่มจำก 
1,510 คน เป็น 2,170 คน ประกอบกบักำรเปิดโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชียงใหม่ ในขณะที่ปี 2561 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโรงเรียน
นำนำชำตสิงิคโปร์ธนบุรขีึน้ และเมื่อวนัที่ 11 กรกฎำคม 2561 บรษิทัฯ ไดร้บัใบอนุญำตในกำรจดัตัง้โรงเรยีนนำนำชำติเอกมยั
เพิม่เติม  โดยมคีวำมจุนักเรยีนสูงสุดจ ำนวน 155 คน ส่งผลท ำให้ควำมจุนักเรยีนของกลุ่มบรษิทัฯ ในปัจจุบนัเพิม่มำกขึ้นเป็น 
4,175 คน  ซึง่เพยีงพอกบักำรรองรบักำรเตบิโตของกลุ่มบรษิทัฯ ทีต่ ัง้เป้ำหมำยไว ้ 
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                สดัส่วนอตัราการใช้ประโยชน์ห้องเรียน  (Seats Utilization) 
 ณ ส้ินปี 2559 ณ ส้ินปี 2560 ณ ส้ินปี 2561 

ความจนัุกเรียน (Capacity Seats)    
- โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ 1,510 2,170 2,170 
- โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรส์วุรรณภูม ิ 640 640 640 
- โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชยีงใหม่ - 310 310 
- โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุร ี - - 900 
- โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์อกมยั - - 155 
รวม 2,150 3,120 4,175 
จ านวนนักเรียน    
- โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ 1,419 1,715 1,382 
- โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรส์วุรรณภูม ิ 286 262 275 
- โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชยีงใหม ่ - 84 147 
- โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุร ี - - 478 
- โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์อกมยั - - 87 
รวม 1,705 2,061 2,369 
%กำรใชป้ระโยชน์หอ้งเรยีน 79.30% 66.06% 56.74% 

 
               ควำมจนุกัเรยีน (Capacity Seats) ของกลุ่มบรษิทัฯ เพิม่ขึน้อยำ่งต่อเน่ือง โดยในปี 2560 โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์
กรุงเทพฯ เปิดอำคำรเรยีนเฟส 2 ซึ่งเป็นอำคำรเรยีนส ำหรบัรบัระดบัชัน้มธัยมศึกษำเพิม่ส่งผลท ำให้ควำมจุนักเรยีนเพิ่มจำก 
1,510 คน เป็น 2,170 คน ประกอบกบักำรเปิดโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชียงใหม่ ในขณะที่ปี 2561 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโรงเรียน
นำนำชำตสิงิคโปร์ธนบุรขีึน้ และเมื่อวนัที่ 11 กรกฎำคม 2561 บรษิทัฯ ไดร้บัใบอนุญำตในกำรจดัตัง้โรงเรยีนนำนำชำติเอกมยั
เพิม่เติม  โดยมคีวำมจุนักเรยีนสูงสุดจ ำนวน 155 คน ส่งผลท ำให้ควำมจุนักเรยีนของกลุ่มบรษิทัฯ ในปัจจุบนัเพิม่มำกขึ้นเป็น 
4,175 คน  ซึง่เพยีงพอกบักำรรองรบักำรเตบิโตของกลุ่มบรษิทัฯ ทีต่ ัง้เป้ำหมำยไว ้ 
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 2.5 ภาวะอตุสาหกรรม 
บรษิทัฯ ด ำเนินธรุกจิอยูใ่นอุตสำหกรรมกำรศกึษำ ซึง่ภำพรวมของอุตสำหกรรมกำรศกึษำในปัจจบุนั มรีำยละเอยีดดงัน้ี 
 
ระบบการศึกษาในประเทศไทย 
กำรศกึษำในประเทศไทย อยู่ภำยใต้กำรดูแลของกระทรวงศกึษำธกิำร ซึ่งตำม พรบ. กำรศกึษำแห่งชำต ิพ.ศ. 2542 

ก ำหนดใหภ้ำครฐัต้องจดักำรศกึษำใหป้ระชำชนมสีทิธแิละโอกำสเสมอกนัในกำรรบักำรศกึษำขัน้พืน้ฐำนไม่น้อยกว่ำ 12 ปี อย่ำง
ทัว่ถงึและมคีณุภำพโดยไม่เกบ็ค่ำใช้จำ่ย โดยใหม้กีำรศกึษำภำคบงัคบัจ ำนวน 9 ปี โดยใหเ้ดก็ซึง่มอีำยุย่ำงเขำ้ปีที ่7 เขำ้เรยีนใน
สถำนศกึษำขัน้พืน้ฐำนจนอำยุย่ำงเขำ้ปีที่ 16 ทัง้น้ี เพื่อเป็นกำรแบ่งเบำภำระในกำรจดักำรศกึษำใหเ้ยำวชนและเพิม่ทำงเลอืกให้
ผู้ปกครองและนักเรียน อีกทัง้สร้ำงสภำพแวดล้อมให้เกิดกำรแข่งขนัและผลักดนัให้เกิดกำรพฒันำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำของสงัคมไทย ภำครฐัจงึเปิดโอกำสให้เอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจดักำรศึกษำขัน้พื้นฐำนในรูปแบบ  โรงเรียน
เอกชนในระบบ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่บริหำรโดยภำคเอกชน และจดักำรศึกษำโดยก ำหนดจุดมุ่งหมำย วิธีกำรศึกษำ หลกัสูตร 
ระยะเวลำของกำรศกึษำกำรวดัและกำรประเมนิ ซึง่เป็นเงื่อนไขของกำรส ำเรจ็กำรศกึษำที่แน่นนอน โดยปัจจบุนั โรงเรยีนเอกชน
ในระบบแบ่งเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 

1.1 ประเภทสำมญัศึกษำ หมำยถงึ โรงเรยีนที่จดักำรศึกษำตำมหลกัสูตรของกระทรวงศึกษำธกิำรในระดบัต่ำงๆ 
ไดแ้ก่ ระดบัก่อนประถมศกึษำ (เตรยีมอนุบำล อนุบำล) ระดบัประถมศกึษำ ระดบัมธัยมศกึษำ (มธัยมศกึษำตอนต้น มธัยมศกึษำ
ตอนปลำย) รวมถงึโรงเรยีนสำมญัศกึษำ ทีส่อนในรปูแบบสองภำษำ (Bilingual) ดว้ย 

1.2 ประเภทอำชวีศกึษำ หมำยถงึ โรงเรยีนที่จดักำรศกึษำตำมหลกัสูตรของกระทรวงศกึษำธกิำร หรอืหลกัสูตรที่
ไดร้บัอนุมตัจิำกกระทรวงศึกษำธกิำรในระดบัต่ำงๆ ไดแ้ก่ ระดบัประกำศนียบตัรวชิำชีพ (ปวช.) ระดบัประกำศนียบตัรวชิำชีพ
ชัน้สงู (ปวส.) รวมถงึโรงเรยีนอำชวีศกึษำ ทีส่อนในรปูแบบสองภำษำ (Bilingual) ดว้ย 

1.3 ประเภทนำนำชำต ิหมำยถงึ โรงเรยีนที่จดักำรศึกษำโดยใช้หลกัสูตรต่ำงประเทศหรอืหลกัสูตรต่ำงประเทศที่
ปรบัรำยละเอยีดเน้ือหำรำยวชิำใหม่หรอืหลกัสูตรทีจ่ดัท ำขึน้เองที่ไม่ใช่หลกัสตูรของกระทรวงศกึษำธกิำร และใชภ้ำษำอื่นเป็นสื่อ
ในกำรเรยีนกำรสอนใหก้บันกัเรยีน โดยไมจ่ ำกดัเชือ้ชำตแิละศำสนำ  
 

จ านวนนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบและสดัส่วนนักเรียนแต่ละประเภท 
 

 
ทีม่ำ : กระทรวงศกึษำธกิำร 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

กำรศึกษำเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรพฒันำทกัษะและควำมรู้ที่จะใช้ในกำรประกอบอำชีพในอนำคต  ตลอดจนเป็น
เครื่องมอืส ำคญัในกำรพฒันำคุณภำพชวีติในอนำคต ผูป้กครองส่วนใหญ่จงึใหค้วำมส ำคญัในกำรเลอืกสถำบนักำรศกึษำส ำหรบั
บุตรหลำนของตน และจำกกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเรว็ในยุคโลกำภวิตัน์ไดม้ผีลกระทบต่อทุกประเทศ รวมทัง้ประเทศไทย มี
กำรใช้เครือข่ำยเทคโนโลยีกำรสื่อสำรที่ไร้พรมแดนกว้ำงขวำงมำกขึ้น ภำษำองักฤษได้เข้ำมำมีบทบำทส ำคญั ผู้ปกครองที่
ตระหนกัถงึควำมส ำคญัดำ้นภำษำ จงึนิยมสง่บุตรหลำนเขำ้โรงเรยีนนำนำชำตมิำกขึน้ เน่ืองจำกควำมเชื่อมัน่ในหลกัสตูรกำรเรยีน
กำรสอนของต่ำงประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรบัและได้รบัมำตรฐำนในระดบัสำกล  ประกอบกบัค่ำนิยมในกำรปลูกฝังทกัษะทำงด้ำน
ภำษำองักฤษตัง้แต่วยัเดก็ สง่ผลท ำใหเ้กดิโรงเรยีนเอกชนในระบบ ประเภทนำนำชำตเิพิม่ขึน้ในประเทศไทยเป็นจ ำนวนมำก จำก
จ ำนวน 126 โรงเรยีนในปี 2553 เพิม่เป็นจ ำนวน 182 โรงเรยีนในปี 2560 
 

โรงเรียนนานาชาติ 
โรงเรยีนนำนำชำติ หมำยถึง โรงเรยีนที่จดักำรศึกษำโดยใช้หลกัสูตรต่ำงประเทศหรอืหลกัสูตรต่ำงประเทศที่ปรบั

รำยละเอยีดเน้ือหำรำยวชิำใหม่หรอืหลกัสูตรที่จดัท ำขึน้เองที่ไม่ใช่หลกัสูตรของกระทรวงศึกษำธกิำร โดยใช้ภ ำษำองักฤษ และ
ภำษำอื่นทีไ่มใ่ช่ภำษำไทย เป็นสื่อหลกัในกำรจดักำรเรยีนกำรสอน โดยสำมำรถจ ำแนกหลกัสตูรไดเ้ป็น 4 หมวดหลกั ดงัน้ี 
 

(1) หลกัสตูรอเมริกนั 
กำรเรยีนกำรสอนตำมระบบกำรศึกษำอเมรกินันัน้ เริม่ที่อำยุ 5 ปี หรอืในบำงโรงเรยีน จะเปิดรบันักเรยีนที่มี

อำยุต ่ำกว่ำนัน้ คอืในระดบัเตรยีมอนุบำล (Pre-school) ซึ่งกำรจดักำรเรยีนกำรสอนในช่วงปฐมวยัน้ี จะเน้นกำรพฒันำทักษะทำง
สงัคม เพื่อปรบัตวัสู่สภำพแวดล้อมในสงัคมโรงเรยีนรอบตวั เสรมิดว้ยกำรจดักำรเรยีนกำรสอน และกำรเตรยีมควำมพรอ้มด้ำน
กำรอ่ำนเขียน และคิดค ำนวณตำมวยั ส่วนกำรศึกษำส ำหรบัเด็กอำยุ 6-18 ปีนัน้ แบ่งเป็นระดบัประถมศึกษำ (Elementary 
Grades 1-5) มธัยมศกึษำตอนต้น (Middle School Grades 6-8) และมธัยมศกึษำตอนปลำย (High School Grades 9-12) โดย
เป็นหลกัสูตรที่พฒันำผูเ้รยีนอย่ำงเป็นองค์รวม ทัง้ดำ้นวชิำกำรและกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรที่กวำ้ งขวำงหลำกหลำย ทัง้ดำ้นกฬีำ 
ศลิปะแขนงต่ำงๆ กจิกรรมเชงิวชิำกำร กำรแนะแนว กำรสอนพเิศษเป็นรำยบุคคลหรอืกลุ่มย่อย และกำรท ำโครงงำนต่ำงๆ โดย
โรงเรยีนสว่นใหญ่จะจดักำรวดัผลรำยวชิำเป็นกำรภำยใน เพื่อใหน้กัเรยีนสะสมหน่วยกติเพยีงพอแก่กำรจบหลกัสตูรกำรศกึษำขัน้
พืน้ฐำนตำมระบบกำรศกึษำแบบอเมรกินั นอกจำกน้ี นักเรยีนต่ำงชำตทิี่จะเขำ้เรยีนในระดบัอุดมศกึษำ ทัง้ในสหรฐัอเมรกิำ และ
อีกบำงประเทศ จะต้องสอบ SAT และ/หรอื ACT และ TOEFL หรอือำจต้องสอบ หรอืเสนองำนในรูปแบบอื่น ทัง้น้ี ขึ้นอยู่กบั
ขอ้ก ำหนดในกำรรบันักเรยีนเขำ้ศกึษำต่อของแต่ละมหำวทิยำลยั ตวัอยำ่งโรงเรยีนนำนำชำตหิลกัสตูรอเมรกินั เช่น Ruamrudee 
International School และ International School of Bangkok 

 
(2)  หลกัสตูรสหราชอาณาจกัร (UK) 

หลกัสตูรสหรำชอำณำจกัร จะแบ่งออกเป็นช่วงชัน้กำรเรยีนรู ้(Key Stages) โดยแต่ละช่วงชัน้ จะระบุมำตรฐำน
กำรเรียนรู้ กำรทดสอบ และประเมินผลอย่ำงชดัเจน ช่วงชัน้ที่ 1 นักเรียนอำยุ 5-6 ปี (Years 1-2) ช่วงชัน้ที่ 2 อำยุ 7-10 ปี 
(Years 3-6) ช่วงขัน้ที ่3 อำย ุ11-13 (Years 7-9) และช่วงชัน้ที ่4 อำย ุ14-15 ปี (Years 10-11) ซึง่ถอืเป็นช่วงชัน้สดุท้ำยก่อนจบ
กำรศกึษำภำคบงัคบัขององักฤษ ส ำหรบันกัเรยีนในโรงเรยีนนำนำชำตทิี่จดักำรเรยีนกำรสอนในระบบองักฤษส่วนใหญ่ จะใชเ้วลำ
สองปี ในกำรเรียนตำมหลกัสูตรมธัยมศึกษำตอนต้น ที่เรียกว่ำ International General Certificate of Secondary Education 
(IGCSE) ซึ่งนักเรยีนจะเรยีนรำว 8-9 วชิำ เป็นวชิำบงัคบัอย่ำงน้อย 3 วชิำ ได้แก่ภำษำองักฤษ คณิตศำสตร์และวทิยำศำสตร์ 
นอกจำกนัน้จะเป็นวชิำเลอืก โดยขอ้สอบ IGCSE เป็นขอ้สอบสำกลทีใ่ชส้อบรว่มกนัทัว่โลก จำกนัน้นกัเรยีนทีป่ระสงคจ์ะศกึษำต่อ
ในระดบัมหำวทิยำลยัในต่ำงประเทศ จะตอ้งเรยีนต่อในระดบัช่วงชัน้ที ่5 หรอืทีเ่รยีกวำ่ Sixth Form นกัเรยีนจะเลอืกเรยีนเฉพำะ
วชิำที่จะใช้ในกำรสมคัรเรียนต่อในระดบัอุดมศึกษำหลงัจบหลกัสูตร 2 ปีสุดท้ำย ตวัอย่ำงโรงเรยีนนำนำชำติหลกัสูตรสหรำช
อำณำจกัร เช่น Harrow International School และ Shrewsbury International School 
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กำรศึกษำเป็นปัจจยัส ำคญัในกำรพฒันำทกัษะและควำมรู้ที่จะใช้ในกำรประกอบอำชีพในอนำคต  ตลอดจนเป็น
เครื่องมอืส ำคญัในกำรพฒันำคุณภำพชวีติในอนำคต ผูป้กครองส่วนใหญ่จงึใหค้วำมส ำคญัในกำรเลอืกสถำบนักำรศกึษำส ำหรบั
บุตรหลำนของตน และจำกกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเรว็ในยุคโลกำภวิตัน์ไดม้ผีลกระทบต่อทุกประเทศ รวมทัง้ประเทศไทย มี
กำรใช้เครือข่ำยเทคโนโลยีกำรสื่อสำรที่ไร้พรมแดนกว้ำงขวำงมำกขึ้น ภำษำองักฤษได้เข้ำมำมีบทบำทส ำคญั ผู้ปกครองที่
ตระหนกัถงึควำมส ำคญัดำ้นภำษำ จงึนิยมสง่บุตรหลำนเขำ้โรงเรยีนนำนำชำตมิำกขึน้ เน่ืองจำกควำมเชื่อมัน่ในหลกัสตูรกำรเรยีน
กำรสอนของต่ำงประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรบัและได้รบัมำตรฐำนในระดบัสำกล  ประกอบกบัค่ำนิยมในกำรปลูกฝังทกัษะทำงด้ำน
ภำษำองักฤษตัง้แต่วยัเดก็ สง่ผลท ำใหเ้กดิโรงเรยีนเอกชนในระบบ ประเภทนำนำชำตเิพิม่ขึน้ในประเทศไทยเป็นจ ำนวนมำก จำก
จ ำนวน 126 โรงเรยีนในปี 2553 เพิม่เป็นจ ำนวน 182 โรงเรยีนในปี 2560 
 

โรงเรียนนานาชาติ 
โรงเรยีนนำนำชำติ หมำยถึง โรงเรยีนที่จดักำรศึกษำโดยใช้หลกัสูตรต่ำงประเทศหรอืหลกัสูตรต่ำงประเทศที่ปรบั

รำยละเอยีดเน้ือหำรำยวชิำใหม่หรอืหลกัสูตรที่จดัท ำขึน้เองที่ไม่ใช่หลกัสูตรของกระทรวงศึกษำธกิำร โดยใช้ภ ำษำองักฤษ และ
ภำษำอื่นทีไ่มใ่ช่ภำษำไทย เป็นสื่อหลกัในกำรจดักำรเรยีนกำรสอน โดยสำมำรถจ ำแนกหลกัสตูรไดเ้ป็น 4 หมวดหลกั ดงัน้ี 
 

(1) หลกัสตูรอเมริกนั 
กำรเรยีนกำรสอนตำมระบบกำรศึกษำอเมรกินันัน้ เริม่ที่อำยุ 5 ปี หรอืในบำงโรงเรยีน จะเปิดรบันักเรยีนที่มี

อำยุต ่ำกว่ำนัน้ คอืในระดบัเตรยีมอนุบำล (Pre-school) ซึ่งกำรจดักำรเรยีนกำรสอนในช่วงปฐมวยัน้ี จะเน้นกำรพฒันำทักษะทำง
สงัคม เพื่อปรบัตวัสู่สภำพแวดล้อมในสงัคมโรงเรยีนรอบตวั เสรมิดว้ยกำรจดักำรเรยีนกำรสอน และกำรเตรยีมควำมพรอ้มด้ำน
กำรอ่ำนเขียน และคิดค ำนวณตำมวยั ส่วนกำรศึกษำส ำหรบัเด็กอำยุ 6-18 ปีนัน้ แบ่งเป็นระดบัประถมศึกษำ (Elementary 
Grades 1-5) มธัยมศกึษำตอนต้น (Middle School Grades 6-8) และมธัยมศกึษำตอนปลำย (High School Grades 9-12) โดย
เป็นหลกัสูตรที่พฒันำผูเ้รยีนอย่ำงเป็นองค์รวม ทัง้ดำ้นวชิำกำรและกจิกรรมเสรมิหลกัสูตรที่กวำ้ งขวำงหลำกหลำย ทัง้ดำ้นกฬีำ 
ศลิปะแขนงต่ำงๆ กจิกรรมเชงิวชิำกำร กำรแนะแนว กำรสอนพเิศษเป็นรำยบุคคลหรอืกลุ่มย่อย และกำรท ำโครงงำนต่ำงๆ โดย
โรงเรยีนสว่นใหญ่จะจดักำรวดัผลรำยวชิำเป็นกำรภำยใน เพื่อใหน้กัเรยีนสะสมหน่วยกติเพยีงพอแก่กำรจบหลกัสตูรกำรศกึษำขัน้
พืน้ฐำนตำมระบบกำรศกึษำแบบอเมรกินั นอกจำกน้ี นักเรยีนต่ำงชำตทิี่จะเขำ้เรยีนในระดบัอุดมศกึษำ ทัง้ในสหรฐัอเมรกิำ และ
อีกบำงประเทศ จะต้องสอบ SAT และ/หรอื ACT และ TOEFL หรอือำจต้องสอบ หรอืเสนองำนในรูปแบบอื่น ทัง้น้ี ขึ้นอยู่กบั
ขอ้ก ำหนดในกำรรบันักเรยีนเขำ้ศกึษำต่อของแต่ละมหำวทิยำลยั ตวัอยำ่งโรงเรยีนนำนำชำตหิลกัสตูรอเมรกินั เช่น Ruamrudee 
International School และ International School of Bangkok 

 
(2)  หลกัสตูรสหราชอาณาจกัร (UK) 

หลกัสตูรสหรำชอำณำจกัร จะแบ่งออกเป็นช่วงชัน้กำรเรยีนรู ้(Key Stages) โดยแต่ละช่วงชัน้ จะระบุมำตรฐำน
กำรเรียนรู้ กำรทดสอบ และประเมินผลอย่ำงชดัเจน ช่วงชัน้ที่ 1 นักเรียนอำยุ 5-6 ปี (Years 1-2) ช่วงชัน้ที่ 2 อำยุ 7-10 ปี 
(Years 3-6) ช่วงขัน้ที ่3 อำย ุ11-13 (Years 7-9) และช่วงชัน้ที ่4 อำย ุ14-15 ปี (Years 10-11) ซึง่ถอืเป็นช่วงชัน้สดุท้ำยก่อนจบ
กำรศกึษำภำคบงัคบัขององักฤษ ส ำหรบันกัเรยีนในโรงเรยีนนำนำชำตทิี่จดักำรเรยีนกำรสอนในระบบองักฤษส่วนใหญ่ จะใชเ้วลำ
สองปี ในกำรเรียนตำมหลกัสูตรมธัยมศึกษำตอนต้น ที่เรียกว่ำ International General Certificate of Secondary Education 
(IGCSE) ซึ่งนักเรยีนจะเรยีนรำว 8-9 วชิำ เป็นวชิำบงัคบัอย่ำงน้อย 3 วชิำ ได้แก่ภำษำองักฤษ คณิตศำสตร์และวทิยำศำสตร์ 
นอกจำกนัน้จะเป็นวชิำเลอืก โดยขอ้สอบ IGCSE เป็นขอ้สอบสำกลทีใ่ชส้อบรว่มกนัทัว่โลก จำกนัน้นกัเรยีนทีป่ระสงคจ์ะศกึษำต่อ
ในระดบัมหำวทิยำลยัในต่ำงประเทศ จะตอ้งเรยีนต่อในระดบัช่วงชัน้ที ่5 หรอืทีเ่รยีกวำ่ Sixth Form นกัเรยีนจะเลอืกเรยีนเฉพำะ
วชิำที่จะใช้ในกำรสมคัรเรียนต่อในระดบัอุดมศึกษำหลงัจบหลกัสูตร 2 ปีสุดท้ำย ตวัอย่ำงโรงเรยีนนำนำชำติหลกัสูตรสหรำช
อำณำจกัร เช่น Harrow International School และ Shrewsbury International School 
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(3) หลกัสตูร International Baccalaureate (IB) 
หลักสูตร IB ของมูลนิธิ International Baccalaureate Organization (IBO) เป็นหลักสูตรที่นักกำรศึกษำผู้มี

ประสบกำรณ์ไดพ้ฒันำขึน้ เพื่อใหเ้ป็นหลกัสตูรนำนำชำต ิทีไ่มไ่ดร้บัอทิธพิลจำกนโยบำยทำงเศรษฐกจิ สงัคม และกำรเมอืงของชำติ
ใดชำตหิน่ึง โดยโรงเรยีนที่จะใชห้ลกัสูตร IB จะต้องไดร้บัอนุมตัจิำกองคก์ร IBO ใหจ้ดักำรเรยีนกำรสอนตำมหลกัสูตร และไดร้บั
อนุญำตใหเ้รยีกตนเองเป็นหน่ึงในกลุ่มโรงเรยีน IB World School ครูผูส้อนจะต้องไดร้บักำรพฒันำวชิำชพี ผ่ำนกำรฝึกอบรมซึ่ง
จดัโดยองค์กร IBO และทุกๆ 5 ปี IBO จะจดัคณะกรรมกำรเข้ำตรวจเยี่ยม และประเมนิคุณภำพมำตรฐำนโรงเรยีน ในกำรน ำ
หลกัสูตรไปใช้สรำ้งประสบกำรณ์กำรเรยีนรู ้และกำรวดัผลกำรเรยีนรู ้และประเมนิพฒันำกำรของนักเรยีน  โดยหลกัสูตร IB แบ่ง
ออกเป็น 3 ระดบั คอื ระดบัปฐมวยั และประถมศกึษำ Primary Years Program (PYP) ใช้เวลำเรยีน 8 ปี จำกอำยุ 3-11 ปี ระดบั
มธัยมศึกษำตอนต้น Middle Years Program (MYP) ใช้เวลำเรียน 5 ปี จำกอำยุ 11-16 ปี และระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย 
Diploma Program (IBDP) ใช้เวลำเรยีน 2 ปี จำกอำยุ 16-18 หรอื 19 ปี โดยในช่วงชัน้มธัยมศึกษำตอนปลำย ในปีสุดท้ำย IB 
Diploma จะมขี้อสอบกลำงที่มำจำกองค์กร IBO โดยตรง ที่ใช้สอบพร้อมกนัในทุกโรงเรยีนทัว่โลกในวนัเวลำเดยีวกนั ตวัอย่ำง
โรงเรยีนนำนำชำตหิลกัสตูร IB เช่น New International School of Thailand และ KIS International School 

 
(4) หลกัสตูรนานาชาติอ่ืนๆ 

นอกเหนือไปจำกกำรจดักำรศึกษำในโรงเรียนนำนำชำติในประเทศไทยโดยใช้หลกัสูตร IB หรอื หลกัสูตรของ 
สหรำชอำณำจกัร หรอืตำมกรอบของระบบกำรศกึษำของประเทศสหรฐัอเมรกิำแล้ว ยงัมโีรงเรยีนนำนำชำตอิกีจ ำนวนหน่ึง ทีเ่ปิด
กำรเรยีนกำรสอนตำมหลกัสูตรของประเทศอื่น โรงเรยีนเหล่ำน้ีมวีตัถุประสงค์ในกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้กบันักเรยีน และ
ครอบครวัที่อำศยัอยู่ต่ำงประเทศไทยเป็นระยะเวลำสัน้ๆ หรอืส ำหรบัครอบครวันักเรยีนไทยที่ผูป้กครองอยำกใหลู้กหลำน ไดร้บั
กำรศกึษำตำมหลกัสตูรของประเทศนัน้ หรอืเพื่อนกัเรยีนทีว่ำงแผนจะศกึษำต่อในมหำวทิยำลยัในประเทศที่เป็นเจำ้ของหลกัสูตร 
โดยปกต ิโรงเรยีนเหล่ำน้ีจะจดักำรเรยีนกำรสอนในภำษำประจ ำชำต ิตำมประเทศเจำ้ของหลกัสูตร และมกัไดร้บักำรสนับสนุน
โดยรฐับำลของประเทศนัน้ๆ ซึง่มจีดุเดน่ทีแ่ตกต่ำงกนัไป  เช่น 

 
 หลกัสูตรระบบสวิตเซอรแ์ลนด์ เยอรมนั หรือออสเตรีย : เป็นโรงเรยีนนำนำชำติที่ใช้หลกัสูตรและกำร

เรยีนกำรสอนองิตำมของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เยอรมนั หรอืออสเตรยี ซึง่ในระดบัอนุบำลและประถมศึกษำ
ปีที ่1 จะเน้นกำรเรยีนรูผ้่ำนกำรเล่น กำรอ่ำนและกำรฝึกนบัค ำนวณจะไดร้บักำรสอนผ่ำนกำรเล่นเช่นกนั สว่น
กำรเรยีนในแบบวชิำกำรจะค่อยเริม่เรยีนในระดบัชัน้ที่สูงขึน้ เน้นสอนใหเ้ดก็รูจ้กัเคำรพตนเองและเคำรพผู้อื่น
ดว้ย ยอมรบัควำมแตกต่ำงทำงศำสนำและวฒันธรรมผ่ำนวชิำพืน้ฐำนต่ำง และโดยมำกจะมภีำษำใหเ้ลอืกเรยีน
ระหว่ำงภำษำองักฤษ และภำษำเยอรมนั โดยอำจมภีำษำฝรัง่เศสใหเ้ลอืกเป็นตวัเลอืกเสรมิดว้ย โดยโรงเรยีน
นำนำชำตใินหลกัสูตรสวติเซอรแ์ลนด ์เยอรมนั หรอืออสเตเรยี เช่น Swiss School Bangkok และ Christian 
German Chiangmai School 

 หลกัสูตรระบบสิงคโปร์ : เป็นโรงเรียนนำนำชำติที่ใช้หลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนอิงตำมระบบ
กำรศกึษำประจ ำชำตขิองสงิคโปร ์โดยมำกโรงเรยีนนำนำชำตริะบบของสงิคโปรใ์นประเทศไทยท ำกำรเรยีน
กำรสอนในสภำพแวดล้อม 3 ภำษำ ทัง้ภำษำองักฤษ ไทย และจนี และมุ่งเน้นทำงด้ำนวชิำกำรมำกกว่ำ
โรงเรยีนนำนำชำตใินระบบตะวนัตก โดยเฉพำะวชิำคณิตศำสตร ์วทิยำศำสตร ์ภำษำองักฤษ และภำษำจนี 
และจำกผลกำรสอบวดัระดบันำนำชำต ิPISA (The Programme for International Student Assessment) 
ซึ่งเป็นกำรจดัอนัดบักำรศึกษำจำกกำรสอบ 3 วชิำคอื คณิตศำสตร์ วทิยำศำสตร์ และกำรอ่ำน ในกลุ่ม
นักเรยีนอำยุ 15 ปี จำกประเทศต่ำงๆ ทัว่โลกที่เขำ้ร่วมโครงกำร โดยจะจดัสอบทุกๆ 3 ปี  ซึ่งผลกำรสอบ
ครัง้ล่ำสุดซึ่งจดัในปี 2015 ประเทศสิงคโปร์มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเป็นอันดบั 1 ของโลก ทัง้ 3 วิชำ คือ 
คณิตศำสตร ์วทิยำศำสตร ์และกำรอ่ำน ตวัอย่ำงโรงเรยีนนำนำชำติในหลกัสูตรสงิคโปร ์เช่น Singapore 
International School of Bangkok และ Anglo Singapore International school 
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ทัง้น้ี กำรศกึษำหลกัสูตรนำนำชำตมิกีำรเตบิโตอย่ำงต่อเน่ือง เป็นผลมำจำกกำรทีผู่ป้กครองใหค้วำมส ำคญักบัทกัษะ
ภำษำองักฤษมำกยิง่ขึ้น เพรำะเชื่อวำ่ทกัษะควำมสำมำรถทำงดำ้นภำษำองักฤษจะสำมำรถพฒันำคุณภำพชีวติและเปิดโอกำส
เขำ้ถงึอนำคตทีด่ใีหแ้ก่เดก็ได้ จงึมแีนวโน้มในกำรปลูกฝังทกัษะทำงดำ้นภำษำองักฤษตัง้แต่วยัเดก็ ประกอบกบัค่ำนิยมทีม่คีวำม
เชื่อมัน่ในหลกัสตูรกำรเรยีนกำรสอนของต่ำงประเทศทีไ่ดร้บัมำตรฐำน โดยปัจจยัในกำรเลอืกสถำนศกึษำทีส่ ำคญั เช่น  

- หลกัสตูรของโรงเรยีน โดยผูป้กครองพจิำรณำคดัเลอืกสถำนศกึษำทีส่นบัสนุนใหเ้ดก็สำมำรถเรยีนรูไ้ดด้ทีีสุ่ด   
- กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร เพื่อเพิม่โอกำสในกำรเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนของเดก็  
- ครผููส้อน  
- อตัรำคำ่เล่ำเรยีน 
- กำรรบัรองวทิยฐำนะของสถำนศกึษำ  
- สถำนทีต่ ัง้ของสถำนศกึษำ รวมทัง้ขนำดของสถำนศกึษำและสิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ   

 
จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมศึกษำเอกชน โรงเรียนนำนำชำติในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่ำง

ต่อเน่ืองจำก 126 โรงเรยีน ในปี 2553 เพิม่ขึน้เป็น 182 โรงเรยีน ในปี 2560 คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตเฉลี่ย (CAGR) รอ้ยละ 5.39 
ต่อปี ในขณะที่จ ำนวนนักเรยีนในระบบโรงเรยีนนำนำชำตเิพิม่จำกจ ำนวน 31,839 คน ในปี 2553  เพิม่ขึน้เป็น 53,754 คนในปี 
2560 ซึง่คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่เท่ำกบัรอ้ยละ 7.77 ต่อปี  
 
 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
นักเรียนในหลกัสตูรนานาชาติ         
 - จ ำนวน(คน) 31,839 33,048 35,436 40,439 42,332 44,497 50,958 53,754 
 - อตัรำกำรเตบิโต  3.80% 7.23% 14.12% 4.68% 5.11% 14.52% 5.49% 
โรงเรียนหลกัสตูรนานาชาติ         
 - จ ำนวน (โรงเรยีน) 126 133 138 143 154 161 175 182 
 - อตัรำกำรเตบิโต  5.56% 3.76% 3.62% 7.69% 4.55% 8.70% 4.00% 
ทีม่ำ : ส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรศกึษำเอกชน 

 
คำดว่ำธุรกิจโรงเรียนนำนำชำติยงัคงมอีตัรำกำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ือง โดยปัจจยัที่คำดว่ำส่งผลต่อกำรเติบโตของ

โรงเรยีนนำนำชำตมิดีงัน้ี 
 

1) กำรเตบิโตทำงดำ้นเศรษฐกจิ  
จำกรำยงำนของส ำนักงำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำต ิ รำยงำนว่ำในปี 2561 ผลติภณัฑ์มวล

รวมในประเทศ (GDP) มอีตัรำกำรขยำยตวัอยู่ที่รอ้ยละ 4.1 ปรบัตวัสูงขึน้จำกกำรขยำยตวัร้อยละ 4.0 ในปี 2560 โดยมูลค่ำกำร
ส่งออกสนิค้ำขยำยตวัร้อยละ 7.7 กำรบรโิภคภำคเอกชนขยำยตวัร้อยละ 4.6 และกำรใช้จ่ำยของรฐับำลขยำยตวัร้อยละ 1.8 
ในขณะที่กำรลงทุนรวมขยำยตวัรอ้ยละ 3.8 โดยกำรลงทุนภำครฐัขยำยตวัรอ้ยละ 3.3 และกำรลงทุนภำคเอกชนขยำยตวัรอ้ยละ 
3.9 และมอีตัรำเงนิเฟ้อทัว่ไปเฉลี่ยอยู่ที่รอ้ยละ 1.1 ในขณะที่รำยไดต้่อหวัของประชำกรจะเพิม่ขึ้นจำก 228,398 บำทต่อคนในปี 
2560 เป็น 240,545 บำทต่อคนในปี 2561 ซึ่งคดิเป็นอตัรำกำรเพิม่ขึ้นร้อยละ 5.32 ซึ่งแสดงถึงก ำลงัซื้อที่เพิม่ขึ้นโดยรวมของ
ประชำชนในประเทศ แสดงให้เห็นถึงสภำวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มดีขึ้นทัง้จำกกำรขยำยตวัของ GDP และรำยได้ต่อหวัของ
ประชำกรทีเ่พิม่มำกขึน้   
  

036 รายงานประจำาปี 2561



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 
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- กจิกรรมเสรมิหลกัสตูร เพื่อเพิม่โอกำสในกำรเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนของเดก็  
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จำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมศึกษำเอกชน โรงเรียนนำนำชำติในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่ำง
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

กราฟแสดงอตัราการขยายตวัของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศ (GDP) 

 
 
 

 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 
รำยไดต่้อหวัของ
ประชำกร (บำท/คน/ปี) 

155,926 167,501 174,337 195,995 203,356 212,455 228,398 240,545 

อตัรำกำรเตบิโต 3.87% 7.42% 4.08% 12.42% 3.76% 4.47% 7.50% 5.32% 
  ทีม่ำ : ส ำนกังำนสภำพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชำต ิ  

 
 นอกจำกน้ี จำกผลส ำรวจของ World Wealth Report ประเทศไทยมกีลุ่มผูม้คีวำมมัง่คัง่สูง ซึ่งหมำยถงึกลุ่ม

ครอบครวัที่มมีูลค่ำทรพัยส์นิเกนิ 1 ลำ้นเหรยีญสหรฐั หรอืประมำณ 35 ลำ้นบำทขึน้ไป โดยไมน่บัรวมทีอ่ยูอ่ำศยั ของใชแ้ละของ
สะสมต่ำงๆ (High Net Worth Individual: HNWI) เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2551-2560 คดิเป็นมอีตัรำกำรเตบิโตเฉลี่ยร้อย
ละ 11.40 ต่อปี โดยในปี 2560 ประเทศไทยมจี ำนวนกลุ่มผูม้คีวำมมัง่คัง่สงูเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.6 จำกปี 2559 มำกกวำ่คำ่เฉลี่ยของ
โลกซึง่เท่ำกบัรอ้ยละ 9.5 และมำกกวำ่คำ่เฉลี่ยของกลุ่มประเทศเอเชยีแปซฟิิกซึ่งเท่ำกบัรอ้ยละ 12.1 สะทอ้นใหเ้หน็ถงึกำรเตบิโต
ของประชำกรในกลุ่มที่มกี ำลงัซื้อสูง ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้ำเป้ำหมำยของโรงเรยีนนำนำชำติ แสดงให้เหน็ถึงแนวโน้มที่ดขีองธุรกจิ
โรงเรยีนนำนำชำตใินประเทศไทย  

 
กลุ่มผู้มีความมัง่คัง่สงู (High Net Worth Individual: HNWI) ของไทย 

 
               พนัครวัเรือน 
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2) แนวโน้มดำ้นประชำกรศำสตร ์
จำกขอ้มูลของกรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย พบว่ำจ ำนวนประชำกรของไทยเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองจำก 

63.34 ลำ้นคนในปี 2555 เป็น 64.63 ลำ้นคนในปี 2560 คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ 0.40 ต่อปี และจำกกำรประมำณกำร
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชำตจิ ำนวนประชำกรของไทยจะเพิม่ขึน้เป็น 66.21 ล้ำนคนในปี 
2565 และจะลดลงเหลอื 64.84 ลำ้นคนในปี 2580 ซึง่เป็นผลมำจำกอตัรำกำรเจรญิพนัธุท์ีอ่ยูใ่นระดบัต ่ำ 

ทัง้น้ี จำกกำรคำดกำรณ์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชำตปิระเทศไทยจะเขำ้
สูผู่ส้งูอำยอุยำ่งสมบูรณ์ โดยมสีดัสว่นประชำกรทีเ่ป็นผูส้งูอำยมุำกกว่ำรอ้ยละ 20 ของประชำกรทัง้หมดในขณะทีส่ดัส่วนประชำกร
ช่วงอำย ุ 0-19 ปี ลดลง จำก 24.28% ในปี 2560 เป็นรอ้ยละ 22.49 ในปี 2565 
 

ทีม่ำ : Capgemini World Wealth Report, 2018 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

    2555 2556 2557 2558 2559 2560 2565F 2570F 2580F 
จ ำนวนประชำกร (ลำ้นคน) 63.34 63.65 63.95 64.22 64.42 64.63  66.21  66.36 64.84 
สดัสว่นประชำกรตำมช่วงอำย ุ
(รอ้ยละ) 

   
  

  
  

 0-19 ปี 26.27% 25.87% 25.46% 25.06% 24.67% 24.28% 22.49% 21.07% 18.63% 
 20-59 ปี 59.56% 59.41% 59.23% 59.04% 58.82% 58.59% 56.96% 54.60% 50.65% 
 60 ปีขึน้ไป 14.17% 14.73% 15.30% 15.90% 16.51% 17.13% 20.55% 24.33% 30.72% 
ทีม่ำ: กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชำต ิ 
   

กำรเปลี่ยนแปลงทำงโครงสรำ้งประชำกรดงักล่ำวส่งผลใหภ้ำครฐัต้องปรบัตวัเพื่อใหป้ระชำชนมคีวำมพรอ้มใน
กำรเข้ำสู่สงัคมผู้สูงอำยุผู้สูงอำยุ ในแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติฉบบัที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 จงึมุ่งเน้นกำรเตรยีม
ควำมพรอ้มดำ้นก ำลงัคนและกำรเสรมิสรำ้งศกัยภำพของประชำกรในทุกช่วงวยั โดยมุง่เน้นกำรพฒันำคนในทุกมติแิละในทุกช่วง
วยัใหเ้ป็นทุนมนุษยท์ีม่ศีกัยภำพสงู โดยเฉพำะกำรพฒันำดำ้นกำรศกึษำและกำรเตรยีมควำมของเยำวชน เพื่อวำงรำกฐำนให้เป็น
บุคลำกรที่มคีุณภำพในอนำคต สอดคล้องกบัควำมต้องกำรในตลำดแรงงำนโดยวำงรำกฐำนทกัษะที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวติใน
ศตวรรษที ่21 ของคนในแต่ละช่วงวยัตำมควำมเหมำะสม   

จำกกำรเปลี่ยนแปลงโครงสรำ้งประชำกรจำกอตัรำกำรเจรญิพนัธุท์ี่อยู่ในระดบัต ่ำ ประชำกรวยัเดก็ลดลง  ส่งผลให้
ครอบครวัไทยมขีนำดเลก็ลง ผูป้กครองจงึใหค้วำมส ำคญักบัคุณภำพกำรศกึษำของบุตรหลำนมำกขึน้ และดว้ยค่ำนิยมของสงัคมไทย
ปัจจุบนัที่มคีวำมตื่นตวัดำ้นภำษำต่ำงประเทศ โดยเฉพำะควำมต้องกำรเสรมิทกัษะควำมเชี่ยวชำญภำษำองักฤษใหลู้กหลำนมำกขึ้น 
จงึท ำ 

ใหผู้ป้กครองใหค้วำมสนใจในกำรสง่บุตรหลำนเพื่อเขำ้รบักำรศกึษำในโรงเรยีนนำนำชำตมิำกยิง่ขึน้ 
 

3) จ ำนวนชำวต่ำงชำตทิีท่ ำงำนในประเทศไทย  
ในปี 2560 ประเทศไทยมจี ำนวนชำวต่ำงชำตทิี่เขำ้มำท ำงำนประมำณ 150,000 คน (นับเฉพำะชำวต่ำงชำติที่

ได้รบัใบอนุญำตท ำงำนประเภททัว่ไปซึ่งเป็นแรงงำนที่มทีกัษะและท ำงำนอยู่ในต ำแหน่งค่อนข้ำงสูง  และประเภทส่งเสรมิกำร
ลงทุนซึ่งเข้ำมำท ำงำนในประเทศไทยด้วยกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสรมิกำรลงทุน และกฎหมำยอื่น ) ซึ่งตัง้แต่ปี 2554-2560 มี
อตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยเท่ำกบัร้อยละ 7.25 และจำกนโยบำยระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : 
EEC) ทีร่ฐับำลคำดวำ่จะช่วยดงึดดูนักลงทุนต่ำงชำตใิหเ้ขำ้มำลงทุนในประเทศมำกขึน้  ซึง่จะสง่ผลท ำใหช้ำวต่ำงชำติทีท่ ำงำนใน
ระดบัผูบ้รหิำรและผูเ้ชี่ยวชำญเขำ้มำท ำงำนในประเทศไทยมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ และคำดวำ่จะส่งผลท ำให้ควำมตอ้งกำรในกำรใช้
บรกิำรโรงเรยีนนำนำชำตเิพิม่มำกขึน้ตำมไปดว้ย  

 
จ านวนชาวต่างชาติท่ีเข้ามาท างานในประเทศไทย 

 
ทีม่ำ : กระทรวงแรงงำน 
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 2.6 การแข่งขนั 

ปัจจุบนัประเทศไทยมโีรงเรยีนนำนำชำติทัง้หมด 182 โรงเรยีน ซึ่งมกีำรจดักำรศึกษำโดยใช้หลกัสูตรกำรเรยีนกำร
สอนจำกต่ำงประเทศที่มีควำมหลำกหลำยแตกต่ำงกนั ไม่ว่ำจะเป็นหลกัสูตรจำกสหรำชอำณำจกัร (UK) หลกัสูตรอเมริกัน 
หลกัสูตร IB และหลกัสูตรนำนำชำตอิื่นๆ เช่น หลกัสูตรสงิคโปร ์ หลกัสตูรสวติเซอรแ์ลนด ์เยอรมนั หรอืออสเตรยี เป็นต้น โดย
โรงเรียนนำนำชำติที่เป็นสมำชิกของสมำคมโรงเรียนนำนำชำติแห่งประเทศไทย มีทัง้หมด 139 โรงเรียน (ข้อมูลจำก 
www.isat.or.th ณ วนัที่ 4 กุมภำพนัธ์ 2562) หำกพิจำรณำเฉพำะโรงเรียนนำนำชำติที่ได้รบักำรรบัรองคุณภำพจำกสถำบนั
รบัรองมำตรฐำนสำกล (รวมโรงเรยีนทีอ่ยู่ในกลุ่ม) และมสีถำนทีต่ ัง้อยูใ่นเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล ซึง่เป็นโรงเรยีนทีม่ลีกัษณะ
กำรประกอบธุรกิจใกล้เคียงกบัโรงเรียนนำนำชำติในกลุ่มบริษทัฯ จะมโีรงเรยีนนำนำชำติในลกัษณะดงักล่ำวรวมจ ำนวน 44 
โรงเรยีน โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

    2555 2556 2557 2558 2559 2560 2565F 2570F 2580F 
จ ำนวนประชำกร (ลำ้นคน) 63.34 63.65 63.95 64.22 64.42 64.63  66.21  66.36 64.84 
สดัสว่นประชำกรตำมช่วงอำย ุ
(รอ้ยละ) 

   
  

  
  

 0-19 ปี 26.27% 25.87% 25.46% 25.06% 24.67% 24.28% 22.49% 21.07% 18.63% 
 20-59 ปี 59.56% 59.41% 59.23% 59.04% 58.82% 58.59% 56.96% 54.60% 50.65% 
 60 ปีขึน้ไป 14.17% 14.73% 15.30% 15.90% 16.51% 17.13% 20.55% 24.33% 30.72% 
ทีม่ำ: กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชำต ิ 
   

กำรเปลี่ยนแปลงทำงโครงสรำ้งประชำกรดงักล่ำวส่งผลใหภ้ำครฐัต้องปรบัตวัเพื่อใหป้ระชำชนมคีวำมพรอ้มใน
กำรเข้ำสู่สงัคมผู้สูงอำยุผู้สูงอำยุ ในแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติฉบบัที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 จงึมุ่งเน้นกำรเตรยีม
ควำมพรอ้มดำ้นก ำลงัคนและกำรเสรมิสรำ้งศกัยภำพของประชำกรในทุกช่วงวยั โดยมุง่เน้นกำรพฒันำคนในทุกมติแิละในทุกช่วง
วยัใหเ้ป็นทุนมนุษยท์ีม่ศีกัยภำพสงู โดยเฉพำะกำรพฒันำดำ้นกำรศกึษำและกำรเตรยีมควำมของเยำวชน เพื่อวำงรำกฐำนให้เป็น
บุคลำกรที่มคีุณภำพในอนำคต สอดคล้องกบัควำมต้องกำรในตลำดแรงงำนโดยวำงรำกฐำนทกัษะที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวติใน
ศตวรรษที ่21 ของคนในแต่ละช่วงวยัตำมควำมเหมำะสม   

จำกกำรเปลี่ยนแปลงโครงสรำ้งประชำกรจำกอตัรำกำรเจรญิพนัธุท์ี่อยู่ในระดบัต ่ำ ประชำกรวยัเดก็ลดลง  ส่งผลให้
ครอบครวัไทยมขีนำดเลก็ลง ผูป้กครองจงึใหค้วำมส ำคญักบัคุณภำพกำรศกึษำของบุตรหลำนมำกขึน้ และดว้ยค่ำนิยมของสงัคมไทย
ปัจจุบนัที่มคีวำมตื่นตวัดำ้นภำษำต่ำงประเทศ โดยเฉพำะควำมต้องกำรเสรมิทกัษะควำมเชี่ยวชำญภำษำองักฤษใหลู้กหลำนมำกขึ้น 
จงึท ำ 

ใหผู้ป้กครองใหค้วำมสนใจในกำรสง่บุตรหลำนเพื่อเขำ้รบักำรศกึษำในโรงเรยีนนำนำชำตมิำกยิง่ขึน้ 
 

3) จ ำนวนชำวต่ำงชำตทิีท่ ำงำนในประเทศไทย  
ในปี 2560 ประเทศไทยมจี ำนวนชำวต่ำงชำตทิี่เขำ้มำท ำงำนประมำณ 150,000 คน (นับเฉพำะชำวต่ำงชำติที่

ได้รบัใบอนุญำตท ำงำนประเภททัว่ไปซึ่งเป็นแรงงำนที่มทีกัษะและท ำงำนอยู่ในต ำแหน่งค่อนข้ำงสูง  และประเภทส่งเสรมิกำร
ลงทุนซึ่งเข้ำมำท ำงำนในประเทศไทยด้วยกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสรมิกำรลงทุน และกฎหมำยอื่น ) ซึ่งตัง้แต่ปี 2554-2560 มี
อตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยเท่ำกบัร้อยละ 7.25 และจำกนโยบำยระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : 
EEC) ทีร่ฐับำลคำดวำ่จะช่วยดงึดดูนักลงทุนต่ำงชำตใิหเ้ขำ้มำลงทุนในประเทศมำกขึน้  ซึง่จะสง่ผลท ำใหช้ำวต่ำงชำติทีท่ ำงำนใน
ระดบัผูบ้รหิำรและผูเ้ชี่ยวชำญเขำ้มำท ำงำนในประเทศไทยมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ และคำดวำ่จะส่งผลท ำให้ควำมตอ้งกำรในกำรใช้
บรกิำรโรงเรยีนนำนำชำตเิพิม่มำกขึน้ตำมไปดว้ย  

 
จ านวนชาวต่างชาติท่ีเข้ามาท างานในประเทศไทย 

 
ทีม่ำ : กระทรวงแรงงำน 

99,658 112,680
133,671 138,230 145,232 149,181 151,690
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

    2555 2556 2557 2558 2559 2560 2565F 2570F 2580F 
จ ำนวนประชำกร (ลำ้นคน) 63.34 63.65 63.95 64.22 64.42 64.63  66.21  66.36 64.84 
สดัสว่นประชำกรตำมช่วงอำย ุ
(รอ้ยละ) 

   
  

  
  

 0-19 ปี 26.27% 25.87% 25.46% 25.06% 24.67% 24.28% 22.49% 21.07% 18.63% 
 20-59 ปี 59.56% 59.41% 59.23% 59.04% 58.82% 58.59% 56.96% 54.60% 50.65% 
 60 ปีขึน้ไป 14.17% 14.73% 15.30% 15.90% 16.51% 17.13% 20.55% 24.33% 30.72% 
ทีม่ำ: กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชำต ิ 
   

กำรเปลี่ยนแปลงทำงโครงสรำ้งประชำกรดงักล่ำวส่งผลใหภ้ำครฐัต้องปรบัตวัเพื่อใหป้ระชำชนมคีวำมพรอ้มใน
กำรเข้ำสู่สงัคมผู้สูงอำยุผู้สูงอำยุ ในแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติฉบบัที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 จงึมุ่งเน้นกำรเตรยีม
ควำมพรอ้มดำ้นก ำลงัคนและกำรเสรมิสรำ้งศกัยภำพของประชำกรในทุกช่วงวยั โดยมุง่เน้นกำรพฒันำคนในทุกมติแิละในทุกช่วง
วยัใหเ้ป็นทุนมนุษยท์ีม่ศีกัยภำพสงู โดยเฉพำะกำรพฒันำดำ้นกำรศกึษำและกำรเตรยีมควำมของเยำวชน เพื่อวำงรำกฐำนให้เป็น
บุคลำกรที่มคีุณภำพในอนำคต สอดคล้องกบัควำมต้องกำรในตลำดแรงงำนโดยวำงรำกฐำนทกัษะที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวติใน
ศตวรรษที ่21 ของคนในแต่ละช่วงวยัตำมควำมเหมำะสม   

จำกกำรเปลี่ยนแปลงโครงสรำ้งประชำกรจำกอตัรำกำรเจรญิพนัธุท์ี่อยู่ในระดบัต ่ำ ประชำกรวยัเดก็ลดลง  ส่งผลให้
ครอบครวัไทยมขีนำดเลก็ลง ผูป้กครองจงึใหค้วำมส ำคญักบัคุณภำพกำรศกึษำของบุตรหลำนมำกขึน้ และดว้ยค่ำนิยมของสงัคมไทย
ปัจจุบนัที่มคีวำมตื่นตวัดำ้นภำษำต่ำงประเทศ โดยเฉพำะควำมต้องกำรเสรมิทกัษะควำมเชี่ยวชำญภำษำองักฤษใหลู้กหลำนมำกขึ้น 
จงึท ำ 

ใหผู้ป้กครองใหค้วำมสนใจในกำรสง่บุตรหลำนเพื่อเขำ้รบักำรศกึษำในโรงเรยีนนำนำชำตมิำกยิง่ขึน้ 
 

3) จ ำนวนชำวต่ำงชำตทิีท่ ำงำนในประเทศไทย  
ในปี 2560 ประเทศไทยมจี ำนวนชำวต่ำงชำตทิี่เขำ้มำท ำงำนประมำณ 150,000 คน (นับเฉพำะชำวต่ำงชำติที่

ได้รบัใบอนุญำตท ำงำนประเภททัว่ไปซึ่งเป็นแรงงำนที่มทีกัษะและท ำงำนอยู่ในต ำแหน่งค่อนข้ำงสูง  และประเภทส่งเสรมิกำร
ลงทุนซึ่งเข้ำมำท ำงำนในประเทศไทยด้วยกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสรมิกำรลงทุน และกฎหมำยอื่น ) ซึ่งตัง้แต่ปี 2554-2560 มี
อตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยเท่ำกบัร้อยละ 7.25 และจำกนโยบำยระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : 
EEC) ทีร่ฐับำลคำดวำ่จะช่วยดงึดดูนักลงทุนต่ำงชำตใิหเ้ขำ้มำลงทุนในประเทศมำกขึน้  ซึง่จะสง่ผลท ำใหช้ำวต่ำงชำติทีท่ ำงำนใน
ระดบัผูบ้รหิำรและผูเ้ชี่ยวชำญเขำ้มำท ำงำนในประเทศไทยมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ และคำดวำ่จะส่งผลท ำให้ควำมตอ้งกำรในกำรใช้
บรกิำรโรงเรยีนนำนำชำตเิพิม่มำกขึน้ตำมไปดว้ย  

 
จ านวนชาวต่างชาติท่ีเข้ามาท างานในประเทศไทย 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

    2555 2556 2557 2558 2559 2560 2565F 2570F 2580F 
จ ำนวนประชำกร (ลำ้นคน) 63.34 63.65 63.95 64.22 64.42 64.63  66.21  66.36 64.84 
สดัสว่นประชำกรตำมช่วงอำย ุ
(รอ้ยละ) 

   
  

  
  

 0-19 ปี 26.27% 25.87% 25.46% 25.06% 24.67% 24.28% 22.49% 21.07% 18.63% 
 20-59 ปี 59.56% 59.41% 59.23% 59.04% 58.82% 58.59% 56.96% 54.60% 50.65% 
 60 ปีขึน้ไป 14.17% 14.73% 15.30% 15.90% 16.51% 17.13% 20.55% 24.33% 30.72% 
ทีม่ำ: กรมกำรปกครอง กระทรวงมหำดไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรพฒันำกำรเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชำต ิ 
   

กำรเปลี่ยนแปลงทำงโครงสรำ้งประชำกรดงักล่ำวส่งผลใหภ้ำครฐัต้องปรบัตวัเพื่อใหป้ระชำชนมคีวำมพรอ้มใน
กำรเข้ำสู่สงัคมผู้สูงอำยุผู้สูงอำยุ ในแผนพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชำติฉบบัที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 จงึมุ่งเน้นกำรเตรยีม
ควำมพรอ้มดำ้นก ำลงัคนและกำรเสรมิสรำ้งศกัยภำพของประชำกรในทุกช่วงวยั โดยมุง่เน้นกำรพฒันำคนในทุกมติแิละในทุกช่วง
วยัใหเ้ป็นทุนมนุษยท์ีม่ศีกัยภำพสงู โดยเฉพำะกำรพฒันำดำ้นกำรศกึษำและกำรเตรยีมควำมของเยำวชน เพื่อวำงรำกฐำนให้เป็น
บุคลำกรที่มคีุณภำพในอนำคต สอดคล้องกบัควำมต้องกำรในตลำดแรงงำนโดยวำงรำกฐำนทกัษะที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวติใน
ศตวรรษที ่21 ของคนในแต่ละช่วงวยัตำมควำมเหมำะสม   

จำกกำรเปลี่ยนแปลงโครงสรำ้งประชำกรจำกอตัรำกำรเจรญิพนัธุท์ี่อยู่ในระดบัต ่ำ ประชำกรวยัเดก็ลดลง  ส่งผลให้
ครอบครวัไทยมขีนำดเลก็ลง ผูป้กครองจงึใหค้วำมส ำคญักบัคุณภำพกำรศกึษำของบุตรหลำนมำกขึน้ และดว้ยค่ำนิยมของสงัคมไทย
ปัจจุบนัที่มคีวำมตื่นตวัดำ้นภำษำต่ำงประเทศ โดยเฉพำะควำมต้องกำรเสรมิทกัษะควำมเชี่ยวชำญภำษำองักฤษใหลู้กหลำนมำกขึ้น 
จงึท ำ 

ใหผู้ป้กครองใหค้วำมสนใจในกำรสง่บุตรหลำนเพื่อเขำ้รบักำรศกึษำในโรงเรยีนนำนำชำตมิำกยิง่ขึน้ 
 

3) จ ำนวนชำวต่ำงชำตทิีท่ ำงำนในประเทศไทย  
ในปี 2560 ประเทศไทยมจี ำนวนชำวต่ำงชำตทิี่เขำ้มำท ำงำนประมำณ 150,000 คน (นับเฉพำะชำวต่ำงชำติที่

ได้รบัใบอนุญำตท ำงำนประเภททัว่ไปซึ่งเป็นแรงงำนที่มทีกัษะและท ำงำนอยู่ในต ำแหน่งค่อนข้ำงสูง  และประเภทส่งเสรมิกำร
ลงทุนซึ่งเข้ำมำท ำงำนในประเทศไทยด้วยกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสรมิกำรลงทุน และกฎหมำยอื่น ) ซึ่งตัง้แต่ปี 2554-2560 มี
อตัรำกำรเติบโตเฉลี่ยเท่ำกบัร้อยละ 7.25 และจำกนโยบำยระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวนัออก (Eastern Economic Corridor : 
EEC) ทีร่ฐับำลคำดวำ่จะช่วยดงึดดูนักลงทุนต่ำงชำตใิหเ้ขำ้มำลงทุนในประเทศมำกขึน้  ซึง่จะสง่ผลท ำใหช้ำวต่ำงชำติทีท่ ำงำนใน
ระดบัผูบ้รหิำรและผูเ้ชี่ยวชำญเขำ้มำท ำงำนในประเทศไทยมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ และคำดวำ่จะส่งผลท ำให้ควำมตอ้งกำรในกำรใช้
บรกิำรโรงเรยีนนำนำชำตเิพิม่มำกขึน้ตำมไปดว้ย  

 
จ านวนชาวต่างชาติท่ีเข้ามาท างานในประเทศไทย 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

แมว้่ำเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล จะมโีรงเรยีนนำนำชำติจ ำนวนมำกซึ่งไดร้บักำรรบัรองคุณภำพจำกสถำบนัรบัรอง
มำตรฐำนสำกลตำมรำยละเอียดข้ำงต้น ซึ่งมีกำรจดักำรศึกษำโดยใช้หลกัสูตรกำรเรียนกำรสอนจำกต่ำงประเทศที่มีควำม
หลำกหลำยแตกต่ำงกนั ส ำหรบักลุ่มบรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) มุ่งเน้นในกำรใหบ้รกิำรจัดกำรเรยีนกำรสอนโรงเรยีน
นำนำชำติดว้ยหลกัสูตรจำกประเทศสงิคโปร์ ซึ่งมจีุดเด่นที่เน้นทำงด้ำนวชิำกำร โดยเฉพำะวชิำคณิตศำสตร์ และวทิยำศำสตร์ 
ประกอบกบักำรเป็นกำรจดักำรเรยีนกำรสอนโดยเน้นทัง้ภำษำองักฤษและภำษำจนี  โดยโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ 
เป็นโรงเรยีนนำนำชำตแิห่งแรกที่เริม่น ำหลกัสูตรกำรศกึษำของประเทศรฐัสงิคโปรม์ำใช้เป็นหลกัสูตรพื้นฐำนในกำรจดัเรยีนกำร
สอน และในปัจจุบนันอกจำกโรงเรยีนในกลุ่มบรษิทัฯ ยงัมโีรงเรยีนนำนำชำตทิี่ใหบ้รกิำรจดักำรเรยีนกำรสอนหลกัสูตรสงิคโปรท์ี่
ไดร้บักำรรบัรองคุณภำพจำกสถำบนัรบัรองมำตรฐำนสำกลอีก 2 รำยไดแ้ก่ กลุ่มโรงเรยีนเรยีนนำนำชำติแองโกลสงิคโปร์ และ
โรงเรยีนนำนำชำตไิทย-สงิคโปร ์จงึท ำใหก้ำรแขง่ขนัดว้ยหลกัสตูรดงักล่ำวคอ่นขำ้งจ ำกดั  

นอกเหนือจำกกำรจดักำรเรยีนกำรสอนด้วยหลกัสูตรกำรศกึษำที่มคีุณภำพและเป็นที่ยอมรบัในระดบัสำกลแล้ว กลุ่ม
บรษิทัฯ ยงัใหค้วำมส ำคญักบักำรก ำหนดอตัรำค่ำเล่ำเรยีนที่เหมำะสม โดยบรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรก ำหนดอตัรำค่ำเล่ำเรยีนให้
สอดคล้องกบัภำวะกำรแข่งขนัและสภำพเศรษฐกิจ เพื่อให้ม ัน่ใจว่ำอตัรำค่ำเล่ำเรียนที่เรียกเก็บนัน้เป็นอตัรำที่สมเหตุสมผล 
รวมทัง้กลุ่มบรษิทัฯ ยงัได้ขยำยกำรประกอบธุรกิจโรงเรยีนนำนำชำติเพิม่เติม ไปยงัพื้นที่ที่เป็นแหล่งลูกค้ำเป้ำหมำยของกลุ่ม
บรษิทัฯ ทัง้ในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑลรวมทัง้ต่ำงจงัหวดั ไดแ้ก่ โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรส์ุวรรณภูม ิโรงเรยีนนำนำชำติ
สงิคโปรเ์ชยีงใหม ่โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุร ีและโรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรเ์อกมยั นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัใหค้วำมส ำคญั
ในกำรจดัเตรยีมอุปกรณ์กำรเรยีนกำรสอน รวมถงึสิง่อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ในทุกโรงเรยีนใหม้คีวำมหลำกหลำย ครบถ้วน 
เพื่อเป็นกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่เหมำะสมในกำรจดักำรเรียนกำรสอนและส่งเสริมพฒันำกำรเด็กได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
โดยเฉพำะโรงเรยีนนำนำชำติสงิคโปร์กรุงเทพฯ ซึ่งได้จดัเตรยีมสิง่อ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงครบครนัเพื่อตอบสนองต่อควำม
ต้องกำรดงักล่ำวของนักเรยีน ไม่ว่ำจะเป็นระบบสำรสนเทศที่ทนัสมยั สปอรต์คอมเพลก็ซ์ซึ่งพรอ้มดว้ยสระว่ำยน ้ำมำตรฐำนกำร
แขง่ขนั สนำมฟุตซอล และอำคำรอเนกประสงค ์ตลอดจนศูนยแ์สดงศลิปะ (Performings Arts Center) เป็นพืน้ทีส่ ำหรบักำรแสดง
ควำมสำมำรถทำงดำ้นศลิปะ กำรดนตร ีและกำรละครของนักเรยีน โดยภำยในประกอบไปดว้ยหอประชุมขนำด 407 ที่นัง่พรอ้ม
เวทีออเครสตร้ำพทิ (Orchestra Pit) และแบลคบ็อกซ์ (Blackbox) นอกจำกน้ี ยงัมหีอพกันักเรยีนที่พร้อมด้วยสิง่อ ำนวยควำม
สะดวกอย่ำงครบครนั เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้นักเรียนทัง้ไทยและต่ำงประเทศ จำกจุดเด่นของโรงเรียนในกลุ่มบริษัทฯ 
ดงักล่ำว สง่ผลท ำใหน้ักเรยีนในกลุ่มบรษิทัฯ เพิม่ขึน้อยำ่งต่อเน่ืองจำกจ ำนวน 35 คนในปี 2544 ทีเ่พิง่เริม่เปิดโรงเรยีนนำนำชำติ
สงิคโปรก์รงุเทพแหง่แรก จนปัจจบุนัมนีกัเรยีนในกลุ่มถงึจ ำนวน 2,369 คน   

และจำกกำรที่ปัจจุบัน ผู้ปกครองชำวจีนมีแนวโน้มที่จะส่งลูกมำศึกษำโรงเรียนนำนำชำติในประเทศไทยมำกขึ้น 
เน่ืองจำกคำ่เล่ำเรยีนโรงเรยีนนำนำชำตใินประเทศจนีค่อนขำ้งสงู โดยปัจจบุนัค่ำเล่ำเรยีนโรงเรยีนนำนำชำตขิองเซี่ยงไฮ้ถอืว่ำสูง
ทีส่ดุในโลก โดยมคีำ่ใชจ้ำ่ยเฉลีย่ต่อเดอืนต่อเดก็ 1 คนอยูท่ีป่ระมำณ 2,744 เหรยีญสหรฐั โดยปักกิง่ตำมมำเป็นอนัดบั 2 ที ่2,519 
เหรยีญสหรฐั ในขณะทีก่รงุเทพฯ อยูท่ี ่1,032 เหรยีญสหรฐั (ขอ้มลูจำกเซำท์ไชน่ำมอรนิ์งโพสต ์วนัที ่14 สงิหำคม 2561) ถอืเป็น
โอกำสทีด่ขีองกลุ่มโรงเรยีนนำนำชำตขิองบรษิทัฯ ทีจ่ดัเรยีนกำรสอนโดยเน้นทัง้ภำษำองักฤษและภำษำจนี รวมทัง้มอีตัรำค่ำเล่ำ
เรยีนอยู่ในระดบัที่เหมำะสม นอกจำกน้ีโรงเรยีนนำนำชำติสงิคโปร์กรุงเทพฯ ยงัมหีอพกันักเรยีนไว้รองรบัแนวโน้มดงักล่ำวอีก
ดว้ย    
 
 2.7 ผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
  -ไมม่-ี 
 
 2.8 งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ 
  -ไมม่-ี 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

3. ปัจจยัความเส่ียง 
 กำรลงทุนในหุ้นสำมัญที่เสนอขำยในครัง้น้ี ผู้ลงทุนควรพิจำรณำปัจจัยควำมเสี่ยงอันอำจจะเกิดขึ้นได้กับบริษัทฯ 
นอกเหนือจำกปัจจยัควำมเสีย่งทีป่รำกฏในเอกสำรฉบบัน้ีอำจมคีวำมเสีย่งอื่นๆ ซึง่อำจเกดิขึน้ในอนำคตทีบ่รษิทัฯ ไมอ่ำจทรำบได้
ในขณะน้ี หรอืเป็นควำมเสี่ยงที่บรษิทัฯ พจิำรณำในขณะน้ีได้ว่ำไม่มผีลกระทบในสำระส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
ดงันัน้ ในกำรลงทุนผู้ลงทุนควรพจิำรณำอย่ำงรอบคอบ โดยปัจจยัควำมเสี่ยงที่ส ำคญัของบริษทัฯ รวมทัง้แนวทำงกำรป้องกนั
ควำมเสีย่งสำมำรถสรปุไดด้งัน้ี 
 

3.1 ความเส่ียงจากการแข่งขนัในธรุกิจโรงเรียนนานาชาติ 
ในปัจจบุนัสงัคมไทยเป็นสงัคมครอบครวัขนำดเลก็เน่ืองจำกจ ำนวนมบีุตรลดลง ดงันัน้ผูป้กครองจงึใหค้วำมส ำคญักบั

กำรศึกษำของบุตรหลำนมำกขึ้น ประกอบกบัค่ำนิยมของสงัคมไทยปัจจุบนัที่ตื่นตวัด้ำนภำษำต่ำงประเทศ โดยเฉพำะควำม
ต้องกำรเสรมิทกัษะควำมเชี่ยวชำญภำษำองักฤษใหลู้กหลำนมำกขึ้น เพื่อเตรยีมตวัศึกษำต่อในสถำบนักำรศึกษำต่ำงประเทศ 
หรอืสถำบนักำรศกึษำในประเทศที่สอนหลกัสูตรภำษำต่ำงประเทศ จงึท ำใหผู้ป้กครองใหค้วำมสนใจในกำรส่งบุตรหลำนเพื่อเข้ำ
รบักำรศึกษำในโรงเรียนนำนำชำติมำกยิ่งขึ้น โดยจำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จ ำนวน
นักเรยีนในระบบโรงเรยีนนำนำชำตินัน้เพิม่สูงขึน้อย่ำงต่อเน่ืองจำกจ ำนวน 31,839 คน ในปี 2553 เพิม่ขึน้เป็น 53,754 คนในปี 
2560 ซึ่งคดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตเฉลี่ยเท่ำกบัรอ้ยละ 7.77 ต่อปี ดว้ยขนำดของตลำดโรงเรยีนนำนำชำตทิีเ่ตบิโตขึน้อย่ำงต่อเน่ือง 
ส่งผลใหต้ลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำมโีรงเรยีนนำนำชำตใินไทยเปิดใหม่เพิม่ขึน้ โดยตัง้แต่ปีกำรศกึษำ 2553-2560 มอีตัรำกำรเตบิโต
เฉลี่ยร้อยละ 5.39 ต่อปี ให้ในปี 2560 มจี ำนวนโรงเรยีนนำนำชำติทัง้หมด 182 แห่งทัว่ประเทศ โรงเรยีนต่ำงๆ จงึต้องมุ่งเน้น
พฒันำหลกัสูตรกำรศกึษำและกำรใหบ้รกิำร ตลอดจนกำรประชำสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิกำรตลำดเพื่อดงึดูดนักเรยีนและผูป้กครอง 
สง่ผลใหก้ำรแขง่ขนัในธรุกจิน้ีเพิม่สงูขึน้ 

ทัง้น้ี กำรจดักำรศกึษำของโรงเรยีนนำนำชำตนิัน้มคีวำมหลำกหลำยแตกต่ำงกนัไปตำมหลกัสูตรกำรเรยีนกำรสอน
จำกต่ำงประเทศที่น ำมำใช้อ้ำงองิ ไม่ว่ำจะเป็นหลกัสูตรจำกสหรำชอำณำจกัร (UK) หลกัสูตรอเมรกินั และหลกัสตูร IB เป็นต้น 
โดยกลุ่มบรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) ใหบ้รกิำรจดักำรเรยีนกำรสอนโรงเรยีนนำนำชำตดิว้ยหลกัสูตรจำกประเทศสงิคโปร์ 
โดยโรงเรยีนนำนำชำติสงิคโปร์กรุงเทพฯ เป็นสถำนศึกษำแห่งแรกที่เริม่น ำหลกัสูตรกำรศึกษำของประเทศสงิคโปร์มำใช้เป็น
หลกัสูตรพื้นฐำนในกำรจดัเรียนกำรสอน ซึ่งมีจุดเด่นที่เน้นทำงด้ำนวิชำกำรมำกกว่ำโรงเรียนนำนำชำติในระบบตะวันตก 
โดยเฉพำะวชิำคณิตศำสตร ์และวทิยำศำสตร์ และเน้นกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทัง้ภำษำองักฤษและภำษำจนี และในปัจจุบนั
นอกจำกโรงเรยีนในกลุ่มบรษิทัฯ ยงัมโีรงเรยีนนำนำชำตทิีใ่หบ้รกิำรจดักำรเรยีนกำรสอนในหลกัสตูรสงิคโปรเ์พยีงไม่กีโ่รงเรยีน   

 ดว้ยชื่อเสยีงโรงเรยีนนำนำชำตขิองกลุ่มบริษทัฯ ที่มมีำนำนกว่ำ 17 ปี และคุณภำพในกำรจดักำรจดักำรเรยีนกำร
สอน ท ำใหโ้รงเรยีนนำนำชำตขิองกลุ่มบรษิทัฯ เป็นทีย่อมรบัและบอกต่อกนัระหวำ่งกลุ่มผูป้กครอง (word-of-mouth) ประกอบกบั
กำรทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัท ำแผนกำรตลำด  โดยมกีำรโฆษณำประชำสมัพนัธไ์ปยงักลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยผำ่นช่องทำงต่ำงๆ เพิม่มำกขึน้  
เช่น เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ นิตยสำร และสื่อออนไลน์ต่ำงๆ ตลอดจนกำรเขำ้รว่มงำนแฟรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรศกึษำตำมสถำนที่ต่ำงๆ 
รวมทัง้มกีำรจดัเตรยีมเจำ้หน้ำที่ฝ่ำยรบัสมคัรนักเรยีน (Admissions) เพื่อท ำหน้ำทีใ่หข้อ้มูลเกีย่วกบัโรงเรยีน หลกัสตูรกำรศึกษำ 
และรปูแบบกำรเรยีนกำรสอน และจดัใหม้กีำรเยีย่มชมกจิกำรของโรงเรยีน (School tour) และหลกัสตูรกำรเรยีนรูร้ะยะสัน้ เพื่อให้
ผูป้กครองและเดก็ไดเ้ขำ้มำสมัผสัสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศกำรเรยีนกำรสอนจรงิของโรงเรยีน ในขณะเดยีวกนั เพื่อเป็นกำร
ขยำยฐำนลูกคำ้ของบรษิทัฯ ใหม้คีวำมหลำกหลำยมำกยิง่ขึน้ บรษิทัฯ ยงัได้เขำ้ร่วมเป็นพนัธมติรกบับรษิทัและหน่วยงำนต่ำงๆ 
ของต่ำงประเทศที่มสีำขำในประเทศไทยเพื่อใหบ้รกิำรสวสัดกิำรศกึษำบุตรของเจำ้หน้ำทีท่ี่มำประจ ำในประเทศไทย และไดส้รำ้ง
หอพกันักเรยีนซึ่งมสีิง่อ ำนวยควำมสะดวกครบครนัเพื่อรองรบักำรใหบ้รกิำรส ำหรบัเดก็นักเรยีนที่มำจำกต่ำงประเทศ นอกจำกน้ี 
บรษิทัฯ ยงัมุ่งเน้นและให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำกำรจดักำรเรยีนกำรสอนอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำให้
เทยีบเท่ำกบัมำตรฐำนระดบัสำกล โดยจะเหน็ไดจ้ำกกำรที่โรงเรยีนของกลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บักำรรบัรองคุณภำพจำกสถำบนัชัน้น ำ
ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ จำกเหตุผลดงักล่ำวท ำใหต้ลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำจ ำนวนนักเรยีนรวมของโรงเรยีนภำยในกลุ่ม
บริษัทฯ  เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง โดยที่อ ัตรำกำรลำออกเฉลี่ยของนักเรียนอยู่ที่ประมำณร้อยละ 3.85 ต่อภำคกำรศึกษำ (ปี
กำรศกึษำ 2558, ปีกำรศกึษำ 2559 และปีกำรศกึษำ 2560) และดว้ยชื่อเสยีงของโรงเรยีนทีม่มีำเป็นเวลำนำน หลกัสตูรกำรศกึษำ

044 รายงานประจำาปี 2561
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3. ปัจจยัความเส่ียง 
 กำรลงทุนในหุ้นสำมัญที่เสนอขำยในครัง้น้ี ผู้ลงทุนควรพิจำรณำปัจจัยควำมเสี่ยงอันอำจจะเกิดขึ้นได้กับบริษัทฯ 
นอกเหนือจำกปัจจยัควำมเสีย่งทีป่รำกฏในเอกสำรฉบบัน้ีอำจมคีวำมเสีย่งอื่นๆ ซึง่อำจเกดิขึน้ในอนำคตทีบ่รษิทัฯ ไมอ่ำจทรำบได้
ในขณะน้ี หรอืเป็นควำมเสี่ยงที่บรษิทัฯ พจิำรณำในขณะน้ีได้ว่ำไม่มผีลกระทบในสำระส ำคญัต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
ดงันัน้ ในกำรลงทุนผู้ลงทุนควรพจิำรณำอย่ำงรอบคอบ โดยปัจจยัควำมเสี่ยงที่ส ำคญัของบริษทัฯ รวมทัง้แนวทำงกำรป้องกนั
ควำมเสีย่งสำมำรถสรปุไดด้งัน้ี 
 

3.1 ความเส่ียงจากการแข่งขนัในธรุกิจโรงเรียนนานาชาติ 
ในปัจจบุนัสงัคมไทยเป็นสงัคมครอบครวัขนำดเลก็เน่ืองจำกจ ำนวนมบีุตรลดลง ดงันัน้ผูป้กครองจงึใหค้วำมส ำคญักบั

กำรศึกษำของบุตรหลำนมำกขึ้น ประกอบกบัค่ำนิยมของสงัคมไทยปัจจุบนัที่ตื่นตวัด้ำนภำษำต่ำงประเทศ โดยเฉพำะควำม
ต้องกำรเสรมิทกัษะควำมเชี่ยวชำญภำษำองักฤษใหลู้กหลำนมำกขึ้น เพื่อเตรยีมตวัศึกษำต่อในสถำบนักำรศึกษำต่ำงประเทศ 
หรอืสถำบนักำรศกึษำในประเทศที่สอนหลกัสูตรภำษำต่ำงประเทศ จงึท ำใหผู้ป้กครองใหค้วำมสนใจในกำรส่งบุตรหลำนเพื่อเข้ำ
รบักำรศึกษำในโรงเรียนนำนำชำติมำกยิ่งขึ้น โดยจำกข้อมูลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน จ ำนวน
นักเรยีนในระบบโรงเรยีนนำนำชำตินัน้เพิม่สูงขึน้อย่ำงต่อเน่ืองจำกจ ำนวน 31,839 คน ในปี 2553 เพิม่ขึน้เป็น 53,754 คนในปี 
2560 ซึ่งคดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตเฉลี่ยเท่ำกบัรอ้ยละ 7.77 ต่อปี ดว้ยขนำดของตลำดโรงเรยีนนำนำชำตทิีเ่ตบิโตขึน้อย่ำงต่อเน่ือง 
ส่งผลใหต้ลอดหลำยปีที่ผ่ำนมำมโีรงเรยีนนำนำชำตใินไทยเปิดใหม่เพิม่ขึน้ โดยตัง้แต่ปีกำรศกึษำ 2553-2560 มอีตัรำกำรเตบิโต
เฉลี่ยร้อยละ 5.39 ต่อปี ให้ในปี 2560 มจี ำนวนโรงเรยีนนำนำชำติทัง้หมด 182 แห่งทัว่ประเทศ โรงเรยีนต่ำงๆ จงึต้องมุ่งเน้น
พฒันำหลกัสูตรกำรศกึษำและกำรใหบ้รกิำร ตลอดจนกำรประชำสมัพนัธแ์ละส่งเสรมิกำรตลำดเพื่อดงึดูดนักเรยีนและผูป้กครอง 
สง่ผลใหก้ำรแขง่ขนัในธรุกจิน้ีเพิม่สงูขึน้ 

ทัง้น้ี กำรจดักำรศกึษำของโรงเรยีนนำนำชำตนิัน้มคีวำมหลำกหลำยแตกต่ำงกนัไปตำมหลกัสูตรกำรเรยีนกำรสอน
จำกต่ำงประเทศที่น ำมำใช้อ้ำงองิ ไม่ว่ำจะเป็นหลกัสูตรจำกสหรำชอำณำจกัร (UK) หลกัสูตรอเมรกินั และหลกัสตูร IB เป็นต้น 
โดยกลุ่มบรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) ใหบ้รกิำรจดักำรเรยีนกำรสอนโรงเรยีนนำนำชำตดิว้ยหลกัสูตรจำกประเทศสงิคโปร์ 
โดยโรงเรยีนนำนำชำติสงิคโปร์กรุงเทพฯ เป็นสถำนศึกษำแห่งแรกที่เริม่น ำหลกัสูตรกำรศึกษำของประเทศสงิคโปร์มำใช้เป็น
หลกัสูตรพื้นฐำนในกำรจดัเรียนกำรสอน ซึ่งมีจุดเด่นที่เน้นทำงด้ำนวิชำกำรมำกกว่ำโรงเรียนนำนำชำติในระบบตะวันตก 
โดยเฉพำะวชิำคณิตศำสตร ์และวทิยำศำสตร์ และเน้นกำรจดักำรเรยีนกำรสอนทัง้ภำษำองักฤษและภำษำจนี และในปัจจุบนั
นอกจำกโรงเรยีนในกลุ่มบรษิทัฯ ยงัมโีรงเรยีนนำนำชำตทิีใ่หบ้รกิำรจดักำรเรยีนกำรสอนในหลกัสตูรสงิคโปรเ์พยีงไม่กีโ่รงเรยีน   

 ดว้ยชื่อเสยีงโรงเรยีนนำนำชำตขิองกลุ่มบริษทัฯ ที่มมีำนำนกว่ำ 17 ปี และคุณภำพในกำรจดักำรจดักำรเรยีนกำร
สอน ท ำใหโ้รงเรยีนนำนำชำตขิองกลุ่มบรษิทัฯ เป็นทีย่อมรบัและบอกต่อกนัระหวำ่งกลุ่มผูป้กครอง (word-of-mouth) ประกอบกบั
กำรทีบ่รษิทัฯ ไดจ้ดัท ำแผนกำรตลำด  โดยมกีำรโฆษณำประชำสมัพนัธไ์ปยงักลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยผำ่นช่องทำงต่ำงๆ เพิม่มำกขึน้  
เช่น เวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ นิตยสำร และสื่อออนไลน์ต่ำงๆ ตลอดจนกำรเขำ้รว่มงำนแฟรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรศกึษำตำมสถำนที่ต่ำงๆ 
รวมทัง้มกีำรจดัเตรยีมเจำ้หน้ำที่ฝ่ำยรบัสมคัรนักเรยีน (Admissions) เพื่อท ำหน้ำทีใ่หข้อ้มูลเกีย่วกบัโรงเรยีน หลกัสตูรกำรศึกษำ 
และรปูแบบกำรเรยีนกำรสอน และจดัใหม้กีำรเยีย่มชมกจิกำรของโรงเรยีน (School tour) และหลกัสตูรกำรเรยีนรูร้ะยะสัน้ เพื่อให้
ผูป้กครองและเดก็ไดเ้ขำ้มำสมัผสัสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศกำรเรยีนกำรสอนจรงิของโรงเรยีน ในขณะเดยีวกนั เพื่อเป็นกำร
ขยำยฐำนลูกคำ้ของบรษิทัฯ ใหม้คีวำมหลำกหลำยมำกยิง่ขึน้ บรษิทัฯ ยงัได้เขำ้ร่วมเป็นพนัธมติรกบับรษิทัและหน่วยงำนต่ำงๆ 
ของต่ำงประเทศที่มสีำขำในประเทศไทยเพื่อใหบ้รกิำรสวสัดกิำรศกึษำบุตรของเจำ้หน้ำทีท่ี่มำประจ ำในประเทศไทย และไดส้รำ้ง
หอพกันักเรยีนซึ่งมสีิง่อ ำนวยควำมสะดวกครบครนัเพื่อรองรบักำรใหบ้รกิำรส ำหรบัเดก็นักเรยีนที่มำจำกต่ำงประเทศ นอกจำกน้ี 
บรษิทัฯ ยงัมุ่งเน้นและให้ควำมส ำคญักบักำรพฒันำกำรจดักำรเรยีนกำรสอนอย่ำงต่อเน่ือง เพื่อยกระดบัคุณภำพกำรศึกษำให้
เทยีบเท่ำกบัมำตรฐำนระดบัสำกล โดยจะเหน็ไดจ้ำกกำรที่โรงเรยีนของกลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บักำรรบัรองคุณภำพจำกสถำบนัชัน้น ำ
ทัง้ในประเทศและต่ำงประเทศ จำกเหตุผลดงักล่ำวท ำใหต้ลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำจ ำนวนนักเรยีนรวมของโรงเรยีนภำยในกลุ่ม
บริษัทฯ  เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง โดยที่อ ัตรำกำรลำออกเฉลี่ยของนักเรียนอยู่ที่ประมำณร้อยละ 3.85 ต่อภำคกำรศึกษำ (ปี
กำรศกึษำ 2558, ปีกำรศกึษำ 2559 และปีกำรศกึษำ 2560) และดว้ยชื่อเสยีงของโรงเรยีนทีม่มีำเป็นเวลำนำน หลกัสตูรกำรศกึษำ

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

ที่มีควำมเป็นเอกลกัษณ์และมีประสิทธิภำพ ประกอบกำรก ำหนดอตัรำค่ำเล่ำเรียนที่สมเหตุสมผล ท ำให้ผู้บริหำรเชื่อมัน่ว่ำ
โรงเรยีนนำนำชำตใินกลุ่มบรษิทัฯ จะยงัคงไดร้บัควำมสนใจจำกกลุ่มผูป้กครองเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ือง 

 
3.2 ความเส่ียงจากการขาดแคลนบคุลากรทางการศึกษา 

บุคลำกรทำงกำรศกึษำ ไมว่ำ่จะเป็นคณะผูบ้รหิำรโรงเรยีน ครผููส้อน และผูช้่วยคร ูถอืเป็นหวัใจส ำคญัในกำรประกอบ
ธุรกจิโรงเรยีน บรษิทัฯ จ ำเป็นต้องมีบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มคีวำมรู้ควำมสำมำรถและมปีระสบกำรณ์ในกำรจดักำรเรยีนกำร
สอน และจำกกำรที่บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะขยำยกำรประกอบธรุกจิโรงเรยีนนำนำชำตเิพื่อรองรบัควำมตอ้งกำรที่เพิม่มำกขึน้ประกอบ
กบักำรเติบโตอย่ำงต่อเน่ืองของธุรกิจโรงเรียนนำนำชำติในประเทศ ท ำให้ควำมต้องกำรบุคลำกรท ำงกำรศึกษำที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถเพิม่มำกขึ้น ดงันัน้ หำกบรษิทัฯ ไม่สำมำรถรกัษำบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้อยู่กบับรษิทัฯ ในระยะยำว หรอืไม่
สำมำรถสรรหำบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้เพยีงพอและทนัเวลำ อำจส่งผลกระทบต่อกำรประกอบธุรกจิและควำมสำมำรถในกำร
แขง่ขนัของบรษิทัฯ และอำจสง่ผลใหแ้ผนกำรขยำยธรุกจิของบรษิทัฯ ไมเ่ป็นไปตำมทีค่ำดกำรณ์ไว ้

ทัง้น้ี  บรษิทัฯ ไม่เคยประสบปัญหำขำดแคลนบุคลำกรทำงกำรศกึษำ อย่ำงไรกต็ำมบรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมส ำคญั
ของบุคลำกรดงักล่ำว บรษิทัฯ จงึให้ควำมส ำคญักบักำรสรรหำและคดัเลือกบุคลำกรที่มคีุณสมบตัิเหมำะสม โดยวำงแผนงำน
รว่มกบัฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล ประกอบกบัมนีโยบำยในกำรรกัษำบุคลำกรทำงกำรศกึษำซึง่ถอืเป็นบุคลำกรหลกัใหท้ ำงำนกบับรษิทั
ฯ อยำ่งต่อเน่ืองในระยะยำว เช่น กำรก ำหนดคำ่ตอบแทนที่เหมำะสม และจดัใหม้สีวสัดกิำรและมำตรกำรจูงใจพนกังำนใหม้คีวำม
ผกูพนักบัองคก์ร รวมถงึสรำ้งโอกำสและควำมกำ้วหน้ำในหน้ำทีก่ำรงำน นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัมนีโยบำยพฒันำบุคลำกร โดยจดั
ใหม้กีำรฝึกอบรมสมัมนำแก่พนักงำนอย่ำงต่อเน่ือง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่ทกัษะและควำมรูค้วำมสำมำรถของพนักงำน ทัง้น้ี 
บุคลำกรทำงกำรศกึษำส่วนใหญ่ต่ำงกร็่วมงำนกบับรษิทัฯ มำเป็นเวลำนำน ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึเชื่อมัน่ว่ำนโยบำยดงักล่ำวขำ้งต้น
จะสำมำรถรกัษำบุคลำกรที่ส ำคญัของบรษิทัฯ ไวไ้ดใ้นระยะยำว และบรษิทัฯ จะสำมำรถสรรหำบุคลำกรทำงกำรศกึษำไดเ้พยีงพอ
สอดคลอ้งกบัแผนกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ  
 

3.3 ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผู้บริหารหลกัในการประกอบธรุกิจ 
นำยยิว ฮอค โคว และนำงสำววิลำวัณย์ แก้วกนกวิจิตร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทฯ เป็นผู้บริหำรหลักที่มี

ประสบกำรณ์ในกำรบรหิำรธุรกจิโรงเรยีนเอกชนมำเป็นเวลำนำน จงึท ำใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกี่ยวกบัธรุกจิโรงเรยีน เป็นอยำ่งดี 
ซึ่งทัง้ 2 ท่ำนมสี่วนส ำคญัในกำรก ำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรด ำเนินธุรกิจและบรหิำรงำนให้ธุรกจิของโรงเรยีนมกีำรเติบโต
อยำ่งต่อเน่ือง ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึอำจมคีวำมเสีย่งจำกกำรทีต่้องพึง่พงิผูบ้รหิำรหลกัทัง้ 2 ท่ำน ซึง่ถอืเป็นผูม้บีทบำทส ำคญัในกำร
บรหิำรงำน หำกมกีำรเปลีย่นแปลงผูบ้รหิำรหลกัดงักล่ำวอำจสง่ผลกระทบต่อกำรบรหิำรงำนของบรษิทัฯ ในอนำคต อยำ่งไรกต็ำม 
ภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นในครัง้น้ี นำยยวิ ฮอค โคว และนำงสำววลิำวัณย์ แก้วกนกวจิติร จะยงัคงสดัส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 
32.84 และร้อยละ 29.04 ของทุนจดทะเบียนช ำระแล้วของบรษิทัฯ ซึ่งนับว่ำเป็นสดัส่วนที่สูงและเป็นแรงจูงใจให้ผู้บรหิำรทัง้ 2 
ท่ำนบริหำรงำนให้บริษัทฯ เติบโตต่อไปในอนำคต นอกจำกน้ี บริษัทฯ ยงัมีนโยบำยมุ่งเน้นกำรสร้ำงทีมงำนที่มีควำมรู้
ควำมสำมำรถ ฝึกอบรมและพฒันำทีมผู้บริหำรเพื่อเสริมสร้ำงศกัยภำพและประสิทธิภำพในกำรท ำงำน รวมถึงมีกำรว่ำจ้ำง
บุคลำกรมอือำชพีจำกภำยนอกเขำ้มำช่วยบรหิำรงำนเพิม่เตมิอกีดว้ย  
 

3.4 ความเส่ียงด้านกฎหมายและนโยบายภาครฐัท่ีเก่ียวข้องกบักิจการโรงเรียนเอกชน 
บรษิทัฯ เป็นผูร้บัใบอนุญำตจดัตัง้โรงเรยีนเอกชน ตำมพระรำชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550  (“พรบ. โรงเรยีน

เอกชน”) และอยูภ่ำยใต้กำรก ำกบัดูแลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศกึษำเอกชน ส ำนกังำนปลดักระทรวงศกึษำธกิำร 
ซึ่งเป็นหน่วยงำนของภำครฐัที่มบีทบำทหน้ำที่ในกำรก ำกบัดูแลกำรประกอบกจิกำรโรงเรยีนเอกชน  บรษิทัฯ จงึมหีน้ำที่จะต้อง
ปฏบิตัติำม พรบ. โรงเรยีนเอกชน รวมทัง้ด ำรงคุณสมบตัใินฐำนะผู้รบัใบอนุญำตจดัตัง้โรงเรยีนในระบบ ตำมมำตรำ 22 (2) ซึ่ง
ก ำหนดใหบ้รษิทัฯ ต้องมจี ำนวนหุน้หรอืทุนเป็นของผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ป็นหุน้ส่วนที่มสีญัชำตไิทยไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนหุ้น
หรอืทุนทัง้หมด และจะต้องมจี ำนวนผูถ้อืหุ้นหรอืผู้เป็นหุน้ส่วนที่มสีญัชำติไทยไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของจ ำนวนผู้ถอืหุน้หรอืผู้เป็น
หุ้นส่วนทัง้หมด นอกจำกน้ี บริษทัฯ จะต้องปฏิบตัิตำมกฎหมำย พรบ.ประกำศและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กบักิจกำร
โรงเรยีนเอกชน ดงันัน้ หำกในอนำคตบรษิทัฯ ไม่สำมำรถด ำรงสถำนะตำมที่ก ำหนดในพรบ. โรงรยีนเอกชน  หรอืภำครฐัมกีำร
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แกไ้ขหรอืออกระเบยีบเพิม่เตมิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโรงเรยีนเอกชนทีม่คีวำมเขม้งวดมำกขึน้ อำจสง่ผลต่อกำรประกอบธรุกจิและผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ อยำ่งมนียัส ำคญัได ้

บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมเสี่ยงดงักล่ำว จงึไดถ้อืปฏบิตัิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบัโรงเรยีนเอกชนอย่ำงเคร่งครดั 
และมกีำรว่ำจำ้งที่ปรกึษำกฎหมำยในกำรใหค้ ำแนะน ำในกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งเพิม่เตมิกรณีที่มคีวำมจ ำเป็น  โดย
บรษิทัฯ จะตดิตำมขอ้มูลเกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลง และ/หรอื แกไ้ขกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งอย่ำงใกล้ชดิ เพื่อทีจ่ะสำมำรถปฏบิตัิตำม
ได้อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน รวมทัง้สำมำรถก ำหนดมำตรกำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงและผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นได้อย่ำง
เหมำะสมและทนัเวลำ ในส่วนของกำรติดตำมดูแลเพื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถด ำรงคุณสมบตัิตำมที่พรบ. โรงเรยีนเอกชน ก ำหนด
ตำมมำตรำ 22 (2)  บรษิทัฯ จะท ำกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ เพื่อตรวจสอบจ ำนวนผู้ถือหุ้นของบรษิทัฯ อย่ำง
สม ่ำเสมอ โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวนัที่ 17 ตุลำคม  2561 ได้มมีติอนุมตัิมำตรกำรก ำกับดูแล
คุณสมบตัใินกำรเป็นผูร้บัใบอนุญำตจดัตัง้โรงเรยีนและไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัฯ เป็นผูม้หีน้ำที่ตดิตำมดูแล และปฏบิตัิ
ตำมมำตรกำรดงักล่ำวอยำ่งใกลช้ดิ รวมทัง้แจง้ใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมกำรรบัทรำบอยำ่งสม ่ำเสมอ 

 
3.5 ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 25  

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 นำยยวิ ฮอค โคว ซึ่งด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร และนำงสำววลิำวณัย ์แก้ว
กนกวจิติร ซึ่งด ำรงต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยรบัสมคัรนักเรยีน มสีดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัฯ คดิเป็นรอ้ยละ 32.84 และรอ้ยละ 
29.04 ของจ ำนวนหุน้ที่จ ำหน่ำยไดแ้ล้วทัง้หมดตำมล ำดบั จงึอำจท ำใหส้ำมำรถใช้สทิธคิดัคำ้นในมตทิี่ส ำคญัในกำรประชุมผู้ถือหุ้น
ส ำหรบัเรื่องทีก่ฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง เช่น กำรท ำรำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัย ์กำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนั กำร
ลดหรอืเพิม่ทุน และกำรควบรวมกจิกำร เป็นตน้   

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำมำเพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบ พิจำรณำ และ
กลัน่กรองเพื่อมใิหเ้กดิรำยกำรทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในอนำคต และเพื่อใหเ้กดิควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของบรษิทัฯ  ยิง่ไปกว่ำนัน้แล้ว โครงสรำ้งคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบดว้ย กรรมกำรอสิระจ ำนวน 4 ท่ำน (ซึ่งรวมประธำน
กรรมกำร) จำกจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 7 ท่ำน โครงสรำ้งกรรมกำรดงักล่ำวจะท ำใหเ้กดิกำรถ่วงดุลในกำรออกเสยีงเพื่อพจิำรณำใน
เรื่องต่ำงๆ และช่วยใหก้ำรก ำกบัดแูลกำรบรหิำรงำนเป็นไปอยำ่งเหมำะสมและเกดิประสทิธภิำพสงูสดุ 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

แกไ้ขหรอืออกระเบยีบเพิม่เตมิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัโรงเรยีนเอกชนทีม่คีวำมเขม้งวดมำกขึน้ อำจสง่ผลต่อกำรประกอบธรุกจิและผลกำร
ด ำเนินงำนของบรษิทัฯ อยำ่งมนียัส ำคญัได ้

บรษิทัฯ ตระหนักถงึควำมเสี่ยงดงักล่ำว จงึไดถ้อืปฏบิตัิตำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบัโรงเรยีนเอกชนอย่ำงเคร่งครดั 
และมกีำรว่ำจำ้งที่ปรกึษำกฎหมำยในกำรใหค้ ำแนะน ำในกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งเพิม่เตมิกรณีที่มคีวำมจ ำเป็น  โดย
บรษิทัฯ จะตดิตำมขอ้มูลเกีย่วกบักำรเปลีย่นแปลง และ/หรอื แกไ้ขกฎหมำยทีเ่กี่ยวขอ้งอย่ำงใกล้ชดิ เพื่อทีจ่ะสำมำรถปฏบิตัิตำม
ได้อย่ำงถูกต้องและครบถ้วน รวมทัง้สำมำรถก ำหนดมำตรกำรเพื่อป้องกันควำมเสี่ยงและผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นได้อย่ำง
เหมำะสมและทนัเวลำ ในส่วนของกำรติดตำมดูแลเพื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถด ำรงคุณสมบตัิตำมที่พรบ. โรงเรยีนเอกชน ก ำหนด
ตำมมำตรำ 22 (2)  บรษิทัฯ จะท ำกำรปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ เพื่อตรวจสอบจ ำนวนผู้ถือหุ้นของบรษิทัฯ อย่ำง
สม ่ำเสมอ โดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ ครัง้ที่ 7/2561 เมื่อวนัที่ 17 ตุลำคม  2561 ได้มมีติอนุมตัิมำตรกำรก ำกับดูแล
คุณสมบตัใินกำรเป็นผูร้บัใบอนุญำตจดัตัง้โรงเรยีนและไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบรษิทัฯ เป็นผูม้หีน้ำที่ตดิตำมดูแล และปฏบิตัิ
ตำมมำตรกำรดงักล่ำวอยำ่งใกลช้ดิ รวมทัง้แจง้ใหท้ีป่ระชุมคณะกรรมกำรรบัทรำบอยำ่งสม ่ำเสมอ 

 
3.5 ความเส่ียงจากการมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ถือหุ้นเกินกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 25  

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2561 นำยยวิ ฮอค โคว ซึ่งด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร และนำงสำววลิำวณัย ์แก้ว
กนกวจิติร ซึ่งด ำรงต ำแหน่งผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยรบัสมคัรนักเรยีน มสีดัส่วนกำรถอืหุน้ในบรษิทัฯ คดิเป็นรอ้ยละ 32.84 และรอ้ยละ 
29.04 ของจ ำนวนหุน้ที่จ ำหน่ำยไดแ้ล้วทัง้หมดตำมล ำดบั จงึอำจท ำใหส้ำมำรถใช้สทิธคิดัคำ้นในมตทิี่ส ำคญัในกำรประชุมผู้ถือหุน้
ส ำหรบัเรื่องทีก่ฎหมำยหรอืขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก ำหนดใหต้อ้งไดร้บัคะแนนเสยีงไมน้่อยกวำ่ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง เช่น กำรท ำรำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัย ์กำรท ำรำยกำรทีเ่กี่ยวโยงกนั กำร
ลดหรอืเพิม่ทุน และกำรควบรวมกจิกำร เป็นตน้   

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ได้มีกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำมำเพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบ พิจำรณำ และ
กลัน่กรองเพื่อมใิหเ้กดิรำยกำรทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในอนำคต และเพื่อใหเ้กดิควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของบรษิทัฯ  ยิง่ไปกว่ำนัน้แล้ว โครงสรำ้งคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบดว้ย กรรมกำรอสิระจ ำนวน 4 ท่ำน (ซึ่งรวมประธำน
กรรมกำร) จำกจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด 7 ท่ำน โครงสรำ้งกรรมกำรดงักล่ำวจะท ำใหเ้กดิกำรถ่วงดุลในกำรออกเสยีงเพื่อพจิำรณำใน
เรื่องต่ำงๆ และช่วยใหก้ำรก ำกบัดแูลกำรบรหิำรงำนเป็นไปอยำ่งเหมำะสมและเกดิประสทิธภิำพสงูสดุ 
 
  
  

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

4. ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

 4.1 รายละเอียดของทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
  ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ มทีรพัยส์นิทีใ่ชใ้นกำรประกอบธุรกจิดงัต่อไปน้ี 
 

ประเภท/ลกัษณะทรพัยสิ์น ลกัษณะกรรมสิทธ์ิ มลูค่าตามบญัชีสทุธิ 
(ล้านบาท) 

ทีด่นิ – โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุร ี
โฉนดเลขที ่378 และ 4808 
เขตภำษเีจรญิ กรงุเทพฯ 
รวมพืน้ที ่7 ไร ่22.9 ตำรำงวำ 
(กรรมสทิธิโ์รงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุร)ี 

เป็นเจำ้ของ 83.28 

อำคำร ส่วนปรบัปรงุ และงำนระบบ  
 

เป็นเจำ้ของ 1,149.77 
 

อุปกรณ์เพื่อกำรศกึษำ เป็นเจำ้ของ 48.64 
 เช่ำซือ้ 8.66 
เครื่องตกแต่งตดิตัง้ เป็นเจำ้ของ 44.86 
อุปกรณ์ส ำนกังำน เป็นเจำ้ของ 1.15 
ยำนพำหนะ เป็นเจำ้ของ 2.17 
งำนระหว่ำงก่อสรำ้ง เป็นเจำ้ของ 49.08 
รวม  1,387.61 

 
หมำยเหตุ : ตำม พรบ.โรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2554 เมื่อบรษิทัฯ ไดร้บัใบอนุญำตให้จดัตัง้
โรงเรยีนในระบบ และโรงเรยีนในระบบเป็นนิตบิุคคลแล้วตำมมำตรำ 24 บรษิทัฯ ในฐำนะผูร้บัใบอนุญำตจะต้องด ำเนินกำรตำม
มำตรำ 25 โดยกำรโอนกรรมสทิธิ ์สทิธคิรอบครองในที่ดนิและอสงัหำรมิทรพัยท์ี่เป็นส่วนควบของที่ดนิ หรอืสทิธกิำรเช่ำตำมที่
ระบุไวใ้นค ำขอรบัใบอนุญำต ใหแ้ก่โรงเรยีนในระบบภำยใน 120 วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัอนุญำตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีน รวมถงึโอนเงนิและ
ทรพัยส์นิอื่นซึง่เป็นทุนนอกจำกทีด่นิใหแ้ก่โรงเรยีน  
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

4.2 ใบอนุญาตในการประกอบธรุกิจ 
 
ใบอนุญำต : ใบอนุญำตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีน เลขที ่กน 001/2545 
วนัทีไ่ดร้บัอนุญำต : 24 สงิหำคม 2544 
ผูอ้นุญำต : เลขำธกิำรคณะกรรมกำรศกึษำเอกชน 
ผูไ้ดร้บัใบอนุญำต : บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 
รำยละเอยีด : อนุญำตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนเอกชนชื่อ โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ 

 
ใบอนุญำต : ใบอนุญำตใหร้บัโอนโรงเรยีนในระบบ เลขที ่001/2556 
วนัทีไ่ดร้บัอนุญำต : 26 กรกฎำคม 2556 
ผูอ้นุญำต : ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำสมทุรปรำกำร เขต 2 
ผูไ้ดร้บัใบอนุญำต  บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 
รำยละเอยีด : อนุญำตใหบ้รษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) รบัโอนใบอนุญำตจดัตัง้โรงเรยีน นำนำชำติ

นนัทวรรณ (ภำยหลงัเปลีย่นชื่อเป็นโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรส์ุวรรณภูม)ิ เลขทีใ่บอนุญำต สป 
(2) 001/2553 

 
ใบอนุญำต : ใบอนุญำตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนในระบบ  เลขที ่กน 04/2560 
วนัทีไ่ดร้บัอนุญำต : 10 ตุลำคม 2560 
ผูอ้นุญำต : เลขำธกิำรคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรศกึษำเอกชน 
ผูไ้ดร้บัใบอนุญำต : บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 
รำยละเอยีด : อนุญำตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนในระบบ ชื่อ โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรี 

 
ใบอนุญำต : ใบอนุญำตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนในระบบ  เลขที ่กน 03/2561 
วนัทีไ่ดร้บัอนุญำต : 11 กรกฎำคม 2561 
ผูอ้นุญำต : เลขำธกิำรคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรศกึษำเอกชน 
ผูไ้ดร้บัใบอนุญำต : บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 
รำยละเอยีด : อนุญำตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนในระบบ ชื่อ โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์อกมยั 

 
ใบอนุญำต : ใบอนุญำตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนโรงเรยีนในระบบ  เลขที ่ชม 01-003/2559 
วนัทีไ่ดร้บัอนุญำต : 28 ธนัวำคม 2559 
ผูอ้นุญำต : ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำเชยีงใหม ่เขต 1 
ผูไ้ดร้บัใบอนุญำต : บรษิทัเอสไอเอสบ ีสริ ิจ ำกดั 
รำยละเอยีด : อนุญำตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนในระบบ ชื่อ โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชยีงใหม่ 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

4.2 ใบอนุญาตในการประกอบธรุกิจ 
 
ใบอนุญำต : ใบอนุญำตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีน เลขที ่กน 001/2545 
วนัทีไ่ดร้บัอนุญำต : 24 สงิหำคม 2544 
ผูอ้นุญำต : เลขำธกิำรคณะกรรมกำรศกึษำเอกชน 
ผูไ้ดร้บัใบอนุญำต : บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 
รำยละเอยีด : อนุญำตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนเอกชนชื่อ โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ 

 
ใบอนุญำต : ใบอนุญำตใหร้บัโอนโรงเรยีนในระบบ เลขที ่001/2556 
วนัทีไ่ดร้บัอนุญำต : 26 กรกฎำคม 2556 
ผูอ้นุญำต : ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำสมทุรปรำกำร เขต 2 
ผูไ้ดร้บัใบอนุญำต  บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 
รำยละเอยีด : อนุญำตใหบ้รษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) รบัโอนใบอนุญำตจดัตัง้โรงเรยีน นำนำชำติ

นนัทวรรณ (ภำยหลงัเปลีย่นชื่อเป็นโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรส์ุวรรณภูม)ิ เลขทีใ่บอนุญำต สป 
(2) 001/2553 

 
ใบอนุญำต : ใบอนุญำตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนในระบบ  เลขที ่กน 04/2560 
วนัทีไ่ดร้บัอนุญำต : 10 ตุลำคม 2560 
ผูอ้นุญำต : เลขำธกิำรคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรศกึษำเอกชน 
ผูไ้ดร้บัใบอนุญำต : บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 
รำยละเอยีด : อนุญำตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนในระบบ ชื่อ โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรี 

 
ใบอนุญำต : ใบอนุญำตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนในระบบ  เลขที ่กน 03/2561 
วนัทีไ่ดร้บัอนุญำต : 11 กรกฎำคม 2561 
ผูอ้นุญำต : เลขำธกิำรคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรศกึษำเอกชน 
ผูไ้ดร้บัใบอนุญำต : บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 
รำยละเอยีด : อนุญำตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนในระบบ ชื่อ โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์อกมยั 

 
ใบอนุญำต : ใบอนุญำตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนโรงเรยีนในระบบ  เลขที ่ชม 01-003/2559 
วนัทีไ่ดร้บัอนุญำต : 28 ธนัวำคม 2559 
ผูอ้นุญำต : ผูอ้ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำประถมศกึษำเชยีงใหม ่เขต 1 
ผูไ้ดร้บัใบอนุญำต : บรษิทัเอสไอเอสบ ีสริ ิจ ำกดั 
รำยละเอยีด : อนุญำตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนในระบบ ชื่อ โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชยีงใหม่ 
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4.3 สรปุสญัญาท่ีส าคญัในการประกอบธรุกิจ 
 
ชื่อสญัญำ : สญัญำรว่มลงทุน  (Joint Venture Agreement) 
คูส่ญัญำ  (1) บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) 

(2) กลุ่มนกัธรุกจิและบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้งในจงัหวดัเชยีงใหมจ่ ำนวน 5 รำย (“ผูร้ว่มทุน”) 
วตัถุประสงคข์องสญัญำ  จดัตัง้บรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิจ ำกดั (“SISB-SIRI”) ในลกัษณะกจิกำรรว่มคำ้เพื่อด ำเนิน

ธุรกิจเป็นผู้ขอรับใบอนุญำตในกำรจัดตัง้โรงเรียนนำนำชำติในจงัหวัดเชียงใหม่ 
(โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชยีงใหม)่ 

วนัทีท่ ำสญัญำ  24 ธนัวำคม 2558 
รำยละเอยีดผูถ้อืหุน้และ
สดัสว่นกำรถอืหุน้ 

 SISB ถอืหุน้จ ำนวน 5,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของทุนจดทะเบยีน 
ผู้ร่วมทุนถอืหุ้นรวมกนัจ ำนวน จ ำนวน 5,000,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 50 ของทุนจด
ทะเบยีน 
(ปัจจุบนั SISB SIRI เพิ่มทุนเป็น 13,000,000 หุ้น ผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่มถือหุ้นจ ำนวน 
6,500,000 หุน้) 

กำรโอนหุน้  ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้กลุ่มใดประสงคท์ีจ่ะโอนหุน้ (ซึง่จะตอ้งโอนหุน้ทัง้หมดในกลุ่มของตน) 
ให้แก่บุคคลภำยนอก จะต้องเสนอขำยหุ้นดงักล่ำวให้กบัผู้ถือหุ้นอีกกลุ่มหน่ึงก่อน 
(Right of First Refusal) 

กำรประชุมผุถ้อืหุ้น   กำรประชุมผุถ้อืหุน้จะตอ้งมผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้จ ำนวนรวมไม่
น้อยกวำ่ รอ้ยละ 51 ของจ ำนวนหุน้ทัง้หมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

 กำรลงคะแนนเสียงในกำรประชุมผุ้ถือหุ้นผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้ 1 เสียงต่อ 1 หุ้นเท่ำที่ถืออยู่ โดยในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ำกนั
ประธำนในทีป่ระชุมไมม่สีทิธสิทิธอิอกเสยีงเพิม่เตมิ 

 มตทิัว่ไปจะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบไมน้่อยกวำ่รอ้ยละ 51 ของจ ำนวนเสยีง
ทัง้หมดทีเ่ขำ้รว่มประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

กรรมกำรและสทิธอิอกเสยีง   คณะกรรมกำรมจี ำนวนทัง้สิน้ 4 คน  
 ผูถ้อืหุน้แต่ละกลุ่ม มสีทิธเิสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตัง้เป็นกรรมกำรไดจ้ ำนวน 2 คน  
 คณะกรรมกำรจะเลอืกกรรมกำรคนหน่ึงเป็นประธำนกรรมกำร  
 องค์ประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัประกอบด้วยคณะกรรรมกำรเกินกว่ำครึ่งหน่ึง

ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดของบรษิทั 
 กรรมกำรแต่ละคนมสีทิธอิอกเสยีง 1 เสยีง โดยมติของที่ประชุมคณะกรรมกำร

ต้องไดร้บัคะแนนเสยีงข้ำงมำกของกรรมกำรทัง้หมดที่เขำ้ร่วมประชุม โดยอย่ำง
น้อยต้องไดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบจำกกรรมกำรที่มำจำกแต่ละกลุ่ม อย่ำงน้อย
กลุ่มละ 1 คน ถ้ำคะแนนเสียงเท่ำกัน ประธำนกรรมกำรไม่มีสิทธิออกเสียง
เพิม่เตมิ 

 ผูล้งลำยมอืชื่อผกูพนับรษิทัคอืกรรมกำรทีม่ำจำกผูถ้อืหุน้แต่ละกลุ่ม กลุ่มละ 1 คน 
ลงลำยมอืชื่อรว่มกนั พรอ้มประทบัตรำส ำคญัของบรษิทั   

เงื่อนไขอื่นๆ  ในกรณีที่ผู้ถอืหุ้นกลุ่มใดมโีครงกำรที่จะจดัตัง้โรงเรยีนนำนำชำติในจงัหวดัเชียงใหม่ 
หรอื ลงทุนในบรษิทัที่เป็นผูร้บัใบอนุญำตจดัตัง้โรงเรยีนนำนำชำตใินจงัหวดัเชยีงใหม่
เพิม่ จะตอ้งเสนอใหผู้ถ้อืหุน้อกีกลุ่มหน่ึงรว่มลงทุนในสดัสว่น 50:50 ก่อนเสมอ 
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ชื่อสญัญา : สญัญาอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิ(License Agreement) 
คูส่ญัญา : (1) บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) ในฐำนะผูใ้หส้ทิธ ิ 

(2) บรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิจ ากดั  (“SISB SIRI”) ในฐานะผูร้บัสทิธ ิ
ลกัษณะสญัญา : บรษิทัฯ ใหส้ทิธ ิSISB SIRI ในการใช้ทรพัยส์นิทางปัญญา และขอ้มูลทางการค้าของ

บรษิทัฯ เพื่อใชใ้นบรหิารจดัการโรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปรเ์ชยีงใหม ่
อายุสญัญา : 15 ปี (ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560 – 31 ธนัวาคม 2574)  

สญัญาสามารถต่ออายไุดค้ราวละ 15 ปี โดยคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจง้ความประสงค์
ในการต่อสญัญาล่วงหน้าอย่างน้อย 180 วนัก่อนวนัครบก าหนดอายุสญัญา  

สาระส าคญัของสญัญา :  SISB SIRI ได้รบัสทิธแิบบไม่ผูกขำด (non-exclusive) และไม่สำมำรถโอนสทิธิ
ได ้(non-transferable) ในกำร (1) ใช้เครื่องหมำยบรกิำร เครื่องหมำยกำรคำ้ ชื่อ
ทำงกำรคำ้ ลขิสทิธิ ์เครื่องหมำย ตรำสญัลกัษณ์ และ/หรอื ทรพัยส์นิทำงปัญญำ
อื่นๆ (2) ในกำรใช้ข้อมูลทำงกำรคำ้ของบรษิทัฯ (Proprietary Information) เช่น 
กำรบรหิำรจดักำร หลกัสตูร วธิกีำรสอน เครื่องแบบนกัเรยีน ระเบยีบและประกำศ
ต่ำงๆ เป็นตน้ 

 ผูร้บัสทิธสิำมำรถใช้สทิธใินกำรพฒันำ บรหิำรจดักำร ท ำกำรตลำด และโฆษณำ
โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชยีงใหมเ่ท่ำนัน้ 

 ค่ำ License Fee คดิจำกผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรยีน ตำมที่คู่สญัญำทัง้สอง
ฝ่ำยตกลงรว่มกนั 

   

ชื่อสญัญา  สญัญาการให้ค าปรึกษาและแนะน าด้านการจัดการ (Advisory and Management 
Assistance Services Agreement) 

คูส่ญัญา : (1) บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) ในฐำนะทีป่รกึษำ  
(2) บรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิจ ากดั  (“SISB SIRI”) ในฐานะผูร้บัใบอนุญาตในการจดัตัง้
โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปรเ์ชยีงใหม ่  

ลกัษณะสญัญา : บรษิทัฯ ใหค้ าแนะน าทุกเรื่องทีจ่ าเป็นในการยื่นขอใบรบัอนุญาตจดัตัง้โรงเรยีนรวมทัง้
การบรหิารจดัการโรงเรยีน 

อายุสญัญา : 15 ปี (ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560 – 31 ธนัวาคม 2574)  
สญัญาสามารถต่ออายไุดค้ราวละ 15 ปี โดยคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจง้ความประสงค์
ในการต่อสญัญาล่วงหน้าอย่างน้อย 180 วนัก่อนวนัครบก าหนดอายุสญัญา  

สาระส าคญัของสญัญา :  บรษิทัฯ ให้ค ำปรกึษำในด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบักิจกำรโรงเรยีน ไม่ว่ำจะเป็น (1) 
กำรยื่นใบขออนุญำตจดัตัง้โรงเรยีน (2) กำรจดัหำที่ดนิ อำคำร สิง่อ ำนวยควำม
สะดวกของโรงเรยีน (3) กำรแต่งตัง้บุคคลในต ำแหน่งต่ำงๆ เพื่อให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติโรง เรียนเอกชน (4) ให้ค ำปรึกษำผู้ ร ับ ใบอนุญำตและ
คณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีน ในกำรบรหิำรและกำรด ำเนินธุรกิจโรงเรยีน  (5) 
บริกำรปิดงบบญัชี (6) บริกำรด้ำนกำรสรรหำบุคคลำกรทำงกำรศึกษำส ำหรบั
โรงเรยีน เป็นตน้ 

 ค่ำที่ปรกึษำคิดจำกผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน ตำมที่คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำย   
ตกลงรว่มกนั 
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ชื่อสญัญา : สญัญาอนุญาตใหใ้ชส้ทิธ ิ(License Agreement) 
คูส่ญัญา : (1) บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) ในฐำนะผูใ้หส้ทิธ ิ 

(2) บรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิจ ากดั  (“SISB SIRI”) ในฐานะผูร้บัสทิธ ิ
ลกัษณะสญัญา : บรษิทัฯ ใหส้ทิธ ิSISB SIRI ในการใช้ทรพัยส์นิทางปัญญา และขอ้มูลทางการค้าของ

บรษิทัฯ เพื่อใชใ้นบรหิารจดัการโรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปรเ์ชยีงใหม ่
อายุสญัญา : 15 ปี (ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560 – 31 ธนัวาคม 2574)  

สญัญาสามารถต่ออายไุดค้ราวละ 15 ปี โดยคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจง้ความประสงค์
ในการต่อสญัญาล่วงหน้าอย่างน้อย 180 วนัก่อนวนัครบก าหนดอายุสญัญา  

สาระส าคญัของสญัญา :  SISB SIRI ได้รบัสทิธแิบบไม่ผูกขำด (non-exclusive) และไม่สำมำรถโอนสทิธิ
ได ้(non-transferable) ในกำร (1) ใช้เครื่องหมำยบรกิำร เครื่องหมำยกำรคำ้ ชื่อ
ทำงกำรคำ้ ลขิสทิธิ ์เครื่องหมำย ตรำสญัลกัษณ์ และ/หรอื ทรพัยส์นิทำงปัญญำ
อื่นๆ (2) ในกำรใช้ข้อมูลทำงกำรคำ้ของบรษิทัฯ (Proprietary Information) เช่น 
กำรบรหิำรจดักำร หลกัสตูร วธิกีำรสอน เครื่องแบบนกัเรยีน ระเบยีบและประกำศ
ต่ำงๆ เป็นตน้ 

 ผูร้บัสทิธสิำมำรถใช้สทิธใินกำรพฒันำ บรหิำรจดักำร ท ำกำรตลำด และโฆษณำ
โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชยีงใหมเ่ท่ำนัน้ 

 ค่ำ License Fee คดิจำกผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรยีน ตำมที่คู่สญัญำทัง้สอง
ฝ่ำยตกลงรว่มกนั 

   

ชื่อสญัญา  สญัญาการให้ค าปรึกษาและแนะน าด้านการจัดการ (Advisory and Management 
Assistance Services Agreement) 

คูส่ญัญา : (1) บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ”) ในฐำนะทีป่รกึษำ  
(2) บรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิจ ากดั  (“SISB SIRI”) ในฐานะผูร้บัใบอนุญาตในการจดัตัง้
โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปรเ์ชยีงใหม ่  

ลกัษณะสญัญา : บรษิทัฯ ใหค้ าแนะน าทุกเรื่องทีจ่ าเป็นในการยื่นขอใบรบัอนุญาตจดัตัง้โรงเรยีนรวมทัง้
การบรหิารจดัการโรงเรยีน 

อายุสญัญา : 15 ปี (ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2560 – 31 ธนัวาคม 2574)  
สญัญาสามารถต่ออายไุดค้ราวละ 15 ปี โดยคูส่ญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจง้ความประสงค์
ในการต่อสญัญาล่วงหน้าอย่างน้อย 180 วนัก่อนวนัครบก าหนดอายุสญัญา  

สาระส าคญัของสญัญา :  บรษิทัฯ ให้ค ำปรกึษำในด้ำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวกบักิจกำรโรงเรยีน ไม่ว่ำจะเป็น (1) 
กำรยื่นใบขออนุญำตจดัตัง้โรงเรยีน (2) กำรจดัหำที่ดนิ อำคำร สิง่อ ำนวยควำม
สะดวกของโรงเรยีน (3) กำรแต่งตัง้บุคคลในต ำแหน่งต่ำงๆ เพื่อให้เป็นไปตำม
พระรำชบัญญัติโรง เรียนเอกชน (4) ให้ค ำปรึกษำผู้ ร ับ ใบอนุญำตและ
คณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีน ในกำรบรหิำรและกำรด ำเนินธุรกิจโรงเรยีน  (5) 
บริกำรปิดงบบญัชี (6) บริกำรด้ำนกำรสรรหำบุคคลำกรทำงกำรศึกษำส ำหรบั
โรงเรยีน เป็นตน้ 

 ค่ำที่ปรกึษำคิดจำกผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน ตำมที่คู่สญัญำทัง้สองฝ่ำย   
ตกลงรว่มกนั 

 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

4.4 สรปุสญัญาเช่าท่ีส าคญั 
คูส่ญัญำ : บุคคลธรรมดำ ในฐำนะ “ผูใ้หเ้ช่ำ” 

บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน)  ในฐำนะ “ผูเ้ช่ำ” 
วนัทีใ่นสญัญำ : วนัที ่1 กุมภำพนัธ ์2557  
ควำมสมัพนัธก์บับรษิทัฯ : -ไมม่-ี 
ทรพัยส์นิที่ใหเ้ช่ำ : ทีด่นิเน้ือทีป่ระมำณ 500 ตำรำงวำ ซึง่เป็นบำงส่วนของโฉนดที่ดนิเลขที ่4057      

แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรงุเทพฯ 
วตัถุประสงค ์   : สถำนทีต่ ัง้ส ำนักงำนของบรษิทัฯ  และโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ 
ระยะเวลำกำรเช่ำ : 20 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 กุมภำพนัธ ์2557 ถงึ 31 มกรำคม 2577 
เงื่อนไขกำรบอกเลกิสญัญำ : เมื่อผูเ้ช่ำผดิสญัญำไมว่ำ่ขอ้หน่ึงขอ้ใด ผูใ้หเ้ช่ำมสีทิธบิอกเลกิสญัญำไดท้นัที 

 
คูส่ญัญำ : นิตบิุคคล ในฐำนะ “ผูใ้หเ้ช่ำช่วง” 

บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน)  ในฐำนะ “ผูเ้ช่ำช่วง” 
วนัทีใ่นสญัญำ : วนัที ่4 สงิหำคม 2553 
ควำมสมัพนัธก์บับรษิทัฯ : -ไมม่-ี 
ทรพัยส์นิที่ใหเ้ช่ำ : ทีด่นิเน้ือที ่10 ไร ่บนโฉนดทีด่นิเลขที ่5080 แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง 

กรงุเทพฯ 
วตัถุประสงค ์   : สถำนทีต่ ัง้โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ 
ระยะเวลำกำรเช่ำ : 30 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎำคม 2553 ถงึ 30 มถิุนำยน 2583 
เงื่อนไขกำรบอกเลกิสญัญำ :  เมื่อผูเ้ช่ำช่วงไม่ช ำระค่ำเช่ำช่วง และกำรไม่ช ำระค่ำเช่ำช่วงล่วงเลยเป็นเวลำเกิน

กวำ่ 30 วนั นบัแต่วนัทีผู่เ้ช่ำช่วงไดร้บัค ำบอกกล่ำวเป็นหนังสอืจำกผูใ้หเ้ช่ำช่วงให้
ท ำกำรช ำระคำ่เช่ำตำมสญัญำ 

 เมื่อผูเ้ช่ำช่วงละเลย เพกิเฉย ไมร่กัษำหรอืปฏบิตัติำมข้อตกลงหรอืเงื่อนไขใดๆ ใน
สญัญำและผู้ให้เช่ำช่วงมีหนังสือบอกกล่ำวล่วงหน้ำเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ     
30 วนัไปยงัผูเ้ช่ำช่วงแลว้ ผูเ้ช่ำช่วงไมไ่ดท้ ำกำรแกไ้ขภำยในระยะเวลำอนัสมควร 

 เมื่อผูเ้ช่ำช่วงถูกศำลสัง่ใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลำย 
   
คูส่ญัญำ : บุคคลธรรมดำ 16 รำย   ในฐำนะ “ผูใ้หเ้ช่ำ” 

บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน)  ในฐำนะ “ผูเ้ช่ำ” 
วนัทีใ่นสญัญำ : วนัที ่1 ธนัวำคม 2557  
ควำมสมัพนัธก์บับรษิทัฯ : -ไมม่-ี 
ทรพัยส์นิที่ใหเ้ช่ำ : ทีด่นิขนำด 9 ไร ่1 งำน 71.3 ตร.ว.  บนโฉนดเลขที ่5081 ต ำบลวงัทองหลำง อ ำเภอ 

วงัทองหลำง กรงุเทพฯ 
วตัถุประสงค ์   : สถำนทีต่ ัง้โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ 
ระยะเวลำกำรเช่ำ : 30 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 ธนัวำคม 2557 ถงึ 30 พฤษจกิำยน 2587 
เงื่อนไขกำรบอกเลกิสญัญำ :  หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดกระท ำผิดสญัญำข้อหน่ึงข้อใด ฝ่ำยที่ไม่ผิดสญัญำอำจเลิก

สญัญำได ้เมื่อไดบ้อกกวำ่ล่วงหน้ำแจง้ใหฝ่้ำยทีผ่ดิสญัญำทรำบภำยใน 45 วนั 
 เมื่อผูเ้ช่ำถูกศำลสัง่ใหเ้ป็นบุคคลลม้ละลำย หรอืลม้ละลำย 

เงื่อนไขอื่นๆ : หำกผู้ให้เช่ำตกลงจะขำยที่ดินที่ให้เช่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน ผู้ให้เช่ำให้สิทธิแก่ผู้เช่ำ
เลือกซื้อได้ก่อนผู้ซื้อรำยอื่นๆ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เช่ำได้ทรำบล่วงหน้ำ ภำยใน
ก ำหนด 45 วัน หำกพ้นก ำหนดแล้ว ผู้เช่ำไม่ตกลงซื้อ ผู้ให้เช่ำจะขำยให้กับ
บุคคลภำยนอกไดท้นัท ี

051บริษัท เอสไอเอสบี จำ�กัด (มห�ชน)        sisb.ac.th\\



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

คูส่ญัญำ : นิตบิุคคล ในฐำนะ “ผูใ้หเ้ช่ำ” 
โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรส์ุวรรณภูม ิ ในฐำนะ “ผูเ้ช่ำ” ซึง่รบัโอนสทิธมิำจำกบรษิทั 
เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

วนัทีใ่นสญัญำ : วนัที ่5 มถิุนำยน 2556 
ควำมสมัพนัธก์บับรษิทัฯ : -ไมม่-ี 
ทรพัยส์นิที่ใหเ้ช่ำ : ทีด่นิขนำด 8 ไร ่3 งำน 88 ตำรำงวำ พรอ้มสิง่ปลูกสรำ้ง บนโฉนดที่ดนิเลขที ่214177, 

214178, 214179, 214176, 96151 และ 3598 ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดั
สมทุรปรำกำร 

วตัถุประสงค ์  : สถำนทีต่ ัง้โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรส์วุรรณภูม ิ
ระยะเวลำกำรเช่ำ : 20 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 กนัยำยน 2556 ถงึ 31 สงิหำคม 2576 
เงื่อนไขกำรบอกเลกิสญัญำ :  ผู้เช่ำมสีทิธบิอกเลิกสญัญำก่อนครบก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ โดยผูเ้ช่ำต้องเช่ำให้

ครบระยะเวลำ 5 ปี และผูเ้ช่ำมสีทิธบิอกเลกิสญัญำน้ี โดยมหีนงัสอืบอกเลกิสญัญำ
น้ีล่วงหน้ำตัง้แต่ปีที ่3 เป็นตน้ไปก่อนครบก ำหนด 5 ปี แต่ตอ้งไมเ่กนิ 30 วนั ก่อน
ครบก ำหนดสญัญำเช่ำทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรำ้งในปีที ่5 

 หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงผดินัดสญัญำขอ้หน่ึงขอ้ใด ใหอ้กีฝ่ำยมสีทิธบิอกเลิก
สญัญำและเรยีกคำ่เสยีหำยไดท้นัท ี

 
คูส่ญัญำ : บุคคลธรรมดำ ในฐำนะ “ผูใ้หเ้ช่ำ” 

โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์อกมยั ในฐำนะ “ผูเ้ช่ำ” ซึง่รบัโอนสทิธมิำจำกบรษิทั เอสไอ
เอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

วนัทีใ่นสญัญำ : วนัที ่27 พฤศจกิำยน  2558 และวนัที ่30 พฤษภำคม 2561 
ควำมสมัพนัธก์บับรษิทัฯ : -ไมม่-ี 
ทรพัยส์นิที่ใหเ้ช่ำ : ทีด่นิขนำด 3 ไร ่1 งำน 51 ตำรำงวำ บนโฉนดที่ดนิเลขที1่4848, 14879 และ 14880 

ต ำบลคลองตนั อ ำเภอพระโขนง กรงุเทพฯ 
วตัถุประสงค ์  : สถำนทีต่ ัง้โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์อกมยั 
ระยะเวลำกำรเช่ำ : 10 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2560 ถงึ 31 ธนัวำคม 2569 และไดข้ยำยระยะเวลำกำร

เช่ำเพิม่อกี 3 ปี 1 เดอืน ตัง้แต่วนัที ่ 1 มกรำคม 2570 ถงึ 31 มกรำคม 2573 รวม
ระยะเวลำเช่ำ 13 ปี 1 เดอืน 

เงื่อนไขกำรบอกเลกิสญัญำ :  ถ้ำผูเ้ช่ำปฏบิตัผิดิขอ้ตกลงขอ้หน่ึงขอ้ใด หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสญัญำ ผูใ้หเ้ช่ำ
จะแจ้งเรื่องดงักล่ำวต่อผู้เช่ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และผู้เช่ำจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขให้ถูกต้องภำยใน 60 (หกสบิ) วนั นับจำกวนัที่ได้รบัหนังสอืบอกกล่ำวจำก
ผูใ้หเ้ช่ำ หำกผูเ้ช่ำเพกิเฉยหรอืไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเรื่องดงักล่ำวใหเ้สรจ็สิน้ภำยใน
ก ำหนด ผู้ให้เช่ำมสีทิธทิี่เลิกสญัญำ และมสีทิธทิี่จะเรยีกร้องค่ำเสยีหำยดงักล่ำว
จำกผูเ้ช่ำดว้ย 

 สญัญำอำจถูกยกเลกิได ้หำกปรำกฎวำ่ผูเ้ช่ำผดิสญัญำขอ้หน่ึงขอ้ใดตำมทีร่ะบุไวใ้น
สญัญำ หรอืกลำยเป็นบุคคลลม้ละลำย และก่อนครบสญัญำ ถำ้คูส่ญัญำฝ่ำยใดฝ่ำย
หน่ึงประสงคจ์ะบอกเลกิสญัญำจะตอ้งแจง้ใหอ้กีฝ่ำยทรำบล่วงหน้ำ 180 วนั 

เงื่อนไขอื่นๆ : ถำ้ผูใ้หเ้ช่ำมคีวำมประสงคท์ีจ่ะขำยสถำนทีเ่ช่ำในระหว่ำงกำรเช่ำ ผูใ้หเ้ช่ำจะเสนอโอกำส
ในกำรซื้อแก่ผูเ้ช่ำก่อน ถ้ำผูเ้ช่ำไม่ตกลงซื้อภำยในก ำหนด 30 วนันับแต่วนัที่ไดร้บัแจ้ง 
ถอืว่ำผูเ้ช่ำปฏเิสธกำรซื้อ และผูเ้ช่ำตกลงไม่ท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรขวำงสทิธขิองผู้ให้
เช่ำทีจ่ะขำยสถำนทีเ่ช่ำใหแ้ก่บุคคลอื่น 
 

052 รายงานประจำาปี 2561



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

คูส่ญัญำ : นิตบิุคคล ในฐำนะ “ผูใ้หเ้ช่ำ” 
โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรส์ุวรรณภูม ิ ในฐำนะ “ผูเ้ช่ำ” ซึง่รบัโอนสทิธมิำจำกบรษิทั 
เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

วนัทีใ่นสญัญำ : วนัที ่5 มถิุนำยน 2556 
ควำมสมัพนัธก์บับรษิทัฯ : -ไมม่-ี 
ทรพัยส์นิที่ใหเ้ช่ำ : ทีด่นิขนำด 8 ไร ่3 งำน 88 ตำรำงวำ พรอ้มสิง่ปลูกสรำ้ง บนโฉนดที่ดนิเลขที ่214177, 

214178, 214179, 214176, 96151 และ 3598 ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอบำงพล ีจงัหวดั
สมทุรปรำกำร 

วตัถุประสงค ์  : สถำนทีต่ ัง้โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรส์วุรรณภูม ิ
ระยะเวลำกำรเช่ำ : 20 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 กนัยำยน 2556 ถงึ 31 สงิหำคม 2576 
เงื่อนไขกำรบอกเลกิสญัญำ :  ผู้เช่ำมสีทิธบิอกเลิกสญัญำก่อนครบก ำหนดอำยุสญัญำเช่ำ โดยผูเ้ช่ำต้องเช่ำให้

ครบระยะเวลำ 5 ปี และผูเ้ช่ำมสีทิธบิอกเลกิสญัญำน้ี โดยมหีนงัสอืบอกเลกิสญัญำ
น้ีล่วงหน้ำตัง้แต่ปีที ่3 เป็นตน้ไปก่อนครบก ำหนด 5 ปี แต่ตอ้งไมเ่กนิ 30 วนั ก่อน
ครบก ำหนดสญัญำเช่ำทีด่นิพรอ้มสิง่ปลูกสรำ้งในปีที ่5 

 หำกคู่สญัญำฝ่ำยใดฝ่ำยหน่ึงผดินัดสญัญำขอ้หน่ึงขอ้ใด ใหอ้กีฝ่ำยมสีทิธบิอกเลิก
สญัญำและเรยีกคำ่เสยีหำยไดท้นัท ี

 
คูส่ญัญำ : บุคคลธรรมดำ ในฐำนะ “ผูใ้หเ้ช่ำ” 

โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์อกมยั ในฐำนะ “ผูเ้ช่ำ” ซึง่รบัโอนสทิธมิำจำกบรษิทั เอสไอ
เอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

วนัทีใ่นสญัญำ : วนัที ่27 พฤศจกิำยน  2558 และวนัที ่30 พฤษภำคม 2561 
ควำมสมัพนัธก์บับรษิทัฯ : -ไมม่-ี 
ทรพัยส์นิที่ใหเ้ช่ำ : ทีด่นิขนำด 3 ไร ่1 งำน 51 ตำรำงวำ บนโฉนดที่ดนิเลขที1่4848, 14879 และ 14880 

ต ำบลคลองตนั อ ำเภอพระโขนง กรงุเทพฯ 
วตัถุประสงค ์  : สถำนทีต่ ัง้โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์อกมยั 
ระยะเวลำกำรเช่ำ : 10 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2560 ถงึ 31 ธนัวำคม 2569 และไดข้ยำยระยะเวลำกำร

เช่ำเพิม่อกี 3 ปี 1 เดอืน ตัง้แต่วนัที ่ 1 มกรำคม 2570 ถงึ 31 มกรำคม 2573 รวม
ระยะเวลำเช่ำ 13 ปี 1 เดอืน 

เงื่อนไขกำรบอกเลกิสญัญำ :  ถ้ำผูเ้ช่ำปฏบิตัผิดิขอ้ตกลงขอ้หน่ึงขอ้ใด หรือส่วนหน่ึงส่วนใดของสญัญำ ผูใ้หเ้ช่ำ
จะแจ้งเรื่องดงักล่ำวต่อผู้เช่ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และผู้เช่ำจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขให้ถูกต้องภำยใน 60 (หกสบิ) วนั นับจำกวนัที่ได้รบัหนังสอืบอกกล่ำวจำก
ผูใ้หเ้ช่ำ หำกผูเ้ช่ำเพกิเฉยหรอืไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเรื่องดงักล่ำวใหเ้สรจ็สิน้ภำยใน
ก ำหนด ผู้ให้เช่ำมสีทิธทิี่เลิกสญัญำ และมสีทิธทิี่จะเรยีกร้องค่ำเสยีหำยดงักล่ำว
จำกผูเ้ช่ำดว้ย 

 สญัญำอำจถูกยกเลกิได ้หำกปรำกฎวำ่ผูเ้ช่ำผดิสญัญำขอ้หน่ึงขอ้ใดตำมทีร่ะบุไวใ้น
สญัญำ หรอืกลำยเป็นบุคคลลม้ละลำย และก่อนครบสญัญำ ถำ้คูส่ญัญำฝ่ำยใดฝ่ำย
หน่ึงประสงคจ์ะบอกเลกิสญัญำจะตอ้งแจง้ใหอ้กีฝ่ำยทรำบล่วงหน้ำ 180 วนั 

เงื่อนไขอื่นๆ : ถำ้ผูใ้หเ้ช่ำมคีวำมประสงคท์ีจ่ะขำยสถำนทีเ่ช่ำในระหว่ำงกำรเช่ำ ผูใ้หเ้ช่ำจะเสนอโอกำส
ในกำรซื้อแก่ผูเ้ช่ำก่อน ถ้ำผูเ้ช่ำไม่ตกลงซื้อภำยในก ำหนด 30 วนันับแต่วนัที่ไดร้บัแจ้ง 
ถอืว่ำผูเ้ช่ำปฏเิสธกำรซื้อ และผูเ้ช่ำตกลงไม่ท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรขวำงสทิธขิองผู้ให้
เช่ำทีจ่ะขำยสถำนทีเ่ช่ำใหแ้ก่บุคคลอื่น 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 
คูส่ญัญำ : บุคคลธรรมดำ ในฐำนะ “ผูใ้หเ้ช่ำ” 

โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์อกมยั  ในฐำนะ “ผูเ้ช่ำ” ซึง่รบัโอนสทิธมิำจำกบรษิทั เอสไอ
เอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

วนัทีใ่นสญัญำ : วนัที ่27 พฤศจกิำยน  2558 และวนัที ่30 พฤษภำคม 2561 
ควำมสมัพนัธก์บับรษิทัฯ : -ไมม่-ี 
ทรพัยส์นิที่ใหเ้ช่ำ : สิง่ปลูกสรำ้งตัง้อยู่เลขที ่ 154 ซอยเอกมยั 14 ถนนสขุุวทิ 63 แขวงคลองตนัเหนือ        

เขตวฒันำ กรงุเทพฯ 
วตัถุประสงค ์  : สถำนทีต่ ัง้โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์อกมยั 
ระยะเวลำกำรเช่ำ : 10 ปี ตัง้แต่วนัที ่1 มกรำคม 2560 ถงึ 31 ธนัวำคม 2569 และไดข้ยำยระยะเวลำกำรเช่ำ

เพิม่อกี 3 ปี 1 เดอืน ตัง้แต่วนัที ่ 1 มกรำคม 2570 ถงึ 31 มกรำคม 2573 รวมระยะเวลำ
เช่ำ 13 ปี 1 เดอืน 

เงื่อนไขกำรบอกเลกิสญัญำ :  ถ้ำผูเ้ช่ำปฏบิตัผิดิขอ้ตกลงขอ้หน่ึงขอ้ใด หรอืส่วนหน่ึงส่วนใดของสญัญำ ผูใ้หเ้ช่ำ
จะแจ้งเรื่องดงักล่ำวต่อผู้เช่ำเป็นลำยลกัษณ์อกัษร และผู้เช่ำจะต้องด ำเนินกำร
แก้ไขให้ถูกต้องภำยใน 60 (หกสบิ) วนั นับจำกวนัที่ได้รบัหนังสอืบอกกล่ำวจำก
ผูใ้หเ้ช่ำ หำกผูเ้ช่ำเพกิเฉยหรอืไม่ด ำเนินกำรแก้ไขเรื่องดงักล่ำวใหเ้สรจ็สิน้ภำยใน
ก ำหนด ผู้ให้เช่ำมสีทิธทิี่เลิกสญัญำ และมสีทิธทิี่จะเรยีกร้องค่ำเสยีหำยดงักล่ำว
จำกผูเ้ช่ำดว้ย 

 สญัญำอำจถูกยกเลกิได ้หำกปรำกฎวำ่ผูเ้ช่ำผดิสญัญำขอ้หน่ึงขอ้ใดตำมทีร่ะบุไวใ้น
สญัญำ หรอืกลำยเป็นบุคคลล้มละลำย  และก่อนครบสญัญำ ถ้ำคู่สญัญำฝ่ำยใด
ฝ่ำยหน่ึงประสงคจ์ะบอกเลกิสญัญำจะตอ้งแจง้ใหอ้กีฝ่ำยทรำบล่วงหน้ำ 180 วนั 

เงื่อนไขอื่นๆ : ถำ้ผูใ้หเ้ช่ำมคีวำมประสงคท์ี่จะขำยสถำนที่เช่ำในระหว่ำงกำรเช่ำผูใ้หเ้ช่ำจะเสนอโอกำส
ในกำรซื้อแก่ผูเ้ช่ำก่อน ถ้ำผูเ้ช่ำไม่ตกลงซื้อภำยในก ำหนด 30 วนันับแต่วนัที่ไดร้บัแจ้ง 
ถอืวำ่ผูเ้ช่ำปฏเิสธกำรซือ้ และผูเ้ช่ำตกลงจะไมท่ ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรขวำงสทิธขิองผูใ้ห้
เช่ำทีจ่ะขำยสถำนทีเ่ช่ำใหแ้ก่บุคคลอื่น 

 
 
4.5 เครื่องหมายการค้าท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 
  บรษิทัฯ ไดย้ื่นค ำขอเพื่อจดทะเบยีนเครื่องหมำยกำรคำ้และบรกิำรต่อกรมทรพัยส์นิทำงปัญญำเมื่อวนัที ่17 มกรำคม 
2560  และเมื่อวนัที่ 26 กนัยำยน 2561 ไดร้บักำรอนุมตัิเครื่องหมำยกำรคำ้ มอีำยุ 10 ปีนับเเต่วนัที่จดทะเบยีนเเละอำจต่ออำยุ 
ไดทุ้กๆ 10 ปี โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 
 

เครื่องหมายการค้า วนัท่ีจดทะเบียน รายการสินค้า/บริการ ประเทศ 
 
 
 

 
 
 
 

12 มกรำคม 2561 - โรงเรยีน  
- สถำบนักำรศกึษำ 
- โรงเรยีนกวดวชิำ  
- โรงเรยีนเลีย้งเดก็  
- โรงเรยีนสอนภำษำ 

ไทย 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ ไมเ่ป็นคูค่วำมหรอืคูก่รณี ในคดดีงัต่อไปน้ี 

1. คดีที่อำจมีผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรพัย์ของบริษทัฯ ที่มีจ ำนวนสูงกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่      
31 ธนัวำคม 2561 

2. คดทีีก่ระทบต่อกำรด ำเนินธรุกจิของบรษิทัฯ อยำ่งมนียัส ำคญั แต่ไมส่ำมำรถประเมนิผลกระทบเป็นตวัเลขได้ 
3. คดทีีม่ไิดเ้กดิจำกกำรประกอบธุรกจิโดยปกตขิองบรษิทัฯ  

 
 
6. ข้อมลูส าคญัอ่ืน 

กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประกอบธรุกจิเป็นผูร้บัใบอนุญำตจดัตัง้โรงเรยีนในระบบ ประเภทโรงเรยีนนำนำชำติ 
 
 พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 (“พรบ. โรงเรียนเอกชน”) 

ประกาศใช้เม่ือวนัท่ี 9 มิถนุายน 25541 
พรบ. โรงเรยีนเอกชนมวีตัถุประสงค์เพื่อกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของโรงเรยีนเอกชนไม่ว่ำจะเป็นโรงเรยีนในระบบ 
หรอืโรงเรยีนนอกระบบ แต่ไมร่วมถงึสถำบนัอุดมศกึษำของเอกชนตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยสถำบนัอุดมศกึษำของเอกชน  
 
โรงเรยีนในระบบ หมำยถงึ โรงเรยีนทีจ่ดักำรศกึษำโดยก ำหนดจุดมุง่หมำย วธิกีำรศกึษำ หลกัสตูร ระยะเวลำของกำรศกึษำ 
กำรวดัและกำรประเมนิ ซึง่เป็นเงื่อนไขของกำรส ำเรจ็กำรศกึษำที่แน่นอน โรงเรยีนนำนำชำตเิป็นโรงเรยีนในระบบโรงเรยีน
เอกชนอยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดูแลของคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศึกษำเอกชน ( “คณะกรรมกำร”) พรบ. โรงเรยีนเอกชนมี
สำระส ำคญัเกีย่วกบัโรงเรยีนในระบบพอสรปุไดด้งัน้ี 
 
(1) กำรจดัตัง้และกำรขอรบัใบอนุญำต ตำม พรบ. โรงเรยีนเอกชน “กำรจดัตัง้โรงเรยีนในระบบ” ตอ้งไดร้บัใบอนุญำตจำก

เลขำธกิำรคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศกึษำเอกชนหรอืผูท้ี่ได้รบัมอบหมำย ( “ผูอ้นุญำต”) โดยผูข้ออนุญำตต้องจดัท ำ
ตรำสำรจดัตัง้ และรำยละเอยีดเกี่ยวกบักจิกำรโรงเรยีนในระบบแนบไปพรอ้มกบัค ำขอรบัใบอนุญำต กำรเปลีย่นแปลง
รำยกำรในตรำสำรจดัตัง้ หรอืเปลี่ยนแปลงรำยละเอยีดเกี่ยวกบักจิกำรโรงเรยีนในส่วนของหลกัสูตร วธิกีำรเรยีนกำร
สอน กำรวดัและกำรประเมนิผลกำรศึกษำจะกระท ำได้ต่อเมื่อได้รบัอนุญำตจำกผู้อนุญำต ส ำหรบัรำยละเอียดอื่นๆ 
เกี่ยวกบักิจกำรโรงเรยีนในระบบสำมำรถเปลี่ยนแปลงไดโ้ดยต้องแจ้งให้ผู้อนุญำตทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วนั 
อำทเิช่น อตัรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและค่ำธรรมเนียมอื่นที่โรงเรยีนก ำหนด ซึ่งถงึแมว้่ำกฎหมำยไม่ไดก้ ำหนดว่ำ
กำรปรบัปรุงอตัรำค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวจะต้องได้รบัอนุญำตจำกคณะกรรมกำร แต่จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นกำร
แสวงหำก ำไรเกนิควร หรอืเป็นภำระแก่ประชำชนเกนิสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรมอี ำนำจสัง่ใหล้ดลงตำมทีเ่หน็สมควร
ได ้

(2) กำรโอนใบอนุญำต ใบอนุญำตดงักล่ำวสำมำรถโอนใหบุ้คคลอื่น หรอืตกทอดแก่ทำยำทไดต้ำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 

(3) ผูข้อรบัใบอนุญำต บุคคลธรรมดำสญัชำตไิทย หรอืนิตบิุคคลซึ่งมผีูถ้อืหุน้สญัชำตไิทยเกนิกว่ำกึ่งหน่ึงของหุน้ทัง้หมด 
และมจี ำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของผู้ถือหุ้นทัง้หมดมสีญัชำติไทย และผู้ขอรบัใบอนุญำตต้องมีคุณสมบตัิ
ตำมทีก่ ำหนดใน พรบ. โรงเรยีนเอกชน 
ผูอ้นุญำต คอื เลขำธกิำรคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศึกษำเอกชน หรอืผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำซึ่ง
เลขำธกิำรคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศึกษำเอกชนมอบหมำย หรอืผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัซึ่งเลขำธกิำรคณะกรรมกำร
สง่เสรมิกำรศกึษำเอกชนมอบหมำย 

                                                 
1 พระรำชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 ประกำศใชเ้มื่อวนัที ่11 มกรำคม 2551 โดยออกแทนพระรำชบญัญตัโิรงเรยีน
เอกชน พ.ศ. 2525 ประกำศใชเ้มื่อวนัที ่19 สงิหำคม 2525 

054 รายงานประจำาปี 2561



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย 
 ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ ไมเ่ป็นคูค่วำมหรอืคูก่รณี ในคดดีงัต่อไปน้ี 

1. คดีที่อำจมีผลกระทบด้ำนลบต่อสินทรพัย์ของบริษทัฯ ที่มีจ ำนวนสูงกว่ำร้อยละ 5 ของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วนัที่      
31 ธนัวำคม 2561 

2. คดทีีก่ระทบต่อกำรด ำเนินธรุกจิของบรษิทัฯ อยำ่งมนียัส ำคญั แต่ไมส่ำมำรถประเมนิผลกระทบเป็นตวัเลขได้ 
3. คดทีีม่ไิดเ้กดิจำกกำรประกอบธุรกจิโดยปกตขิองบรษิทัฯ  

 
 
6. ข้อมลูส าคญัอ่ืน 

กฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรประกอบธรุกจิเป็นผูร้บัใบอนุญำตจดัตัง้โรงเรยีนในระบบ ประเภทโรงเรยีนนำนำชำติ 
 
 พระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2554 (“พรบ. โรงเรียนเอกชน”) 

ประกาศใช้เม่ือวนัท่ี 9 มิถนุายน 25541 
พรบ. โรงเรยีนเอกชนมวีตัถุประสงค์เพื่อกำรก ำกบัดูแลกำรด ำเนินงำนของโรงเรยีนเอกชนไม่ว่ำจะเป็นโรงเรยีนในระบบ 
หรอืโรงเรยีนนอกระบบ แต่ไมร่วมถงึสถำบนัอุดมศกึษำของเอกชนตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยสถำบนัอุดมศกึษำของเอกชน  
 
โรงเรยีนในระบบ หมำยถงึ โรงเรยีนทีจ่ดักำรศกึษำโดยก ำหนดจุดมุง่หมำย วธิกีำรศกึษำ หลกัสตูร ระยะเวลำของกำรศกึษำ 
กำรวดัและกำรประเมนิ ซึง่เป็นเงื่อนไขของกำรส ำเรจ็กำรศกึษำที่แน่นอน โรงเรยีนนำนำชำตเิป็นโรงเรยีนในระบบโรงเรยีน
เอกชนอยู่ภำยใต้กำรก ำกบัดูแลของคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศึกษำเอกชน ( “คณะกรรมกำร”) พรบ. โรงเรยีนเอกชนมี
สำระส ำคญัเกีย่วกบัโรงเรยีนในระบบพอสรปุไดด้งัน้ี 
 
(1) กำรจดัตัง้และกำรขอรบัใบอนุญำต ตำม พรบ. โรงเรยีนเอกชน “กำรจดัตัง้โรงเรยีนในระบบ” ตอ้งไดร้บัใบอนุญำตจำก

เลขำธกิำรคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศกึษำเอกชนหรอืผูท้ี่ได้รบัมอบหมำย ( “ผูอ้นุญำต”) โดยผูข้ออนุญำตต้องจดัท ำ
ตรำสำรจดัตัง้ และรำยละเอยีดเกี่ยวกบักจิกำรโรงเรยีนในระบบแนบไปพรอ้มกบัค ำขอรบัใบอนุญำต กำรเปลีย่นแปลง
รำยกำรในตรำสำรจดัตัง้ หรอืเปลี่ยนแปลงรำยละเอยีดเกี่ยวกบักจิกำรโรงเรยีนในส่วนของหลกัสูตร วธิกีำรเรยีนกำร
สอน กำรวดัและกำรประเมนิผลกำรศึกษำจะกระท ำได้ต่อเมื่อได้รบัอนุญำตจำกผู้อนุญำต ส ำหรบัรำยละเอียดอื่นๆ 
เกี่ยวกบักิจกำรโรงเรยีนในระบบสำมำรถเปลี่ยนแปลงไดโ้ดยต้องแจ้งให้ผู้อนุญำตทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 15 วนั 
อำทเิช่น อตัรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำและค่ำธรรมเนียมอื่นที่โรงเรยีนก ำหนด ซึ่งถงึแมว้่ำกฎหมำยไม่ไดก้ ำหนดว่ำ
กำรปรบัปรุงอตัรำค่ำธรรมเนียมดงักล่ำวจะต้องได้รบัอนุญำตจำกคณะกรรมกำร แต่จะต้องไม่มีลกัษณะเป็นกำร
แสวงหำก ำไรเกนิควร หรอืเป็นภำระแก่ประชำชนเกนิสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรมอี ำนำจสัง่ใหล้ดลงตำมที่เหน็สมควร
ได ้

(2) กำรโอนใบอนุญำต ใบอนุญำตดงักล่ำวสำมำรถโอนใหบุ้คคลอื่น หรอืตกทอดแก่ทำยำทไดต้ำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรที่
คณะกรรมกำรก ำหนด 

(3) ผูข้อรบัใบอนุญำต บุคคลธรรมดำสญัชำตไิทย หรอืนิตบิุคคลซึ่งมผีูถ้อืหุน้สญัชำตไิทยเกนิกว่ำกึ่งหน่ึงของหุน้ทัง้หมด 
และมจี ำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึงของผู้ถือหุ้นทัง้หมดมสีญัชำติไทย และผู้ขอรบัใบอนุญำตต้องมีคุณสมบตัิ
ตำมทีก่ ำหนดใน พรบ. โรงเรยีนเอกชน 
ผูอ้นุญำต คอื เลขำธกิำรคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศึกษำเอกชน หรอืผูอ้ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำซึ่ง
เลขำธกิำรคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศึกษำเอกชนมอบหมำย หรอืผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดัซึ่งเลขำธกิำรคณะกรรมกำร
สง่เสรมิกำรศกึษำเอกชนมอบหมำย 

                                                 
1 พระรำชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 ประกำศใชเ้มื่อวนัที ่11 มกรำคม 2551 โดยออกแทนพระรำชบญัญตัโิรงเรยีน
เอกชน พ.ศ. 2525 ประกำศใชเ้มื่อวนัที ่19 สงิหำคม 2525 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

(4) ควำมเป็นนิติบุคคล โรงเรียนในระบบจะถือเป็นนิติบุคคลแยกต่ำงหำกจำกผู้ได้รบัใบอนุญำตนับแต่วันที่ได้ร ับ
ใบอนุญำตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนในระบบ และโรงเรยีนจะตอ้งจดัท ำงบกำรเงนิของโรงเรยีน 

(5) ผูแ้ทนของโรงเรยีนที่เป็นนิตบิุคคล ไดแ้ก่ ผูร้บัใบอนุญำต (โดยในกรณีของนิตบิุคคลที่เป็นผู้รบัใบอนุญำต หมำยถึง 
ผูแ้ทนนิตบิุคคลผูร้บัใบอนุญำตตำมทีไ่ดแ้จง้ไวต้่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรศกึษำเอกชน)  

(6) ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน ไดร้บักำรแต่งตัง้โดยผูร้บัใบอนุญำต หรอืผูร้บัใบอนุญำตจะด ำรงต ำแหน่งเป็นผูอ้ ำนวยกำรเองก็
ได ้โดยเมื่อมกีำรแต่งตัง้ผูอ้ ำนวยกำรแล้ว ผูร้บัใบอนุญำตมหีน้ำทีต่อ้งแจง้ใหผู้อ้นุญำตทรำบ ผูอ้ ำนวยกำรมหีน้ำที่ดงัน้ี 
(1) รบัผิดชอบงำนด้ำนวิชำกำร (2) แต่งตัง้ ถอดถอน และควบคุมครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และเจ้ำหน้ำที่ของ
โรงเรยีน รวมถงึควบคมุปกครองนกัเรยีน และ (3) จดัท ำหลกัฐำนเกีย่วกบักำรวดัและประเมนิผลกำรศกึษำ เป็นตน้  

(7) ผูจ้ดักำรโรงเรยีน ไดร้บักำรแต่งตัง้โดยผูร้บัใบอนุญำตหรอืผูร้บัใบอนุญำตจะด ำรงต ำแหน่งเป็นผูจ้ดักำรโรงเรยีนเองก็
ได ้ผูจ้ดักำรโรงเรยีนมหีน้ำที่ (1) ดูแลรบัผดิชอบงำนดำ้นงบประมำณ และ (2) ดูแลรบัผดิชอบกำรบรหิำรงำนทัว่ไป 
เป็นตน้ 

(8) คณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีน ประกอบดว้ย (ก) กรรมกำรโดยต ำแหน่ง ไดแ้ก่ ผูร้บัใบอนุญำต ผูจ้ดักำรโรงเรยีน และ
ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน และ (ข) กรรมกำรที่ไม่ใช่กรรมกำรโดยต ำแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง และ
ผูท้รงคณุวฒุ ิซึง่มจี ำนวนและคณุสมบตัสิอดคลอ้งกบัขนำดและประเภทของโรงเรยีนในระบบ  
คณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีนตอ้งจดัใหม้กีำรประชุมอยำ่งน้อยหน่ึงครัง้ในแต่ละภำคกำรศกึษำปกต ิ  
คณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีนมหีน้ำที่ ดังน้ี (1) ออกระเบียบ ข้อบงัคบั (2) ให้ควำมเหน็ชอบนโยบำย แผนพฒันำ
กำรศกึษำ กำรกูย้มืเงนิ (กรณีเกนิรอ้ยละ 25 ของมลูคำ่ทรพัยส์นิของโรงเรยีน) คำ่ธรรมเนียมกำรศกึษำ (ตอ้งประกำศ
ไวใ้นทีเ่ปิดเผยของโรงเรยีน) รำยงำนประจ ำปี งบประจ ำปี กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี(3) ใหค้ ำแนะน ำกำรบรหิำรและกำร
จดักำรโรงเรยีน (4) ก ำกบัดูแลระบบกำรประกนัคุณภำพ และ (5) ตดิตำม ตรวจสอบ และประเมนิผลกำรปฏบิตัิงำน
ของผูอ้ ำนวยกำร เป็นตน้  

(9) กำรจดัสรรผลตอบแทน ให้คณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรียนจดัสรรผลตอบแทนที่ได้จำกกำรด ำเนินกำรของโรงเรียน
ใหแ้ก่ผูร้บัใบอนุญำต ตำมทีเ่หน็สมควร  

(10) กำรก ำกบัดูแล พรบ. โรงเรยีนเอกชนก ำหนดให ้คณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศกึษำเอกชนท ำหน้ำที่ก ำกบัดูแลโรงเรยีน
ในระบบ อำท ิหำ้มมใิหใ้ชส้ถำนทีข่องโรงเรยีนในกำรกระท ำผดิกฎหมำย ขดัต่อควำมสงบเรยีบรอ้ยของประชำชน หรอื
กำรอนัไม่ควรแก่โรงเรยีนในระบบ หำ้มหยุดสอนตดิต่อกนัเกนิ 7 วนัอนัมใิช่เป็นกำรหยุดตำมปกตขิองโรงเรยีน กำร
โฆษณำของโรงเรยีนในระบบต้องไม่เป็นเทจ็หรอืเกนิควำมจรงิ เป็นต้น นอกจำกน้ี หำกมเีหตุไม่ปกตติำมที่ก ำหนดไว้
ในกฎหมำยหรอืในกรณีที่ผูร้บัใบอนุญำตขำดคุณสมบตัหิรอืมลีกัษณะต้องหำ้มตำมทีก่ฎหมำยก ำหนดและไม่สำมำรถ
แก้ไขให้ถูกต้องภำยในเก้ำสิบวนันับแต่วนัที่ขำดคุณสมบตัิหรอืมีลกัษณะต้องห้ำมดงักล่ำว  คณะกรรมกำรส่งเสรมิ
กำรศึกษำเอกชนมีอ ำนำจออกค ำสัง่ให้โรงเรียนในระบบอยู่ในควำมควบคุมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิ
กำรศกึษำเอกชนหรอืส ำนกังำนเขตพืน้ที่กำรศกึษำได ้

(11) กำรเลกิกจิกำรโรงเรยีน  แบ่งเป็น 2 กรณี ไดแ้ก่ (1) เลกิโดยสมคัรใจและไดร้บัอนุญำต และ (2) ถูกเพกิถอนใบอนุญำต 
โดยคณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีนจะต้องแต่งตัง้ผูช้ ำระบญัชโีดยน ำควำมในประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์  มำใช้
บงัคบัโดยอนุโลม ในระหวำ่งกำรช ำระบญัชใีหถ้อืว่ำโรงเรยีนในระบบนัน้ยงัคงตัง้อยูต่รำบเท่ำเวลำทีจ่ ำเป็นในกำรช ำระ
บญัช ีและเมื่อไดช้ ำระบญัชแีลว้ ถำ้มทีรพัยส์นิเหลอือยูใ่หค้นืแก่ผูร้บัใบอนุญำต 

(12) บทก ำหนดโทษทีส่ ำคญั 
พรบ. โรงเรยีนเอกชน มบีทก ำหนดโทษตัง้แต่ปรบั จ ำคุก หรอืทัง้จ ำทัง้ปรบั ส ำหรบัควำมผดิส ำคญับำงประกำร อำท ิ
กำรจดัตัง้โรงเรยีนโดยไม่ไดร้บัใบอนุญำต กำรปลอมเอกสำร อำท ิทะเบยีนคร ูหรอืหลกัฐำนกำรประเมนิผลกำรศึกษำ 
เป็นตน้ กำรทีผู่ร้บัใบอนุญำต ผูอ้ ำนวยกำร ผูจ้ดักำร คร ูหรอืบุคลำกรทำงกำรศกึษำใช้หรอืยอมใหผู้อ้ื่นใชส้ถำนที่ของ
โรงเรียนเพื่อกำรอนัมิชอบด้วยกฎหมำย หรือขดัต่อควำมสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชำชน เป็นต้น  
ส ำหรบักำรกระท ำควำมผดิอื่นจำกกำรไมป่ฏบิตัติำม พรบ. โรงเรยีนเอกชน อำทเิช่น กำรจดักำรเรยีนกำรสอนแตกต่ำง
จำกที่กฎหมำยก ำหนด หรอืเรยีกเกบ็ค่ำธรรมเนียมแตกต่ำงจำกอตัรำที่กฎหมำยก ำหนด กำรจดัตัง้สำขำโดยไม่ไดร้บั
อนุญำต กำรไม่แต่งตัง้ผูอ้ ำนวยกำร กำรไม่จดัวำงระบบและจดัท ำบญัช ีกำรที่ผูร้บัใบอนุญำต ผูอ้ ำนวยกำร ผูจ้ดักำร 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

คร ูไมท่ ำตำมขอ้ก ำหนด ฯลฯ พรบ. โรงเรยีนเอกชนจะก ำหนดโทษปรบัในอตัรำระหว่ำง 10,000 – 100,000 บำท โดย
แตกต่ำงกนัไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 
นอกจำกน้ี กรณีที่ผูไ้ดร้บัใบอนุญำต ผูอ้ ำนวยกำร ผูจ้ดักำรโรงเรยีน ครู หรอืบุคลำกรทำงกำรศกึษำอื่น ไม่ปฏบิตัติำม
ขอ้ก ำหนดของกฎหมำย พรบ. โรงเรยีนเอกชนจะก ำหนดโทษไวส้ ำหรบับุคลำกรทำงกำรศกึษำดงักล่ำวดว้ย 
 
 

         ประมวลรษัฎากรท่ีเก่ียวข้องกบัโรงเรียนเอกชนในระบบ 
 

 ภาษีเงินได้ของโรงเรียนเอกชนในระบบ 
เน่ืองจำกโรงเรยีนเอกชนในระบบมฐีำนะเป็นนิตบิุคคลตำมมำตรำ 24 แหง่ พรบ. โรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 โรงเรยีน จงึไม่
เขำ้ขำ่ยเป็น บรษิทัหรอืหำ้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลตำมมำตรำ 39 แหง่ประมวลรษัฎำกร ซึง่เป็นผูม้หีน้ำทีต่อ้งเสยีภำษเีงนิได้นิติ
บุคคล 
หมำยเหตุ ตำมมำตรำ 39 แห่งประมวลรษัฎำกรไดก้ ำหนดนิยำม "บรษิทัหรอืหำ้งหุน้ส่วนนิตบุิคคล" หมำยควำมว่ำ บรษิทั 
หรอื หำ้งหุน้สว่นนิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย หรอืทีต่ ัง้ขึน้ตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศและใหห้มำยควำมรวมถงึ 
- กจิกำรซึง่ด ำเนินกำรเป็นทำงคำ้หรอืหำก ำไรโดยรฐับำลต่ำงประเทศ องคก์ำรของรฐับำลต่ำงประเทศ หรอืนิตบิุคคล

อื่นทีต่ ัง้ขึน้ตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศ 
- กจิกำรร่วมคำ้ ซึ่งไดแ้ก่กจิกำรที่ด ำเนินกำรร่วมกนัเป็นทำงคำ้หรอืหำก ำไรระหว่ำงบรษิทักบับรษิทั บรษิทักบัห้ำง

หุน้ส่วนนิตบิุคคล หำ้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลกบัหำ้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล หรอืระหว่ำงบรษิทัและหรอืหำ้งหุน้ส่วนนิตบิุ คคล
กบับุคคลธรรมดำ คณะบุคคลทีม่ใิช่นิตบิุคคล หำ้งหุน้สว่นสำมญัหรอืนิตบิุคคลอื่น 

- มลูนิธหิรอืสมำคมทีป่ระกอบกจิกำรซึง่มรีำยได ้แต่ไมร่วมถงึมลูนิธหิรอืสมำคมทีร่ฐัมนตรปีระกำศก ำหนด 
- นิตบิุคคลทีอ่ธบิดกี ำหนดโดยอนุมตัริฐัมนตร ีและประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 
 ภาษีเงินได้ส าหรบับริษทัและห้างหุ้นส่วนนิติบคุคล 

ตำมมำตรำ 3 แห่งพระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรษัฎำกรว่ำด้วยกำรยกเว้นรษัฎำกร (ฉบบัที่ 588)  
พ.ศ. 2558 ณ วนัที่ 10 กรกฎำคม 2558 ก ำหนดให้ยกเว้นภำษีเงินได้ส ำหรบัเงินได้ของบรษิทัหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติ
บุคคล ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ก ำไรสุทธิที่ได้จำกกิจกำรโรงเรียนเอกชนที่ตัง้ขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชนหรือกิจกำร

สถำบนัอุดมศกึษำเอกชนที่ตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสถำบนัอุดมศกึษำเอกชน แต่ไม่รวมถงึก ำไรสุทธทิี่ไดจ้ำก
กจิกำรโรงเรยีนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวชิำทีต่ ัง้ขึน้ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยโรงเรยีนเอกชน 

(2)  เงนิปันผลหรอืเงนิส่วนแบ่งของก ำไรที่ได้จำกก ำไรสุทธขิองบรษิทัหรอืหำ้งหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ไดร้บัยกเว้นภำษี
เงนิไดนิ้ตบิุคคลตำม (1) 
 

 ภาษีเงินได้ส าหรบับคุคลธรรมดา 
ตำมมำตรำ 42 (17) แห่งประมวลรษัฎำกร ประกอบกบัขอ้ 2 (1) และ (37) แห่งกฎกระทรวงฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) 
ว่ำดว้ยกำรยกเว้นรษัฎำกร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดย ขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวงฉบบัที่ 307 (พ.ศ. 2558) ว่ำดว้ยกำรยกเว้น
รษัฎำกร ณ วนัที ่10 กรกฎำคม 2558 ก ำหนดใหย้กเวน้ภำษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดำส ำหรบัเงนิได ้พงึประเมนิ ดงัต่อไปน้ี 
(1)  เงนิได้จำกกิจกำรโรงเรยีนเอกชนที่ตัง้ขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรยีนเอกชน แต่ไม่รวมถึงเงนิได้จำกกิจกำร

โรงเรยีนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวชิำทีต่ ัง้ขึน้ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยโรงเรยีนเอกชน 
(2)  เงนิปันผลหรอืเงนิส่วนแบ่งของก ำไรจำกบรษิทัหรอืหำ้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลที่ไดจ้ำกกจิกำรโรงเรยีนเอกชนที่ตัง้ขึน้

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชน หรือกิจกำรสถำบันอุดมศึกษำเอกชนที่ตัง้ขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สถำบนัอุดมศกึษำเอกชน แต่ไมร่วมถงึกจิกำรโรงเรยีนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวชิำทีต่ ัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยโรงเรยีนเอกชน  

รายงานประจำาปี 2561056



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

คร ูไมท่ ำตำมขอ้ก ำหนด ฯลฯ พรบ. โรงเรยีนเอกชนจะก ำหนดโทษปรบัในอตัรำระหว่ำง 10,000 – 100,000 บำท โดย
แตกต่ำงกนัไปตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 
นอกจำกน้ี กรณีที่ผูไ้ดร้บัใบอนุญำต ผูอ้ ำนวยกำร ผูจ้ดักำรโรงเรยีน ครู หรอืบุคลำกรทำงกำรศกึษำอื่น ไม่ปฏบิตัติำม
ขอ้ก ำหนดของกฎหมำย พรบ. โรงเรยีนเอกชนจะก ำหนดโทษไวส้ ำหรบับุคลำกรทำงกำรศกึษำดงักล่ำวดว้ย 
 
 

         ประมวลรษัฎากรท่ีเก่ียวข้องกบัโรงเรียนเอกชนในระบบ 
 

 ภาษีเงินได้ของโรงเรียนเอกชนในระบบ 
เน่ืองจำกโรงเรยีนเอกชนในระบบมฐีำนะเป็นนิตบิุคคลตำมมำตรำ 24 แหง่ พรบ. โรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 โรงเรยีน จงึไม่
เขำ้ขำ่ยเป็น บรษิทัหรอืหำ้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลตำมมำตรำ 39 แหง่ประมวลรษัฎำกร ซึง่เป็นผูม้หีน้ำทีต่อ้งเสยีภำษเีงนิได้นิติ
บุคคล 
หมำยเหตุ ตำมมำตรำ 39 แห่งประมวลรษัฎำกรไดก้ ำหนดนิยำม "บรษิทัหรอืหำ้งหุน้ส่วนนิตบุิคคล" หมำยควำมว่ำ บรษิทั 
หรอื หำ้งหุน้สว่นนิตบิุคคลทีต่ ัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย หรอืทีต่ ัง้ขึน้ตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศและใหห้มำยควำมรวมถงึ 
- กจิกำรซึง่ด ำเนินกำรเป็นทำงคำ้หรอืหำก ำไรโดยรฐับำลต่ำงประเทศ องคก์ำรของรฐับำลต่ำงประเทศ หรอืนิตบิุคคล

อื่นทีต่ ัง้ขึน้ตำมกฎหมำยของต่ำงประเทศ 
- กจิกำรร่วมคำ้ ซึ่งไดแ้ก่กจิกำรที่ด ำเนินกำรร่วมกนัเป็นทำงคำ้หรอืหำก ำไรระหว่ำงบรษิทักบับรษิทั บรษิทักบัห้ำง

หุน้ส่วนนิตบิุคคล หำ้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลกบัหำ้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล หรอืระหว่ำงบรษิทัและหรอืหำ้งหุน้ส่วนนิตบิุ คคล
กบับุคคลธรรมดำ คณะบุคคลทีม่ใิช่นิตบิุคคล หำ้งหุน้สว่นสำมญัหรอืนิตบิุคคลอื่น 

- มลูนิธหิรอืสมำคมทีป่ระกอบกจิกำรซึง่มรีำยได ้แต่ไมร่วมถงึมลูนิธหิรอืสมำคมทีร่ฐัมนตรปีระกำศก ำหนด 
- นิตบิุคคลทีอ่ธบิดกี ำหนดโดยอนุมตัริฐัมนตร ีและประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ 

 
 ภาษีเงินได้ส าหรบับริษทัและห้างหุ้นส่วนนิติบคุคล 

ตำมมำตรำ 3 แห่งพระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรษัฎำกรว่ำด้วยกำรยกเว้นรษัฎำกร (ฉบบัที่ 588)  
พ.ศ. 2558 ณ วนัที่ 10 กรกฎำคม 2558 ก ำหนดให้ยกเว้นภำษีเงินได้ส ำหรบัเงินได้ของบรษิทัหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติ
บุคคล ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ก ำไรสุทธิที่ได้จำกกิจกำรโรงเรียนเอกชนที่ตัง้ขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชนหรือกิจกำร

สถำบนัอุดมศกึษำเอกชนที่ตัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำดว้ยสถำบนัอุดมศกึษำเอกชน แต่ไม่รวมถงึก ำไรสุทธทิี่ไดจ้ำก
กจิกำรโรงเรยีนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวชิำทีต่ ัง้ขึน้ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยโรงเรยีนเอกชน 

(2)  เงนิปันผลหรอืเงนิส่วนแบ่งของก ำไรที่ได้จำกก ำไรสุทธขิองบรษิทัหรอืหำ้งหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ไดร้บัยกเว้นภำษี
เงนิไดนิ้ตบิุคคลตำม (1) 
 

 ภาษีเงินได้ส าหรบับคุคลธรรมดา 
ตำมมำตรำ 42 (17) แห่งประมวลรษัฎำกร ประกอบกบัขอ้ 2 (1) และ (37) แห่งกฎกระทรวงฉบบัที่ 126 (พ.ศ. 2509) 
ว่ำดว้ยกำรยกเว้นรษัฎำกร ซึ่งแก้ไขเพิม่เตมิโดย ขอ้ 2 แห่งกฎกระทรวงฉบบัที่ 307 (พ.ศ. 2558) ว่ำดว้ยกำรยกเว้น
รษัฎำกร ณ วนัที ่10 กรกฎำคม 2558 ก ำหนดใหย้กเวน้ภำษเีงนิไดบุ้คคลธรรมดำส ำหรบัเงนิได ้พงึประเมนิ ดงัต่อไปน้ี 
(1)  เงนิได้จำกกิจกำรโรงเรยีนเอกชนที่ตัง้ขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรยีนเอกชน แต่ไม่รวมถึงเงนิได้จำกกิจกำร

โรงเรยีนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวชิำทีต่ ัง้ขึน้ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยโรงเรยีนเอกชน 
(2)  เงนิปันผลหรอืเงนิส่วนแบ่งของก ำไรจำกบรษิทัหรอืหำ้งหุน้ส่วนนิตบิุคคลที่ไดจ้ำกกจิกำรโรงเรยีนเอกชนที่ตัง้ขึน้

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชน หรือกิจกำรสถำบันอุดมศึกษำเอกชนที่ตัง้ขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สถำบนัอุดมศกึษำเอกชน แต่ไมร่วมถงึกจิกำรโรงเรยีนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวชิำทีต่ ัง้ขึน้ตำมกฎหมำยว่ำ
ดว้ยโรงเรยีนเอกชน  



การจัดการเเละกํากับดูเเลกิจการ



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

การจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ 
 

 7. ข้อมลูหลกัทรพัยแ์ละผู้ถือหุ้น 
 
 7.1 จ านวนทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้ว 

ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561  บรษิทัฯ มทีุนจดทะเบยีนและเรยีกช ำระแล้วจ ำนวนจ ำนวน 470 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุน้
สำมญัจ ำนวน 940 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท 
   

7.2 โครงสร้างผู้ถือหุ้น 
โครงสรำ้งผูถ้อืหุน้ 15 อนัดบัเเรกของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 เเละสำมำรถสรปุไดด้งัน้ี 
 

               รายช่ือ                                                                                                     สดัส่วนการถือหุ้น (%) 

1. นำยยวิ ฮอค โคว                                                                                       32.84% 
2. นำงสำววลิำวณัย ์แก้วกนกวจิติร                                                                    29.04% 
3. นำงสำวนงคน์ภำ ทองม ี                                                                              10.56% 
4.    นำยประยงค ์วนิชสวุรรณ                                                                              3.05% 
5.    ไทยประกนัชวีติ จ ำกดั (มหำชน)                                                                     0.82% 
6.    อลอินัซ ์อยธุยำ ประกนัชวีติ จ ำกดั (มหำชน) เพื่อ My Double Plus (ตรำสำรทุน)          0.59% 
7.    นำยสนัต ิโกศลวบิูลยพ์งศ ์                                                                             0.56% 
8.    นำยสธุ ีลคันสทุนิ                                                                                        0.44% 
9.    ศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก                                          0.42% 
10.   AIA COMPANY LIMITED – EQ1-P                                                               0.42% 
11.   AIA COMPANY LIMITED – EQ2-P                                                               0.41% 
12.   นำยธนพล คงวฒันำนนท ์                                                                             0.32% 
13.   นำยพศิำล คงวฒันำนนท ์                                                                             0.29% 
14.   นำยบุญยงค ์นินเนินนนท ์                                                                             0.29% 
15.   กองทุนส ำรองเลีย้งชพี พนกังำนกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลติเเหง่ประเทศไทย ซึง่จดทะเบยีนเเลว้  0.25% 

 
  
 7.3 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 
  -ไมม่-ี 
 
 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรจ่ำยเงนิปันผลในอตัรำไมต่ ่ำกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสทุธจิำกงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทัฯ 
ในแต่ละปี ภำยหลงักำรหกัภำษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและกำรจดัสรรทุนส ำรองตำมกฎหมำย อย่ำงไรกต็ำม บรษิทัฯ อำจพจิำรณำจำ่ยเงนิ
ปันผลแตกต่ำงไปจำกนโยบำยทีก่ ำหนดไวไ้ด ้โดยจะขึน้อยู่กบัผลประกอบกำร ฐำนะกำรเงนิ สภำพคล่องทำงกำรเงนิ และควำม
จ ำเป็นในกำรใชเ้งนิทุนหมนุเวยีนในกำรบรหิำรกจิกำร และแผนกำรขยำยธรุกจิในอนำคต รวมถงึภำวะเศรษฐกจิ 

 
 
 

059บริษัท เอสไอเอสบี จำ�กัด (มห�ชน)        sisb.ac.th\\



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 7.5 นโยบายการจดัสรรผลตอบแทนของโรงเรียน ซ่ึงบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงเรียน 
 ในกำรพิจำรณำจดัสรรผลตอบแทนของโรงเรียนที่บริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำตจะอยู่ภำยใต้กำรพิจำรณำอนุมตัิของ

คณะกรรมกำรบริหำรของโรงเรียนที่บรษิทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต โดยจะต้องค ำนึงถึงผลกำรด ำเนินงำน สภำพคล่องทำงกำรเงิน 
กระแสเงนิสด ฐำนะทำงกำรเงนิ ควำมจ ำเป็นในกำรใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อบรหิำรโรงเรยีน ภำวะเศรษฐกิจ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ   
อยำ่งไรกต็ำม ในกำรพจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรผลตอบแทนของโรงเรยีน จะตอ้งขออนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในฐำนะ
ผูร้บัใบอนุญำตก่อนที่จะด ำเนินกำรก่อนเสมอ ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลและกำรบรหิำรจดักำรโรงเรยีนที่บรษิทัฯ ไดร้บั
ใบอนุญำตในกำรประกอบกจิกำรโรงเรยีน  
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 7.5 นโยบายการจดัสรรผลตอบแทนของโรงเรียน ซ่ึงบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงเรียน 
 ในกำรพิจำรณำจดัสรรผลตอบแทนของโรงเรียนที่บริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำตจะอยู่ภำยใต้กำรพิจำรณำอนุมตัิของ

คณะกรรมกำรบริหำรของโรงเรียนที่บรษิทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต โดยจะต้องค ำนึงถึงผลกำรด ำเนินงำน สภำพคล่องทำงกำรเงิน 
กระแสเงนิสด ฐำนะทำงกำรเงนิ ควำมจ ำเป็นในกำรใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อบรหิำรโรงเรยีน ภำวะเศรษฐกิจ รวมถงึปัจจยัอื่นๆ   
อยำ่งไรกต็ำม ในกำรพจิำรณำอนุมตักิำรจดัสรรผลตอบแทนของโรงเรยีน จะตอ้งขออนุมตัจิำกทีป่ระชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ในฐำนะ
ผูร้บัใบอนุญำตก่อนที่จะด ำเนินกำรก่อนเสมอ ซึ่งเป็นไปตำมนโยบำยกำรก ำกบัดูแลและกำรบรหิำรจดักำรโรงเรยีนที่บรษิทัฯ ไดร้บั
ใบอนุญำตในกำรประกอบกจิกำรโรงเรยีน  
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8.1.2 คณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มกีรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 7 ท่ำน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นำยนนทกิร กำญจนะจติรำ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ 
2. นำยยวิ ฮอค โคว กรรมกำร 
3. นำงสำววลิำวณัย ์แกว้กนกวจิติร กรรมกำร 
4. นำยมชียั ประเสรฐิศร ี กรรมกำร 
5. นำยฉตัรพ ีตนัตเิฉลมิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 
6. นำยประสทิธชยั กฤษณยรรยง กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 
7. นำงสำวไตรทพิย ์ศวิะกฤษณ์กุล กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 

 
โดยมนีำงสำวสุมติรำ ทรงพฒันะโยธนิ เป็นเลขำนุกำรบรษิทัฯ ซึ่งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกที่ประชุมคณะกรรมกำร

บรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2559 เมื่อวนัที ่1 กุมภำพนัธ ์2559 
 

กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทัฯ 
นำยยวิ ฮอค โคว ลงลำยมอืชื่อร่วมกบั นำงสำววลิำวลัย ์แก้วกนกวจิติร รวมเป็นสองคน และประทบัตรำส ำคญั

ของบรษิทัฯ  
 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม/ 

จ านวนการประชุมทัง้หมด 

  ปี 2561 
1. นำยนนทกิร กำญจนะจติรำ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ 10/10 
2. นำยยวิ ฮอค โคว กรรมกำร 10/10 
3. นำงสำววลิำวณัย ์แกว้กนกวจิติร กรรมกำร 10/10 
4. นำยมชียั ประเสรฐิศร ี กรรมกำร 10/10 
5. นำยฉตัรพ ีตนัตเิฉลมิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 9/10 
6. นำยประสทิธชยั กฤษณยรรยง กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 9/10 
7. นำงสำวไตรทพิย ์ศวิะกฤษณ์กุล กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 9/10 

  
8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ มกีรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 3 ท่ำน ประกอบดว้ย 
 
ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นำยฉตัรพ ีตนัตเิฉลมิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยประสทิธชยั กฤษณยรรยง กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำงสำวไตรทพิย ์ศวิะกฤษณ์กุล กรรมกำรตรวจสอบ 
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8.1.2 คณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มกีรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 7 ท่ำน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นำยนนทกิร กำญจนะจติรำ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ 
2. นำยยวิ ฮอค โคว กรรมกำร 
3. นำงสำววลิำวณัย ์แกว้กนกวจิติร กรรมกำร 
4. นำยมชียั ประเสรฐิศร ี กรรมกำร 
5. นำยฉตัรพ ีตนัตเิฉลมิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 
6. นำยประสทิธชยั กฤษณยรรยง กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 
7. นำงสำวไตรทพิย ์ศวิะกฤษณ์กุล กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 

 
โดยมนีำงสำวสุมติรำ ทรงพฒันะโยธนิ เป็นเลขำนุกำรบรษิทัฯ ซึ่งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกที่ประชุมคณะกรรมกำร

บรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2559 เมื่อวนัที ่1 กุมภำพนัธ ์2559 
 

กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทัฯ 
นำยยวิ ฮอค โคว ลงลำยมอืชื่อร่วมกบั นำงสำววลิำวลัย ์แก้วกนกวจิติร รวมเป็นสองคน และประทบัตรำส ำคญั

ของบรษิทัฯ  
 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม/ 

จ านวนการประชุมทัง้หมด 

  ปี 2561 
1. นำยนนทกิร กำญจนะจติรำ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ 10/10 
2. นำยยวิ ฮอค โคว กรรมกำร 10/10 
3. นำงสำววลิำวณัย ์แกว้กนกวจิติร กรรมกำร 10/10 
4. นำยมชียั ประเสรฐิศร ี กรรมกำร 10/10 
5. นำยฉตัรพ ีตนัตเิฉลมิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 9/10 
6. นำยประสทิธชยั กฤษณยรรยง กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 9/10 
7. นำงสำวไตรทพิย ์ศวิะกฤษณ์กุล กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 9/10 

  
8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ มกีรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 3 ท่ำน ประกอบดว้ย 
 
ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นำยฉตัรพ ีตนัตเิฉลมิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยประสทิธชยั กฤษณยรรยง กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำงสำวไตรทพิย ์ศวิะกฤษณ์กุล กรรมกำรตรวจสอบ 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

8.1.2 คณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ มกีรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 7 ท่ำน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นำยนนทกิร กำญจนะจติรำ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ 
2. นำยยวิ ฮอค โคว กรรมกำร 
3. นำงสำววลิำวณัย ์แกว้กนกวจิติร กรรมกำร 
4. นำยมชียั ประเสรฐิศร ี กรรมกำร 
5. นำยฉตัรพ ีตนัตเิฉลมิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 
6. นำยประสทิธชยั กฤษณยรรยง กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 
7. นำงสำวไตรทพิย ์ศวิะกฤษณ์กุล กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 

 
โดยมนีำงสำวสุมติรำ ทรงพฒันะโยธนิ เป็นเลขำนุกำรบรษิทัฯ ซึ่งไดร้บักำรแต่งตัง้จำกที่ประชุมคณะกรรมกำร

บรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2559 เมื่อวนัที ่1 กุมภำพนัธ ์2559 
 

กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำมผกูพนับรษิทัฯ 
นำยยวิ ฮอค โคว ลงลำยมอืชื่อร่วมกบั นำงสำววลิำวลัย ์แก้วกนกวจิติร รวมเป็นสองคน และประทบัตรำส ำคญั

ของบรษิทัฯ  
 

กำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม/ 

จ านวนการประชุมทัง้หมด 

  ปี 2561 
1. นำยนนทกิร กำญจนะจติรำ ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอสิระ 10/10 
2. นำยยวิ ฮอค โคว กรรมกำร 10/10 
3. นำงสำววลิำวณัย ์แกว้กนกวจิติร กรรมกำร 10/10 
4. นำยมชียั ประเสรฐิศร ี กรรมกำร 10/10 
5. นำยฉตัรพ ีตนัตเิฉลมิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 9/10 
6. นำยประสทิธชยั กฤษณยรรยง กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 9/10 
7. นำงสำวไตรทพิย ์ศวิะกฤษณ์กุล กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอสิระ 9/10 

  
8.1.3 คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมกำรตรวจสอบของบรษิทัฯ มกีรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 3 ท่ำน ประกอบดว้ย 
 
ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นำยฉตัรพ ีตนัตเิฉลมิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
2. นำยประสทิธชยั กฤษณยรรยง กรรมกำรตรวจสอบ 
3. นำงสำวไตรทพิย ์ศวิะกฤษณ์กุล กรรมกำรตรวจสอบ 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

ทัง้น้ี กรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนเป็นกรรมกำรที่มคีวำมรู้และประสบกำรณ์ที่เพยีงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำร
สอบทำนควำมน่ำเชื่อถือของงบกำรเงนิได ้(ดูรำยละเอยีดเพิม่เตมิในเอกสำรแนบ 1 รำยละเอยีดเกี่ยวกบักรรมกำร ผูบ้รหิำร ผูม้ ี
อ ำนำจควบคมุ และเลขำนุกำรบรษิทั) 

โดยมนีำงสำวสุนันทำ ลีลำแสงสำย เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึ่งได้รบักำรแต่งตัง้จำกที่ประชุม
คณะกรรมกำรตรวจสอบ ครัง้ที ่1/2559 เมื่อวนัที ่1 กุมภำพนัธ ์2559 

 
กำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ  
ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง จ านวนครัง้ท่ีเข้าประชุม/ 

จ านวนการประชุมทัง้หมด 

  ปี 2561 
1. นำยฉตัรพ ีตนัตเิฉลมิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 5/6 
2. นำยประสทิธชยั กฤษณยรรยง กรรมกำรตรวจสอบ 6/6 
3. นำงสำวไตรทพิย ์ศวิะกฤษณ์กุล กรรมกำรตรวจสอบ 4/6 

 
8.1.4 ผู้บริหาร  

บรษิทัฯ มผีูบ้รหิำรจ ำนวนทัง้สิน้ 8 ท่ำน ประกอบดว้ย 
 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1.  นำยยวิ ฮอค โคว ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
2.  นำงสำววลิำวณัย ์แก้วกนกวจิติร ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยรบัสมคัรนกัเรยีน 
3. นำยว ีเคีย๊ด เอด็มนัด ์ลมิ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยวชิำกำร 
4. นำยตง ตวน เหงีย่ม ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยปฏบิตักิำร 
5. นำงสำวสุนนัทำ ลลีำแสงสำย ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 
6.  นำยจ ำรสั ปำมำ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล* 
7. นำงปำนทพิย ์กลยนีย ์ ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญำตโรงเรยีน 
8.  น.ส.เอือ้มพร วรำวฒันธ ำรง ผูจ้ดักำรบญัชอีำวโุส 

* จะด ำรงต ำแหน่งจนถงึวนัที ่31 สงิหำคม 2561 ปัจจบุนั บรษิทัฯ อยู่ระหวำ่งกำรสรรหำผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยทรพัยำกรบุคคลคนใหม่ 
 

8.1.5 เลขานุการบริษทั  
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที ่1/2559 เมื่อวนัที ่1 กุมภำพนัธ ์2559 มมีตแิต่งตัง้นำงสำวสมุติรำ ทรง

พฒันะโยธนิ ด ำรงต ำแหน่งเลขำนุกำรบรษิทัฯ โดยนำงสำวสมุติรำ ทรงพฒันะโยธนิ ไดเ้ขำ้อบรมหลกัสูตรประกำศนียบตัรส ำหรบั
เลขำนุกำรบรษิทั (CSP) รุ่นที่ 65/2015 ในวนัที่ 10-11 สงิหำคม 2558 และในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ครัง้ที่ 2/2561 
เมื่อวนัที ่10 พฤษภำคม 2561 คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดหน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของเลขำนุกำรบรษิทัฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตำม
มำตรำ 89/15 ของพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 แก้ไขโดยพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลำด
หลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2551 โดยมรีำยละเอยีด ดงัน้ี 

1. ดแูลและใหค้ ำแนะน ำแก่กรรมกำรและผูบ้รหิำรเกีย่วกบักำรปฏบิตัติำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนด กฎระเบยีบ และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ และตดิตำมดแูลใหม้กีำรปฏบิตัอิยำ่งถูกตอ้งและสม ่ำเสมอ  

2. รบัผดิชอบในกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรบรษิทั และกำรประชุมผู้ถอืหุ้น รวมทัง้ดูแลประสำนงำนให้มีกำร
ปฏบิตัติำมมตขิองทีป่ระชุมดงักล่ำว 

063บริษัท เอสไอเอสบี จำ�กัด (มห�ชน)        sisb.ac.th\\



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

3. ดแูลใหก้ำรเปิดเผยขอ้มูลและรำยงำนสนเทศในสว่นที่รบัผดิชอบเป็นไปตำมระเบยีบและขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์รวมถงึกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. จดัท ำและเกบ็รกัษำเอกสำรดงัต่อไปน้ี 
4.1 ทะเบยีนกรรมกำร 
4.2 หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร 
4.3 หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้และรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 
4.4 รำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ 
4.5 รำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยีของกรรมกำรผูบ้รหิำร 

 
8.1.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำร 
 ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบเเทนรำยเดือนเเละเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตำม

รำยละเอยีดดงัน้ี   
(หน่วย : บำท) 

ช่ือ-สกลุ ปี 2561 
1. นำยนนทกิร กำญจนะจติรำ 855,000 
2. นำยยวิ ฮอค โคว* - 
3. นำงสำววลิำวณัย ์แกว้กนกวจิติร* - 
4. นำยมชียั ประเสรฐิศร ี 520,000 
5. นำยฉตัรพ ีตนัตเิฉลมิ 585,000 
6. นำยประสทิธชยั กฤษณยรรยง 590,000 
7. นำงสำวไตรทพิย ์ศวิะกฤษณ์กุล 520,000 
 รวม 3,070,000 

หมำยเหต ุ :   * เป็นกรรมกำรที่ไดร้บัเงนิเดอืนประจ ำในฐำนะผูบ้รหิำรบรษิทัฯ จงึไมไ่ดร้บัคำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำรบรษิทัฯ  
 

 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เมื่อวนัที่ 26 เมษำยน 2561 และที่ประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2561 เมื่อวนัที ่26 พฤษภำคม 2561 ไดม้มีตกิ ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 ดงัน้ี 

 
ค่าเบีย้ประชุม บาท/ครัง้ 

คณะกรรมการบริษทั  
- ประธำนกรรมกำรบรษิทั 30,000 
- กรรมกำรบรษิทั 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ  
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 15,000 
- กรรมกำรตรวจสอบ 10,000 

     
ค่าตอบแทนรายเดือน บาท/เดือน 

ประธำนกรรมกำรบรษิทั 50,000 
กรรมกำรบรษิทั  30,000 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

3. ดแูลใหก้ำรเปิดเผยขอ้มูลและรำยงำนสนเทศในสว่นที่รบัผดิชอบเป็นไปตำมระเบยีบและขอ้ก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย และส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์รวมถงึกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. จดัท ำและเกบ็รกัษำเอกสำรดงัต่อไปน้ี 
4.1 ทะเบยีนกรรมกำร 
4.2 หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมกำรและรำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำร 
4.3 หนงัสอืนดัประชุมผูถ้อืหุน้และรำยงำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ 
4.4 รำยงำนประจ ำปีของบรษิทัฯ 
4.5 รำยงำนกำรมสีว่นไดเ้สยีของกรรมกำรผูบ้รหิำร 

 
8.1.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

(1) ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน 
คำ่ตอบแทนคณะกรรมกำร 
 ในปี 2561 บริษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบเเทนรำยเดือนเเละเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ตำม

รำยละเอยีดดงัน้ี   
(หน่วย : บำท) 

ช่ือ-สกลุ ปี 2561 
1. นำยนนทกิร กำญจนะจติรำ 855,000 
2. นำยยวิ ฮอค โคว* - 
3. นำงสำววลิำวณัย ์แกว้กนกวจิติร* - 
4. นำยมชียั ประเสรฐิศร ี 520,000 
5. นำยฉตัรพ ีตนัตเิฉลมิ 585,000 
6. นำยประสทิธชยั กฤษณยรรยง 590,000 
7. นำงสำวไตรทพิย ์ศวิะกฤษณ์กุล 520,000 
 รวม 3,070,000 

หมำยเหตุ :   * เป็นกรรมกำรที่ไดร้บัเงนิเดอืนประจ ำในฐำนะผูบ้รหิำรบรษิทัฯ จงึไมไ่ดร้บัคำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำรบรษิทัฯ  
 

 ที่ประชุมสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 เมื่อวนัที่ 26 เมษำยน 2561 และที่ประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 
1/2561 เมื่อวนัที ่26 พฤษภำคม 2561 ไดม้มีตกิ ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 ดงัน้ี 

 
ค่าเบีย้ประชุม บาท/ครัง้ 

คณะกรรมการบริษทั  
- ประธำนกรรมกำรบรษิทั 30,000 
- กรรมกำรบรษิทั 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ  
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 15,000 
- กรรมกำรตรวจสอบ 10,000 

     
ค่าตอบแทนรายเดือน บาท/เดือน 

ประธำนกรรมกำรบรษิทั 50,000 
กรรมกำรบรษิทั  30,000 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

ทัง้น้ี กรรมกำรทีไ่ดร้บัเงนิเดอืนประจ ำในฐำนะพนักงำนของบรษิทัฯ จะไมไ่ดร้บัคำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำรของ
บรษิทัฯ และบรษิทัฯ มสีว่นลดคำ่เล่ำเรยีน (Tuition Fee) ใหแ้ก่บุตรของกรรมกำรบรษิทัฯ และกรรมกำรบรหิำรของโรงเรยีนที่
บรษิทัฯ เป็นผูร้บัใบอนุญำตในกำรประกอบกจิกำรโรงเรยีน 
   ในปี 2560 และ ปี 2561 บรษิทัฯ จ่ำยค่ำตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้รหิำรจ ำนวน 18.47 ล้ำนบำท และจ ำนวน 30.31 
ลำ้นบำท ตำมล ำดบั ทัง้น้ี คำ่ตอบแทนดงักล่ำวรวมถงึเงนิเดอืน คำ่ต ำแหน่ง โบนสั เงนิสมทบเขำ้กองทุนส ำรองเลีย้งชพี เป็นตน้ 
 

ปี จ านวนผู้บริหาร (คน) ค่าตอบแทน (บาท) 
2560 6 18,468,171 
2561 8* 30,308,614 

หมำยเหตุ *นบัรวมนำยจ ำรสั ปำมำ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล ซึง่ด ำรงต ำแหน่งจนถงึวนัที ่31 สงิหำคม 2561  
 

(2) ค่าตอบแทนอ่ืน 
ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2561 เมื่อวนัที ่26 พฤษภำคม 2561 ไดม้มีตใิหบ้รษิทัฯ ออกหุน้สำมญัใหม่

เพิม่ทุนจ ำนวน 26,000,000 หุน้ ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 2.77 ของจ ำนวนหุน้ที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นให้แก่
ประชำชนในครัง้น้ี เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และบุคลำกรของโรงเรยีนซึ่ง
บรษิทัฯ เป็นผูร้บัใบอนุญำต ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 5.20 บำท ซึง่เป็นรำคำเดยีวกนักบัทีเ่สนอขำยใหแ้ก่ประชำชน และเสนอขำย
พรอ้มกบักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ประชำชน  

  
 

 ทัง้น้ี รำยละเอยีดของกรรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บักำรจดัสรรและจองซื้อหุน้มดีงัน้ี 
 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง จ านวนหุ้น 
ท่ีได้รบัการ
จดัสรร 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ี
เสนอขายให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงาน 

1. นำยนนทกิร กำญจนะจติรำ ประธำนกรรมกำร 
และกรรมกำรอสิระ 

500,000 1.92 

2. นำยยวิ ฮอค โคว กรรมกำร 
และประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 

- - 

3. นำงสำววลิำวณัย ์แก้วกนกวจิติร กรรมกำรและ 
ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยรบัสมคัรนักเรยีน 

1,000,000 0.10 

4. นำยมชียั ประเสรฐิศร ี กรรมกำร 
 

200,000 0.77 

5. นำยฉตัรพ ีตนัตเิฉลมิ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและ
กรรมกำรอสิระ 

300,000 1.15 

6. นำยประสทิธชยั กฤษณยรรยง กรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรอสิระ 

200,000 0.77 

7. นำงสำวไตรทพิย ์ศวิะกฤษณ์กุล กรรมกำรตรวจสอบ 
และกรรมกำรอสิระ 

200,000 0.77 

8. นำยว ีเคีย๊ด เอด็มนัด ์ลมิ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยวชิำกำร 
 

- - 

9. นำยตง ตวน เหงีย่ม ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยปฏบิตักิำร 100,000 0.38 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง จ านวนหุ้น 
ท่ีได้รบัการ
จดัสรร 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ี
เสนอขายให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงาน 

10. นำงสำวสนุนัทำ ลลีำแสงสำย ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 
 

500,000 1.92 

11. นำงปำนทพิย ์กลยนีย ์ ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญำตโรงเรยีน 
 

400,000 1.54 

12.  น.ส.เอือ้มพร วรำวฒันธ ำรง ผูจ้ดักำรอำวโุสฝ่ำยบญัช ี
 

100,000 0.38 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

ช่ือ-สกลุ ต าแหน่ง จ านวนหุ้น 
ท่ีได้รบัการ
จดัสรร 

ร้อยละของจ านวนหุ้นท่ี
เสนอขายให้แก่กรรมการ 
ผู้บริหารและพนักงาน 

10. นำงสำวสนุนัทำ ลลีำแสงสำย ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 
 

500,000 1.92 

11. นำงปำนทพิย ์กลยนีย ์ ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญำตโรงเรยีน 
 

400,000 1.54 

12.  น.ส.เอือ้มพร วรำวฒันธ ำรง ผูจ้ดักำรอำวโุสฝ่ำยบญัช ี
 

100,000 0.38 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 8.2 โครงสร้างการจดัการของโรงเรียนนานาชาติท่ีบริษทัฯ ได้รบัใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงเรียน 
 

 8.2.1 โครงสร้างองคก์รของโรงเรียนนานาชาติท่ีบริษทัฯ ได้รบัใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
โครงสรำ้งกำรจดักำรของโรงเรยีนนำนำชำตจิะตอ้งปฏบิตัติำม มำตรำ 30 แหง่พระรำชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 

2550 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2554 วรรคแรกและวรรคสองซึง่ระบุไว ้ดงัน้ี   
“ใหโ้รงเรยีนในระบบมคีณะกรรมกำรบรหิำรประกอบดว้ย ผูร้บัใบอนุญำต ผูจ้ดักำร ผูอ้ ำนวยกำร ผูแ้ทนครู ผูแ้ทน

ผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒ ิเป็นกรรมกำร ในกรณีที่ผู้รบัใบอนุญำตเป็นบุคคลเดยีวกบัผู้จดักำรหรอืผู้อ ำ นวยกำรหรอืบุคคล
เดยีวกนัทัง้สำมตำแหน่ง ใหต้ัง้กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒเิพิม่ขึน้อกีหน่ึงหรอืสองคน ทัง้น้ี จ ำนวนและคุณสมบตัิของกรรมกำรต้อง
สอดคลอ้งกบัขนำดและประเภทของโรงเรยีนในระบบ ตำมหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด  

หลกัเกณฑ ์วธิกีำรสรรหำกรรมกำร กำรเลอืกประธำนกรรมกำร วำระกำรด ำรงตำแหน่งและกำรพน้จำกตำแหน่ง ให้
เป็นไปตำมทีก่ ำหนดไวใ้นตรำสำรจดัตัง้” 
 บรษิทัฯ ในฐำนะเป็นผูร้บัใบอนุญำตจะต้องด ำเนินกำรใหม้คีณะกรรมกำรบรหิำรตำมมำตรำ 30 ใหค้รบถ้วน  ทัง้น้ี  
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะเป็นผูแ้ต่งตัง้ผูร้บัใบอนุญำต ผูจ้ดักำร ผูอ้ ำนวยกำร ซึง่ทัง้ 3 ต ำแหน่งน้ีจะเป็นกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีน
โดยต ำแหน่ง ส ำหรับผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งป็นกรรมกำรบริหำรโรงเรียนโดยกำรสรรหำนั ้น 
คณะกรรมกำรบริษทัฯ จะแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำคณะหน่ึง เพื่อท ำหน้ำที่สรรหำผู้มีควำมรู้และควำมสำมำรถเป็นคณะ
กรรมกำรบรหิำรทีม่ำจำกผูแ้ทนคร ูผูแ้ทนผูป้กครอง และผูแ้ทนผูท้รงคณุวฒุ ิเพื่อเสนอให้คณะกรรมกำรบรษิทัฯ เลอืกตำมจ ำนวน
ทีก่ ำหนดในตรำสำรจดัตัง้ของแต่ละโรงเรยีน 
 

8.2.2 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
คณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีน ของโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รุงเทพ มกีรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 8 ท่ำน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นำงปำนทพิย ์กลยนีย*์ ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญำต และผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน   
2. น.ส.หงส ์จำงสถำพร ผูจ้ดักำรโรงเรยีน 
3. นำยฮโีร ่แอล ล ี ผูแ้ทนคร ู
4. นำยประสทิธชยั กฤษณยรรยง* ผูแ้ทนผูป้กครอง 
5. นำยยวิ ฮอค โคว* ผูท้รงคณุวฒุ ิ
6. น.ส.วลิำวณัย ์แกว้กนกวจิติร* ผูท้รงคณุวฒุ ิ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

หวัหน้ำผูบ้รหิำรโรงเรยีน 

คณะผูบ้รหิำรโรงเรยีน 

ครใูหญ่ ผูจ้ดักำรโรงเรยีน ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน ฝ่ำยปฏบิตักิำร 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
7. นำยเกรแฮม คเูปอร ์เชอรร์ี ่ ผูท้รงคณุวฒุ ิ
8. นำยว ีเคีย๊ด เอด็มนัด ์ลมิ* ผูท้รงคณุวฒุ ิ

หมำยเหตุ *เป็นกรรมกำร และ/หรอื ผูบ้รหิำรในบรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 
 

คณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีน ของโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรส์ุวรรณภูม ิมกีรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 8 ท่ำนประกอบดว้ย 
ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นำงปำนทพิย ์กลยนีย*์ ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญำต 
2. น.ส.อภสันนัท ์เจรญิสขุปิยภทัธ ์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน   
3. นำงเกศรนิ แดงสรุศิร ี ผูจ้ดักำรโรงเรยีน 
4. Ms. Mee Mee San ผูแ้ทนคร ู
5. นพ. พรี ์วทิูรพณิชย ์ ผูแ้ทนผูป้กครอง 
6. นำยยวิ ฮอค โคว* ผูท้รงคณุวฒุ ิ
7. น.ส.วลิำวณัย ์แกว้กนกวจิติร* ผูท้รงคณุวฒุ ิ
8. นำยว ีเคีย๊ด เอด็มนัด ์ลมิ* ผูท้รงคณุวฒุ ิ

หมำยเหตุ *เป็นกรรมกำร และ/หรอื ผูบ้รหิำรในบรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 
 

คณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีน ของโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุร ีมกีรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 8 ท่ำน ประกอบดว้ย 
ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นำงปำนทพิย ์กลยนีย*์ ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญำต 
2. น.ส.อมรรตัน์ มพีฒัน์  ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน   
3. นำงนรศิำ เลศินำมวงศว์ำน ผูจ้ดักำรโรงเรยีน 
4. Ms. Celeste Bernadette Jacques ผูแ้ทนคร ู
5. น.ส.นิศำชล ฉตัรเเกว้ ผูแ้ทนผูป้กครอง 
6. นำยยวิ ฮอค โคว* ผูท้รงคณุวฒุ ิ
7. น.ส.วลิำวณัย ์แกว้กนกวจิติร* ผูท้รงคณุวฒุ ิ
8. นำยว ีเคีย๊ด เอด็มนัด ์ลมิ* ผูท้รงคณุวฒุ ิ

หมำยเหตุ *เป็นกรรมกำร และ/หรอื ผูบ้รหิำรในบรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 
 
คณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีน ของโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์อกมยั มกีรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 7 ท่ำน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นำงปำนทพิย ์กลยนีย*์ ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญำต 
2. นำงอนงค ์ตนัวฒันำนนัท ์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน  และผูจ้ดักำรโรงเรยีน 
3. นำยเดเนียล โกรดอน ชชัแนร ์ ผูแ้ทนคร ู
4. นำยสก๊อต จอหน์ ชกิเกน้ ผูแ้ทนผูป้กครอง 
5. นำยยวิ ฮอค โคว* ผูท้รงคณุวฒุ ิ
6. น.ส.วลิำวณัย ์แกว้กนกวจิติร* ผูท้รงคณุวฒุ ิ
7. นำยว ีเคีย๊ด เอด็มนัด ์ลมิ* ผูท้รงคณุวฒุ ิ

หมำยเหตุ *เป็นกรรมกำร และ/หรอื ผูบ้รหิำรในบรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
7. นำยเกรแฮม คเูปอร ์เชอรร์ี ่ ผูท้รงคณุวฒุ ิ
8. นำยว ีเคีย๊ด เอด็มนัด ์ลมิ* ผูท้รงคณุวฒุ ิ

หมำยเหตุ *เป็นกรรมกำร และ/หรอื ผูบ้รหิำรในบรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 
 

คณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีน ของโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรส์ุวรรณภูม ิมกีรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 8 ท่ำนประกอบดว้ย 
ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นำงปำนทพิย ์กลยนีย*์ ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญำต 
2. น.ส.อภสันนัท ์เจรญิสขุปิยภทัธ ์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน   
3. นำงเกศรนิ แดงสรุศิร ี ผูจ้ดักำรโรงเรยีน 
4. Ms. Mee Mee San ผูแ้ทนคร ู
5. นพ. พรี ์วทิูรพณิชย ์ ผูแ้ทนผูป้กครอง 
6. นำยยวิ ฮอค โคว* ผูท้รงคณุวฒุ ิ
7. น.ส.วลิำวณัย ์แกว้กนกวจิติร* ผูท้รงคณุวฒุ ิ
8. นำยว ีเคีย๊ด เอด็มนัด ์ลมิ* ผูท้รงคณุวฒุ ิ

หมำยเหตุ *เป็นกรรมกำร และ/หรอื ผูบ้รหิำรในบรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 
 

คณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีน ของโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุร ีมกีรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 8 ท่ำน ประกอบดว้ย 
ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 

1. นำงปำนทพิย ์กลยนีย*์ ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญำต 
2. น.ส.อมรรตัน์ มพีฒัน์  ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน   
3. นำงนรศิำ เลศินำมวงศว์ำน ผูจ้ดักำรโรงเรยีน 
4. Ms. Celeste Bernadette Jacques ผูแ้ทนคร ู
5. น.ส.นิศำชล ฉตัรเเกว้ ผูแ้ทนผูป้กครอง 
6. นำยยวิ ฮอค โคว* ผูท้รงคณุวฒุ ิ
7. น.ส.วลิำวณัย ์แกว้กนกวจิติร* ผูท้รงคณุวฒุ ิ
8. นำยว ีเคีย๊ด เอด็มนัด ์ลมิ* ผูท้รงคณุวฒุ ิ

หมำยเหตุ *เป็นกรรมกำร และ/หรอื ผูบ้รหิำรในบรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 
 
คณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีน ของโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์อกมยั มกีรรมกำรจ ำนวนทัง้สิน้ 7 ท่ำน ประกอบดว้ย 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1. นำงปำนทพิย ์กลยนีย*์ ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญำต 
2. นำงอนงค ์ตนัวฒันำนนัท ์ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน  และผูจ้ดักำรโรงเรยีน 
3. นำยเดเนียล โกรดอน ชชัแนร ์ ผูแ้ทนคร ู
4. นำยสก๊อต จอหน์ ชกิเกน้ ผูแ้ทนผูป้กครอง 
5. นำยยวิ ฮอค โคว* ผูท้รงคณุวฒุ ิ
6. น.ส.วลิำวณัย ์แกว้กนกวจิติร* ผูท้รงคณุวฒุ ิ
7. นำยว ีเคีย๊ด เอด็มนัด ์ลมิ* ผูท้รงคณุวฒุ ิ

หมำยเหตุ *เป็นกรรมกำร และ/หรอื ผูบ้รหิำรในบรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 
 

 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

8.2.3 คณะผู้บริหารโรงเรียน 
คณะผูบ้รหิำรโรงเรยีน ของโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รุงเทพฯ โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์สุวรรณภูม ิ โรงเรยีน

นำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุร ีและโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์อกมยั ประกอบดว้ยผูบ้รหิำรจ ำนวนทัง้สิน้ 7 ท่ำน ไดแ้ก่ 
 

ช่ือ-นามสกลุ ต าแหน่ง 
1.  นำยยวิ ฮอค โคว ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร 
2.  นำงสำววลิำวณัย ์แก้วกนกวจิติร ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยรบัสมคัรนกัเรยีน 
3. นำยว ีเคีย๊ด เอด็มนัด ์ลมิ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยวชิำกำร 
4. นำยตง ตวน เหงีย่ม ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยปฏบิตักิำร 
5. นำงสำวสุนนัทำ ลลีำแสงสำย ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 
6.  นำยจ ำรสั ปำมำ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล 
7. นำงปำนทพิย ์กลยนีย ์ ผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญำตโรงเรยีน 

 
8.3  บคุลากร 

 
8.3.1 จ านวนบุคลากร 

ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มพีนักงำนและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รวมทัง้สิน้จ ำนวน 612 คน 
(ไมน่บัรวมผูบ้รหิำรจ ำนวน 6 คน) และ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มพีนกังำนและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ รวมทัง้สิน้
จ ำนวน 669 คน (ไมน่บัรวมผูบ้รหิำรจ ำนวน 7 คน) โดยแบ่งตำมสำยงำนหลกัไดด้งัน้ี 

 
สายงาน จ านวนพนักงาน (คน) 

ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 
ฝ่ำยบรหิำรและธรุกำรโรงเรยีน 29 34 
ฝ่ำยทะเบยีนนกัเรยีนและรบัสมคัรนกัเรยีน 23 21 
ฝ่ำยกำรตลำด 11 9 
ครแูละผูช้่วยครู 358 396 
ฝ่ำยจดัซือ้ 9 9 
ฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 19 19 
ฝ่ำยทรพัยำกรบุคคล 8 12 
ฝ่ำยเทคโนโลยสีำรสนเทศ 10 10 
ฝ่ำยปฏบิตักิำร 145 159 
รวม 612 669 

 
 

8.3.2 ข้อพิพาทด้านแรงงานท่ีส าคญัในระยะ 3 ปีท่ีผ่านมา 
-ไมม่-ี 

 
8. 3.3 ค่าตอบแทนพนักงาน 

คำ่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
ในปี 2560 และ ปี 2561 บรษิทัฯ และโรงเรยีน จำ่ยคำ่ตอบแทนใหแ้ก่พนักงำนและบุคลำกรของโรงเรยีน (ไม่รวม

ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ) จ ำนวน 341.69 ล้ำนบำท และจ ำนวน 390.24   ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยเป็นค่ำตอบแทนในรูปของเงนิเดอืน 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

คำ่ล่วงเวลำ สวสัดกิำร โบนสั เงนิสมทบเขำ้กองทุนประกนัสงัคม เงนิสมทบเขำ้กองทุนสงเครำะหค์รูและเงนิสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยง
ชพี เป็นตน้ 

 
คำ่ตอบแทนอื่น 

 ที่ประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 26 พฤษภำคม 2561 ไดม้มีตจิดัสรรหุน้สำมญัใหม่เพิม่ทุน
จ ำนวน 26,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.77 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นให้แก่
ประชำชนในครัง้น้ี เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และบุคลำกรของโรงเรยีนซึ่ง
บรษิทัฯ เป็นผูร้บัใบอนุญำต ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 5.20 บำท ซึง่เป็นรำคำเดยีวกนักบัทีเ่สนอขำยใหแ้ก่ประชำชน และเสนอขำย
พรอ้มกบักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ประชำชน 
 

 
8.3.4 นโยบายการพฒันาบคุลากร  

บรษิทัฯ ตระหนกัดวีำ่บุคลำกรเป็นทรพัยำกรส ำคญัทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัประสบควำมส ำเรจ็และเตบิโตกำ้วหน้ำ
สอดคลอ้งไปกบัทศิทำงกำรด ำเนินธรุกจิของบรษิทัฯ จงึสนบัสนุนและใหโ้อกำสพนกังำนและบุคลำกรไดแ้สดงควำมสำมำรถและ
ศกัยภำพ เพื่อควำมเตบิโตในอำชพีกำรงำน โดยจดัใหม้รีปูแบบกำรพฒันำทีม่คีวำมหลำกหลำย ทัง้ในดำ้นกำรปฏบิตังิำน         
กำรพฒันำตนเอง และสง่เสรมิกำรเรยีนรูข้องพนักงำน โดยมกีำรฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังำนและบุคลำกรทุกระดบัอยำ่งต่อเน่ือง โดย
วทิยำกรจำกภำยใน และภำยนอกองคก์รมำใหค้วำมรูแ้ก่พนักงำนและบุคลำกร 

ทัง้น้ีบรษิทัฯ ไดพ้ฒันำพนกังำนและบุคลำกรใหม้คีวำมรูแ้ละทกัษะที่เหมำะสมกบัต ำแหน่งงำน รวมไปถงึกำร
พฒันำใหม้ศีกัยภำพในดำ้นวชิำชพีและภำวะผูน้ ำ นอกจำกน้ี บรษิทัไดพ้จิำรณำจดัใหพ้นักงำนและผูบ้รหิำรไดเ้ขำ้ร่วมกำรอบรม
และสมัมนำในเรื่องทีเ่กี่ยวกบักำรปฏบิตังิำนของสำยงำนอยำ่งต่อเน่ือง ตวัอยำ่งเช่น 

1.   บุคลำกรคร ู และครผููช้่วย (Academic Staff) จะตอ้งไดเ้ขำ้รบักำรฝึกอบรมพฒันำควำมรูท้ีจ่ดัขึน้ภำยใน
โรงเรยีนไมน้่อยกวำ่ 20 ชัว่โมง/ปี เช่น กำรฝึกทกัษะในกำรใชส้ื่อคอมพวิเตอร ์เพื่อเพิม่พูนทกัษะในกำรเรยีนกำรสอน กำรท ำ Staff 
Collaboration รวมถงึ Staff Development Workshop และ Accreditation Workshop เป็นตน้  

2.   ผูบ้รหิำร บุคลำกรคร ู ครูผูช้่วย และเจำ้หน้ำทีทุ่กคน จะตอ้งไดร้บักำรฝึกอบรมควำมรูพ้ืน้ฐำนที่จ ำเป็น
ส ำหรบัควำมปลอดภยัต่อชวีติของนกัเรยีนและของตนเอง และพรอ้มรบัทรำบแนวทำงปฏบิตัใินภำวะฉุกเฉิน เช่น ฝึกอบรมกำร
ซอ้มหนีไฟ กำรซอ้มล๊อคดำวน์ (lockdown) ซึง่เป็นกำรเตรยีมพรอ้มรบัสถำนกำรณ์อนัตรำย โดยกำรซอ้มปิดกำรเขำ้ออกเพือ่
ป้องกนัเหตุรำ้ย เช่น กรณีทีม่กีำรบุกรกุ กำรก่อกำรณ์รำ้ย หรอืกำรจบันกัเรยีนเป็นตวัประกนั เป็นตน้ 

3.   บุคลำกรทีม่ไิดม้หีน้ำทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเรยีนกำรสอน จะไดเ้ขำ้รว่มอบรมหลกัสตูรต่ำงๆซึง่จดัขึน้ทัง้
ภำยในองคก์ร เช่น SISB Leaders’ Day Retreat โดยฝ่ำยบรหิำรทรพัยำกรบุคคล กำรอบรมซอฟทแ์วรค์อมพวิเตอรเ์กีย่วกบังำน
ทรพัยำกรบุคคล รวมทัง้ เขำ้อบรมกบัสถำบนัหรอืหน่วยงำนภำยนอกอื่นๆ เพื่อเป็นกำรพฒันำศกัยภำพของบุคลำกรใหส้ำมำรถ
น ำควำมรูท้ีไ่ดม้ำพฒันำรปูแบบกำรท ำงำนใหเ้กดิประสทิธภิำพมำกขึน้  

 
 

070 รายงานประจำาปี 2561
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คำ่ล่วงเวลำ สวสัดกิำร โบนสั เงนิสมทบเขำ้กองทุนประกนัสงัคม เงนิสมทบเขำ้กองทุนสงเครำะหค์รูและเงนิสมทบกองทุนส ำรองเลี้ยง
ชพี เป็นตน้ 

 
คำ่ตอบแทนอื่น 

 ที่ประชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัที่ 26 พฤษภำคม 2561 ไดม้มีตจิดัสรรหุน้สำมญัใหม่เพิม่ทุน
จ ำนวน 26,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 2.77 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วทัง้หมดภำยหลงักำรเสนอขำยหุ้นให้แก่
ประชำชนในครัง้น้ี เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย และบุคลำกรของโรงเรยีนซึ่ง
บรษิทัฯ เป็นผูร้บัใบอนุญำต ในรำคำเสนอขำยหุน้ละ 5.20 บำท ซึง่เป็นรำคำเดยีวกนักบัทีเ่สนอขำยใหแ้ก่ประชำชน และเสนอขำย
พรอ้มกบักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ประชำชน 
 

 
8.3.4 นโยบายการพฒันาบคุลากร  

บรษิทัฯ ตระหนกัดวีำ่บุคลำกรเป็นทรพัยำกรส ำคญัทีจ่ะท ำใหบ้รษิทัประสบควำมส ำเรจ็และเตบิโตกำ้วหน้ำ
สอดคลอ้งไปกบัทศิทำงกำรด ำเนินธรุกจิของบรษิทัฯ จงึสนบัสนุนและใหโ้อกำสพนกังำนและบุคลำกรไดแ้สดงควำมสำมำรถและ
ศกัยภำพ เพื่อควำมเตบิโตในอำชพีกำรงำน โดยจดัใหม้รีปูแบบกำรพฒันำทีม่คีวำมหลำกหลำย ทัง้ในดำ้นกำรปฏบิตังิำน         
กำรพฒันำตนเอง และสง่เสรมิกำรเรยีนรูข้องพนักงำน โดยมกีำรฝึกอบรมใหแ้ก่พนกังำนและบุคลำกรทุกระดบัอยำ่งต่อเน่ือง โดย
วทิยำกรจำกภำยใน และภำยนอกองคก์รมำใหค้วำมรูแ้ก่พนักงำนและบุคลำกร 

ทัง้น้ีบรษิทัฯ ไดพ้ฒันำพนกังำนและบุคลำกรใหม้คีวำมรูแ้ละทกัษะที่เหมำะสมกบัต ำแหน่งงำน รวมไปถงึกำร
พฒันำใหม้ศีกัยภำพในดำ้นวชิำชพีและภำวะผูน้ ำ นอกจำกน้ี บรษิทัไดพ้จิำรณำจดัใหพ้นักงำนและผูบ้รหิำรไดเ้ขำ้ร่วมกำรอบรม
และสมัมนำในเรื่องทีเ่กี่ยวกบักำรปฏบิตังิำนของสำยงำนอยำ่งต่อเน่ือง ตวัอยำ่งเช่น 

1.   บุคลำกรคร ู และครผููช้่วย (Academic Staff) จะตอ้งไดเ้ขำ้รบักำรฝึกอบรมพฒันำควำมรูท้ีจ่ดัขึน้ภำยใน
โรงเรยีนไมน้่อยกวำ่ 20 ชัว่โมง/ปี เช่น กำรฝึกทกัษะในกำรใชส้ื่อคอมพวิเตอร ์เพื่อเพิม่พูนทกัษะในกำรเรยีนกำรสอน กำรท ำ Staff 
Collaboration รวมถงึ Staff Development Workshop และ Accreditation Workshop เป็นตน้  

2.   ผูบ้รหิำร บุคลำกรคร ู ครูผูช้่วย และเจำ้หน้ำทีทุ่กคน จะตอ้งไดร้บักำรฝึกอบรมควำมรูพ้ืน้ฐำนที่จ ำเป็น
ส ำหรบัควำมปลอดภยัต่อชวีติของนกัเรยีนและของตนเอง และพรอ้มรบัทรำบแนวทำงปฏบิตัใินภำวะฉุกเฉิน เช่น ฝึกอบรมกำร
ซอ้มหนีไฟ กำรซอ้มล๊อคดำวน์ (lockdown) ซึง่เป็นกำรเตรยีมพรอ้มรบัสถำนกำรณ์อนัตรำย โดยกำรซอ้มปิดกำรเขำ้ออกเพือ่
ป้องกนัเหตุรำ้ย เช่น กรณีทีม่กีำรบุกรกุ กำรก่อกำรณ์รำ้ย หรอืกำรจบันกัเรยีนเป็นตวัประกนั เป็นตน้ 

3.   บุคลำกรทีม่ไิดม้หีน้ำทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเรยีนกำรสอน จะไดเ้ขำ้รว่มอบรมหลกัสตูรต่ำงๆซึง่จดัขึน้ทัง้
ภำยในองคก์ร เช่น SISB Leaders’ Day Retreat โดยฝ่ำยบรหิำรทรพัยำกรบุคคล กำรอบรมซอฟทแ์วรค์อมพวิเตอรเ์กีย่วกบังำน
ทรพัยำกรบุคคล รวมทัง้ เขำ้อบรมกบัสถำบนัหรอืหน่วยงำนภำยนอกอื่นๆ เพื่อเป็นกำรพฒันำศกัยภำพของบุคลำกรใหส้ำมำรถ
น ำควำมรูท้ีไ่ดม้ำพฒันำรปูแบบกำรท ำงำนใหเ้กดิประสทิธภิำพมำกขึน้  
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9.  การก ากบัดแูลกิจการ   
 
 9.1  นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ 

คณะกรรมกำรบริษทัตระหนักถึงควำมส ำคญัของกำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ดี ซึ่งจ ำเป็นต่อกำรด ำเนินธุรกิจให้มีกำร
เจรญิเติบโตที่ย ัง่ยนื เพิม่ควำมโปร่งใส ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของกิจกำรและสร้ำงควำมเชื่อมัน่ให้แก่ผู ้ถ ือหุ ้น นัก
ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นควรให้มีกำรจ ัดท ำนโยบำยกำรก ำกับดูแลกิจกำรฉบับใหม่
ขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหร ับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 
ของคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ เพื่อสร้ำงคุณค่ำให้กิจกำรอย่ำงยัง่ยืน นอกเหนือจำกกำร
สร้ำงควำมเชื่อมัน่ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ำย โดยครอบคลุมหลกัปฏบิตั ิดงัน้ี 

 
หลกัปฏบิตั ิ1  ตระหนกัถงึบทบำทและควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำร ในฐำนะผูน้ ำองคก์รทีส่รำ้งคณุคำ่ใหแ้ก่

กจิกำรอยำ่งยัง่ยนื  
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

 
หลกัปฏบิตั ิ2  ก ำหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของกจิกำรทีเ่ป็นไปเพื่อควำมยัง่ยนื 

(Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 
 

หลกัปฏบิตั ิ3  เสรมิสรำ้งคณะกรรมกำรทีม่ปีระสทิธผิล 
(Strengthen Board Effectiveness) 
 

หลกัปฏบิตั ิ4  สรรหำและพฒันำผูบ้รหิำรระดบัสงูและกำรบรหิำรบุคลำกร 
(Ensure Effective CEO and People Management) 
 

หลกัปฏบิตั ิ5 สง่เสรมินวตักรรมและกำรประกอบธุรกจิอย่ำงมคีวำมรบัผดิชอบ 
(Nurture Innovation and Responsible Business) 
 

หลกัปฏบิตั ิ6 ระบบกำรบรหิำรควำมเสีย่งและกำรควบคมุภำยในทีเ่หมำะสม 
(Strengthen Effective Risk Management and Internal Control) 
 

หลกัปฏบิตั ิ7 รกัษำควำมน่ำเชื่อถอืทำงกำรเงนิและกำรเปิดเผยขอ้มลู 
(Ensure Disclosure and Financial Integrity) 
 

หลกัปฏบิตั ิ8  สนบัสนุนกำรมสีว่นรว่มและกำรสื่อสำรกบัผูถ้อืหุน้ 
(Ensure Engagement and Communication with Shareholders) 
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หลกัปฏิบติั 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์ร ท่ีสร้างคณุค่าให้แก่
กิจการอย่างยัง่ยืน 

บรษิทัมนีโยบำยที่จะก ำหนดบทบำทหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทัให้ชดัเจน นอกเหนือจำก
หน้ำที่และควำมรบัผดิชอบตำมกฎหมำยซึ่งก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษทัมอี ำนำจและหน้ำที่ในกำรบริหำร จดักำรบริษทัให้
เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมกำรบรษิทัจะมอี ำนำจหน้ำที ่และ
ควำมรบัผิดชอบในกำรก ำหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้ำหมำย นโยบำย ทิศทำงกำรด ำเนินงำน แผนกลยุทธ์ แผนงำน และ
งบประมำณประจ ำปีของบรษิทั รวมถึงกำรก ำกบั ดูแลและตดิตำมกำรปฏบิตังิำนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย นโยบำย แผนงำน และ
งบประมำณประจ ำปีทีก่ ำหนด ตลอดจนประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน และดแูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนดงักล่ำว รวมทัง้ก ำหนดใหม้ี
กำรสื่อสำร บทบำท หน้ำที่ และควำมรบัผดิชอบดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย ฝ่ำยจดักำร และพนักงำนของ
บรษิทั เพื่อใหค้ณะกรรมกำรและทุกฝ่ำยไดเ้ขำ้ใจในบทบำทและตระหนักถงึหน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ ในฐำนะผูน้ ำองคก์ร  

บรษิทัมกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ  เพื่อท ำหน้ำทีส่นบัสนุน ตรวจสอบและก ำกบัดูแล กำรปฏบิตังิำนและกำร
บรหิำรงำนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย นโยบำย แผนงำน และงบประมำณประจ ำปีทีก่ ำหนด และบรษิทัไดก้ ำหนดขอบเขตอ ำนำจ
หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรไวอ้ย่ำงชดัเจน  

นอกจำกน้ี บรษิทัไดจ้ดัท ำกฎบตัรส ำหรบัคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย และด ำเนินกำรใหค้ณะ 
กรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ไดร้บัทรำบเกีย่วกบักฎบตัรดงักล่ำว รวมถงึก ำหนดใหม้กีำรทบทวนกฎบตัรดงักล่ำว
อยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อจะไดแ้กไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัทศิทำงของบรษิทั นอกจำกน้ีบรษิทัไดม้กีำรจดัท ำจรยิธรรมทำงธรุกจิและนโยบำย
เกีย่วกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรเพื่อเป็นแนวปฏบิตัใินกำรก ำกบัดูแลกจิกำรใหม้กีำรประกอบธรุกจิอยำ่งมจีรยิธรรม เคำรพสทิธแิละ
มคีวำมรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี และด ำเนินธุรกจิที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม รวมทัง้สำมำรถปรบัตวั
ไดภ้ำยใตปั้จจยักำรเปลีย่นแปลง  

หลกัปฏิบติั 2  ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน  

คณะกรรมกำรบรษิทัมกีำรก ำหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และคำ่นิยมขององคก์รทีช่ดัเจน และสอดคลอ้งกบัทศิทำงของ
องคก์ร รวมถงึเป้ำหมำยกำรด ำเนินธรุกจิ เพื่อสื่อสำรใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำยเขำ้ใจในวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของ
องคก์ร และเพื่อใหบุ้คลำกรในทุกระดบัขององคก์รยดึถอืเป็นหลกัในกำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่พื่อบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว ้ 

บรษิทัมนีโยบำยใหค้วำมส ำคญักบักำรเสรมิสรำ้งรำกฐำนของบรษิทัใหแ้ขง็แกรง่ (Strengthening Foundations) เพื่อ
กำรเตบิโตของกลุ่มบรษิทั มุง่เน้นในเรื่องกำรสรำ้งวฒันธรรมองคก์ร รวมถงึสง่เสรมิใหม้กีำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยทีีม่ ี
ประสทิธภิำพมำใชใ้นกจิกำรเพื่อสรำ้งควำมพอใจสงูสดุใหก้บัลูกคำ้ รวมทัง้ก ำกบัดแูลใหม้กีำรใชท้รพัยส์นิของบรษิทัอยำ่งมี
ประสทิธภิำพและประสทิธผิลสงูสุด 

บรษิทัมนีโยบำยทีจ่ะทบทวนและพจิำรณำก ำหนดแผนกลยทุธแ์ละงบประมำณทุกปี เพื่อใหม้ ัน่ใจวำ่    แผนกลยทุธแ์ละ 
งบประมำณดงักล่ำวสอดคลอ้งกบัสภำพเศรษฐกจิและศกัยภำพขององคก์ร และมอบหมำยใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรมหีน้ำทีใ่น
กำรก ำกบัดแูลและตดิตำมกำรปฏบิตังิำนใหเ้ป็นไปตำมกลยทุธแ์ละงบประมำณทีก่ ำหนด  

หลกัปฏิบติั 3  เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล  

บรษิทัมนีโยบำยก ำหนดโครงสรำ้งคณะกรรมกำรใหเ้หมำะสมสอดคล้องกบัธรุกจิและขนำดของบรษิทั และเป็นไปตำมที่
กฎหมำยก ำหนด โดยประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 5 คน ซึง่เป็นผูท้รงคุณวฒุทิีม่คีณุสมบตั ิทกัษะ ควำมเชี่ยวชำญ 
และประสบกำรณ์ทีเ่ป็นประโยชน์กบับรษิทัอนัประกอบดว้ยทกัษะทำงดำ้นธรุกจิกำรศกึษำ  ดำ้นบญัชแีละกำรเงนิ และดำ้น       

072 รายงานประจำาปี 2561



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

หลกัปฏิบติั 1  ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์ร ท่ีสร้างคณุค่าให้แก่
กิจการอย่างยัง่ยืน 

บรษิทัมนีโยบำยที่จะก ำหนดบทบำทหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบของคณะกรรมกำรบริษทัให้ชดัเจน นอกเหนือจำก
หน้ำที่และควำมรบัผดิชอบตำมกฎหมำยซึ่งก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษทัมอี ำนำจและหน้ำที่ในกำรบริหำร จดักำรบริษทัให้
เป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษิทั และมตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมกำรบรษิทัจะมอี ำนำจหน้ำที ่และ
ควำมรบัผิดชอบในกำรก ำหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ เป้ำหมำย นโยบำย ทิศทำงกำรด ำเนินงำน แผนกลยุทธ์ แผนงำน และ
งบประมำณประจ ำปีของบรษิทั รวมถึงกำรก ำกบั ดูแลและตดิตำมกำรปฏบิตังิำนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย นโยบำย แผนงำน และ
งบประมำณประจ ำปีทีก่ ำหนด ตลอดจนประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน และดแูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนดงักล่ำว รวมทัง้ก ำหนดใหม้ี
กำรสื่อสำร บทบำท หน้ำที่ และควำมรบัผดิชอบดงักล่ำวต่อคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรชุดย่อย ฝ่ำยจดักำร และพนักงำนของ
บรษิทั เพื่อใหค้ณะกรรมกำรและทุกฝ่ำยไดเ้ขำ้ใจในบทบำทและตระหนักถงึหน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ ในฐำนะผูน้ ำองคก์ร  

บรษิทัมกีำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบ  เพื่อท ำหน้ำทีส่นบัสนุน ตรวจสอบและก ำกบัดูแล กำรปฏบิตังิำนและกำร
บรหิำรงำนใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย นโยบำย แผนงำน และงบประมำณประจ ำปีทีก่ ำหนด และบรษิทัไดก้ ำหนดขอบเขตอ ำนำจ
หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรชุดยอ่ยและประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรไวอ้ย่ำงชดัเจน  

นอกจำกน้ี บรษิทัไดจ้ดัท ำกฎบตัรส ำหรบัคณะกรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย และด ำเนินกำรใหค้ณะ 
กรรมกำรบรษิทัและคณะกรรมกำรชุดยอ่ย ไดร้บัทรำบเกีย่วกบักฎบตัรดงักล่ำว รวมถงึก ำหนดใหม้กีำรทบทวนกฎบตัรดงักล่ำว
อยำ่งสม ่ำเสมอ เพื่อจะไดแ้กไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัทศิทำงของบรษิทั นอกจำกน้ีบรษิทัไดม้กีำรจดัท ำจรยิธรรมทำงธรุกจิและนโยบำย
เกีย่วกบักำรก ำกบัดแูลกจิกำรเพื่อเป็นแนวปฏบิตัใินกำรก ำกบัดูแลกจิกำรใหม้กีำรประกอบธรุกจิอยำ่งมจีรยิธรรม เคำรพสทิธแิละ
มคีวำมรบัผดิชอบต่อผูถ้อืหุน้ และผูม้สีว่นไดเ้สยี และด ำเนินธุรกจิที่เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม รวมทัง้สำมำรถปรบัตวั
ไดภ้ำยใตปั้จจยักำรเปลีย่นแปลง  

หลกัปฏิบติั 2  ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน  

คณะกรรมกำรบรษิทัมกีำรก ำหนดวสิยัทศัน์ พนัธกจิ และคำ่นิยมขององคก์รทีช่ดัเจน และสอดคลอ้งกบัทศิทำงของ
องคก์ร รวมถงึเป้ำหมำยกำรด ำเนินธรุกจิ เพื่อสื่อสำรใหก้บัผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ำยเขำ้ใจในวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยหลกัของ
องคก์ร และเพื่อใหบุ้คลำกรในทุกระดบัขององคก์รยดึถอืเป็นหลกัในกำรปฏบิตัหิน้ำทีเ่พื่อบรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว ้ 

บรษิทัมนีโยบำยใหค้วำมส ำคญักบักำรเสรมิสรำ้งรำกฐำนของบรษิทัใหแ้ขง็แกรง่ (Strengthening Foundations) เพื่อ
กำรเตบิโตของกลุ่มบรษิทั มุง่เน้นในเรื่องกำรสรำ้งวฒันธรรมองคก์ร รวมถงึสง่เสรมิใหม้กีำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยทีีม่ ี
ประสทิธภิำพมำใชใ้นกจิกำรเพื่อสรำ้งควำมพอใจสงูสดุใหก้บัลูกคำ้ รวมทัง้ก ำกบัดแูลใหม้กีำรใชท้รพัยส์นิของบรษิทัอยำ่งมี
ประสทิธภิำพและประสทิธผิลสงูสุด 

บรษิทัมนีโยบำยทีจ่ะทบทวนและพจิำรณำก ำหนดแผนกลยทุธแ์ละงบประมำณทุกปี เพื่อใหม้ ัน่ใจวำ่    แผนกลยทุธแ์ละ 
งบประมำณดงักล่ำวสอดคลอ้งกบัสภำพเศรษฐกจิและศกัยภำพขององคก์ร และมอบหมำยใหป้ระธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรมหีน้ำทีใ่น
กำรก ำกบัดแูลและตดิตำมกำรปฏบิตังิำนใหเ้ป็นไปตำมกลยทุธแ์ละงบประมำณทีก่ ำหนด  

หลกัปฏิบติั 3  เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล  

บรษิทัมนีโยบำยก ำหนดโครงสรำ้งคณะกรรมกำรใหเ้หมำะสมสอดคล้องกบัธรุกจิและขนำดของบรษิทั และเป็นไปตำมที่
กฎหมำยก ำหนด โดยประกอบดว้ยกรรมกำรจ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 5 คน ซึง่เป็นผูท้รงคุณวฒุทิีม่คีณุสมบตั ิทกัษะ ควำมเชี่ยวชำญ 
และประสบกำรณ์ทีเ่ป็นประโยชน์กบับรษิทัอนัประกอบดว้ยทกัษะทำงดำ้นธรุกจิกำรศกึษำ  ดำ้นบญัชแีละกำรเงนิ และดำ้น       

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

กำรลงทุน เพื่อใหม้คีวำมหลำกหลำยในโครงสรำ้งของคณะกรรมกำร (Board Diversity) รวมทัง้ตอ้งเป็นบุคคลมคีณุธรรม 
จรยิธรรมตลอดจนมทีศันคตทิีด่ตี่อองคก์ร นอกจำกน้ี องคป์ระกอบของคณะกรรมกำรบรษิทัจะตอ้งมสีดัสว่นระหวำ่งกรรมกำรที่
เป็นผูบ้รหิำรและกรรมกำรทีไ่มเ่ป็นผูบ้รหิำรทีส่ะทอ้นอ ำนำจทีถ่่วงดุลอย่ำงเหมำะสม และมจี ำนวนกรรมกำรอสิระเกนิกวำ่กึง่หน่ึง
ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด  

ในกำรก ำหนดคุณสมบตัขิองกรรมกำรอสิระบรษิทัจะพจิำรณำจำกหลกัเกณฑต์ำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบั ดลำด
ทุนเป็นหลกั แต่บรษิทัมนีโยบำยก ำหนดคณุสมบตัขิองกรรมกำรอสิระของบรษิทัทีม่ำกกวำ่หลกัเกณฑต์ำมประกำศคณะกรรมกำร
ก ำกบัตลำดทุนก ำหนด ดงัน้ี 

 ต้องถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจ ำนวนหุ้นทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิัท บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทั
ร่วม ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอืผูม้อี ำนำจควบคุมของบรษิทั ทัง้น้ี ใหน้ับรวมกำรถอืหุน้ของผูท้ี่เกี่ยวขอ้งของกรรมกำร
อสิระรำยนัน้ๆ ดว้ย 

 ไม่เป็นกรรมกำรที่เป็นผูบ้รหิำร ไม่เป็นพนักงำนหรอืลูกจำ้ง หรอืที่ปรกึษำด้ำนอื่นใดที่ไดร้บั ผลตอบแทนประจ ำ
จำกบรษิทั หรอืเป็นที่ปรกึษำส่วนตวัของผู้มอี ำนำจบรหิำรของบรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืบรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง 
โดยตอ้งไมม่ผีลประโยชน์หรอืสว่นไดเ้สยีในลกัษณะดงักล่ำวขำ้งตน้เป็นเวลำไม่น้อยกวำ่ 3 ปี 

 ไมม่คีวำมสมัพนัธท์ำงธรุกจิ เช่น เป็นลูกคำ้ คูค่ำ้ เจำ้หน้ีกำรคำ้ เจำ้หน้ีเงนิกู ้และลูกหน้ีเงนิกู ้เป็นตน้ รวมทัง้ไม่มี
ผลประโยชน์หรอืส่วนไดเ้สยี ไม่ว่ำทำงตรงหรอืทำงอ้อมในด้ำนกำรเงนิและ กำรบรหิำรงำนของบรษิทั บรษิทัใน
เครอื บรษิทัรว่ม หรอืบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ในลกัษณะทีจ่ะท ำใหข้ำดควำมเป็นอสิระ 

 ไม่เป็นญำตสินิท หรอืมคีวำมสมัพนัธอ์ื่นที่อำจท ำใหข้ำดควำมเป็นอสิระกบัผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบริษทั 
บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืบรษิทัที่เกี่ยวขอ้ง รวมทัง้ไม่ไดร้บักำรแต่งตัง้ใหเ้ป็นตวัแทนเพื่อรกัษำผลประโยชน์
ของผูบ้รหิำรหรอืผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ 

 ไมเ่ป็น หรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้และไม่เป็นผู้
ถือหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอิสระ ผู้บรหิำร หรอืหุ้นส่วนผู้จดักำรของส ำนักงำนสอบบญัชีซึ่งมี
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้สงักดัอยู ่เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำร
มลีกัษณะดงักล่ำว มำแลว้ไมน้่อยกวำ่ 3 ปี ก่อนวนัทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้เป็นกรรมกำรอสิระ 

บรษิทัมนีโยบำยแต่งตัง้กรรมกำรอสิระ 1 คนใหด้ ำรงต ำแหน่งประธำนกรรมกำรของบรษิทั และจะไมเ่ป็นบุคคลคน
เดยีวกบัประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และไม่ด ำรงต ำแหน่งใดๆ ในคณะกรรมกำรชุดยอ่ย เพื่อใหเ้กดิควำมชดัเจนใหด้ำ้นควำม
รบัผดิชอบระหวำ่งกำรก ำหนดนโยบำย กำรก ำกบัดูแลและกำรบรหิำรงำนประจ ำ  

บรษิทัก ำหนดใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัไมน้่อยกวำ่ 6 ครัง้ต่อปี และกรรมกำรจะตอ้งเขำ้ รว่มประชุม
คณะกรรมกำรทุกครัง้เวน้แต่มเีหตุจ ำเป็น แต่ไมน้่อยกวำ่รอ้ยละ 75 ของจ ำนวนกำรประชุมคณะ กรรมกำรทัง้หมดทีจ่ดัขึน้ในปี
นัน้ๆ และเพื่อใหก้รรมกำรสำมำรถอุทศิเวลำส ำหรบักำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นบรษิทัไดอ้ยำ่งเพยีงพอและมปีระสทิธภิำพ กรรมกำรแต่ละ
คนจะสำมำรถไปด ำรงต ำแหน่งในบรษิทัอื่นไดจ้ะตอ้งเป็น ไปตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 กรรมกำรสำมำรถด ำรงต ำแหน่งในบรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) บรษิทัยอ่ยและ บรษิทัรว่มได้ 
 กรรมกำรแต่ละคนจะสำมำรถไปด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นได้รวมแล้วไม่เกนิ 5 บรษิทั และ

กรรมกำรทีเ่ป็นผูบ้รหิำรแต่ละคนจะสำมำรถไปด ำรงต ำแหน่งในบรษิทัจดทะเบยีนอื่นไดร้วม แลว้ไมเ่กนิ 2 บรษิทั  
 กรรมกำรตอ้งไมป่ระกอบกจิกำร เขำ้เป็นหุน้สว่น หรอืด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัอื่น ทีป่ระกอบกจิกำรอนัมี

สภำพอย่ำงเดยีวกนั และเป็นกำรแข่งขนักบักจิกำรของบรษิทั เวน้แต่ จะแจง้ใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุน้ทรำบก่อนทีจ่ะมี
มตแิต่งตัง้ ทัง้น้ี ยกเวน้กำรเป็นกรรมกำรของ บรษิทัยอ่ย 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

บรษิทัจะเปิดเผยขอ้มลูของกรรมกำรและผูบ้รหิำร อำท ิอำย ุประวตักิำรศกึษำ ประสบกำรณ์ สดัสว่นกำรถอืหุน้ จ ำนวน
ปีทีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร จ ำนวนครัง้ทีเ่ขำ้รว่มประชุม กำรด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น บทบำทหน้ำทีแ่ละ
ควำมรบัผดิชอบ และรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนของ คณะกรรมกำรชุดยอ่ยในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และ
รำยงำนประจ ำปีของบรษิทั 

เพื่อใหก้ำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรของบรษิทัมกีระบวนกำรที่ชดัเจน คณะกรรมกำรบรษิทัจะท ำหน้ำที่ ในกำรสรรหำ
บุคคลซึ่งมคีวำมรู ้ควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมและสำมำรถปฏบิตัิหน้ำที่ที่ เป็นประโยชน์กบัธุรกจิของบรษิทัตำม
หลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนที่ก ำหนด เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมกำรและ/หรอืที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำแต่งตัง้ใหด้ ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทั และบรษิทัไดม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูคำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรบรษิทั ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวั
เงนิ ในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ทุกปี 

นอกจำกน้ี บรษิทัมกีำรแต่งตัง้เลขำนุกำรบรษิทัเพื่อดูแลและใหค้ ำแนะน ำแก่กรรมกำรและผูบ้รหิำร เกีย่วกบักำรปฏบิตัิ
ตำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนด กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของบรษิทัและติดตำมดูแลใหม้กีำร ปฏบิตัอิย่ำงถูกต้องและสม ่ำเสมอ และ
รบัผดิชอบในกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัและกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้ดูแลประสำนงำนให้มกีำรปฏิบตัติำมมตขิองที่
ประชุมดงักล่ำว รวมถงึหน้ำทีอ่ื่นใดตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

หลกัปฏิบติั 4  สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 

บรษิทัมกีำรก ำหนดแผนผูส้บืทอดต ำแหน่งส ำหรบัต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรซึ่งเป็นผูบ้รหิำรสูงสุดขององค์กร 
เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงต่อเน่ือง และมนีโยบำยที่จะจ่ำยค่ำตอบแทน ให้เหมำะสมเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กบัประธำน
เจำ้หน้ำที่บรหิำรและผู้บรหิำรที่มคีวำมส ำคญักบัองคก์รมคีวำมตัง้ใจในกำรท ำงำนเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทั 

บรษิทัมนีโยบำยจะจดัใหม้กีำรเสรมิควำมรูใ้หแ้ก่กรรมกำร และผูบ้ริหำรทีส่ ำคญั โดยจดัสรรใหแ้ต่ละท่ำนเขำ้ร่วมกำร
อบรม ซึง่จดัโดยหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อเสรมิสรำ้งควำมรูแ้ละมมุมองใหม่ๆ  รวมถงึจดัใหม้โีครงกำรส ำหรบัพฒันำผูบ้รหิำรเพื่อ
ประโยชน์ในกำรพจิำรณำประกอบแผนกำรสบืทอดงำน และคูม่อืกรรมกำร และจดัใหม้กีำรปฐมนิเทศกรรมกำรเขำ้ใหม ่ เพื่อให้
กรรมกำรทีเ่ขำ้ใหมไ่ดร้บัทรำบขอ้มลู ของบรษิทัและขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรประกอบธรุกิจของบรษิทั รวมถงึกฎระเบยีบต่ำงๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีำรประเมนิผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และผูบ้รหิำรทีส่ ำคญั ทุกปีอยำ่งน้อยปี
ละ 1 ครัง้ เพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรพจิำรณำจำ่ยค่ำตอบแทน และพฒันำขดีควำมสำมำรถเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรท ำงำน โดยใช้
หลกัเกณฑก์ำรประเมนิผลงำนตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัยฯ์  
 
หลกัปฏิบติั 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

ด้วยลกัษณะธุรกิจของบริษทัเป็นธุรกิจด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งจะขึ้นอยู่กบัคุณภำพในกำรให้บริกำร ด้ำนกำรศึกษำแก่
นักเรียนเป็นส ำคญั บริษทัจึงมีนโยบำยส่งเสริมให้มีกำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยีต่ำงๆ มำใช้ในกำรพฒันำคุณภำพกำร
ใหบ้รกิำรดำ้นกำรศกึษำ เพื่อใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรและสนใจ ของนกัเรยีนและผูป้กครอง 

คณะกรรมกำรบรษิทัตระหนักถงึสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีภำยใน หรอืผูม้สี่วนได้เสยี
ภำยนอก ทัง้น้ี เพื่อสรำ้งควำมเขำ้ใจอนัดแีละกำรร่วมมอืกนัระหว่ำงบรษิทั และผูม้สี่วนไดเ้สยี อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนิน
ธุรกจิและสรำ้งควำมเชื่อมัน่ รวมทัง้เพิ่มขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของบรษิทัในระยะยำว บรษิทัจงึไดม้กีำรก ำหนดนโยบำย 
และแนวปฏบิตั ิดงัน้ี 

074 รายงานประจำาปี 2561



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

บรษิทัจะเปิดเผยขอ้มลูของกรรมกำรและผูบ้รหิำร อำท ิอำย ุประวตักิำรศกึษำ ประสบกำรณ์ สดัสว่นกำรถอืหุน้ จ ำนวน
ปีทีด่ ำรงต ำแหน่งกรรมกำร จ ำนวนครัง้ทีเ่ขำ้รว่มประชุม กำรด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรในบรษิทัจดทะเบยีนอื่น บทบำทหน้ำทีแ่ละ
ควำมรบัผดิชอบ และรำยงำนผลกำรปฏบิตังิำนของ คณะกรรมกำรชุดยอ่ยในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) และ
รำยงำนประจ ำปีของบรษิทั 

เพื่อใหก้ำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรของบริษทัมกีระบวนกำรที่ชดัเจน คณะกรรมกำรบรษิทัจะท ำหน้ำที่ ในกำรสรรหำ
บุคคลซึ่งมคีวำมรู ้ควำมช ำนำญและประสบกำรณ์ที่เหมำะสมและสำมำรถปฏบิตัิหน้ำที่ที่ เป็นประโยชน์กบัธุรกจิของบรษิทัตำม
หลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนที่ก ำหนด เพื่อน ำเสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมกำรและ/หรอืที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำแต่งตัง้ใหด้ ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทั และบรษิทัไดม้กีำรเปิดเผยขอ้มลูคำ่ตอบแทนของคณะกรรมกำรบรษิทั ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวั
เงนิ ในแบบแสดงรำยกำรขอ้มลูประจ ำปี (แบบ 56-1) ทุกปี 

นอกจำกน้ี บรษิทัมกีำรแต่งตัง้เลขำนุกำรบรษิทัเพื่อดูแลและใหค้ ำแนะน ำแก่กรรมกำรและผูบ้รหิำร เกีย่วกบักำรปฏบิตัิ
ตำมกฎหมำย ขอ้ก ำหนด กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของบรษิทัและติดตำมดูแลใหม้กีำร ปฏบิตัอิย่ำงถูกต้องและสม ่ำเสมอ และ
รบัผดิชอบในกำรจดัประชุมคณะกรรมกำรบรษิทัและกำรประชุมผู้ถือหุ้น รวมทัง้ดูแลประสำนงำนให้มกีำรปฏิบตัติำมมตขิองที่
ประชุมดงักล่ำว รวมถงึหน้ำทีอ่ื่นใดตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

หลกัปฏิบติั 4  สรรหาและพฒันาผู้บริหารระดบัสงูและการบริหารบคุลากร 

บรษิทัมกีำรก ำหนดแผนผูส้บืทอดต ำแหน่งส ำหรบัต ำแหน่งประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรซึ่งเป็นผูบ้รหิำรสูงสุดขององค์กร 
เพื่อใหก้ำรด ำเนินธุรกิจเป็นไปอย่ำงต่อเน่ือง และมนีโยบำยที่จะจ่ำยค่ำตอบแทน ให้เหมำะสมเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กบัประธำน
เจำ้หน้ำที่บรหิำรและผู้บรหิำรที่มคีวำมส ำคญักบัองคก์รมคีวำมตัง้ใจในกำรท ำงำนเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทั 

บรษิทัมนีโยบำยจะจดัใหม้กีำรเสรมิควำมรูใ้หแ้ก่กรรมกำร และผูบ้ริหำรทีส่ ำคญั โดยจดัสรรใหแ้ต่ละท่ำนเขำ้ร่วมกำร
อบรม ซึง่จดัโดยหน่วยงำนต่ำงๆ เพื่อเสรมิสรำ้งควำมรูแ้ละมมุมองใหม่ๆ  รวมถงึจดัใหม้โีครงกำรส ำหรบัพฒันำผูบ้รหิำรเพื่อ
ประโยชน์ในกำรพจิำรณำประกอบแผนกำรสบืทอดงำน และคูม่อืกรรมกำร และจดัใหม้กีำรปฐมนิเทศกรรมกำรเขำ้ใหม ่ เพื่อให้
กรรมกำรทีเ่ขำ้ใหมไ่ดร้บัทรำบขอ้มลู ของบรษิทัและขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรประกอบธรุกิจของบรษิทั รวมถงึกฎระเบยีบต่ำงๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

บรษิทัไดจ้ดัใหม้กีำรประเมนิผลกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร และผูบ้รหิำรทีส่ ำคญั ทุกปีอยำ่งน้อยปี
ละ 1 ครัง้ เพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรพจิำรณำจำ่ยค่ำตอบแทน และพฒันำขดีควำมสำมำรถเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำรท ำงำน โดยใช้
หลกัเกณฑก์ำรประเมนิผลงำนตำมแนวทำงของตลำดหลกัทรพัยฯ์  
 
หลกัปฏิบติั 5 ส่งเสริมนวตักรรมและการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 

ด้วยลกัษณะธุรกิจของบริษทัเป็นธุรกิจด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งจะขึ้นอยู่กบัคุณภำพในกำรให้บริกำร ด้ำนกำรศึกษำแก่
นักเรียนเป็นส ำคญั บริษทัจึงมีนโยบำยส่งเสริมให้มีกำรน ำนวตักรรมและเทคโนโลยีต่ำงๆ มำใช้ในกำรพฒันำคุณภำพกำร
ใหบ้รกิำรดำ้นกำรศกึษำ เพื่อใหส้ำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำรและสนใจ ของนกัเรยีนและผูป้กครอง 

คณะกรรมกำรบรษิทัตระหนักถงึสทิธขิองผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มไม่ว่ำจะเป็นผูม้สี่วนไดเ้สยีภำยใน หรอืผูม้สี่วนได้เสยี
ภำยนอก ทัง้น้ี เพื่อสรำ้งควำมเขำ้ใจอนัดแีละกำรร่วมมอืกนัระหว่ำงบรษิทั และผูม้สี่วนไดเ้สยี อนัจะเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนิน
ธุรกจิและสรำ้งควำมเชื่อมัน่ รวมทัง้เพิ่มขดีควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนัของบรษิทัในระยะยำว บรษิทัจงึไดม้กีำรก ำหนดนโยบำย 
และแนวปฏบิตั ิดงัน้ี 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 
1. ผู้ถือหุ้น 
 

:  บรษิทัฯ มคีวำมมุง่ม ัน่ทีจ่ะเป็นตวัแทนทีด่ขีองผูถ้อืหุน้ในกำรด ำเนินธุรกจิดว้ย ควำมระมดัระวงั 
รอบคอบซื่อสตัยส์จุรติและโปรง่ใสโดยค ำนึงถงึกำรเจรญิเตบิโต ของมลูคำ่บรษิทัในระยะยำว 

 ก ำกบัดแูลกจิกำรใหเ้ป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดแูลกจิกำรที่ด ี
 จะเปิดเผยผลประกอบกำรข้อมูลทำงกำรเงนิและรำยงำนอื่นๆ ที่ถูกต้องครบถ้วนตำมควำม

เป็นจรงิ 
 จดัใหม้รีะบบควบคมุภำยในและระบบบรหิำรควำมเสีย่งที่ครอบคลุมทุกดำ้นอย่ำงเหมำะสม 

 
2. พนักงาน              

คร-ูอาจารย ์
 

:  ใหผ้ลตอบแทนที่เป็นธรรม และเหมำะสมตำมควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมรบัผดิชอบ และผล
กำรปฏบิตังิำนของพนกังำนแต่ละคน 

 สนบัสนุนกำรพฒันำควำมสำมำรถกำรท ำงำนระดบัมอือำชพีอยำ่งต่อเน่ือง 
 กำรแต่งตัง้ กำรโยกย้ำย ตัง้อยู่บนพื้นฐำนของควำมรู้ ควำมสำมำรถ และควำมเหมำะสม 

รวมทัง้กำรกระท ำ หรอืกำรปฏบิตัขิองพนกังำนนัน้ๆ 
 ดูแลรกัษำสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนให้มีควำมปลอดภัยแก่ชีวิต สุขภำพร่ำงกำยและ  

ทรพัยส์นิของพนกังำนอยูเ่สมอ 
 รบัฟังขอ้คดิเหน็และขอ้เสนอแนะของพนกังำนทุกระดบัอยำ่งเท่ำเทยีมและเสมอภำค 
 ส่งเสริมให้พนักงำนเข้ำใจในเรื่องจรรยำบรรณและบทบำทหน้ำที่ เพื่อส่งเสริมให้เกิด 

พฤตกิรรมทีอ่ยูใ่นกรอบของจรรยำบรรณอยำ่งทัว่ถงึทัง้บรษิทัฯ 
 

3. คู่ค้า :  ปฏิบัติตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีต่อคู่ค้ำและเจ้ำหน้ี กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขได้ 
จะต้องรีบแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำเพื่อร่วมกันหำแนวทำงแก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดควำม
เสยีหำย 

 ไมเ่รยีก หรอืไมร่บั หรอืจำ่ยผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่มส่จุรติในกำรคำ้กบัคูค่ำ้ ลูกหน้ี หรอืเจำ้หน้ี 
 รำยงำนขอ้มลูทำงกำรเงนิทีถู่กตอ้ง ครบถว้น ตำมควำมเป็นจรงิ 
 

4. เจ้าหน้ี :  ปฏิบตัิตำมเงื่อนไขต่ำงๆ ที่มีต่อคู่ค้ำและเจ้ำหน้ี กรณีที่ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมเงื่อนไขได้  
จะต้องรีบแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำเพื่อร่วมกันหำแนวทำงแก้ไขและป้องกนัไม่ให้เกิดควำม 
เสยีหำย 

 ไมเ่รยีก หรอืไมร่บั หรอืจำ่ยผลประโยชน์ใดๆ ทีไ่มส่จุรติในกำรคำ้กบัคูค่ำ้ ลูกหน้ี หรอืเจำ้หน้ี 
 รำยงำนขอ้มลูทำงกำรเงนิทีถู่กตอ้ง ครบถว้น ตำมควำมเป็นจรงิ 
 

5. นักเรียน :  บ่มเพำะจรยิธรรมเชิงบวกและประสทิธภิำพกำรท ำงำนในนักเรยีนทุกคนโดยกำร ปลูกฝังให้
พวกเขำมคีุณสมบตัิในกำรเป็นตวัของตวัเอง เคำรพตนเองและผูอ้ื่นรบัผดิชอบในกำรกระท ำ
และกำรเรยีนรูข้องตนเอง 

 ปลูกฝังให้นักเรียนยอมรบัและรบัทรำบถึงควำมรบัผิดชอบต่อกำรตดัสินใจของตนเอง กำร
กระท ำสิ่งต่ำงๆ และผลที่ตำมมำ กำรมีระเบียบวินัยจะช่วยสร้ำงสภำวะกำรเรียนรู้ที่มี
ประสทิธภิำพ และช่วยในกำรพฒันำทศันคตแิละค่ำนิยมทีม่ตี่อชวีติ 

 คำดหวงัใหน้ักเรยีนทุกคนยดึถอืควำมซื่อสตัยก์ำรธ ำรงไวซ้ึ่งวฒันธรรมประเพณีและควำมเชื่อ 
ของโรงเรยีนเพื่อสง่เสรมิสภำพแวดลอ้มในกำรท ำงำนทีด่ ี

 สง่เสรมิและเน้นย ้ำพฤตกิรรมในเชงิบวกของนักเรยีนของเรำและลดพฤตกิรรมที่ไม่พงึประสงค ์
โรงเรยีนตอ้งกำรควำมรว่มมอืจำกผูป้กครองทุกคนเพื่อให ้บรรลุวตัถุประสงคน้ี์ 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 
6. ผู้ปกครอง :  รบัฟังข้อคิดเห็นของผู้ปกครอง สนับสนุนกำรสื่อสำรเเบบเปิดให้ผู้ปกครอง รำยงำนข้อมูล 

ขำ่วสำรครบถว้นตำมเวลำ 
 รกัษำขอ้มลูผูป้กครองเเละปฎบิตัอิยำ่งเครง่ครดัตำมกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
 สนับสนุนกำรพฒันำควำมรู้เพิม่ทกัษะผู้ปกครองผ่ำนกำรจดักิจกรรมของโรงเรยีน เเละของ

คณะตวัเเทนผูป้กครอง 
 ใหค้วำมรว่มมอืเเละปฎบิตัอิยำ่งเครง่ครดัตำมเจตนำรมณ์ของนโยบำยที่เกีย่วขอ้งผูป้กครอง 
 

7. คู่เเข่ง :  ประพฤตปิฏบิตัภิำยใตก้รอบกตกิำของกำรแขง่ขนัทีด่ ี
 ไม่ท ำลำยชื่อเสยีงและกล่ำวหำคู่แข่งทำงธุรกิจ ดว้ยควำมไม่สุจรติ และปรำศจำกขอ้มูลควำม

จรงิ 
 

8. ชุมชนเเละสงัคม :  ด ำเนินธรุกจิดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และ สิง่แวดลอ้ม 
 ใหก้ำรสนบัสนุนในกจิกรรมต่อสงัคม อำทเิช่น โครงกำรสอนภำษำ องักฤษใหแ้ก่ชุมชน 
 ไม่สนับสนุนกจิกรรมใดๆ ที่เป็นภยัต่อสงัคม หรอืศลีธรรมอนัดงีำม เเละหรอืเป็นกำรส่งเสรมิ 

อบำยมขุ 
 ใหค้วำมร่วมมอืและควบคุมใหม้กีำรปฏิบตัอิย่ำงเคร่งครดัตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย และ

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

หลกัปฏิบติั 6 ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม  

บรษิทัมนีโยบำยทีจ่ะจดัใหม้รีะบบควบคมุภำยในทีค่รอบคลุมทุกดำ้น ทัง้ดำ้นกำรเงนิ และกำรปฏบิตังิำน ใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำย ขอ้บงัคบั และระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง และจดัใหม้กีลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุลที่มปีระสทิธภิำพเพยีงพอในกำรปกป้อง
ดูแลรกัษำทรพัย์สินของบรษิทัอยู่เสมอ จดัให้มกีำรก ำหนดขัน้ตอนของอ ำนำจอนุมตัิ และควำมรบัผิดชอบของผู้บริหำร และ
พนกังำนทีม่กีำรตรวจสอบและถ่วงดลุซึง่กนัและกนั ก ำหนดระเบยีบกำรปฏบิตังิำนอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  

เพื่อให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในมคีวำมเป็นอสิระ สำมำรถตรวจสอบได้อย่ำงเต็มที่ บรษิทัจงึได้ว่ำจ้ำงผู้ตรวจสอบ
ภำยในอสิระ (outsource) เพื่อท ำหน้ำทีต่รวจสอบกำรปฏบิตังิำนของทุกหน่วยงำนใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีว่ำงไว ้รวมทัง้ประเมนิ
ประสทิธภิำพ และควำมเพยีงพอของกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนต่ำงๆ ในบรษิทั และใหร้ำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรง 
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และจะไดร้บักำรประเมนิผลงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

บรษิทัก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษทัฯ เป็นผู้ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) ให้
ครอบคลุมทัง้องค์กรและ ก ำกบัดูแลให้มรีะบบหรอืกระบวนกำรในกำรบรหิำรจดักำร ควำมเสี่ยงโดยมมีำตรกำรรองรบั และวธิี
ควบคมุเพื่อลดผล กระทบต่อธรุกจิของบรษิทัฯ อยำ่งเหมำะสม 

นอกจำกน้ี บรษิทัให้ควำมส ำคญักบักำรต่อต้ำนทุจรติคอร์รปัชัน่ โดยก ำหนดเป็นนโยบำยที่ ชดัเจนและสื่อสำรให้ผู้ที่
เกี่ยวขอ้งทรำบและยดึถอืปฏบิตัติำม และไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรแจง้เบำะแส และขอ้รอ้งเรยีนเพื่อเป็นกลไกในกำรก ำกบัดแูล
ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งปฏบิตัติำมนโยบำยต่ำงๆ ทีก่ ำหนดขึน้  
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6. ผู้ปกครอง :  รบัฟังข้อคิดเห็นของผู้ปกครอง สนับสนุนกำรสื่อสำรเเบบเปิดให้ผู้ปกครอง รำยงำนข้อมูล 

ขำ่วสำรครบถว้นตำมเวลำ 
 รกัษำขอ้มลูผูป้กครองเเละปฎบิตัอิยำ่งเครง่ครดัตำมกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 
 สนับสนุนกำรพฒันำควำมรู้เพิม่ทกัษะผู้ปกครองผ่ำนกำรจดักิจกรรมของโรงเรยีน เเละของ

คณะตวัเเทนผูป้กครอง 
 ใหค้วำมรว่มมอืเเละปฎบิตัอิยำ่งเครง่ครดัตำมเจตนำรมณ์ของนโยบำยที่เกีย่วขอ้งผูป้กครอง 
 

7. คู่เเข่ง :  ประพฤตปิฏบิตัภิำยใตก้รอบกตกิำของกำรแขง่ขนัทีด่ ี
 ไม่ท ำลำยชื่อเสยีงและกล่ำวหำคู่แข่งทำงธุรกิจ ดว้ยควำมไม่สุจรติ และปรำศจำกขอ้มูลควำม

จรงิ 
 

8. ชุมชนเเละสงัคม :  ด ำเนินธรุกจิดว้ยควำมรบัผดิชอบต่อชุมชน สงัคม และ สิง่แวดลอ้ม 
 ใหก้ำรสนบัสนุนในกจิกรรมต่อสงัคม อำทเิช่น โครงกำรสอนภำษำ องักฤษใหแ้ก่ชุมชน 
 ไม่สนับสนุนกจิกรรมใดๆ ที่เป็นภยัต่อสงัคม หรอืศลีธรรมอนัดงีำม เเละหรอืเป็นกำรส่งเสรมิ 

อบำยมขุ 
 ใหค้วำมร่วมมอืและควบคุมใหม้กีำรปฏิบตัอิย่ำงเคร่งครดัตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย และ

กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

หลกัปฏิบติั 6 ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคมุภายในท่ีเหมาะสม  

บรษิทัมนีโยบำยทีจ่ะจดัใหม้รีะบบควบคมุภำยในทีค่รอบคลุมทุกดำ้น ทัง้ดำ้นกำรเงนิ และกำรปฏบิตังิำน ใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำย ขอ้บงัคบั และระเบยีบที่เกี่ยวขอ้ง และจดัใหม้กีลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุลที่มปีระสทิธภิำพเพยีงพอในกำรปกป้อง
ดูแลรกัษำทรพัย์สินของบรษิทัอยู่เสมอ จดัให้มกีำรก ำหนดขัน้ตอนของอ ำนำจอนุมตัิ และควำมรบัผิดชอบของผู้บริหำร และ
พนกังำนทีม่กีำรตรวจสอบและถ่วงดลุซึง่กนัและกนั ก ำหนดระเบยีบกำรปฏบิตังิำนอย่ำงเป็นลำยลกัษณ์อกัษร  

เพื่อใหห้น่วยงำนตรวจสอบภำยในมคีวำมเป็นอสิระ สำมำรถตรวจสอบไดอ้ย่ำงเต็มที่ บรษิทัจงึได้ว่ำจ้ำงผู้ตรวจสอบ
ภำยในอสิระ (outsource) เพื่อท ำหน้ำทีต่รวจสอบกำรปฏบิตังิำนของทุกหน่วยงำนใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบทีว่ำงไว ้รวมทัง้ประเมนิ
ประสทิธภิำพ และควำมเพยีงพอของกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนต่ำงๆ ในบรษิทั และใหร้ำยงำนผลกำรตรวจสอบโดยตรง 
ต่อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และจะไดร้บักำรประเมนิผลงำนจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

บรษิทัก ำหนดให้คณะกรรมกำรบริษทัฯ เป็นผู้ก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk Management) ให้
ครอบคลุมทัง้องค์กรและ ก ำกบัดูแลให้มรีะบบหรอืกระบวนกำรในกำรบรหิำรจดักำร ควำมเสี่ยงโดยมมีำตรกำรรองรบั และวธิี
ควบคมุเพื่อลดผล กระทบต่อธรุกจิของบรษิทัฯ อยำ่งเหมำะสม 

นอกจำกน้ี บรษิทัให้ควำมส ำคญักบักำรต่อต้ำนทุจรติคอร์รปัชัน่ โดยก ำหนดเป็นนโยบำยที่ ชดัเจนและสื่อสำรให้ผู้ที่
เกี่ยวขอ้งทรำบและยดึถอืปฏบิตัติำม และไดก้ ำหนดนโยบำยในกำรแจง้เบำะแส และขอ้รอ้งเรยีนเพื่อเป็นกลไกในกำรก ำกบัดแูล
ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งปฏบิตัติำมนโยบำยต่ำงๆ ทีก่ ำหนดขึน้  

 

 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

หลกัปฏิบติั 7 รกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล 

บรษิทัมุง่ม ัน่ทีจ่ะดแูลใหม้กีำรปฏบิตัติำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรเปิดเผยขอ้มลู โดยบรษิทัจะ
ใหค้วำมส ำคญักบักำรเปิดเผยอย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน และโปร่งใสทัง้ขอ้มูลของบรษิทั ขอ้มูลทำงกำรเงนิ และขอ้มูลทัว่ไปที่มใิช่
ขอ้มลูทำงกำรเงนิ เพื่อใหผู้ท้ี่เกีย่วขอ้งทัง้หมดไดร้บัทรำบขอ้มลูอยำ่งเท่ำเทยีมกนั ดงัน้ี 

1  เปิดเผยโครงสรำ้งผูถ้อืหุน้อย่ำงโปรง่ใส  
2  รำยงำนประจ ำปีจะตอ้งไดเ้ปิดเผยขอ้มลูอยำ่งน้อย ดงัน้ี 

- ฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน 
- ลกัษณะกำรประกอบธรุกจิและภำวะกำรแขง่ขนั 
- ควำมเสีย่งในกำรด ำเนินธุรกจิของบรษิทั 
- ประวตัขิองคณะกรรมกำรและผูบ้รหิำร 
- กำรระบุวำ่กรรมกำรรำยใดเป็นกรรมกำรอสิระ 
- กำรเปิดเผยหลกัเกณฑก์ำรจ่ำยคำ่ตอบแทนกรรมกำร 
- นโยบำยและหลกัเกณฑก์ำรจำ่ยคำ่ตอบแทนของผูบ้รหิำรระดบัสงู 
- กำรเปิดเผยคำ่ตอบแทนกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
- กำรเปิดเผยจ ำนวนครัง้ของกำรเขำ้รว่มประชุมของกรรมกำรแต่ละคน 

3  กำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูหรอื ขออนุมตัจิำกผูถ้อืหุน้ตำมขอ้ก ำหนดของ
ประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนก ำหนดก่อนที่จะท ำรำยกำรดงักล่ำว โดยจะต้องมขีอ้มูลอย่ำงน้อยดงัน้ี 
ชื่อของบุคคลที่มกีำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั ควำมสมัพนัธ ์ลกัษณะของรำยกำร เงื่อนไข นโยบำยรำคำ มูลค่ำ
ของรำยกำร และเหตุผลของกำรท ำรำยกำร 

4  กรรมกำรและผู้บรหิำรรำยงำนกำรถือครอง และ/หรอื เปลี่ยนแปลง หลกัทรพัย์ต่อส ำนักงำน คณะกรรมกำร 
กลต. ตำมมำตรำ 59 แห่งพระรำชบญัญตัิหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ พ .ศ. 2535 และต้องรำยงำนให้ที่
ประชุมคณะกรรมกำรทรำบเป็นประจ ำทุกปี 

5  หำกบริษัทมีข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับกิจกำรของบริษัท  เช่น กำรเข้ำท ำรำยกำรใดๆ หรือมี
เหตุกำรณ์ส ำคญัเกิดขึ้น และผูถ้อืหุน้ควรจะรบัทรำบ แมว้่ำไม่เขำ้หลกัเกณฑ์กำรขอมติจำกที่ประชุมผู้ถอืหุน้หรอื
กฎหมำยไมไ่ดบ้งัคบัใหเ้ปิดเผย บรษิทัจะเปิดเผยขอ้มลูนัน้ใหผู้ถ้อืหุน้หรอืนกัลงทุนอื่นๆ ทรำบผำ่นทำงเวบ็ไซต์
ของบรษิทัหรอืตลำดหลกัทรพัยฯ์  

คณะกรรมกำรบรษิทัจะเป็นผู้รบัผดิชอบในกำรจดัท ำรำยงำนประจ ำปี แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) 
รำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทั และสำรสนเทศทำงกำรเงนิที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิเป็นกำร
จดัท ำตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป โดยเลือกใช้นโยบำยบญัช ีที่เหมำะสม และถอืปฏบิตัสิม ่ำเสมอ และใช้ดุลยพนิิจ
อย่ำงระมดัระวงัในกำรจดัท ำ รวมทัง้ก ำหนดให้มกีำรเปิดเผยข้อมูลส ำคญัอย่ำงเพยีงพอในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิ โดย
คณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกบัคุณภำพของรำยงำนทำงกำร เงนิ และเป็นผู้ให้
ควำมเหน็ต่อ คณะกรรมกำรบรษิทั นอกจำกน้ี บรษิทัไดว้ำ่จำ้งผูส้อบบญัชทีีม่คีวำมเป็นอสิระและมคีวำมน่ำเชื่อถอื และเป็นผูส้อบ
บญัชทีีไ่ดร้บัควำมเหน็ชอบจำกส ำนกังำนคณะกรรมกำร กลต. เป็นผูต้รวจสอบหรอื ตรวจทำนงบกำรเงนิของบรษิทั 

บรษิทัจะท ำกำรเผยแพร่ขอ้มูลสำรสนเทศของบรษิทัต่อผูถ้อืหุน้และสำธำรณชนผ่ำนช่องทำงและสื่อกำรเผยแพร่ขอ้มลู
ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและเวบ็ไซดข์องบรษิทั บรษิทัได้ให้ควำมส ำคญัและ ยดึถือปฏิบตัิอย่ำงเคร่งครดัมำโดย
ตลอด ดงัน้ี 

คณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำยใหน้ำยยวิ ฮอค โคว ประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร ท ำหน้ำทีต่ดิต่อและ ใหข้อ้มลูกบัผูถ้อืหุน้ 
นักลงทุน นักวเิครำะหห์ลกัทรพัย ์หรอืหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง รวมถงึบุคคลใดๆ ซึ่งขอ้มูลดงักล่ำวจะเป็นขอ้มลูทีถู่กต้อง ครบถ้วน 
และตรงต่อควำมเป็นจรงิ 

077บริษัท เอสไอเอสบี จำ�กัด (มห�ชน)        sisb.ac.th\\



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

หลกัปฏิบติั 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรปฏิบตัิและคุ้มครองสทิธขิองผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ทัง้ผู้ถือหุ้นที่เป็น
ผู้บรหิำรและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บรหิำร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรอืผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้ถือหุ้นรำยย่อ ย โดย
บรษิทัฯ มนีโยบำยที่จะเพิม่ทำงเลอืกในกำรประชุมใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นที่ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะให้
กรรมกำรอสิระหรอืบุคคลอื่นเขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีงแทนผูถ้อืหุน้ได ้รวมถงึเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้รำยย่อยสำมำรถเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรล่วงหน้ำในเวลำอนัสมควร  

กำรด ำเนินกำรประชุมจะเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตำมล ำดบัวำระกำรประชุม โดยจะมกีำรเสนอรำยละเอยีดใน
แต่ละวำระอย่ำงครบถ้วน พรอ้มแสดงขอ้มูลประกอบกำรพจิำรณำอย่ำงชดัเจน รวมทัง้จะไมเ่พิม่วำระกำรประชุมทีไ่ม่มกีำรแจง้ให้
ผูถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำโดยไมจ่ ำเป็น โดยเฉพำะวำระทีม่คีวำมส ำคญัทีผู่ถ้อืหุน้ ตอ้งใชเ้วลำในกำรศกึษำขอ้มลูก่อนกำรตดัสนิใจ 

นอกจำกน้ีบรษิทัฯ ตระหนักและให้ควำมส ำคญัในสทิธพิืน้ฐำนต่ำงๆ ของผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ สทิธกิำรซื้อขำยหรอืโอนหุ้น 
สทิธใินกำรที่จะได้รบัส่วนแบ่งก ำไรของกิจกำร สทิธใินกำรได้รบัข้อมูลข่ำวสำรของกิจกำรอย่ำงเพยีงพอ สทิธใินกำรเข้ำร่วม
ประชุมเพื่อใช้สทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละเรื่อง ทีม่ผีลกระทบต่อ
บรษิทัฯ เช่น กำรจดัสรรเงนิปันผล กำรก ำหนดหรอืกำรแก้ไขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิและขอ้บงัคบั กำรลดทุนหรอืเพิม่
ทุน เป็นตน้  

นอกเหนือจำกสทิธพิื้นฐำนต่ำงๆ ข้ำงต้นแล้ว บรษิทัฯ ยงัได้ด ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ที่เป็นกำรส่งเสรมิ และอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้   

1. จดัสง่หนงัสอืนดัประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมอยำ่งน้อย 7 วนั โดยจะระบุวนั เวลำ สถำนที่ 
และวำระกำรประชุม ตลอดจนขอ้มลูประกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีต่อ้งตดัสนิใจในที่ประชุมอยำ่งครบถว้น  

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถ มอบฉันทะให้ 
กรรมกำรอสิระหรอืบุคคลใดๆ เขำ้รว่มประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใด ที ่บรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่ไปพร้อม
หนงัสอืนดัประชุม 

3. เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถำม แสดงควำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งเตม็ที ่และอสิระ  

4. เมื่อกำรประชุมแล้วเสรจ็ บรษิทัฯ จะจดัท ำรำยงำนกำรประชุมโดยแสดงขอ้มลูอย่ำงถูกตอ้ง ครบถ้วน เพื่อให้
ผูถ้อืหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้

บรษิทัฯ จะระบุควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไวใ้นหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และจดัส่งหนังสอืนัด ประชุมผูถ้อื
หุน้ล่วงหน้ำใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ภำยในระยะเวลำที ่ก.ล.ต. หรอืตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้มเีวลำศกึษำขอ้มูลล่วงหน้ำก่อน
กำรประชุม นอกจำกน้ี ผูถ้ือหุน้จะไดร้บัขอ้มลูข่ำวสำรผ่ำนทำงสื่ออเิล็กทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัย ์เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และ
กำรลงข่ำวสำรในหนังสอืพมิพต์ำมพระรำชบญัญตั ิมหำชนจ ำกดั ทัง้น้ี บรษิทัฯ มนีโยบำยที่จะใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯ เขำ้ร่วม
กำรประชุมผูถ้อืหุน้โดยพรอ้มเพรยีงกนั โดยเฉพำะ ประธำนอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ เช่น ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เป็นตน้ เพื่อ
รว่มชีแ้จงหรอืตอบขอ้ซกัถำมของผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชุม 

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดมำตรกำรป้องกนักำรใช้ขอ้มูลภำยในโดยมชิอบ ( Insider Trading) ของ
บุคคลที่เกี่ยวขอ้งซึ่งรวมถึง กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน และลูกจำ้ง รวมตลอดถงึ คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิำวะของ
บุคคลดงักล่ำวทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลู รวมถงึไดก้ ำหนดบทลงโทษ เกีย่วกบักำรเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ หรอืน ำขอ้มลูของบรษิทัฯ 
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไวแ้ล้วตำมนโยบำยกำรป้องกนักำรน ำขอ้มูลภำยในไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้ไดใ้หค้วำมรูแ้ก่กรรมกำร
และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ เกีย่วกบัภำระหน้ำทีใ่นกำรรำยงำน กำรถอืครองหลกัทรพัย ์ในบรษิทัฯ ของตนเอง คูส่มรส และบุตรทีย่งั

078 รายงานประจำาปี 2561
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หลกัปฏิบติั 8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 

บรษิทัฯ มนีโยบำยในกำรปฏิบตัิและคุ้มครองสทิธขิองผู้ถือหุ้นทุกรำยอย่ำงเท่ำเทียมและเป็นธรรม ทัง้ผู้ถือหุ้นที่เป็น
ผู้บรหิำรและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บรหิำร ผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยหรอืผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรอืผู้ถือหุ้นรำยย่อ ย โดย
บรษิทัฯ มนีโยบำยที่จะเพิม่ทำงเลอืกในกำรประชุมใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นที่ไม่สำมำรถเขำ้ร่วมประชุมด้วยตนเอง สำมำรถมอบฉันทะให้
กรรมกำรอสิระหรอืบุคคลอื่นเขำ้ร่วมประชุมและออกเสยีงแทนผูถ้อืหุน้ได ้รวมถงึเปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้รำยย่อยสำมำรถเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรล่วงหน้ำในเวลำอนัสมควร  

กำรด ำเนินกำรประชุมจะเป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตำมล ำดบัวำระกำรประชุม โดยจะมกีำรเสนอรำยละเอยีดใน
แต่ละวำระอย่ำงครบถ้วน พรอ้มแสดงขอ้มูลประกอบกำรพจิำรณำอย่ำงชดัเจน รวมทัง้จะไมเ่พิม่วำระกำรประชุมทีไ่ม่มกีำรแจง้ให้
ผูถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำโดยไมจ่ ำเป็น โดยเฉพำะวำระทีม่คีวำมส ำคญัทีผู่ถ้อืหุน้ ตอ้งใชเ้วลำในกำรศกึษำขอ้มลูก่อนกำรตดัสนิใจ 

นอกจำกน้ีบรษิทัฯ ตระหนักและให้ควำมส ำคญัในสทิธพิืน้ฐำนต่ำงๆ ของผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ สทิธกิำรซื้อขำยหรอืโอนหุ้น 
สทิธใินกำรที่จะได้รบัส่วนแบ่งก ำไรของกิจกำร สทิธใินกำรได้รบัข้อมูลข่ำวสำรของกิจกำรอย่ำงเพยีงพอ สทิธใินกำรเข้ำร่วม
ประชุมเพื่อใช้สทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อแต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมกำร แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละเรื่อง ทีม่ผีลกระทบต่อ
บรษิทัฯ เช่น กำรจดัสรรเงนิปันผล กำรก ำหนดหรอืกำรแก้ไขขอ้บงัคบัและหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิและขอ้บงัคบั กำรลดทุนหรอืเพิม่
ทุน เป็นตน้  

นอกเหนือจำกสทิธพิื้นฐำนต่ำงๆ ข้ำงต้นแล้ว บรษิทัฯ ยงัได้ด ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ ที่เป็นกำรส่งเสรมิ และอ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรใชส้ทิธขิองผูถ้อืหุน้   

1. จดัสง่หนงัสอืนดัประชุมใหผู้ถ้อืหุน้ทรำบล่วงหน้ำก่อนวนัประชุมอยำ่งน้อย 7 วนั โดยจะระบุวนั เวลำ สถำนที่ 
และวำระกำรประชุม ตลอดจนขอ้มลูประกอบทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรื่องทีต่อ้งตดัสนิใจในที่ประชุมอยำ่งครบถว้น  

2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ บริษัทฯ เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถ มอบฉันทะให้ 
กรรมกำรอสิระหรอืบุคคลใดๆ เขำ้รว่มประชุมแทนตนได ้โดยใชห้นังสอืมอบฉันทะแบบหน่ึงแบบใด ที ่บรษิทัฯ ไดจ้ดัสง่ไปพร้อม
หนงัสอืนดัประชุม 

3. เปิดโอกำสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถำม แสดงควำมคดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่ำงๆ ไดอ้ยำ่งเตม็ที ่และอสิระ  

4. เมื่อกำรประชุมแล้วเสรจ็ บรษิทัฯ จะจดัท ำรำยงำนกำรประชุมโดยแสดงขอ้มลูอย่ำงถูกตอ้ง ครบถ้วน เพื่อให้
ผูถ้อืหุน้สำมำรถตรวจสอบได ้

บรษิทัฯ จะระบุควำมเหน็ของคณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไวใ้นหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้ และจดัส่งหนังสอืนัด ประชุมผูถ้อื
หุน้ล่วงหน้ำใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ภำยในระยะเวลำที ่ก.ล.ต. หรอืตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนด เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้มเีวลำศกึษำขอ้มูลล่วงหน้ำก่อน
กำรประชุม นอกจำกน้ี ผูถ้ือหุน้จะไดร้บัขอ้มลูข่ำวสำรผ่ำนทำงสื่ออเิล็กทรอนิกสข์องตลำดหลกัทรพัย ์เวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ และ
กำรลงข่ำวสำรในหนังสอืพมิพต์ำมพระรำชบญัญตั ิมหำชนจ ำกดั ทัง้น้ี บรษิทัฯ มนีโยบำยที่จะใหค้ณะกรรมกำรบริษทัฯ เขำ้ร่วม
กำรประชุมผูถ้อืหุน้โดยพรอ้มเพรยีงกนั โดยเฉพำะ ประธำนอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ เช่น ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เป็นตน้ เพื่อ
รว่มชีแ้จงหรอืตอบขอ้ซกัถำมของผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชุม 

นอกจำกน้ี คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดมำตรกำรป้องกนักำรใช้ขอ้มูลภำยในโดยมชิอบ ( Insider Trading) ของ
บุคคลที่เกี่ยวขอ้งซึ่งรวมถึง กรรมกำร ผูบ้รหิำร พนักงำน และลูกจำ้ง รวมตลอดถงึ คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิำวะของ
บุคคลดงักล่ำวทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลู รวมถงึไดก้ ำหนดบทลงโทษ เกีย่วกบักำรเปิดเผยขอ้มลูของบรษิทัฯ หรอืน ำขอ้มลูของบรษิทัฯ 
ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนไวแ้ล้วตำมนโยบำยกำรป้องกนักำรน ำขอ้มูลภำยในไปใช้ประโยชน์ รวมทัง้ไดใ้หค้วำมรูแ้ก่กรรมกำร
และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ เกีย่วกบัภำระหน้ำทีใ่นกำรรำยงำน กำรถอืครองหลกัทรพัย ์ในบรษิทัฯ ของตนเอง คูส่มรส และบุตรทีย่งั
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ไมบ่รรลุนิตภิำวะ ตลอดจนกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถอืครองหลกัทรพัย ์ต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัยต์ำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัย ์และตลำดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
 

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย 
โครงสร้ำงกรรมกำรของบรษิทัฯ ประกอบด้วย คณะกรรมกำรบริษทัฯ  คณะกรรมกำรชุดย่อย 1 ชุด คอื คณะกรรมกำร

ตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมมำตรำ 68 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และตำมประกำศ
คณะกรรมกำรตลำดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง ทัง้น้ี ขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องคณะกรรมกำรชุดต่ำงๆ ของบรษิทัฯ มดีงัน้ี 

 
9.2.1  ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทัฯ 

1. คณะกรรมกำรมีอ ำนำจและหน้ำที่และควำมรบัผิดชอบในกำรบริหำรจดักำรและด ำเนินกิจกำรของ  
บรษิทัฯ ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย วตัถุประสงค ์และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ตลอดจนมตขิองที่ประชุมผูถ้อืหุน้ที่ชอบดว้ยกฎหมำย
ดว้ยควำมซื่อสตัย ์สจุรติและระมดัระวงัรกัษำผลประโยชน์ของบรษิทัฯ 

2. จดัให้มกีำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมญัประจ ำปี ภำยใน 4 เดอืนนับแต่วนัสิ้นสุด รอบระยะ 
เวลำบญัชขีองบรษิทัฯ 

3. จดัใหม้กีำรประชุมคณะกรรมกำรอยำ่งน้อย 3 เดอืนต่อครัง้ 
4. ด ำเนินกำรใหบ้รษิทัมรีะบบกำรบญัชทีีเ่หมำะสมและมปีระสทิธภิำพ และจดัใหม้กีำรรำยงำนทำงกำรเงนิ

และ กำรสอบบญัชทีีม่คีวำมน่ำเชื่อถอืได ้รวมทัง้จดัใหม้รีะบบกำรควบคมุภำยใน กำรตรวจสอบภำยใน ทีเ่พยีงพอและเหมำะสม 
5. จดัใหม้กีำรท ำงบแสดงฐำนะกำรเงนิและงบก ำไรขำดทุนของบรษิทัฯ ณ วนัสิน้สุดรอบระยะเวลำบญัชี 

ของบรษิทัฯ ซึง่ผูส้อบบญัชตีรวจสอบแลว้และน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำและอนุมตัิ 
6. ก ำหนดเป้ำหมำย แนวทำง นโยบำย แผนงำนกำรด ำเนินธุรกิจ และงบประมำณของกลุ่มบริษัทฯ 

รวมถึงควบคุม ก ำกบัดูแล (Monitoring and Supervision) กำรบรหิำรและกำรจดักำรของกลุ่มบรษิทัฯ ให้เป็นไปตำมนโยบำย
แผนงำนและงบประมำณที่ก ำหนดไว้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ และสอดคล้องกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกำศข้อบงัคบัและ
หลกัเกณฑต่์ำงๆ ที่เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส ำนักงำน คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย์ 
และตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย อำทเิช่น กำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั กำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิทีส่ ำคญั เท่ำที่
ไมข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมำยอื่น  

7. พจิำรณำทบทวน ตรวจสอบ และอนุมตัแิผนกำรขยำยธุรกิจ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ ตลอดจนกำร 
เขำ้รว่มลงทุนกบัผูป้ระกอบกำรรำยอื่นๆ ทีเ่สนอโดยฝ่ำยบรหิำร  

8. ตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนใหเ้ป็นไปตำมแผนงำนและงบประมำณอย่ำงต่อเน่ือง 
9. พจิำรณำก ำหนดนโยบำยดำ้นกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Risk Management) ใหค้รอบคลุมทัง้องคก์รและ 

ก ำกบัดูแลใหม้รีะบบหรอืกระบวนกำรในกำรบรหิำรจดักำรควำมเสีย่งโดยมมีำตรกำรรองรบัและวธิคีวบคุมเพื่อลดผลกระทบต่อ
ธรุกจิของบรษิทัอยำ่งเหมำะสม 

10. พิจำรณำก ำหนดโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน มีอ ำนำจในกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรชุดย่อย ประธำน
กรรมกำรบรหิำร และคณะอนุกรรมกำรชุดอื่นตำมควำมเหมำะสม รวมถงึกำรก ำหนดขอบเขตอ ำนำจหน้ำทีข่องบุคคลดงักล่ำว 

  ทัง้น้ี กำรมอบอ ำนำจตำมขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ที่ก ำหนดนัน้ตอ้งไมม่ลีกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ ทีท่ ำ
ให ้คณะกรรมกำรชุดยอ่ย ประธำนกรรมกำรบรหิำร และคณะอนุกรรมกำรชุดต่ำงๆ ดงักล่ำว สำมำรถพจิำรณำ และอนุมตัริำยกำร
ที่อำจมคีวำมขดัแยง้มสี่วนไดเ้สยีหรอืมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดทีท่ ำกบับรษิทัหรอื บรษิทัย่อย (ถ้ำม)ี ยกเวน้เป็นกำร
อนุมตัริำยกำรทีเ่ป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมกำรพจิำรณำและอนุมตัไิวแ้ลว้ 

11. จดัท ำรำยงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำร และรบัผดิชอบต่อกำรจดัท ำและกำรเปิดเผยงบกำรเงนิ เพื่อ
แสดงถงึฐำนะกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนในรอบปีทีผ่ำ่นมำ และน ำเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำและอนุมตัิ 

12. คณะกรรมกำรอำจมอบอ ำนำจใหก้รรมกำรคนหน่ึงหรอืหลำยคนหรอืบุคคลอื่นใดปฏบิตัิกำรอย่ำงหน่ึง 
อย่ำงใดแทนคณะกรรมกำรไดโ้ดยอยู่ภำยใต้กำรควบคุมของคณะกรรมกำรหรอือำจมอบอ ำนำจเพื่อให้บุคคลดงักล่ำว มอี ำนำจ
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิกถอน 
เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขกำรมอบอ ำนำจนัน้ๆ ไดเ้มื่อเหน็สมควร 

  ทัง้น้ี กำรมอบอ ำนำจนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจที่ท ำให้บุคคลดงักล่ำวสำมำรถพจิำรณำ
และ อนุมตัริำยกำรที่ตนหรอืบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่
จะท ำขึน้กบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย (ถ้ำม)ี เวน้แต่เป็นกำรอนุมตัริำยกำรที่ เป็นรำยกำรธุรกิจปกติและเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำ
โดยทัว่ไปหรอืเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมตัไิวแ้ล้ว โดยอยู่ภำยใต้หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข 
และวธิกีำรตำมที่ก ำหนดเกี่ยวกบัรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั และรำยกำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สินที่ส ำคญัของบริษทัจด
ทะเบียนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืตลำดหลกัทรพัย์ แห่งประเทศไทย และ/หรอืประกำศอื่นใดของ
หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง  

 
9.2.2  ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน ( Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 

(Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำม
เหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลกิจำ้งหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรอื หน่วยงำนอื่นใดที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบักำร
ตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บรษิทัฯ ปฏิบตัติำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก ำหนดของ ตลำด
หลกัทรพัย ์และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 

4. สอบทำนใหม้กีำรบรหิำรจดักำรและปฏบิตัติำมนโยบำยด้ำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Risk Management) 
ตำมทีก่ ำหนด 

5. พจิำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวำมเป็นอสิระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และ
เสนอคำ่ตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทัง้เขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วม ประชุมดว้ยอย่ำงน้อยปีละ 1 
ครัง้ 

6. พจิำรณำรำยกำรที่เกีย่วโยงกนั หรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตำม กฎหมำย
และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้น้ี เพื่อใหม้ ัน่ใจวำ่รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ 

7. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ ซึ่งรำยงำน 
ดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยำ่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก)   ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 
(ข)  ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษิทัฯ 
(ค)  ควำมเหน็เกี่ยวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก ำหนด 

ของตลำดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 
(ง) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ)  ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ร ับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำม      

กฎบตัร (charter) 
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม

รบัผดิชอบ ทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
8. คณะกรรมกำรตรวจสอบมอี ำนำจที่จะขอควำมเหน็ที่เป็นอสิระจำกที่ปรกึษำทำงวชิำชีพอื่นใดเมื่อเหน็ว่ำ

จ ำเป็นดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยของบรษิทั 
9. ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรของบรษิทัมอบหมำยดว้ยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

ตำมที่คณะกรรมกำรเห็นสมควรและภำยในระยะเวลำที่คณะกรรมกำรเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมกำรอำจยกเลิก เพิกถอน 
เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขกำรมอบอ ำนำจนัน้ๆ ไดเ้มื่อเหน็สมควร 

  ทัง้น้ี กำรมอบอ ำนำจนัน้ต้องไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจที่ท ำให้บุคคลดงักล่ำวสำมำรถพจิำรณำ
และ อนุมตัริำยกำรที่ตนหรอืบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้ มสีว่นไดเ้สยี หรอือำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในลกัษณะอื่นใดที่
จะท ำขึน้กบับรษิทั หรอืบรษิทัย่อย (ถ้ำม)ี เวน้แต่เป็นกำรอนุมตัริำยกำรที่ เป็นรำยกำรธุรกิจปกติและเป็นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำ
โดยทัว่ไปหรอืเป็นไปตำมนโยบำยและหลกัเกณฑท์ี่คณะกรรมกำรพิจำรณำและอนุมตัไิวแ้ล้ว โดยอยู่ภำยใต้หลกัเกณฑ ์เงื่อนไข 
และวธิกีำรตำมที่ก ำหนดเกี่ยวกบัรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั และรำยกำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สินที่ส ำคญัของบริษทัจด
ทะเบียนตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืตลำดหลกัทรพัย์ แห่งประเทศไทย และ/หรอืประกำศอื่นใดของ
หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง  

 
9.2.2  ขอบเขตอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทำนใหบ้รษิทัฯ มกีำรรำยงำนทำงกำรเงนิอย่ำงถูกตอ้งและเพยีงพอ 
2. สอบทำนให้บริษัทฯ มีระบบกำรควบคุมภำยใน ( Internal Control) และระบบกำรตรวจสอบภำยใน 

(Internal Audit) ที่เหมำะสมและมีประสิทธิผล และพิจำรณำควำมเป็นอิสระของหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน ตลอดจนให้ควำม
เหน็ชอบในกำรพจิำรณำแต่งตัง้ โยกยำ้ย เลกิจำ้งหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรอื หน่วยงำนอื่นใดที่รบัผดิชอบเกี่ยวกบักำร
ตรวจสอบภำยใน 

3. สอบทำนให้บรษิทัฯ ปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก ำหนดของ ตลำด
หลกัทรพัย ์และกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 

4. สอบทำนใหม้กีำรบรหิำรจดักำรและปฏบิตัติำมนโยบำยด้ำนกำรบรหิำรควำมเสีย่ง (Risk Management) 
ตำมทีก่ ำหนด 

5. พจิำรณำ คดัเลอืก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมคีวำมเป็นอสิระเพื่อท ำหน้ำที่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และ
เสนอคำ่ตอบแทนของบุคคลดงักล่ำว รวมทัง้เขำ้ร่วมประชุมกบัผูส้อบบญัชโีดยไมม่ฝ่ีำยจดักำรเขำ้ร่วม ประชุมดว้ยอย่ำงน้อยปีละ 1 
ครัง้ 

6. พจิำรณำรำยกำรที่เกีย่วโยงกนั หรอืรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตำม กฎหมำย
และขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรพัย ์ทัง้น้ี เพื่อใหม้ ัน่ใจวำ่รำยกำรดงักล่ำวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทัฯ 

7. จดัท ำรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรำยงำนประจ ำปีของบริษทัฯ ซึ่งรำยงำน 
ดงักล่ำวตอ้งลงนำมโดยประธำนคณะกรรมกำรตรวจสอบและตอ้งประกอบดว้ยขอ้มลูอยำ่งน้อยดงัต่อไปน้ี 

(ก)   ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมถูกตอ้ง ครบถว้น เป็นทีเ่ชื่อถอืไดข้องรำยงำนทำงกำรเงนิของบรษิทัฯ 
(ข)  ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเพยีงพอของระบบควบคมุภำยในของบรษิทัฯ 
(ค)  ควำมเหน็เกี่ยวกบักำรปฏิบตัิตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก ำหนด 

ของตลำดหลกัทรพัย ์หรอืกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งกบัธรุกจิของบรษิทัฯ 
(ง) ควำมเหน็เกีย่วกบัควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัช ี
(จ)  ควำมเหน็เกีย่วกบัรำยกำรทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
(ฉ) จ ำนวนกำรประชมุคณะกรรมกำรตรวจสอบและกำรเขำ้ร่วมประชุมของกรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำน 
(ช) ควำมเห็นหรือข้อสงัเกตโดยรวมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ร ับจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำม      

กฎบตัร (charter) 
(ซ) รำยกำรอื่นที่เห็นว่ำผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทัว่ไปควรทรำบภำยใต้ขอบเขตหน้ำที่และควำม

รบัผดิชอบ ทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
8. คณะกรรมกำรตรวจสอบมอี ำนำจที่จะขอควำมเหน็ที่เป็นอสิระจำกที่ปรกึษำทำงวชิำชีพอื่นใดเมื่อเหน็ว่ำ

จ ำเป็นดว้ยคำ่ใชจ้ำ่ยของบรษิทั 
9. ปฏบิตักิำรอื่นใดตำมทีค่ณะกรรมกำรของบรษิทัมอบหมำยดว้ยควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

9.2.3  ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
1. ควบคมุดแูลกำรด ำเนินกจิกำร และ/หรอืบรหิำรงำนประจ ำวนัของบรษิทั 
2. จดัท ำนโยบำย แผนธุรกจิ รวมถงึกลยุทธท์ำงธุรกิจ และงบประมำณประจ ำปีของบรษิทั เพื่อเสนอต่อ

คณะกรรมกำรของบรษิทัเพื่อพจิำรณำอนุมตัติ่อไป 
3. ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำนหรือกำรปฏิบัติงำนของบริษัท ให้เป็นไปตำมนโยบำย แผนงำน และ

งบประมำณที่ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรของบรษิทั รวมถงึกำรตรวจสอบ ตดิตำม และประเมนิผลกำรด ำเนินงำนของบรษิทั 
ใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยที่ก ำหนด และมหีน้ำที่รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรบรหิำรจดักำร รวมถงึควำมคบืหน้ำในกำรด ำเนินงำน
ต่อ คณะกรรมกำรตรวจสอบ และคณะกรรมกำรบรษิทั 

4. พจิำรณำอนุมตัิกำรด ำเนินงำนที่เป็นธุรกรรมปกตธิุรกิจของบรษิทั ตำมงบลงทุนหรอืงบประมำณที่ได้รบั
อนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั โดยวงเงนิส ำหรบัแต่ละรำยกำรเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในตำรำงอ ำนำจอนุมตัทิี่ผ่ำนกำรอนุมตัิจำก
คณะกรรมกำรบรษิทัแล้ว แต่ไม่เกินงบประมำณประจ ำปีที่ได้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรบรษิทั รวมถึงกำรเข้ำท ำสญัญำต่ำงๆ ที่
เกีย่วขอ้งกบัเรื่องดงักล่ำว 

5. มอี ำนำจพจิำรณำอนุมตักิำรใช้จำ่ยในกำรด ำเนินกำรตำมธุรกจิปกตขิองบรษิทั ตำมงบประมำณที่ไดร้บั
อนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทั และเป็นไปตำมอ ำนำจอนุมตัทิีผ่ำ่นกำรอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรษิทัแลว้  

6. มอี ำนำจในกำรอนุมตัิอตัรำก ำลงัคน กำรจ้ำงงำนและบรรจุพนักงำน กำรก ำหนดค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน 
และโบนัส และกำรแต่งตัง้โยกยำ้ยพนักงำน รวมถงึพจิำรณำก ำหนดหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบของแต่ละหน่วยงำนและต ำแหน่ง 
ส ำหรบัพนกังำนตัง้แต่ระดบัผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยลงไป 

7. มอี ำนำจออกค ำสัง่ ระเบียบ ประกำศ และบนัทึกต่ำงๆ เพื่อให้กำรด ำเนินงำนของบรษิทั เป็นไปตำม
นโยบำยและเพื่อผลประโยชน์ของบรษิทั รวมถงึเพื่อรกัษำระเบยีบวนิยัภำยในองคก์ร 

8. ประสำนงำนกบัหน่วยงำนตรวจสอบภำยในและคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อให้กำรด ำเนินกำรทำงธุรกิจ
รวมทัง้กำรบรหิำรควำมเสีย่งของบรษิทัเป็นไปตำมวตัถุประสงคแ์ละขอ้บงัคบั รวมทัง้นโยบำยของบรษิทัตำมหลกัธรรมำภบิำล 

9. มอี ำนำจแต่งตัง้คณะกรรมกำรหรอืคณะท ำงำนชุดต่ำงๆ เพื่อประโยชน์และประสทิธภิำพกำรจดักำรทีด่ี
และโปร่งใส และมอี ำนำจในกำรมอบอ ำนำจใหบุ้คคลอื่นใดหน่ึงคนหรอืหลำยคนปฏบิตักิำรอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด โดยอยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรืออำจมอบอ ำนำจเพื่อให้บุคคลดงักล่ำวมีอ ำนำจตำมที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
เหน็สมควร และภำยในระยะเวลำที่เหน็สมควร ซึง่ประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำรอำจยกเลกิ เพกิถอน เปลีย่นแปลง หรอืแกไ้ขบุคคลที่
ไดร้บัมอบอ ำนำจ หรอืกำรมอบอ ำนำจนัน้ๆ ไดต้ำมทีเ่หน็สมควร 

10. ปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นๆ ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบรษิทั 
 
ทัง้น้ี ในกำรด ำเนินกำรเรื่องใดที่ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือผู้รบัมอบอ ำนำจจำกประธำนเจ้ำหน้ำที่

บรหิำร หรอืบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ (ตำมนิยำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอืตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศ
ไทย และ/หรอื หน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งก ำหนด) มสี่วนไดส้่วนเสยีหรอืมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์กบับรษิทั และ/หรอื บรษิทั
ย่อย และ/หรอืบรษิทัที่เกี่ยวข้องประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำร ไม่มอี ำนำจอนุมตัิกำรด ำเนินกำรในเรื่องดงักล่ำว โดยเรื่อ งดงักล่ำว
จะตอ้งเสนอต่อทีป่ระชุมคณะกรรมกำรและ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ (แลว้แต่กรณี) เพื่ออนุมตัติ่อไป ยกเวน้เป็นกำรอนุมตัริำยกำรที่
เป็นไปตำมธรุกจิปกตแิละเงื่อนไขกำรคำ้ปกตซิึง่เป็นไปตำมประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอื ตลำดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย และ/หรอื หน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้งก ำหนด 

 
 
9.3 การสรรหาและแต่งตัง้กรรมการและผู้บริหารระดบัสงูสดุ 

กำรคดัเลอืกบุคคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ จะกระท ำผ่ำนกำรประชุมผูถ้อืหุน้ โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
จะเป็นผูพ้จิำรณำคดัเลอืกจำกประสบกำรณ์ ควำมรู ้ควำมสำมำรถ และคณุสมบตัติำมที่กฎหมำยก ำหนด เน่ืองจำกบรษิทัฯ ยงัไม่
มคีณะกรรมกำรสรรหำคดัเลอืกบุคคลที่จะด ำรงต ำแหน่งดงักล่ำว จำกนัน้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะท ำกำรคดัเลอืกกรรมกำรตำมหลกัเกณฑ์
และวธิกีำรทีก่ ำหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

9.3.1 องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษทัฯ  
องคป์ระกอบและกำรสรรหำ แต่งตัง้ ถอดถอน หรอืพน้จำกต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัฯ นัน้ ไดก้ ำหนดไว้

ในขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ซึง่สำมำรถสรปุสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 
1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบดว้ย กรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่ง

หน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นรำชอำณำจกัร และตอ้งมคีณุสมบตัติำมกฎหมำยก ำหนด  
2. ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมกำร ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ทีต่นถอื  
(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มอียู่เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ 

ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกน้อยเพยีงใดไมไ่ด้ 
(3) บุคคลที่ไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน

กรรมกำรที่จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบักำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนัเกิน
จ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสยีงชี้ขำด 

3. ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหน่ึงในสำมของจ ำนวน
กรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกบัส่วนหน่ึงในสำม 
กรรมกำรทีจ่ะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภำยหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลำกกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมกำร
คนทีอ่ยูใ่นต ำแหน่งนำนทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรทีจ่ะออกตำมวำระอำจถูกเลอืกเขำ้มำรบัต ำแหน่งใหม่กไ็ด ้

4. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษทัฯ กำรลำออกมีผลนับแต่วนัที่ใบลำ
ออกไปถงึบรษิทัฯ 

5. ในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรอำจเลอืก
บุคคลซึง่มคีณุสมบตั ิและไมม่ลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิทัมหำชนจ ำกดั และ/หรอืกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัยเ์ขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลอืน้อยกวำ่ 2 เดอืน บุคคลซึง่เขำ้
เ ป็นกรรมกำรแทนดังกล่ ำว  จะอยู่ ในต ำแหน่งกรรมกำรได้ เ พียงแค่วำระที่ย ัง เหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน 
มตขิองคณะกรรมกำรตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนกรรมกำรทีย่งัเหลอือยู่ 

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนผู้ถอืหุ้นทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึง
ของจ ำนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 
9.3.2 องคป์ระกอบและการแต่งตัง้กรรมการอิสระ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะร่วมกนัพจิำรณำเบื้องต้นถงึคุณสมบตัขิองบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร
อสิระ โดยพจิำรณำจำกคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบญัญตัมิหำชนจ ำกดั กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน รวมถงึประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง นอกจำกน้ี 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะพจิำรณำคดัเลอืกกรรมกำรอสิระจำกผูท้รงคุณวุฒ ิประสบกำรณ์กำรท ำงำน และควำมเหมำะสมดำ้นอื่นๆ 
ประกอบกนั จำกนัน้จะน ำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ ต่อไป ทัง้น้ี บรษิทัฯ มนีโยบำยใน
กำรแต่งตัง้กรรมกำรอสิระอยำ่งน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด และตอ้งมจี ำนวนไมน้่อยกว่ำ 3 ท่ำน 
 
 คณุสมบตัขิองกรรมกำรอสิระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มสีิทธอิอกเสียงทัง้หมดของบริษทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคลของบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ โดยนบัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรที่มสี่วนร่วมบรหิำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรกึษำที่ได้เงนิเดอืนประจ ำ 
หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดียวกนั หรอืนิติบุคคลที่อำจมีควำม
ขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไมน้่อยกวำ่ 2 ปี ก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อ ก.ล.ต. 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

9.3.1 องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการบริษทัฯ  
องคป์ระกอบและกำรสรรหำ แต่งตัง้ ถอดถอน หรอืพน้จำกต ำแหน่งกรรมกำรของบรษิทัฯ นัน้ ไดก้ ำหนดไว้

ในขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ซึง่สำมำรถสรปุสำระส ำคญัไดด้งัน้ี 
1. คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ประกอบดว้ย กรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 5 คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่ง

หน่ึงของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมดตอ้งมถีิน่ทีอ่ยูใ่นรำชอำณำจกัร และตอ้งมคีณุสมบตัติำมกฎหมำยก ำหนด  
2. ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมกำร ตำมหลกัเกณฑแ์ละวธิกีำรดงัต่อไปน้ี 

(1) ผูถ้อืหุน้คนหน่ึงมคีะแนนเสยีงเท่ำกบัจ ำนวนหุน้ทีต่นถอื  
(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสยีงที่มอียู่เลอืกตัง้บุคคลคนเดยีวหรอืหลำยคนเป็นกรรมกำรก็ได้ 

ในกรณีทีเ่ลอืกตัง้บุคคลหลำยคนเป็นกรรมกำรจะแบ่งคะแนนเสยีงใหแ้ก่ผูใ้ดมำกน้อยเพยีงใดไมไ่ด้ 
(3) บุคคลที่ไดร้บัคะแนนเสยีงสูงสดุตำมล ำดบัลงมำเป็นผูไ้ดร้บักำรเลอืกตัง้เป็นกรรมกำรเท่ำจ ำนวน

กรรมกำรที่จะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รบักำรเลอืกตัง้ในล ำดบัถดัลงมำมคีะแนนเสยีงเท่ำกนัเกิน
จ ำนวนกรรมกำรทีจ่ะพงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธำนเป็นผูอ้อกเสยีงชี้ขำด 

3. ในกำรประชุมผูถ้อืหุน้สำมญัประจ ำปีทุกครัง้ ใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งจ ำนวนหน่ึงในสำมของจ ำนวน
กรรมกำรในขณะนัน้ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกบัส่วนหน่ึงในสำม 
กรรมกำรที่จะตอ้งออกจำกต ำแหน่งในปีแรกและปีทีส่องภำยหลงัจดทะเบยีนบรษิทันัน้ ใหจ้บัสลำกกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมกำร
คนทีอ่ยูใ่นต ำแหน่งนำนทีส่ดุนัน้เป็นผูอ้อกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรทีจ่ะออกตำมวำระอำจถูกเลอืกเขำ้มำรบัต ำแหน่งใหม่กไ็ด ้

4. กรรมกำรคนใดจะลำออกจำกต ำแหน่งให้ยื่นใบลำออกต่อบริษทัฯ กำรลำออกมีผลนับแต่วนัที่ใบลำ
ออกไปถงึบรษิทัฯ 

5. ในกรณีทีต่ ำแหน่งกรรมกำรวำ่งลงเพรำะเหตุอื่นนอกจำกถงึครำวออกตำมวำระ คณะกรรมกำรอำจเลอืก
บุคคลซึง่มคีณุสมบตั ิและไมม่ลีกัษณะตอ้งหำ้มตำมกฎหมำยว่ำดว้ยบรษิทัมหำชนจ ำกดั และ/หรอืกฎหมำยว่ำดว้ยหลกัทรพัย์และ
ตลำดหลกัทรพัยเ์ขำ้เป็นกรรมกำรแทนในกำรประชุมครำวถดัไป เวน้แต่วำระของกรรมกำรจะเหลอืน้อยกวำ่ 2 เดอืน บุคคลซึง่เขำ้
เ ป็นกรรมกำรแทนดังกล่ ำว  จะอยู่ ในต ำแหน่งกรรมกำรได้ เ พียงแค่วำระที่ย ัง เหลืออยู่ของกรรมกำรที่ตนแทน 
มตขิองคณะกรรมกำรตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่ำสำมในสีข่องจ ำนวนกรรมกำรทีย่งัเหลอือยู่ 

6. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจลงมติให้กรรมกำรคนใดออกจำกต ำแหน่งก่อนถึงครำวออกตำมวำระได้ด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของจ ำนวนผู้ถอืหุ้นที่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง และมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำกึ่งหน่ึง
ของจ ำนวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อืหุน้ทีม่ำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง 

 
9.3.2 องคป์ระกอบและการแต่งตัง้กรรมการอิสระ 

คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะร่วมกนัพจิำรณำเบื้องต้นถงึคุณสมบตัขิองบุคคลที่จะมำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร
อสิระ โดยพจิำรณำจำกคุณสมบตัิและลกัษณะต้องห้ำมของกรรมกำรตำมพระรำชบญัญตัมิหำชนจ ำกดั กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัย ์ประกำศของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน รวมถงึประกำศ ขอ้บงัคบั และ/หรอืระเบียบที่เกี่ยวขอ้ง นอกจำกน้ี 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะพจิำรณำคดัเลอืกกรรมกำรอสิระจำกผูท้รงคุณวุฒ ิประสบกำรณ์กำรท ำงำน และควำมเหมำะสมดำ้นอื่นๆ 
ประกอบกนั จำกนัน้จะน ำเสนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิำรณำแต่งตัง้เป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ ต่อไป ทัง้น้ี บรษิทัฯ มนีโยบำยใน
กำรแต่งตัง้กรรมกำรอสิระอยำ่งน้อย 1 ใน 3 ของจ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด และตอ้งมจี ำนวนไมน้่อยกว่ำ 3 ท่ำน 
 
 คณุสมบตัขิองกรรมกำรอสิระ 

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจ ำนวนหุ้นที่มสีิทธอิอกเสียงทัง้หมดของบริษทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย 
บรษิทัรว่ม หรอืนิตบิุคคลของบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ โดยนบัรวมหุน้ทีถ่อืโดยผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งดว้ย 

2. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมกำรที่มสี่วนร่วมบรหิำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรกึษำที่ไดเ้งนิเดอืนประจ ำ 
หรอืผู้มอี ำนำจควบคุมของบริษทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล ำดบัเดียวกนั หรอืนิติบุคคลที่อำจมีควำม
ขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไมน้่อยกวำ่ 2 ปี ก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อ ก.ล.ต. 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มคีวำมสมัพนัธท์ำงสำยโลหติ หรอืโดยกำรจดทะเบยีนตำมกฎหมำย ในลกัษณะที่เป็นบิดำ
มำรดำ คูส่มรส พีน้่อง และบุตร  รวมทัง้คูส่มรสของบุตร ของผูบ้รหิำร ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ ผูม้อี ำนำจควบคมุ หรอืบุคคลทีจ่ะไดร้บักำร 
เสนอใหเ้ป็นผูบ้รหิำรหรอืผูม้อี ำนำจควบคมุของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

4. ไม่มหีรอืเคยมคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่อำจมี
ควำมขดัแย้ง ในลกัษณะที่อำจเป็นกำรขดัขวำงกำรใช้วิจำรณญำณอย่ำงอิสระของตน รวมทัง้ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 
กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำรอสิระ หรอืผูบ้รหิำร ของผูท้ี่มคีวำมสมัพนัธท์ำงธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอื
นิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักลำ่วมำแล้วไมน้่อยกว่ำ 2 ปี ก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อ ก.ล.ต. 

5. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิติบุคคลที่อำจมี
ควำมขดัแยง้ และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซึง่ไมใ่ช่กรรมกำรอสิระ ผูบ้รหิำร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดักำรของส ำนักงำนสอบบญัช ี
ซึ่งมผีูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่จะไดพ้้นจำก
กำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแลว้ไมน้่อยกวำ่ 2 ปี ก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อ ก.ล.ต. 

6. ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงกำรให้บรกิำรเป็นที่ปรกึษำกฎหมำยหรือที่
ปรกึษำทำงกำรเงนิ ซึ่งไดร้บัค่ำบรกิำรเกนิกว่ำ 2 ล้ำนบำทต่อปีจำกบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลที่
อำจมคีวำมขดัแยง้ ทัง้น้ี ในกรณทีี่ผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีเป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถงึกำรเป็นผู้ถอืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำรซึ่งไม่ใช่กรรมกำร
อสิระ ผูบ้รหิำร หรอืหุน้สว่นผูจ้ดักำร ของผูใ้หบ้รกิำรทำงวชิำชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จำกกำรมลีกัษณะดงักล่ำวมำแล้วไม่น้อย
กวำ่ 2 ปี ก่อนวนัทีย่ื่นค ำขออนุญำตต่อ ก.ล.ต. 

7. ไม่เป็นกรรมกำรที่ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมกำรของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ หรอื          
ผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ของบรษิทัฯ  

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มสีภำพอย่ำงเดยีวกนัและเป็นกำรแข่งขนัที่มนีัยกบักิจกำรของผู้ขออนุญำตหรอื
บรษิทัย่อย หรอืไมเ่ป็นหุน้ส่วนที่มนีัยในห้ำงหุน้ส่วน หรอืเป็นกรรมกำรที่มสี่วนร่วมบรหิำรงำน ลูกจำ้ง พนักงำน ที่ปรกึษำที่รบั
เงนิเดอืนประจ ำ หรอืถอืหุน้เกินรอ้ยละหน่ึงของจ ำนวนหุ้นที่มสีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่น ซึ่งประกอบกจิกำรที่มสีภำพ
อยำ่งเดยีวกนัและเป็นกำรแขง่ขนัทีม่นียักบักจิกำรของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัยอ่ย 

9. ไมม่ลีกัษณะอื่นใดทีท่ ำใหไ้มส่ำมำรถใหค้วำมเหน็อยำ่งเป็นอสิระเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ 
 

9.3.3 องคป์ระกอบและการแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะเป็นผูแ้ต่งตัง้คณะกรรมกำรตรวจสอบซึ่งประกอบด้วยกรรมกำรตรวจสอบอย่ำง

น้อย 3 ท่ำน โดยแต่งตัง้จำกกรรมกำรอิสระของบริษทัฯ ที่มคีุณสมบตัิตำมที่กฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ 
รวมถึงประกำศข้อบงัคบั และ/หรือระเบียบของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยก ำหนด นอกจำกน้ี กรรมกำรอิสระที่ด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรตรวจสอบตอ้งมคีณุสมบตัเิพิม่เตมิดงัน้ี  

1. ไม่เป็นกรรมกำรที่ได้รบัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตดัสินใจในกำรด ำเนินกิจกำรของบริษัทฯ 
บรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยล ำดบัเดยีวกนั หรอืนิตบิุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้  

2. ไมเ่ป็นกรรมกำรของบรษิทัใหญ่ บรษิทัยอ่ย หรอืบรษิทัยอ่ยล ำดบัเดยีวกนัเฉพำะที่เป็นบรษิทัจดทะเบยีน 
3. มีควำมรู้และประสบกำรณ์เพียงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรตรวจสอบ  ทัง้น้ี ต้องมี

กรรมกำรตรวจสอบอย่ำงน้อยหน่ึงคนที่มคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เพยีงพอที่จะสำมำรถท ำหน้ำที่ในกำรสอบทำนควำมน่ำเชื่อถอื
ของงบกำรเงนิได ้

ทัง้น้ี กรรมกำรตรวจสอบแต่ละท่ำนมวีำระกำรด ำรงต ำแหน่งครำวละ 3 ปี หรอืเท่ำกบัวำระกำรด ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบรษิทัฯ  
 

9.3.4 การสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  
เน่ืองจำกบรษิทัฯ ไม่มคีณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดค่ำตอบแทน ดงันัน้  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จงึมี

หน้ำที่สรรหำและแต่งตัง้ผูม้คีุณสมบตัเิหมำะสมในกำรด ำรงต ำแหน่งประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร โดยมหีลกัเกณฑ์ในกำรพจิำรณำ 
ดงัน้ี 

083บริษัท เอสไอเอสบี จำ�กัด (มห�ชน)        sisb.ac.th\\



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

1. กำรพจิำรณำคุณสมบตัทิัว่ไป ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ และเป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
เป็นผูก้ ำหนด 

2.  ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรไมเ่ป็นบุคคลคนเดยีวกบัประธำนกรรมกำรบรษิทัฯ 
3.  มกีำรก ำหนดบทบำท อ ำนำจ และหน้ำที่ของประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร  แยกจำกประธำนกรรมกำรบรษิทัฯ 

อยำ่งชดัเจน เพื่อสรำ้งดลุยภำพระหวำ่งกำรบรหิำรและกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
4.  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนดกรอบอ ำนำจหน้ำที่ และเป้ำหมำยกำรปฏบิตังิำนของประธำนเจำ้หน้ำที่

บรหิำร และใหม้กีำรประเมนิผลงำนเป็นประจ ำทุกปี 
 

 

9.4 โครงสร้างการบริหารของกิจการโรงเรียน 
โครงสรำ้งกำรบรหิำรของกจิกำรโรงเรยีนทีบ่รษิทัฯ เป็นผูร้บัใบอนุญำต เป็นดงัน้ี 

 
9.4.1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ตำมตรำสำรจดัตัง้โรงเรยีนที่บริษทัฯ เป็นผู้รบัอนุญำต ก ำหนดว่ำคณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรียนจะต้อง
ประกอบด้วย ผูร้บัใบอนุญำต ผูจ้ดักำร ผูอ้ ำนวยกำร ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนผูป้กครอง และผูท้รงคุณวุฒ ิ อย่ำงน้อย 2 คน ซึ่งเป็นไป
ตำมทีก่ ำหนดใน มำตรำ 30 แหง่พระรำชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2555 และในตรำสำร
จดัตัง้ของโรงเรยีนในกลุ่มบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดใหค้ณุสมบตัขิองคณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีนเป็นดงัน้ี 

1. มสีญัชำตไิทย 
2. มอีำยไุมต่ ่ำกว่ำ 25 ปีบรบิูรณ์ 
3. มคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เหมำะสมกบักจิกำรของโรงเรยีน 
4. เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 
5. มคีวำมประพฤตเิรยีบรอ้ยเป็นทีย่อมรบัของสงัคม 
6. ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลำย คนไรค้วำมสำมำรถ หรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 
7. ไมเ่คยไดร้บัโทษจ ำคกุโดยค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคกุ เวน้แต่เป็นโทษส ำหรบัควำมผดิที่ไดก้ระท ำโดย

ประมำทหรอืควำมผดิลหโุทษ 
8. มคีวำมตัง้ใจเพื่อพฒันำกจิกำรของโรงเรยีนและสำมำรถอุทศิเวลำในกำรบรหิำรโรงเรยีน 
กรรมกำรบริหำรที่เป็นผู้รบัใบอนุญำต ผู้จดักำร ผู้อ ำนวยกำร ต้องมีคุณสมบตัิตัง้แต่ (1) ถึง (8) ส่วน

กรรมกำรบรหิำรทีเ่ป็นผูแ้ทนคร ูผูแ้ทนผูป้กครอง และผูแ้ทนผูท้รงคณุวฒุติอ้งมคีณุสมบตัติัง้แต่ (2) ถงึ (8) 
 

กำรสรรหำ และกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีน 
หลกัเกณฑ ์วธิกีำรสรรหำกรรมกำร กำรเลอืกประธำนกรรมกำร วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพ้นจำก

ต ำแหน่งใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดไวใ้นตรำสำรจดัตัง้ของแต่ละโรงเรยีน ดงัน้ี 
 ผูร้บัใบอนุญำต ผูจ้ดักำร ผูอ้ ำนวยกำร เป็นกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีนโดยต ำแหน่ง ซึ่งต ำแหน่งดงักล่ำว

แต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
 ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีนโดยกำรสรรหำ โดยผู้รบั

ใบอนุญำตแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำคณะหน่ึง เพื่อท ำหน้ำทีส่รรหำผูม้คีวำมรูแ้ละควำมสำมำรถเป็นคณะกรรมกำรบรหิำรที่มำ
จำกผูแ้ทนคร ูผูแ้ทนผูป้กครอง และผูแ้ทนผูท้รงคณุวฒุ ิเพื่อเสนอใหผู้ร้บัใบอนุญำตเลอืกตำมจ ำนวนที่ก ำหนด 

 คณะกรรมกำรสรรหำ เป็นคณะกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดยมหีน้ำที่สรร
หำผูม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถและคณุสมบตั ิเป็นกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีนทีม่ำจำกผูแ้ทนครู ผูแ้ทนผูป้กครอง และผูท้รงคณุวฒุ ิเพื่อ
เสนอให้คณะกรรมกำรของบริษัท ซึ่งเป็นผู้รบัใบอนุญำต เลือกให้ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดในตรำสำรจดัตัง้  โดยในปัจจุบัน
คณะกรรมกำรสรรหำประกอบดว้ย กรรมกำร 3 ท่ำน ดงัน้ี 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

1. กำรพจิำรณำคุณสมบตัทิัว่ไป ควำมเชี่ยวชำญ และประสบกำรณ์ และเป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
เป็นผูก้ ำหนด 

2.  ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำรไมเ่ป็นบุคคลคนเดยีวกบัประธำนกรรมกำรบรษิทัฯ 
3.  มกีำรก ำหนดบทบำท อ ำนำจ และหน้ำที่ของประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร  แยกจำกประธำนกรรมกำรบรษิทัฯ 

อยำ่งชดัเจน เพื่อสรำ้งดลุยภำพระหวำ่งกำรบรหิำรและกำรก ำกบัดูแลกจิกำร 
4.  คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนดกรอบอ ำนำจหน้ำที่ และเป้ำหมำยกำรปฏบิตังิำนของประธำนเจำ้หน้ำที่

บรหิำร และใหม้กีำรประเมนิผลงำนเป็นประจ ำทุกปี 
 

 

9.4 โครงสร้างการบริหารของกิจการโรงเรียน 
โครงสรำ้งกำรบรหิำรของกจิกำรโรงเรยีนทีบ่รษิทัฯ เป็นผูร้บัใบอนุญำต เป็นดงัน้ี 

 
9.4.1 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ตำมตรำสำรจดัตัง้โรงเรยีนที่บริษทัฯ เป็นผู้รบัอนุญำต ก ำหนดว่ำคณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรียนจะต้อง
ประกอบด้วย ผูร้บัใบอนุญำต ผูจ้ดักำร ผูอ้ ำนวยกำร ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนผูป้กครอง และผูท้รงคุณวุฒ ิ อย่ำงน้อย 2 คน ซึ่งเป็นไป
ตำมทีก่ ำหนดใน มำตรำ 30 แหง่พระรำชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2555 และในตรำสำร
จดัตัง้ของโรงเรยีนในกลุ่มบรษิทัฯ ไดก้ ำหนดใหค้ณุสมบตัขิองคณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีนเป็นดงัน้ี 

1. มสีญัชำตไิทย 
2. มอีำยไุมต่ ่ำกว่ำ 25 ปีบรบิูรณ์ 
3. มคีวำมรูแ้ละประสบกำรณ์เหมำะสมกบักจิกำรของโรงเรยีน 
4. เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 
5. มคีวำมประพฤตเิรยีบรอ้ยเป็นทีย่อมรบัของสงัคม 
6. ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลำย คนไรค้วำมสำมำรถ หรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 
7. ไมเ่คยไดร้บัโทษจ ำคกุโดยค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคกุ เวน้แต่เป็นโทษส ำหรบัควำมผดิที่ไดก้ระท ำโดย

ประมำทหรอืควำมผดิลหโุทษ 
8. มคีวำมตัง้ใจเพื่อพฒันำกจิกำรของโรงเรยีนและสำมำรถอุทศิเวลำในกำรบรหิำรโรงเรยีน 
กรรมกำรบริหำรที่เป็นผู้รบัใบอนุญำต ผู้จดักำร ผู้อ ำนวยกำร ต้องมีคุณสมบตัิตัง้แต่ (1) ถึง (8) ส่วน

กรรมกำรบรหิำรทีเ่ป็นผูแ้ทนคร ูผูแ้ทนผูป้กครอง และผูแ้ทนผูท้รงคณุวฒุติอ้งมคีณุสมบตัติัง้แต่ (2) ถงึ (8) 
 

กำรสรรหำ และกำรแต่งตัง้คณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีน 
หลกัเกณฑ ์วธิกีำรสรรหำกรรมกำร กำรเลอืกประธำนกรรมกำร วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง และกำรพ้นจำก

ต ำแหน่งใหเ้ป็นไปตำมทีก่ ำหนดไวใ้นตรำสำรจดัตัง้ของแต่ละโรงเรยีน ดงัน้ี 
 ผูร้บัใบอนุญำต ผูจ้ดักำร ผูอ้ ำนวยกำร เป็นกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีนโดยต ำแหน่ง ซึ่งต ำแหน่งดงักล่ำว

แต่งตัง้โดยคณะกรรมกำรบรษิทัฯ 
 ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีนโดยกำรสรรหำ โดยผู้รบั

ใบอนุญำตแต่งตัง้คณะกรรมกำรสรรหำคณะหน่ึง เพื่อท ำหน้ำทีส่รรหำผูม้คีวำมรูแ้ละควำมสำมำรถเป็นคณะกรรมกำรบรหิำรที่มำ
จำกผูแ้ทนคร ูผูแ้ทนผูป้กครอง และผูแ้ทนผูท้รงคณุวฒุ ิเพื่อเสนอใหผู้ร้บัใบอนุญำตเลอืกตำมจ ำนวนที่ก ำหนด 

 คณะกรรมกำรสรรหำ เป็นคณะกรรมกำรทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้จำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ โดยมหีน้ำที่สรร
หำผูม้คีวำมรูค้วำมสำมำรถและคณุสมบตั ิเป็นกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีนทีม่ำจำกผูแ้ทนครู ผูแ้ทนผูป้กครอง และผูท้รงคณุวฒุ ิเพื่อ
เสนอให้คณะกรรมกำรของบริษัท ซึ่งเป็นผู้รบัใบอนุญำต เลือกให้ครบถ้วนตำมที่ก ำหนดในตรำสำรจดัตัง้  โดยในปัจจุบัน
คณะกรรมกำรสรรหำประกอบดว้ย กรรมกำร 3 ท่ำน ดงัน้ี 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

- นำยยวิ ฮอค โคว ประธำนคณะกรรมกำรสรรหำ 
- นำยฉตัรพ ีตนัตเิฉลมิ  กรรมกำรสรรหำ 
- นำงสำวไตรทพิย ์ศวิะกฤษณ์กุล กรรมกำรสรรหำ 

 
วำระกำรด ำรงค ำแหน่งของคณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีน 
กรรมกำรบรหิำรโรงเรยีนที่เป็น ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนผูป้กครอง และผูท้รงคุณวุฒ ิ ใหม้วีำระกำรด ำรงต ำแหน่ง

ครำวละ 3 ปี และกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีนที่พน้จำกต ำแหน่งตำมวำระอำจไดร้บักำรแต่งตัง้อกี ทัง้น้ี กรรมกำรบรหิำรโรงเรยีน จะ
พน้จำกต ำแหน่งเมื่อ 

1. เสยีชวีติ 
2. ลำออก 
3. คณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีน มำกกวำ่กึง่หน่ึงของคณะกรรมกำรทีม่ำประชุมใหอ้อกเพรำะบกพรอ่งต่อ

หน้ำทีม่คีวำมประพฤตเิสื่อมเสยีหรอืกระท ำกำรใหเ้กดิควำมเสยีหำยแก่กำรด ำเนินกจิกำรโรงเรยีน มคีวำมประพฤตเิสื่อมเสยีหรอื
กระท ำกำรให้เกิดควำมเสยีหำยแก่กำรด ำเนินกิจกำรโรงเรยีนหรอืปฏิบตัิตนไม่เป็นไปตำมข้อบงัคบักำรประชุมคณะกรรมกำร
บรหิำร ตำมทีร่ะบุไวใ้นประกำศหลกัเกณฑ ์วธิกีำรในกำรสรรหำที่คณะกรรมกำรก ำหนด 

4. ขำดคณุสมบตัขิองคณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีน 
5. ขำดคณุสมบตัขิองกำรเป็นกรรมกำรประเภทนัน้ 
ในกรณีที่กรรมกำรบรหิำรที่เป็นผูแ้ทนครู ผูแ้ทนผูป้กครอง และผูท้รงคุณวุฒิ พน้จำกต ำแหน่งก่อนวำระให้

ผูท้ี่ไดร้บักำรแต่งตัง้แทนต ำแหน่งที่ว่ำงลง ด ำรงต ำแหน่งเท่ำกบัวำระที่เหลอืของกรรมกำรซึ่งตนแทน เมื่อครบก ำหนดตำมวำระ 
หำกยงัไม่มกีำรแต่งตัง้กรรมกำรบรหิำรใหม่ขึ้นมำ ใหก้รรมกำรบรหิำรที่พน้จำกต ำแหน่งอยู่ด ำเนินงำนต่อไปจนกว่ำกรรมกำรที่
ไดร้บักำรแต่งตัง้ขึน้ใหมเ่ขำ้รบัหน้ำที ่

 
ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีน 
คณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีนมหีน้ำที่ก ำกบัดูแลกำรด ำเนินกำรของสถำนศกึษำใหส้อดคล้องกบักฏหมำย  

กฎ ระเบยีบ ประกำศ ค ำสัง่ และนโยบำยของกระทรวงศกึษำธกิำร ภำยใตข้อบเขตอ ำนำจ หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีก่ ำหนดใน
ตำรำงอ ำนำจด ำเนินกำรของโรงเรยีน โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 

1. ออกระเบยีบและขอ้บงัคบัต่ำงๆ ของโรงเรยีน 
2. ใหค้วำมเหน็ชอบนโยบำย และแผนพฒันำกำรศกึษำของโรงเรยีน 
3. ให้ค ำแนะน ำกำรบริหำรและกำรจดักำรโรงเรียน ด้ำนบุคลำกร แผนงำน งบประมำณ วิชำกำร 

กจิกรรมนกัเรยีน อำคำรสถำนที ่และควำมสมัพนัธก์บัชุมชน 
4. ก ำกบัดแูลใหม้รีะบบกำรประกนัคณุภำพภำยในโรงเรยีน 
5. ตดิตำม ตรวจสอบ และประเมนิผลกำรปฎบิตังิำนของผูอ้ ำนวยกำร 
6. ใหค้วำมเหน็ชอบกำรกูย้มืเงนิครัง้เดยีวหรอืหลำยครัง้ รวมกนัเกนิรอ้ยละยีส่บิหำ้ของมลูคำ่ทรพัยส์นิที่

โรงเรยีนในระบบมอียูข่ณะนัน้ ในกรณีทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรไม่ใหค้วำมเหน็ชอบกำรกู้ยมืเงนิคณะกรรมกำรตอ้งเสนอทำงเลอืกที่ 
ปฏิบตัิได้ให้แก่โรงเรยีนในระบบด้วย เว้นแต่คณะกรรมกำรจะเหน็ว่ำกำรกู้ยมืเงนินัน้มไิด้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของกำรด ำเนิน
กจิกำรโรงเรยีน 

7. ใหค้วำมเหน็ชอบกำรก ำหนดคำ่ธรรมเนียมกำรศกึษำและคำ่ธรรมเนียมอื่นของโรงเรยีน 
8. ใหค้วำมเหน็ชอบรำยงำนประจ ำปี งบกำรเงนิประจ ำปี และกำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี 
9. พจิำรณำค ำรอ้งทุกขข์องคร ูผูป้กครองและนกัเรยีน 
10. ใหค้วำมเหน็ชอบในกำรขอเปลีย่นแปลงรำยกำรในตรำสำรจดัตัง้ 
11. ใหค้วำมเหน็ชอบในกำรขอเปลีย่นแปลงรำยกำรในรำยละเอยีดเกีย่วกบักจิกำรโรงเรยีน 
12. ด ำเนินกำรใหม้กีำรตรวจสอบบญัชขีองโรงเรยีนเพื่อตรวจสอบและแสดงควำมเหน็ต่องบกำรเงนิของ

โรงเรยีนภำยในหน่ึงร้อยยี่สบิวนันับแต่วนัสิ้นรอบปีบญัช ีตำมหลกัเกณฑ์และวธิกีำรที่คณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศึกษำเอกชน
ก ำหนด 
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13. เหน็ชอบกำรจดัสรรผลตอบแทนทีไ่ดจ้ำกกำรด ำเนินกำรของโรงเรยีนใหแ้ก่ผูร้บัใบอนุญำต 
14. แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรเพื่อปฏบิตังิำนอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงในกำรด ำเนินงำนของโรงเรยีนตำมที่คณะ

กรรมกำรบรหิำรมอบหมำย 
15. ใหค้วำมเหน็ชอบหนงัสอืมอบอ ำนำจของโรงเรยีน 
16. รว่มส ำรวจสภำพปัจจบุนั ปัญหำ และควำมตอ้งกำรทีจ่ ำเป็นของโรงเรยีน รวมทัง้จดัล ำดบัควำมส ำคญั

ของปัญหำทีจ่ะตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขปรบัปรงุและพฒันำ  
17. ใหค้วำมเหน็ชอบ รบัรองแผนกำรปฏบิตังิำนประจ ำปี  
18. รว่มตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยทุธท์ีไ่ดก้ ำหนดไว ้
19. รว่มประชุมเพื่อรบัทรำบควำมกำ้วหน้ำ อุปสรรคและใหค้วำมเหน็ชอบต่อผลงำนของโรงเรยีน รวมทัง้

ให ้ขอ้เสนอแนะในกำรปฏบิตัภิำรกจิของโรงเรยีน 
20. ใหก้ำรสนบัสนุนดำ้นทรพัยำกรต่ำงๆ รวมทัง้เผยแพรช่ื่อเสยีง และ เกยีรตคิณุของโรงเรยีน  
21. ศึกษำพระรำชบญัญตัิโรงเรยีนเอกชน พุทธศกัรำช 2550 และระเบียบกระทรวงศึกษำธกิำรว่ำด้วย

กำรคุ้มครองกำรท ำงำนของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พุทธศักรำช 2542  รวมทัง้แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของ
กระทรวงศกึษำธกิำร อกีทัง้มำตรฐำนคุณภำพกำรศกึษำของส ำนักงำนรบัรองมำตรฐำนและประเมนิคุณภำพกำรศกึษำ (องคก์ำร
มหำชน) ใหเ้ขำ้ใจอยำ่งละเอยีดลกึซึง้ เพื่อใหม้องเหน็ทศิทำงในกำรจดักำรศกึษำของชำตแิละของโรงเรยีน 

ทัง้น้ี อ ำนำจขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีนตำมขอ้ 1-13 
เป็นอ ำนำจหน้ำทีท่ีร่ะบุใน พ.รบ. โรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2554 

 
9.4.2 คณะผู้บริหารโรงเรียน 
 ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะผูบ้รหิำรโรงเรยีน 

คณะผูบ้รหิำรโรงเรยีนมอี ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบตำมทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีนก ำหนด
และมอบหมำย และตำมภำยใตข้อบเขตอ ำนำจ หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีก่ ำหนดในตำรำงอ ำนำจด ำเนินกำรของโรงเรยีน โดย
มรีำยละเอยีดดงัน้ี 

1. รบัผดิชอบกำรบรหิำรงำนในเรื่องเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนตำมปกติธุระและงำนบรหิำรของโรงเรียน 
พิจำรณำก ำหนดนโยบำย ทิศทำง และกลยุทธ์ กำรด ำเนินธุรกิจของโรงเรียน ก ำหนดแผนกำร เงิน งบประมำณ กำรบริหำร
ทรพัยำกรบุคคล กำรลงทุนด้ำนเทคโนโลย ีสำรสนเทศ กำรประชำสมัพนัธ์ของโรงเรยีน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บรหิำรโรงเรยีนพจิำรณำและอนุมตัิและ/หรอืให้ควำมเหน็ชอบ รวมตลอดถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของ
โรงเรยีน ตำมนโยบำยทีก่ ำหนด 

2. ด ำเนินกิจกำรและบริหำรกิจกำรของโรงเรียน ตำมวตัถุประสงค์ ข้อบังคบั นโยบำย ระเบียบ 
ข้อก ำหนด ค ำสัง่ และมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน และ/หรอืมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ของผู้รบั
ใบอนุญำต 

3. อนุมตัิกำรใช้จ่ำยเงนิลงทุนที่ส ำคญั ที่ได้ก ำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีตำมที่ก ำหนดใน
ตำรำงอ ำนำจด ำเนินกำรของโรงเรยีน 

4. พจิำรณำผลก ำไรขำดทุนของโรงเรยีนเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีน 
5. ก ำหนดโครงสร้ำงเงนิเดอืน รวมถึงกำรคดัเลือก กำรฝึกอบรม กำรแต่งตัง้ กำรว่ำจ้ำง กำรโยกย้ำย 

กำรก ำหนดเงนิค่ำจำ้ง คำ่ตอบแทน โบนัสพนกังำนระดบัผูบ้รหิำรซึ่งมไิดด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรหิำร และกำรเลกิจำ้ง โดยอำจ
มอบหมำยใหผู้อ้ ำนวยกำรใหญ่เป็นผูม้อี ำนำจแทนโรงเรยีนในกำรลงนำมในสญัญำจำ้งแรงงำน 

6. พิจำรณำเรื่องอื่นๆ ตำมที่ได้ร ับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน ทัง้น้ีกำรได้รบั
มอบหมำยอ ำนำจดงักล่ำวขำ้งต้น ต้องไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรอืมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำใหค้ณะผูบ้รหิำรโรงเรยีน หรอื
ผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะผูบ้รหิำรโรงเรยีน สำมำรถอนุมตัริำยกำรที่ตนหรอืบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอือำจมี
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดกบัโรงเรยีน 
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13. เหน็ชอบกำรจดัสรรผลตอบแทนทีไ่ดจ้ำกกำรด ำเนินกำรของโรงเรยีนใหแ้ก่ผูร้บัใบอนุญำต 
14. แต่งตัง้คณะอนุกรรมกำรเพื่อปฏบิตังิำนอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงในกำรด ำเนินงำนของโรงเรยีนตำมที่คณะ

กรรมกำรบรหิำรมอบหมำย 
15. ใหค้วำมเหน็ชอบหนงัสอืมอบอ ำนำจของโรงเรยีน 
16. รว่มส ำรวจสภำพปัจจบุนั ปัญหำ และควำมตอ้งกำรทีจ่ ำเป็นของโรงเรยีน รวมทัง้จดัล ำดบัควำมส ำคญั

ของปัญหำทีจ่ะตอ้งด ำเนินกำรแกไ้ขปรบัปรงุและพฒันำ  
17. ใหค้วำมเหน็ชอบ รบัรองแผนกำรปฏบิตังิำนประจ ำปี  
18. รว่มตรวจสอบกำรด ำเนินงำนตำมแผนกลยทุธท์ีไ่ดก้ ำหนดไว ้
19. รว่มประชุมเพื่อรบัทรำบควำมกำ้วหน้ำ อุปสรรคและใหค้วำมเหน็ชอบต่อผลงำนของโรงเรยีน รวมทัง้

ให ้ขอ้เสนอแนะในกำรปฏบิตัภิำรกจิของโรงเรยีน 
20. ใหก้ำรสนบัสนุนดำ้นทรพัยำกรต่ำงๆ รวมทัง้เผยแพรช่ื่อเสยีง และ เกยีรตคิณุของโรงเรยีน  
21. ศึกษำพระรำชบญัญตัิโรงเรยีนเอกชน พุทธศกัรำช 2550 และระเบียบกระทรวงศึกษำธกิำรว่ำด้วย

กำรคุ้มครองกำรท ำงำนของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พุทธศักรำช 2542  รวมทัง้แนวทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำของ
กระทรวงศกึษำธกิำร อกีทัง้มำตรฐำนคุณภำพกำรศกึษำของส ำนักงำนรบัรองมำตรฐำนและประเมนิคุณภำพกำรศกึษำ (องคก์ำร
มหำชน) ใหเ้ขำ้ใจอยำ่งละเอยีดลกึซึง้ เพื่อใหม้องเหน็ทศิทำงในกำรจดักำรศกึษำของชำตแิละของโรงเรยีน 

ทัง้น้ี อ ำนำจขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรบัผดิชอบของคณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีนตำมขอ้ 1-13 
เป็นอ ำนำจหน้ำทีท่ีร่ะบุใน พ.รบ. โรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2554 

 
9.4.2 คณะผู้บริหารโรงเรียน 
 ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของคณะผูบ้รหิำรโรงเรยีน 

คณะผูบ้รหิำรโรงเรยีนมอี ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบตำมทีค่ณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีนก ำหนด
และมอบหมำย และตำมภำยใตข้อบเขตอ ำนำจ หน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบทีก่ ำหนดในตำรำงอ ำนำจด ำเนินกำรของโรงเรยีน โดย
มรีำยละเอยีดดงัน้ี 

1. รบัผดิชอบกำรบรหิำรงำนในเรื่องเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนตำมปกติธุระและงำนบรหิำรของโรงเรียน 
พิจำรณำก ำหนดนโยบำย ทิศทำง และกลยุทธ์ กำรด ำเนินธุรกิจของโรงเรียน ก ำหนดแผนกำร เงิน งบประมำณ กำรบริหำร
ทรพัยำกรบุคคล กำรลงทุนด้ำนเทคโนโลย ีสำรสนเทศ กำรประชำสมัพนัธ์ของโรงเรยีน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมกำร
บรหิำรโรงเรยีนพจิำรณำและอนุมตัิและ/หรอืให้ควำมเหน็ชอบ รวมตลอดถึงกำรตรวจสอบและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของ
โรงเรยีน ตำมนโยบำยทีก่ ำหนด 

2. ด ำเนินกิจกำรและบริหำรกิจกำรของโรงเรียน ตำมวตัถุประสงค์ ข้อบังคบั นโยบำย ระเบียบ 
ข้อก ำหนด ค ำสัง่ และมติของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน และ/หรอืมติที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ของผู้รบั
ใบอนุญำต 

3. อนุมตัิกำรใช้จ่ำยเงนิลงทุนที่ส ำคญั ที่ได้ก ำหนดไว้ในงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีตำมที่ก ำหนดใน
ตำรำงอ ำนำจด ำเนินกำรของโรงเรยีน 

4. พจิำรณำผลก ำไรขำดทุนของโรงเรยีนเพื่อน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีน 
5. ก ำหนดโครงสร้ำงเงนิเดอืน รวมถึงกำรคดัเลือก กำรฝึกอบรม กำรแต่งตัง้ กำรว่ำจ้ำง กำรโยกย้ำย 

กำรก ำหนดเงนิค่ำจำ้ง คำ่ตอบแทน โบนัสพนกังำนระดบัผูบ้รหิำรซึ่งมไิดด้ ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบรหิำร และกำรเลกิจำ้ง โดยอำจ
มอบหมำยใหผู้อ้ ำนวยกำรใหญ่เป็นผูม้อี ำนำจแทนโรงเรยีนในกำรลงนำมในสญัญำจำ้งแรงงำน 

6. พิจำรณำเรื่องอื่นๆ ตำมที่ได้ร ับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียน ทัง้น้ีกำรได้รบั
มอบหมำยอ ำนำจดงักล่ำวขำ้งต้น ต้องไม่มลีกัษณะเป็นกำรมอบอ ำนำจ หรอืมอบอ ำนำจช่วงที่ท ำใหค้ณะผูบ้รหิำรโรงเรยีน หรอื
ผูร้บัมอบอ ำนำจจำกคณะผูบ้รหิำรโรงเรยีน สำมำรถอนุมตัริำยกำรที่ตนหรอืบุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้ มสี่วนไดเ้สยี หรอือำจมี
ควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์อื่นใดกบัโรงเรยีน 
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9.4.3 ผู้แทนผู้รบัใบอนุญาต 
คณุสมบตัขิองผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญำต 
ผู้แทนผู้รบัใบอนุญำตมหีน้ำที่เป็นผู้แทนของโรงเรยีน จะต้องมคีุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะต้องห้ำม ตำม

มำตรำ 21 แหง่พระรำชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2555 ดงัน้ี 
1. มสีญัชำตไิทย  
2. มอีำยไุมต่ ่ำกว่ำยีส่บิปีบรบิูรณ์  
3. ส ำเรจ็กำรศกึษำไมต่ ่ำกวำ่ปรญิญำตร ี 
4. มคีวำมประพฤตเิรยีบรอ้ยไมบ่กพร่องในศลีธรรมอนัด ี 
5. เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรยิท์รงเป็นประมขุ  
6. ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลำย  
7. ไมเ่คยถูกออกจำกรำชกำรโดยมคีวำมผดิ เวน้แต่ไดถู้กออกจำกรำชกำรมำแล้วไมน้่อยกว่ำสองปีก่อน

วนัขอรบัใบอนุญำตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนในระบบ  
8. ไมเ่คยถูกเพกิถอนใบอนุญำตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีน เวน้แต่ไดถู้กเพกิถอนใบอนุญำตดงักล่ำวมำแลว้ไม่

น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัขอรบัใบอนุญำตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนในระบบ  
9. ไมเ่ป็นคนไรค้วำมสำมำรถหรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ  
10. ไมเ่คยไดร้บัโทษจ ำคกุโดยค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคกุและไดพ้น้โทษมำแลว้ไมถ่งึหำ้ปีก่อนวนัขอรบั

ใบอนุญำตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนในระบบ เวน้แต่เป็นโทษส ำหรบัควำมผดิทีไ่ดก้ระท ำโดยประมำทหรอืควำมผดิลหโุทษ 
 
ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของผูแ้ทนผูร้บัใบอนุญำต 
ผู้แทนผู้รบัใบอนุญำตมีหน้ำที่เป็นผู้แทนของโรงเรียน ในกำรท ำนิติกรรมกับบุคคลภำยนอก ตำมที่

คณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีน และ/หรอื คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ก ำหนดและมอบหมำย โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 
1. ท ำหน้ำทีเ่ป็นตวัแทนทำงกฎหมำยของโรงเรยีนในกำรท ำนิตกิรรมกบับุคลภำยนอกโดยลงลำยมอืชื่อ

และประทบัตรำของโรงเรยีน 
2. เป็นผูม้อี ำนำจลงลำยมอืชื่อและประทบัตรำโรงเรยีนเพื่อผูกพนัโรงเรยีน โดยอำจแต่งตัง้บุคคลอื่นใด

ใหด้ ำเนินกำรเกี่ยวกบักิจกำรโรงเรยีนที่ตนมอี ำนำจหน้ำที่หรอืลงนำมในนิติกรรมที่โรงเรยีนท ำกบับุคคลภำยนอกหรอืเอกสำรที่
ออกโดยโรงเรยีน โดยกำรท ำหนังสอืมอบอ ำนำจแต่งตัง้และมอบหมำยใหบุ้คคลนัน้มอี ำนำจภำยในก ำหนดระยะเวลำใดเวลำหน่ึง
ตำมที่จะเหน็สมควร โดยผูร้บัใบอนุญำตอำจยกเลกิ เพกิถอน เปลี่ยนแปลงหรอืแก้ไข อ ำนำจนัน้ๆ เป็นครัง้ครำวได ้หนังสอืมอบ
อ ำนำจนัน้ตอ้งไดร้บักำรพจิำรณำเหน็ชอบโดยคณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีน 

3. รว่มเป็นผูบ้รหิำรระดบัสงูของโรงเรยีน 
- เขำ้รว่มประชุมและใหค้ ำแนะน ำแก่ทมีผูบ้รหิำรระดบัสงูของโรงเรยีน 
- มสีว่นร่วมในกำรแกไ้ขปัญหำของธุรกจิและกจิกรรมของโรงเรยีนทัง้หมด 
- จดัท ำรำยงำนและใหค้วำมช่วยเหลอืแก่ทมีผู้บรหิำรระดบัสงูของโรงเรยีนตำมทีก่ ำหนด 

4. รว่มเป็นผูบ้รหิำรระดบัสงูของบรษิทัฯ 
- ดแูลรบัผดิชอบเกีย่วกบักำรด ำเนินกจิกำรโรงเรยีน ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำกคณะกรรมกำร

บรษิทั 
 
9.4.4 ผู้จดัการโรงเรียน 

คณุสมบตัขิองผูจ้ดักำรโรงเรยีน 
ผูจ้ดักำรโรงเรยีนจะตอ้งมคีณุสมบตั ิเป็นไปตำมระเบยีบคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรศกึษำเอกชนวำ่ดว้ย

คณุสมบตั ิหลกัเกณฑ ์และวธิกีำรแต่งตัง้ผูจ้ดักำร พ.ศ. 2551 ดงัน้ี 
1. มสีญัชำตไิทย 
2. มอีำยไุมต่ ่ำกว่ำยีส่บิปีบรบิูรณ์ 
3. ส ำเรจ็กำรศกึษำไมต่ ่ำกวำ่ปรญิญำตร ี
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4. มคีวำมประพฤตเิรยีบรอ้ยไมบ่กพร่องในศลีธรรมอนัดี 
5. เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 
6. ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลำย คนไรค้วำมสำมำรถหรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 
7. ไมเ่คยถูกออกจำกรำชกำรโดยมคีวำมผดิเวน้แต่ไดถู้กออกจำกรำชกำรมำแลว้ไมน้่อยกวำ่ สองปีก่อน

วนัทีผู่ร้บัใบอนุญำตแต่งตัง้ให้เป็นผูจ้ดักำร 
8. ไมเ่คยถูกเพกิถอนกำรเป็นผูจ้ดักำรโรงเรยีน เวน้แต่ไดถู้กเพกิถอนใบอนุญำตเป็นผูจ้ดักำร มำแลว้ไม่

น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัทีผู่ร้บัใบอนุญำตแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ดักำร 
9. ไมเ่คยไดร้บัโทษจ ำคกุโดยค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคกุเวน้แต่เป็นโทษส ำหรบัควำมผดิทีไ่ด้กระท ำ

โดยประมำทหรอืควำมผดิลหโุทษและไดพ้น้โทษมำแล้วไมน้่อยกว่ำหำ้ปีก่อนวนัที่ผูร้บัใบอนุญำตแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ดักำร 
10.  ไมเ่ป็นโรคตำมทีก่ ำหนดในกฎของส ำนกังำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

  
 ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของผูจ้ดักำรโรงเรยีน  

ผู้จดักำรโรงเรียนเป็นผู้รบัผิดชอบและดูแลกิจกรรมที่รบัผิดชอบ ซึ่งครอบคลุมด้ำนกำรเงิน ด้ำนกำรรบั
นกัเรยีนและกำรต้อนรบั ดำ้นกำรสื่อสำร ดำ้นกำรบรกิำรลูกคำ้ และกำรบรหิำรรำ้นคำ้ของโรงเรยีน ภำยใตข้อบเขตอ ำนำจ หน้ำที่
และควำมรบัผดิชอบที่ก ำหนดในตำรำงอ ำนำจด ำเนินกำรของโรงเรยีน และหน้ำที่อื่นตำมที่ก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตัโิรงเรยีน
เอกชน โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 

1. งำนดำ้นกำรเงนิ 
-  ดแูลรบัผดิชอบงำนดำ้นงบประมำณของโรงเรยีน 1) 
-  เป็นผู้ดูแลรบัผดิชอบเกี่ยวกบักำรเงิน งบประมำณ กำรบรหิำรทัว่ไปและรบัผิดชอบในกำรจดัวำง

ระบบบญัชแีละจดัท ำบญัช ีโดยจดัท ำสมดุรำยวนัทัว่ไป บญัชแียกประเภท จดังบทดรอง และรำยงำน
ทำงกำรเงิน (งบดุล งบรำยได้-ค่ำใช้จ่ำย งบกระแสเงินสด หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน) ตำม
มำตรฐำนกำรบญัชตีำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรบญัช ี1) 

- ดแูลพนักงำนกำรเงนิของโรงเรยีน 
- ตดิตำมผลกำรช ำระเงนิคำ่เล่ำเรยีนและคำ่เรยีนหลกัสตูรเสรมินอกเวลำ 
- ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำมกีำรปฏบิตัติำมงบประมำณกำรเดนิสำยและงบประมำณกจิกรรมต่ำงๆ 

2.  งำนดำ้นกำรรบันักเรยีนและกำรตอ้นรบั 
- ทกัทำยผูเ้ขำ้ชมโรงเรยีน น ำเสนอภำพลกัษณ์ทีด่ใีนกำรรบัสมคัรนักเรยีน 
- ตอบค ำถำมและใหข้อ้มลูรวมถงึหลกัสตูรกำรศกึษำและกจิกรรมพเิศษ แจกจ่ำยแผนที่ โบรชวัร ์

จดหมำยขำ่ว และขอ้มลูอื่น ๆ 
- ตรวจสอบแบบฟอรม์รบัสมคัรใหส้มบูรณ์ 
- ดแูลกำรสมัภำษณ์นักเรยีนและกำรคดัเลอืก โดยบนัทกึขอ้มลูทีเ่หมำะสมและอ ำนวยควำมสะดวกใน

กำรนัดหมำยเวลำ 
- รวบรวมรำยชื่อและจดักลุ่มขอ้มลูกำรรบัสมคัรนักเรยีนส ำหรบักำรรำยงำนปกตแิละ / หรอืรำยงำน

พเิศษ 
- ปรบัปรงุขอ้มูลของนักเรยีนตำมควำมจ ำเป็นเพื่อใหแ้น่ใจวำ่ฐำนขอ้มูลมคีวำมเกี่ยวขอ้งและถูกตอ้ง 

3.  งำนดำ้นกำรสื่อสำร 
- ท ำงำนร่วมกบัฝ่ำยสื่อสำรของโรงเรยีนเพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจในตรำสนิคำ้ของ SISB 
- สนบัสนุนผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีนในกำรรกัษำตรำสนิคำ้ของโรงเรยีน SISB ไว ้
- มสีว่นร่วมในกำรเดนิสำยและกจิกรรมสง่เสรมิเครอืขำ่ย/ เชงิพำณิชยอ์ื่นๆ เพื่อส่งเสรมิโรงเรยีน  
- มสีว่นร่วมในกำรจดัท ำจดหมำยขำ่วของโรงเรยีนใหก้บันักเรยีนและผูป้กครอง ตรวจสอบว่ำขอ้มลูสื่อ

สงัคมของโรงเรยีนทนัสมยัอยู่เสมอ 
- วำงแผนและกำรด ำเนินกำรกจิกรรมพเิศษตำมปฏทินิและกจิกรรมเพื่อส่งเสรมิชุมชน 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

4. มคีวำมประพฤตเิรยีบรอ้ยไมบ่กพร่องในศลีธรรมอนัดี 
5. เลื่อมใสในกำรปกครองระบอบประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 
6. ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลำย คนไรค้วำมสำมำรถหรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 
7. ไมเ่คยถูกออกจำกรำชกำรโดยมคีวำมผดิเวน้แต่ไดถู้กออกจำกรำชกำรมำแลว้ไมน้่อยกวำ่ สองปีก่อน

วนัทีผู่ร้บัใบอนุญำตแต่งตัง้ให้เป็นผูจ้ดักำร 
8. ไมเ่คยถูกเพกิถอนกำรเป็นผูจ้ดักำรโรงเรยีน เวน้แต่ไดถู้กเพกิถอนใบอนุญำตเป็นผูจ้ดักำร มำแลว้ไม่

น้อยกว่ำสองปีก่อนวนัทีผู่ร้บัใบอนุญำตแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ดักำร 
9. ไมเ่คยไดร้บัโทษจ ำคกุโดยค ำพพิำกษำถงึทีสุ่ดใหจ้ ำคกุเวน้แต่เป็นโทษส ำหรบัควำมผดิทีไ่ด้กระท ำ

โดยประมำทหรอืควำมผดิลหโุทษและไดพ้น้โทษมำแล้วไมน้่อยกว่ำหำ้ปีก่อนวนัที่ผูร้บัใบอนุญำตแต่งตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ดักำร 
10.  ไมเ่ป็นโรคตำมทีก่ ำหนดในกฎของส ำนกังำนคณะกรรมกำรขำ้รำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 

  
 ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของผูจ้ดักำรโรงเรยีน  

ผู้จดักำรโรงเรียนเป็นผู้รบัผิดชอบและดูแลกิจกรรมที่รบัผิดชอบ ซึ่งครอบคลุมด้ำนกำรเงิน ดำ้นกำรรบั
นกัเรยีนและกำรต้อนรบั ดำ้นกำรสื่อสำร ดำ้นกำรบรกิำรลูกคำ้ และกำรบรหิำรรำ้นคำ้ของโรงเรยีน ภำยใตข้อบเขตอ ำนำจ หน้ำที่
และควำมรบัผดิชอบที่ก ำหนดในตำรำงอ ำนำจด ำเนินกำรของโรงเรยีน และหน้ำที่อื่นตำมที่ก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตัโิรงเรยีน
เอกชน โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 

1. งำนดำ้นกำรเงนิ 
-  ดแูลรบัผดิชอบงำนดำ้นงบประมำณของโรงเรยีน 1) 
-  เป็นผู้ดูแลรบัผดิชอบเกี่ยวกบักำรเงิน งบประมำณ กำรบรหิำรทัว่ไปและรบัผิดชอบในกำรจดัวำง

ระบบบญัชแีละจดัท ำบญัช ีโดยจดัท ำสมดุรำยวนัทัว่ไป บญัชแียกประเภท จดังบทดรอง และรำยงำน
ทำงกำรเงิน (งบดุล งบรำยได้-ค่ำใช้จ่ำย งบกระแสเงินสด หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน) ตำม
มำตรฐำนกำรบญัชตีำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำรบญัช ี1) 

- ดแูลพนักงำนกำรเงนิของโรงเรยีน 
- ตดิตำมผลกำรช ำระเงนิคำ่เล่ำเรยีนและคำ่เรยีนหลกัสตูรเสรมินอกเวลำ 
- ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่มกีำรปฏบิตัติำมงบประมำณกำรเดนิสำยและงบประมำณกจิกรรมต่ำงๆ 

2.  งำนดำ้นกำรรบันักเรยีนและกำรตอ้นรบั 
- ทกัทำยผูเ้ขำ้ชมโรงเรยีน น ำเสนอภำพลกัษณ์ทีด่ใีนกำรรบัสมคัรนักเรยีน 
- ตอบค ำถำมและใหข้อ้มลูรวมถงึหลกัสตูรกำรศกึษำและกจิกรรมพเิศษ แจกจ่ำยแผนที่ โบรชวัร ์

จดหมำยขำ่ว และขอ้มลูอื่น ๆ 
- ตรวจสอบแบบฟอรม์รบัสมคัรใหส้มบูรณ์ 
- ดแูลกำรสมัภำษณ์นักเรยีนและกำรคดัเลอืก โดยบนัทกึขอ้มลูทีเ่หมำะสมและอ ำนวยควำมสะดวกใน

กำรนัดหมำยเวลำ 
- รวบรวมรำยชื่อและจดักลุ่มขอ้มลูกำรรบัสมคัรนักเรยีนส ำหรบักำรรำยงำนปกตแิละ / หรอืรำยงำน

พเิศษ 
- ปรบัปรงุขอ้มูลของนักเรยีนตำมควำมจ ำเป็นเพื่อใหแ้น่ใจวำ่ฐำนขอ้มูลมคีวำมเกี่ยวขอ้งและถูกตอ้ง 

3.  งำนดำ้นกำรสื่อสำร 
- ท ำงำนร่วมกบัฝ่ำยสื่อสำรของโรงเรยีนเพื่อสรำ้งควำมมัน่ใจในตรำสนิคำ้ของ SISB 
- สนบัสนุนผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีนในกำรรกัษำตรำสนิคำ้ของโรงเรยีน SISB ไว ้
- มสีว่นร่วมในกำรเดนิสำยและกจิกรรมสง่เสรมิเครอืขำ่ย/ เชงิพำณิชยอ์ื่นๆ เพื่อส่งเสรมิโรงเรยีน  
- มสีว่นร่วมในกำรจดัท ำจดหมำยขำ่วของโรงเรยีนใหก้บันักเรยีนและผูป้กครอง ตรวจสอบว่ำขอ้มลูสื่อ

สงัคมของโรงเรยีนทนัสมยัอยู่เสมอ 
- วำงแผนและกำรด ำเนินกำรกจิกรรมพเิศษตำมปฏทินิและกจิกรรมเพื่อส่งเสรมิชุมชน 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

4.  งำนดำ้นกำรบรกิำรลูกคำ้ 
- ดแูลกำรตอบสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ ใหก้ำรบรกิำรลูกคำ้ที่ดเียีย่มและสง่เสรมิภำพลกัษณ์ที่ดี

ของโรงเรยีน 
- ตอบค ำถำมและใหข้อ้มลูแก่ลูกคำ้ที่มำพบ จดักำรเรื่องรอ้งเรยีนของลูกคำ้หำกเกดิขึน้ 
- ท ำหน้ำที่เป็นผูป้ระสำนงำนระหว่ำงกลุ่มผูป้กครองและฝ่ำยบรหิำรโรงเรยีน รำยงำนขอ้เสนอแนะใน

เวลำที่เหมำะสมกบัผูบ้รหิำรระดบัสูงและแนะน ำวธิปีรบัปรุงคุณภำพโดยรวมของกำรบรกิำรลูกคำ้ 
- สง่เสรมิกำรพฒันำวชิำชพีและกำรฝึกอบรมทมีงำนเพื่อใหบ้รกิำรลูกคำ้ไดด้ยีิง่ขึน้ 

5.  งำนดำ้นกำรบรหิำรจดักำรรำ้นคำ้ของโรงเรยีน 
- จดักำรและดูแลพนักงำนรำ้นคำ้ 
- ตรวจสอบและบรหิำรสนิคำ้คงคลงัทีร่ำ้นใหถู้กตอ้งเป็นปัจจบุนัและเตมิเตม็ตำมทีต่อ้งกำร 
- ดแูลตรวจสอบยอดคงเหลอืรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ของรำ้นคำ้ 

6. รว่มเป็นผูบ้รหิำรระดบัสงูของโรงเรยีน 
- เขำ้รว่มประชุมและใหค้ ำแนะน ำแก่ทมีผูบ้รหิำรระดบัสูงของโรงเรยีน 
- มสีว่นร่วมในกำรแก้ไขปัญหำของธุรกจิและกจิกรรมของโรงเรยีนทัง้หมด 
- จดัท ำรำยงำนและใหค้วำมช่วยเหลอืแก่ทมีผูบ้รหิำรระดบัสูงของโรงเรยีนตำมทีก่ ำหนด 

7.  ดแูลรบัผดิชอบกำรบรหิำรงำนทัว่ไปของโรงเรยีน รวมถงึปฏบิตัหิน้ำทีอ่ื่นอนัเกีย่วกบักำรบรหิำรงำน
ตำมตรำสำรจดัตัง้ นโยบำย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัของโรงเรยีน และหน้ำทีอ่ื่นตำมที่ก ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน1) 

 
หมำยเหตุ 1)เป็นอ ำนำจหน้ำทีท่ี่ระบุใน พ.รบ. โรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2554 

 
9.4.6  ผู้อ านวยการโรงเรียน 

คณุสมบตัขิองผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 
ผูอ้ ำนวยกำรตอ้งเป็นผูม้สีญัชำตไิทย มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะต้องหำ้มส ำหรบัผูบ้รหิำรสถำนศกึษำตำม

กฎหมำยวำ่ดว้ยสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศกึษำ และสำมำรถท ำงำนใหก้บัโรงเรยีนในระบบไดเ้ตม็เวลำ และตอ้งมคีณุสมบตัิ
และไมม่ลีกัษณะตอ้งหำ้ม พ.ร.บ. สภำครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 2546 โดยมรีำยละเอยีดดงัต่อไปน้ี 

1. คณุสมบตั ิ
- มอีำยไุมต่ ่ำกว่ำยีส่บิปีบรบิูรณ์ 
- มวีฒุปิรญิญำทำงกำรศกึษำ หรอืเทยีบเท่ำ หรอืมคีุณวฒุอิื่นทีคุ่รสุภำรบัรอง 
- ผ่ำนกำรปฏบิตักิำรสอนในสถำนศึกษำตำมหลกัสูตรปรญิญำทำงกำรศกึษำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ

หน่ึงปี และผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินปฏิบัติกำรสอนตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขที่
คณะกรรมกำรครุสุภำก ำหนด 

2. ลกัษณะตอ้งหำ้ม 
- เป็นผูม้คีวำมประพฤตเิสื่อมเสยีหรอืบกพรอ่งในศลีธรรมอนัดี 
- เป็นคนไรค้วำมสำมำรถหรอืคนเสมอืนไรค้วำมสำมำรถ 
- เคยตอ้งโทษจ ำคุกในคดทีี่ครุสุภำเหน็วำ่อำจน ำมำซึง่ควำมเสื่อมเสยีเกยีรตศิกัดิแ์หง่วชิำชพี 

 
ขอบเขตอ ำนำจ หน้ำที ่และควำมรบัผดิชอบของ ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน 
ผูอ้ ำนวยกำรโรงเรยีน  รบัผดิชอบในกำรบรหิำรงำนวชิำกำรของโรงเรยีนและกจิกรรมของโรงเรยีนรวมทัง้

ระบบกำรศกึษำตำมทีร่ฐับำลก ำหนดและกฎหมำยทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด ตลอกจนก ำกบัดแูลใหด้รงเรยีนปฏบิตัติำมนโยบำยปรชัญำ 
และวตัถุประสงคข์องโรงเรยีน โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 

1. งำนดำ้นวชิำกำร 
- จดักำรศกึษำบรบิทโรงเรยีนนำนำชำตนิัน้ ใหเ้ป็นไปตำม พ.ร.บ. โรงเรยีนเอกชน 1) 
- ดแูลรบัผดิชอบงำนดำ้นวชิำกำรของโรงเรยีน  1) 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

- ด ำเนินกำรใหม้กีำรจดักำรเรยีนกำรสอนภำษำไทยและประวตัศิำสตรไ์ทยเป็นไปตำมระเบยีบของ
กระทรวงศกึษำธกิำร 

- ด ำเนินกำรดำ้นเอกสำรทำงรำชกำรใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบรำชกำรและของเอสไอเอสบี 
- ด ำเนินกำรทบทวนเอกสำรรำยงำนประจ ำปี 
- เขำ้รว่มประชุมกบักระทรวงศกึษำธกิำรตำมทีจ่ ำเป็น 
- เป็นตวัแทนโรงเรยีนในกำรประชุมของ ONESQA 

2. กำรก ำกบัดแูลครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 
- แต่งตัง้และถอดถอน คร ูบุคลำกรทำงกำรศกึษำ และเจำ้หน้ำทีข่องโรงเรยีนตำมระเบยีบทีค่ณะ

กรรมกำรบรหิำรก ำหนด 1) 
- ควบคมุปกครองคร ูบุคลำกรทำงกำรศกึษำ และนักเรยีนของโรงเรยีน 1) 
- จดัท ำทะเบยีนคร ูบุคลำกรทำงกำรศกึษำ เจำ้หน้ำที ่นกัเรยีน และเอกสำรอื่นทีเ่กี่ยวกบักำรให้

กำรศกึษำตำมระเบยีบทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 1) 
- จดัท ำหลกัฐำนเกีย่วกบักำรวดัและประเมนิผลกำรศกึษำตำมระเบยีบทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 1) 
- ตรวจสอบและด ำเนินกำรใหพ้นักงำนทุกคนมคีณุสมบตัติำมขอ้ก ำหนดในกำรขอวซี่ำและ

ใบอนุญำตท ำงำน 
3. กำรก ำกบัดแูลศกึษำนอกสถำนที ่/ ทศันศกึษำ 

- ด ำเนินกำรใหไ้ดร้บัอนุญำตกำรไปศกึษำนอกสถำนทีจ่ำกตน้สงักดั 
-  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่บุคลำกรของโรงเรยีน (คร ูพยำบำล พนักงำนขบัรถ ฯลฯ) รบัรูถ้งึสิง่ต่ำงๆที่

เกีย่วขอ้งกบัศกึษำนอกสถำนที ่/ ทศันศกึษำ 
- ก ำหนดใหม้ชี่องทำงในกำรรำยงำนเป็นระยะในขณะทมีกีำรไปศกึษำนอกสถำนที ่/ทศันศกึษำ 

4. ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยในดำ้นกำรปลูกสรำ้งอำคำรใหม่ 
- เสนอแนะขอ้ก ำหนดเกีย่วกบัอำคำรใหมแ่ละด ำเนินกำรใหต้รงกบัขอ้กฏหมำย 
- ก ำกบัดแูลใหม้จี ำนวนหอ้งเรยีนและจ ำนวนนักเรยีนตำมทีก่ ำหนด 

5. ก ำกบัดแูลดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยั 
- ด ำเนินกำรตรวจสอบอยำ่งสม ่ำเสมอเกีย่วกบักำรรกัษำควำมปลอดภยัและระบบควำมปลอดภยั

ของโรงเรยีน 
- ใหค้ ำแนะน ำดำ้นควำมปลอดภยัแก่เจำ้หน้ำที่ครแูละนกัเรยีน 

6. รว่มเป็นผูบ้รหิำรระดบัสงูของโรงเรยีน 
- เขำ้รว่มประชุมและใหค้ ำแนะน ำแก่ทมีผูบ้รหิำรระดบัสงูของโรงเรยีน 
- มสีว่นร่วมในกำรแกไ้ขปัญหำของธุรกจิและกจิกรรมของโรงเรยีนทัง้หมด 
- จดัท ำรำยงำนและใหค้วำมช่วยเหลอืแก่ทมีผูบ้รหิำรระดบัสงูของโรงเรยีนตำมทีก่ ำหนด 

7. ปฏบิตัหิน้ำที่อื่นอนัเกี่ยวกบัวชิำกำรตำมระเบยีบและขอ้บงัคบัของทำงรำชกำร รวมทัง้ตรำสำรจดัตัง้ 
นโยบำย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัของโรงเรยีน และหน้ำทีอ่ื่นตำมทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน 1) 

 
หมำยเหตุ 1)เป็นอ ำนำจหน้ำทีท่ี่ระบุใน พ.รบ. โรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2554 

 
9.4.7 ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของหวัหน้าผู้บริหารโรงเรียน 

1. จดัท ำแผนกลยุทธ์ระยะสัน้และระยะยำวของควำมต้องกำรด้ำนกำรศกึษำของโรงเรยีน รวมถึงจดัท ำ
งบประมำณกำรศกึษำประจ ำปีส ำหรบักำรน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีน  

2. รบัผดิชอบกำรเรยีนรู้และควำมเป็นอยู่ของนักเรยีนและบุคลำกร รวมถึงควำมเป็นผู้น ำของเจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยสนบัสนุนทำงวชิำกำร และกำรบรหิำรงำนวชิำกำรและกจิกรรมทีด่ ำเนินในแต่ละวนัในทุกดำ้น  
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

- ด ำเนินกำรใหม้กีำรจดักำรเรยีนกำรสอนภำษำไทยและประวตัศิำสตรไ์ทยเป็นไปตำมระเบยีบของ
กระทรวงศกึษำธกิำร 

- ด ำเนินกำรดำ้นเอกสำรทำงรำชกำรใหเ้ป็นไปตำมระเบยีบรำชกำรและของเอสไอเอสบี 
- ด ำเนินกำรทบทวนเอกสำรรำยงำนประจ ำปี 
- เขำ้รว่มประชุมกบักระทรวงศกึษำธกิำรตำมทีจ่ ำเป็น 
- เป็นตวัแทนโรงเรยีนในกำรประชุมของ ONESQA 

2. กำรก ำกบัดแูลครแูละบุคลำกรทำงกำรศกึษำ 
- แต่งตัง้และถอดถอน คร ูบุคลำกรทำงกำรศกึษำ และเจำ้หน้ำทีข่องโรงเรยีนตำมระเบยีบทีค่ณะ

กรรมกำรบรหิำรก ำหนด 1) 
- ควบคมุปกครองคร ูบุคลำกรทำงกำรศกึษำ และนักเรยีนของโรงเรยีน 1) 
- จดัท ำทะเบยีนคร ูบุคลำกรทำงกำรศกึษำ เจำ้หน้ำที ่นกัเรยีน และเอกสำรอื่นทีเ่กี่ยวกบักำรให้

กำรศกึษำตำมระเบยีบทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 1) 
- จดัท ำหลกัฐำนเกีย่วกบักำรวดัและประเมนิผลกำรศกึษำตำมระเบยีบทีค่ณะกรรมกำรก ำหนด 1) 
- ตรวจสอบและด ำเนินกำรใหพ้นักงำนทุกคนมคีณุสมบตัติำมขอ้ก ำหนดในกำรขอวซี่ำและ

ใบอนุญำตท ำงำน 
3. กำรก ำกบัดแูลศกึษำนอกสถำนที ่/ ทศันศกึษำ 

- ด ำเนินกำรใหไ้ดร้บัอนุญำตกำรไปศกึษำนอกสถำนทีจ่ำกตน้สงักดั 
-  ตรวจสอบใหแ้น่ใจวำ่บุคลำกรของโรงเรยีน (คร ูพยำบำล พนักงำนขบัรถ ฯลฯ) รบัรูถ้งึสิง่ต่ำงๆที่

เกีย่วขอ้งกบัศกึษำนอกสถำนที ่/ ทศันศกึษำ 
- ก ำหนดใหม้ชี่องทำงในกำรรำยงำนเป็นระยะในขณะทมีกีำรไปศกึษำนอกสถำนที ่/ทศันศกึษำ 

4. ด ำเนินกำรตำมกฎหมำยในดำ้นกำรปลูกสรำ้งอำคำรใหม่ 
- เสนอแนะขอ้ก ำหนดเกีย่วกบัอำคำรใหมแ่ละด ำเนินกำรใหต้รงกบัขอ้กฏหมำย 
- ก ำกบัดแูลใหม้จี ำนวนหอ้งเรยีนและจ ำนวนนักเรยีนตำมทีก่ ำหนด 

5. ก ำกบัดแูลดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยั 
- ด ำเนินกำรตรวจสอบอยำ่งสม ่ำเสมอเกีย่วกบักำรรกัษำควำมปลอดภยัและระบบควำมปลอดภยั

ของโรงเรยีน 
- ใหค้ ำแนะน ำดำ้นควำมปลอดภยัแก่เจำ้หน้ำที่ครแูละนกัเรยีน 

6. รว่มเป็นผูบ้รหิำรระดบัสงูของโรงเรยีน 
- เขำ้รว่มประชุมและใหค้ ำแนะน ำแก่ทมีผูบ้รหิำรระดบัสงูของโรงเรยีน 
- มสีว่นร่วมในกำรแกไ้ขปัญหำของธุรกจิและกจิกรรมของโรงเรยีนทัง้หมด 
- จดัท ำรำยงำนและใหค้วำมช่วยเหลอืแก่ทมีผูบ้รหิำรระดบัสงูของโรงเรยีนตำมทีก่ ำหนด 

7. ปฏบิตัหิน้ำที่อื่นอนัเกี่ยวกบัวชิำกำรตำมระเบยีบและขอ้บงัคบัของทำงรำชกำร รวมทัง้ตรำสำรจดัตัง้ 
นโยบำย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัของโรงเรยีน และหน้ำทีอ่ื่นตำมทีก่ ำหนดไวใ้นพระรำชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน 1) 

 
หมำยเหตุ 1)เป็นอ ำนำจหน้ำทีท่ี่ระบุใน พ.รบ. โรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2554 

 
9.4.7 ขอบเขตอ านาจ หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของหวัหน้าผู้บริหารโรงเรียน 

1. จดัท ำแผนกลยุทธ์ระยะสัน้และระยะยำวของควำมต้องกำรด้ำนกำรศกึษำของโรงเรยีน รวมถึงจดัท ำ
งบประมำณกำรศกึษำประจ ำปีส ำหรบักำรน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีน  

2. รบัผดิชอบกำรเรยีนรู้และควำมเป็นอยู่ของนักเรยีนและบุคลำกร รวมถึงควำมเป็นผู้น ำของเจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยสนบัสนุนทำงวชิำกำร และกำรบรหิำรงำนวชิำกำรและกจิกรรมทีด่ ำเนินในแต่ละวนัในทุกดำ้น  

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

3. รบัผดิชอบเกี่ยวกบักำรด ำเนินงำนประจ ำวนัของโรงเรียน ตลอดจนพฒันำระบบกำรด ำ เนินงำนของ
โรงเรียน และสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมและปลอดภยัในสภำพแวดล้อมพหุวฒันธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับ
วสิยัทศัน์ พนัธกจิ และเป้ำหมำยทำงกำรศกึษำของโรงเรยีนมอียำ่งเป็นรปูธรรม 

4. รบัผดิชอบกำรตลำด กำรประชำสมัพนัธ ์กำรส่งเสรมิและพฒันำโรงเรยีนตำมแผนกลยุทธข์องโรงเรยีน  
ตลอดจนกำรสง่เสรมิประชำสมัพนัธโ์รงเรยีนทัง้ภำยในโรงเรยีนและต่อสำธำรณะ  

5. ดูแลกระบวนกำรรบันักเรียนและตรวจสอบให้แน่ใจว่ำนักเรียนที่เข้ำเรียนได้รบักำรคดัเลือกตำม
นโยบำยกำรรบัสมคัรนกัเรยีนและเจตนำรมณ์ของโรงเรยีน 

6. ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ำนักเรยีนสำมำรถเขำ้ถงึค ำแนะน ำและค ำปรกึษำเกี่ยวกบัเรื่องกำรศกึษำ เรื่องส่วน
บุคคล เรื่องอำชพี และเรื่องกำรศกึษำระดบัอุดมศกึษำ ส่งเสรมิวฒันธรรมของควำมรบัผดิชอบร่วมกนัในดำ้นควำมเป็นอยู่ทีด่ตี่อ
สงัคมและอำรมณ์ของนกัเรยีนทุกคน 

7. บริหำรจัดกำรบุคลำกรด้ำนกำรสอนและด้ำนสนับสนุนให้มีจ ำนวนที่เพียงพอ และมีคุณสมบัติ 
ควำมสำมำรถทีจ่ ำเป็นเหมำะสมเพื่อตอบสนองควำมตอ้งกำรในกำรสอนในทุกสำขำวชิำอยำ่งมปีระสทิธภิำพในระดบัมอือำชพี  

8. ตรวจสอบระบบกำรด ำเนินงำนและสถำนศกึษำของโรงเรยีนใหม้ทีรพัยำกรเพยีงพอและเหมำะสมเพื่อ
สนับสนุนกำรเรยีนรูไ้ดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพของนักเรยีน และมคีุณสมบตัติรงตำมขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนก ำกบัดูแลที่เกี่ยวขอ้ง
และตำมมำตรฐำนควำมปลอดภยัสำกล 

9. ดูแลกำรจดัและกำรสอนให้สอดคล้องกบัตำมหลักสูตรที่ก ำหนดอย่ำงถูกต้อง ตลอดจนกำรพฒันำ
หลกัสูตรอย่ำงต่อเน่ืองเพื่อสร้ำงกำรเรียนรู้และประสบกำรณ์ในชัน้เรียนที่หลำกหลำย สอดคล้องกบัควำมหลำกหลำยทำง
วฒันธรรมภำยในโรงเรยีนและวฒันธรรมของไทย 

 
9.5 การก ากบัดแูลและการบริหารจดัการโรงเรียนท่ีบริษทัฯ ได้รบัใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงเรียน 

บรษิทั ฯ ก ำหนดนโยบำยกำรก ำกบัดูแลและบริหำรจดักำรกิจกำรโรงเรยีนที่บริษทัฯ  และ/หรอืบรษิทัฯ ย่อยของ
บรษิทัฯ  เป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญำตในกำรประกอบกจิกำรโรงเรยีน โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหบ้รษิทัฯ สำมำรถก ำกบัดูแลและบรหิำร
จดักำร  รวมทัง้ติดตำมให้โรงเรียนมีกำรปฎิบตัิตำมมำตรกำรและกลไกต่ำงๆ ที่ก ำหนดไว้ได้  รวมทัง้ได้ก ำหนดให้กรรมกำร 
ผูบ้รหิำร และ/หรอื พนักงำนที่ไดร้บักำรแต่งตัง้จำกบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ไปด ำรงต ำแหน่งเป็นคณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีน 
และ/หรอื ผูบ้รหิำรในโรงเรยีน จะตอ้งลงนำมรบัทรำบถงึนโยบำยกำรก ำกบัดแูลและกำรบรหิำรจดักำรโรงเรยีน โดยมรีำยละเอียด
ดงัน้ี 

 ในกรณีที่นโยบำยน้ีไดก้ ำหนดใหก้ำรท ำรำยกำรหรอืกำรด ำเนินกำรใด ๆ ซึ่งมนีัยส ำคญัหรอืมผีลต่อ ฐำนะทำงกำรเงนิ
และผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรยีน ต้องได้รบัอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรหรอืที่ประชุม ผู้ถือหุ้นของบรษิทัฯ  (แล้วแต่กรณี)  ให้
กรรมกำรของบรษิทัฯ  จดัให้มกีำรประชุมคณะกรรมกำร และ/หรอื กำรประชุมผู้ถอืหุ้นของตนเองเพื่ อพจิำรณำอนุมติกำรท ำ
รำยกำรหรอืด ำเนินกำรในเรื่องนัน้  ในกำรน้ี ใหบ้รษิทัฯ เปิดเผยขอ้มูลและปฏบิตัติำมหลกัเกณฑ ์เงื่อนไข ขัน้ตอนและวธิกีำรที่
เกี่ยวข้องกบัเรื่องที่จะขออนุมตัิ นัน้ตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยบริษทัมหำชน ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ กฎหมำย
หลกัทรพัย์ และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกำศ ข้อบงัคบั และหลกัเกณฑ์ต่ำงๆ ของ คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน 
ส ำนกังำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยดว้ยโดยอนุโลมอยำ่งครบถว้น และถูกตอ้ง 

1.1 กำรท ำรำยกำร หรอืกำรด ำเนินกำรใด ๆ ของโรงเรยีนในกรณีดงัต่อไปน้ีจะต้องได้ร ับอนุมตัิจำกคณะกรรมกำรของ
บรษิทัฯ 
(1) กำรแต่งตัง้หรอืเสนอชื่อบุคคลเป็นคณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีนของแต่ละโรงเรยีน จะตอ้งประกอบดว้ยกรรมกำร 

หรอื ผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ ไมน้่อยกวำ่กึง่หน่ึงของคณะกรรมกำร บรหิำรโรงเรยีนทัง้หมด 
เว้นแต่นโยบำยน้ี หรือคณะกรรมกำรของบริษทัฯ จะได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ให้กรรมกำรหรือผู้บริหำรที่   
บริษทัฯ แต่งตัง้หรือเสนอชื่อมีดุลยพินิจในกำรพิจำรณำออกเสียงในกำรประชุม คณะกรรมกำรบริหำรของ
โรงเรียนในเรื่องที่เกี่ยวกบักำรบริหำรจดักำรทัว่ไปและกำรด ำเนินธุรกิจตำมปกติของโรงเรียนได้ตำมแต่ที่
กรรมกำรและผูบ้รหิำรรำยดงักล่ำวจะเหน็สมควรเพื่อประโยชน์สงูสดุของบรษิทัฯ และโรงเรยีน  
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(2) กำรพิจำรณำอนุมตัิกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี หรือเงินปันผลระหว่ำงกำล (หำกมี) หรอืส่วนแบ่งก ำไรของ
โรงเรยีน 

(3) กำรแกไ้ขขอ้บงัคบั หรอืตรำสำรจดัตัง้ของโรงเรยีน  
(4) กำรพิจำรณำอนุมตัิงบประมำณประจ ำปีของโรงเรียน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ก ำหนดไว้ในอ ำนำจอนุมตัิและ

ด ำเนินกำร (Delegation of Authority)  
(5) กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองโรงเรยีน เฉพำะกรณีที่ผูส้อบบญัชดีงักล่ำวไม่ไดอ้ยู่ในสงักดัส ำนักงำนสอบบญัชทีีเ่ป็น

สมำชกิประเภทเตม็รปูแบบ (full member) ในเครอืเดยีวกนักบั ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ซึง่ไมเ่ป็นไปตำมนโยบำย
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัที่ผูส้อบบญัช ีของโรงเรยีนจะต้องสงักดัส ำนักงำนสอบบญัชใีนเครอืข่ำยเดยีวกนักบั
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

รำยกำรตัง้แต่ข้อ (6) ถึงข้อ (9) น้ีเป็นรำยกำรที่ถือว่ำมีสำระส ำคญั และหำกเข้ำท ำรำยกำรจะมีผลกระทบอย่ำงมี
นัยส ำคญัต่อฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรยีน ดงันัน้ก่อนที่จะมกีำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรของโรงเรยีน  
และกรรมกำรบรหิำรซึ่งบรษิทัฯ แต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งในโรงเรยีนจะออกเสยีงในเรื่องดงัต่อไปน้ี กรรมกำรบรหิำรรำยดงักล่ำว
จะต้องไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ เกี่ยวกบัเรื่องดงักล่ำวเสยีก่อน ทัง้น้ี ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค ำนวณขนำด
รำยกำรที่โรงเรยีนจะเขำ้ท ำรำยกำรเปรยีบเทยีบลกัษณะ และ/หรอืขนำดของบรษิทัฯ (โดยน ำหลกัเกณฑก์ำร ค ำนวณขนำดของ
รำยกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศเรื่องกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัหรอืประกำศ เรื่องกำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์นิ 
(แล้วแต่กรณี) มำบงัคบัใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑต์้องไดร้บักำรพจิำรณำอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ซึ่งรำยกำร
ต่อไปน้ี คอื 

(6) กรณีทีโ่รงเรยีนตกลงเขำ้ท ำรำยกำรกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ หรอืโรงเรยีน หรอื รำยกำรทีเ่กีย่วกบักำร
ไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิของโรงเรยีนซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ำกดัเพยีงกรณีดงัต่อไปน้ี 
(ก) กำรโอนหรอืสละสทิธปิระโยชน์รวมตลอดถงึกำรสละสทิธเิรยีกรอ้งทีม่ตี่อผูท้ีก่่อควำมเสยีหำยแก่โรงเรยีน 
(ข) กำรขำยหรอืโอนกจิกำรของโรงเรยีนทัง้หมดหรอืบำงสว่นทีส่ ำคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(ค) กำรซือ้หรอืกำรรบัโอนกจิกำรของโรงเรยีนอื่นมำเป็นของโรงเรยีน 
(ง) กำรเข้ำท ำ แก้ไข หรอืเลิกสญัญำเกี่ยวกบักำรให้เช่ำกิจกำรของโรงเรยีนทัง้หมด หรอืบำงส่วนที่ส ำคญั 

กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจดักำรธุรกิจของโรงเรยีน หรอืกำรรวมกิจกำรของโรงเรยีนกบับุคคลอื่น
โดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 

(จ) กำรเช่ำ หรอืใหเ้ช่ำซือ้กจิกำรหรอืทรพัยส์นิของโรงเรยีนทัง้หมดหรอืสว่นทีม่สีำระส ำคญั 
(7) กำรกูย้มืเงนิ กำรใหกู้ย้มืเงนิ กำรใหส้นิเชื่อ กำรค ้ำประกนั กำรท ำนิตกิรรมผกูพนัโรงเรยีนใหต้อ้งรบัภำระทำงกำร

เงนิเพิม่ขึน้ หรอืกำรใหค้วำมช่วยเหลอืดำ้นกำรเงนิในลกัษณะอื่นใด แก่บุคคลอื่นในจ ำนวนที่มนีัยส ำคญัและมใิช่
ธุรกิจปกติของโรงเรยีน เว้นแต่เป็นกำรกู้ยมืเงนิ ระหว่ำงบรษิทัฯ และโรงเรยีน หรอืระหว่ำงโรงเรยีนที่บรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัยอ่ยเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญำต 

(8) กำรเลกิกจิกำรของโรงเรยีน 
(9) รำยกำรอื่นใดทีไ่มใ่ช่รำยกำรธุรกจิปกตขิองโรงเรยีนและเป็นรำยกำรทีม่ผีลกระทบต่อโรงเรยีนอยำ่งมนีัยส ำคญั 

1.2 ก่อนโรงเรยีนเขำ้ท ำรำยกำรดงัต่อไปน้ี ต้องไดร้บักำรอนุมตัจิำกที่ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กวำ่สำมในสีข่องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง ลงคะแนน 
(1) กรณีทีโ่รงเรยีนตกลงเขำ้ท ำรำยกำรกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ หรอืโรงเรยีน หรอืรำยกำรที่เกี่ยวกบักำร

ไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัยข์องโรงเรยีน ทัง้น้ีต้องเป็น กรณีที่เมื่อค ำนวณขนำดของรำยกำรทีโ่รงเรยีนเขำ้
ท ำรำยกำรเปรยีบเทียบลักษณะ และ/หรอืขนำดของบรษิทัฯ (โดยน ำหลกัเกณฑ์กำรค ำนวณขนำดของรำยกำร
ตำมที่ก ำหนด ไว้ในประกำศเรื่องกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั หรอืประกำศเรื่องกำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่ง 
ทรพัยส์นิ (แลว้แต่กรณี) มำบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดร้บักำรพจิำรณำอนุมตัจิำกที่ประชุมผูถ้อื
หุน้ของบรษิทัฯ 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

(2) กำรพิจำรณำอนุมตัิกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี หรือเงินปันผลระหว่ำงกำล (หำกมี) หรอืส่วนแบ่งก ำไรของ
โรงเรยีน 

(3) กำรแกไ้ขขอ้บงัคบั หรอืตรำสำรจดัตัง้ของโรงเรยีน  
(4) กำรพิจำรณำอนุมตัิงบประมำณประจ ำปีของโรงเรียน เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้ก ำหนดไว้ในอ ำนำจอนุมตัิและ

ด ำเนินกำร (Delegation of Authority)  
(5) กำรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองโรงเรยีน เฉพำะกรณีที่ผูส้อบบญัชดีงักล่ำวไม่ไดอ้ยู่ในสงักดัส ำนักงำนสอบบญัชทีีเ่ป็น

สมำชกิประเภทเตม็รปูแบบ (full member) ในเครอืเดยีวกนักบั ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ซึง่ไมเ่ป็นไปตำมนโยบำย
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัที่ผูส้อบบญัช ีของโรงเรยีนจะต้องสงักดัส ำนักงำนสอบบญัชใีนเครอืข่ำยเดยีวกนักบั
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

รำยกำรตัง้แต่ข้อ (6) ถึงข้อ (9) น้ีเป็นรำยกำรที่ถือว่ำมีสำระส ำคญั และหำกเข้ำท ำรำยกำรจะมีผลกระทบอย่ำงมี
นัยส ำคญัต่อฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรยีน ดงันัน้ก่อนที่จะมกีำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรของโรงเรยีน  
และกรรมกำรบรหิำรซึ่งบรษิทัฯ แต่งตัง้ใหด้ ำรงต ำแหน่งในโรงเรยีนจะออกเสยีงในเรื่องดงัต่อไปน้ี กรรมกำรบรหิำรรำยดงักล่ำว
จะต้องไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ เกี่ยวกบัเรื่องดงักล่ำวเสยีก่อน ทัง้น้ี ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค ำนวณขนำด
รำยกำรที่โรงเรยีนจะเขำ้ท ำรำยกำรเปรยีบเทยีบลกัษณะ และ/หรอืขนำดของบรษิทัฯ (โดยน ำหลกัเกณฑก์ำร ค ำนวณขนำดของ
รำยกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศเรื่องกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัหรอืประกำศ เรื่องกำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์นิ 
(แล้วแต่กรณี) มำบงัคบัใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑต์้องไดร้บักำรพจิำรณำอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ซึ่งรำยกำร
ต่อไปน้ี คอื 

(6) กรณีทีโ่รงเรยีนตกลงเขำ้ท ำรำยกำรกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ หรอืโรงเรยีน หรอื รำยกำรทีเ่กีย่วกบักำร
ไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิของโรงเรยีนซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ำกดัเพยีงกรณีดงัต่อไปน้ี 
(ก) กำรโอนหรอืสละสทิธปิระโยชน์รวมตลอดถงึกำรสละสทิธเิรยีกรอ้งทีม่ตี่อผูท้ีก่่อควำมเสยีหำยแก่โรงเรยีน 
(ข) กำรขำยหรอืโอนกจิกำรของโรงเรยีนทัง้หมดหรอืบำงสว่นทีส่ ำคญัใหแ้ก่บุคคลอื่น 
(ค) กำรซือ้หรอืกำรรบัโอนกจิกำรของโรงเรยีนอื่นมำเป็นของโรงเรยีน 
(ง) กำรเข้ำท ำ แก้ไข หรอืเลิกสญัญำเกี่ยวกบักำรให้เช่ำกิจกำรของโรงเรยีนทัง้หมด หรอืบำงส่วนที่ส ำคญั 

กำรมอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจดักำรธุรกิจของโรงเรยีน หรอืกำรรวมกิจกำรของโรงเรยีนกบับุคคลอื่น
โดยมวีตัถุประสงคจ์ะแบ่งก ำไรขำดทุนกนั 

(จ) กำรเช่ำ หรอืใหเ้ช่ำซือ้กจิกำรหรอืทรพัยส์นิของโรงเรยีนทัง้หมดหรอืสว่นทีม่สีำระส ำคญั 
(7) กำรกูย้มืเงนิ กำรใหกู้ย้มืเงนิ กำรใหส้นิเชื่อ กำรค ้ำประกนั กำรท ำนิตกิรรมผกูพนัโรงเรยีนใหต้อ้งรบัภำระทำงกำร

เงนิเพิม่ขึน้ หรอืกำรใหค้วำมช่วยเหลอืดำ้นกำรเงนิในลกัษณะอื่นใด แก่บุคคลอื่นในจ ำนวนที่มนีัยส ำคญัและมใิช่
ธุรกิจปกติของโรงเรยีน เว้นแต่เป็นกำรกู้ยมืเงนิ ระหว่ำงบรษิทัฯ และโรงเรยีน หรอืระหว่ำงโรงเรยีนที่บรษิทัฯ 
หรอืบรษิทัยอ่ยเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญำต 

(8) กำรเลกิกจิกำรของโรงเรยีน 
(9) รำยกำรอื่นใดทีไ่มใ่ช่รำยกำรธุรกจิปกตขิองโรงเรยีนและเป็นรำยกำรทีม่ผีลกระทบต่อโรงเรยีนอยำ่งมนีัยส ำคญั 

1.2 ก่อนโรงเรยีนเขำ้ท ำรำยกำรดงัต่อไปน้ี ต้องไดร้บักำรอนุมตัจิำกที่ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย
กวำ่สำมในสีข่องจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มำประชุมและมสีทิธอิอกเสยีง ลงคะแนน 
(1) กรณีทีโ่รงเรยีนตกลงเขำ้ท ำรำยกำรกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกนัของบรษิทัฯ หรอืโรงเรยีน หรอืรำยกำรที่เกี่ยวกบักำร

ไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งสนิทรพัยข์องโรงเรยีน ทัง้น้ีต้องเป็น กรณีที่เมื่อค ำนวณขนำดของรำยกำรทีโ่รงเรยีนเขำ้
ท ำรำยกำรเปรยีบเทียบลักษณะ และ/หรอืขนำดของบรษิทัฯ (โดยน ำหลกัเกณฑ์กำรค ำนวณขนำดของรำยกำร
ตำมที่ก ำหนด ไว้ในประกำศเรื่องกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั หรอืประกำศเรื่องกำรได้มำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่ง 
ทรพัยส์นิ (แลว้แต่กรณี) มำบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดร้บักำรพจิำรณำอนุมตัจิำกที่ประชุมผูถ้อื
หุน้ของบรษิทัฯ 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

(2) กำรเลกิกจิกำรของโรงเรยีน ทัง้น้ีตอ้งเป็นกรณีทีเ่มื่อค ำนวณขนำดกจิกำรของโรงเรยีนทีจ่ะเลกินัน้เปรยีบเทยีบกบั
ขนำดของบรษิทัฯ  (โดยน ำหลกัเกณฑก์ำรค ำนวณขนำดของรำยกำรตำม ที่ก ำหนดไวใ้นประกำศเรื่องกำรไดม้ำ
หรอืจ ำหน่ำยไปซึง่ทรพัยส์นิ) แลว้อยู่ในเกณฑต์อ้งไดร้บักำรพจิำรณำอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

(3) รำยกำรอื่นใดทีไ่ม่ใช่รำยกำรธุรกจิปกตขิองโรงเรยีนและเป็นรำยกำรที่จะมผีลกระทบต่อโรงเรยีนอย่ำงมนียัส ำคญั 
ทัง้น้ี ตอ้งเป็นกรณีทีเ่มื่อค ำนวณขนำดของรำยกำรทีโ่รงเรยีนเขำ้ท ำรำยกำรเปรยีบเทยีบกบัขนำดของบรษิทั (โดย
น ำหลักเกณฑ์กำรค ำนวณขนำดของรำยกำรตำมที่ก ำหนดไว้ในประกำศเรื่องกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่ง
ทรพัยส์นิมำบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม) แลว้อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดร้บักำรพจิำรณำอนุมตัจิำกทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

1.3 คณะกรรมกำรของบรษิทัจะติดตำมดูแลให้คณะกรรมกำรบรหิำรของโรงเรยีนปฏิบตัิตำมหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบ 
ตำมกฎหมำย ขอ้บงัคบั และนโยบำยของบรษิทัฯ 

1.4 คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ จะต้องด ำเนินกำรให้โรงเรยีนมรีะบบควบคุมภำยใน ระบบบรหิำรควำมเสี่ยง และระบบ
ป้องกนักำรทุจรติ รวมถงึก ำหนดใหม้มีำตรกำรในกำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรยีนทีเ่หมำะสม มปีระสทิธภิำพ
และรดักุมเพยีงพอที่ท ำใหม้ ัน่ใจได้ว่ำกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของโรงเรยีนจะเป็นไปตำมแผนงำน งบประมำณ นโยบำย
ของบรษิทั รวมถงึกฎหมำยและประกำศ เรื่อง กำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ขีองบรษิทัจดทะเบยีน รวมถงึประกำศ ขอ้บงัคบั
และหลกัเกณฑต์่ำงๆ ทีเ่กีย่วขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยไดอ้ยำ่งแทจ้รงิและต่อเน่ือง และตดิตำมใหโ้รงเรยีนเปิดเผยขอ้มลู ฐำนะทำงกำรเงนิ และผล
ด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนัและรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ รำยกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำย
ไปซึง่ทรพัยส์นิทีม่นียัส ำคญั และรำยกำรทีม่นียัส ำคญัอื่นใดต่อบรษิทัและด ำเนินกำรต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมหลกัเกณฑ์ใน
กำรก ำกบัดูแลและกำรบรหิำรจดักำรโรงเรยีนใหค้รบถ้วนและถูกต้องตำมประกำศที่เกี่ยวขอ้งของคณะกรรมกำรก ำกบั
ตลำดทุนและประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (ตำมที่ได้แก้ไขเพิม่เติมและที่จะมกีำรแก้ไข
เพิม่เตมิ ภำยหลงั) (แลว้แต่กรณี) 

1.5 บรษิทัฯ จะต้องด ำเนินกำรใหก้รรมกำรบรหิำรโรงเรยีน ซึ่งเป็นกรรมกำร หรอืผูบ้รหิำรจำกบรษิทัฯ เขำ้ร่วมประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนนตำมที่บรษิทัฯ ก ำหนดในกำรประชุมคณะกรรมกำรบรหิำรของโรงเรยีนในกำรพจิำรณำวำระที่มี
สำระส ำคญัต่อกำรประกอบธรุกจิของโรงเรยีนทุกครัง้ 

1.6 กรรมกำรบริหำรของโรงเรียน หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องของโรงเรียน จะกระท ำธุรกรรมกบัโรงเรียนได้ต่อเมื่อ
ธรุกรรมดงักล่ำว ไดร้บัอนุมตัจิำกคณะกรรมกำรบรหิำรของโรงเรยีน ทัง้น้ี เวน้แต่เป็นกำรท ำธุรกรรมทีเ่ป็นขอ้ตกลงทำง
กำรคำ้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท ำกบัคูส่ญัญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดยีวกนัดว้ยอ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้
ที่ปรำศจำก อทิธพิลในกำร ที่ตนมสีถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร หรอืบุคคลที่มคีวำมเกี่ยวขอ้ง แล้วแต่กรณี และเป็น
ข้อตกลงทำงกำรค้ำที่ได้ร ับอนุมัติจำกคณะกรรมกำรบริหำรของโรงเรียน หรือเป็นไปตำมหลักกำรที่คณะ 
กรรมกำรบรหิำรของโรงเรยีนอนุมตัไิวแ้ล้ว 

1.7 ใหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรบรษิทัฯ ทีไ่ดร้บักำรแต่งตัง้เป็นคณะกรรมกำรบรหิำรโรงเรยีนมหีน้ำที ่ดงัต่อไปน้ี 
(1) จดัท ำระบบกำรควบคุมภำยใน และระบบงำนอื่นๆ ที่จ ำเป็น รวมทัง้ก ำหนดมำตรกำร ในกำรตดิตำมผลกำร

ด ำเนินงำนของโรงเรยีน ที่เหมำะสม รวมถงึใหม้ชี่องทำงใหก้รรมกำร และผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ สำมำรถรบั
ขอ้มลูของโรงเรยีนในกำรตดิตำมดูแลขอ้มูลเกีย่วกบั ฐำนะทำงกำรเงนิและผลกำรด ำเนินงำน กำรท ำรำยกำรเกี่ยว
โยง และรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ ตลอดจนกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัย์สินและ
รำยกำรที่มนีัยส ำคญัอื่นใดให้แก่บรษิทัฯ ทรำบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภำยในก ำหนดเวลำที่สมควร ตำมที่
บรษิทัฯ ก ำหนด เพื่อใหส้อดคลอ้งกบักำรตดิตำมผลกำรด ำเนินงำนของโรงเรยีน โดยบรษิทัฯ ตำมขอ้ 1.4  

(2) เปิดเผยและน ำส่งขอ้มูลส่วนไดเ้สยีของตนและบุคคลที่เกี่ยวขอ้งของตนในส่วนที่เกี่ยวกบัควำมสมัพนัธ์และ
กำรด ำเนินธุรกรรมใดๆ ที่อำจคำดหมำยได้ว่ำจะก่อให้เกิดควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ (Conflict of 
Interest) กบัโรงเรยีนต่อคณะกรรมกำรบรหิำรของโรงเรยีนภำยในเวลำทีก่ ำหนด โดยกรรมกำรและผูบ้รหิำร
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

บริษัทฯ ที่ได้ร ับมอบหมำยให้ควบคุมกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน มีหน้ำที่ต้องแจ้งเรื่องดังกล่ำวให้ 
คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ภำยในก ำหนดเวลำทีบ่รษิทัฯ ก ำหนดเพื่อเป็นขอ้มลูประกอบ กำรพจิำรณำในกำร
ตัดสินหรืออนุมตัิ ซึ่งกำรพิจำรณำนัน้จะค ำนึงถึงประโยชน์ โดยรวมของกลุ่มบริษทัฯ เป็นส ำคญั ทัง้น้ี 
กรรมกำรและผู้บรหิำรบรษิทัฯ ต้องไม่มสี่วนร่วมอนุมตัิในเรื่องที่ตนเองมสี่วนได้เสยีหรอืควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ 

อน่ึง กำรกระท ำดังต่อไปน้ีซึ่ง เป็นผลให้กรรมกำรและผู้บริหำรบริษัทฯ ที่ได้ร ับมอบหมำยให้ เป็น
กรรมกำรบริหำรของโรงเรียน หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องของบุคคลดงักล่ำว ได้รบัผลประโยชน์ทำง
กำรเงนิอื่นนอกเหนือจำกที่พงึไดต้ำมปกต ิหรอืเป็นเหตุใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัควำมเสยีหำย ใหส้นันิษฐำนว่ำ
เป็นกำรกระท ำทีข่ดัหรอืแยง้กบัผลประโยชน์ของโรงเรยีน อยำ่งมนียัส ำคญั 

(ก) กำรท ำธุรกรรมระหว่ำงโรงเรียน กบั กรรมกำรและผู้บริหำรบริษทัฯ ที่ได้รบัมอบหมำยให้เป็น
กรรมกำรบรหิำรของโรงเรยีน หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งของบุคคลดงักล่ำว โดยมไิดเ้ป็นไปตำม
หลกัเกณฑก์ำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

(ข) กำรใชข้อ้มลูของโรงเรยีนทีล่่วงรูม้ำเวน้แต่เป็นขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อสำธำรณชนแล้ว 

(ค) กำรใช้ทรพัยส์นิหรอืโอกำสทำงธุรกจิของโรงเรยีน ในลกัษณะที่เป็นกำรฝ่ำฝืนหลกัเกณฑห์รอืหลกั
ปฏบิตัทิ ัว่ไปตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 

(3) ตอ้งรำยงำนแผนกำรประกอบธรุกจิ กำรขยำยธรุกจิ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ ตลอดจนกำรเขำ้รว่มลงทุนกบั
ผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ ต่อบรษิทัฯ ผ่ำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำตำมที่กรรมกำรของบรษิทัฯ 
ก ำหนด และเขำ้ชีแ้จง และ/หรอื น ำสง่เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำกรณีดงักล่ำวในกรณีทีบ่รษิทัฯ รอ้งขอ 

 (4) ชี้แจง และ/หรอืน ำส่งข้อมูลหรอืเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนหรอืเอกสำรใดๆ ให้กบับรษิทัฯ เมื่อ
ไดร้บักำรรอ้งขอตำมควำมเหมำะสม 

 
9.6 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บรษิทัฯ จะลงทุนในบรษิทัที่มวีตัถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจเช่นเดยีวกบัธุรกิจหลกัของบรษิทัฯ หรอืกจิกำรที่มี
ลกัษณะใกล้เคยีงกนั หรอืกจิกำรที่สนับสนุนกิจกำรของบรษิทัฯ อนัจะท ำใหบ้รษิทัฯ มผีลประกอบกำรหรอืผลก ำไรเพิม่มำกขึ้น 
หรอืลงทุนในธุรกจิที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ใหก้บับรษิทัฯ โดยสำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ใหม้คีวำม
ครบวงจรมำกยิง่ขึ้น เพื่อเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบริษทัฯ ทัง้น้ี คณะกรรมกำรอำจพจิำรณำลงทุนในธุรกิจอื่น
นอกเหนือจำกธรุกจิหลกัหรอืธุรกจิอื่นของบรษิทัฯ หำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เหน็วำ่ธรุกจิดงักล่ำวเป็นธรุกจิทีม่ศีกัยภำพและกำร
ลงทุนดงักล่ำวเป็นประโยชน์แก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวม 

ในกำรก ำกบัดูแลบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม บรษิทัฯ จะส่งกรรมกำรหรอืผู้บรหิำรที่มคีุณสมบตัิและประสบกำรณ์ที่
เหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตวัแทนในกำรบริหำรกิจกำรของบริษทัย่อยและบรษิทัร่วมนัน้ๆ  เพื่อก ำหนดนโยบำยที่
ส ำคญัและควบคุมกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมดงักล่ำว รวมถึงก ำหนดกลไกกำรก ำกบัดูแลผ่ำนกำร
เปิดเผยข้อมูลรำยงำนทำงกำรเงิน กำรได้มำและจ ำหน่ำยไปและกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับริษทัย่อยดงักล่ำว โดยใช้
หลกัเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรท ำรำยกำรซึง่เป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง
ทัง้น้ี กรรมกำรซึง่เป็นตวัแทนของบรษิทัฯ จะตอ้งท ำหน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดูแลบรษิทัยอ่ย และ/หรอืบรษิทัรว่ม ใหบ้รหิำรจดักำรหรอื
ด ำเนินงำนต่ำงๆ ตำมนโยบำยทีบ่รษิทัฯก ำหนด ทัง้กำรตดิตำมเพื่อประเมนิและตรวจสอบอย่ำงรดักุมผ่ำนระบบควบคุมภำยในที่
เพยีงพอและเหมำะสม รวมถงึจะต้องใช้ดุลยพินิจตำมมติของที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรอืที่ประชุมผู้ถอืหุน้ของบรษิทัฯ ที่
อนุมตัใินเรื่องทีส่ ำคญัของบรษิทัยอ่ย และ/หรอืบรษิทัรว่ม เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่บรษิทัฯ และเพื่อกำรเตบิโตอยำ่งยัง่ยนื
ของบรษิทัฯ 
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บริษัทฯ ที่ได้ร ับมอบหมำยให้ควบคุมกำรด ำเนินงำนของโรงเรียน มีหน้ำที่ต้องแจ้งเรื่องดังกล่ำวให้ 
คณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ภำยในก ำหนดเวลำทีบ่รษิทัฯ ก ำหนดเพื่อเป็นขอ้มลูประกอบ กำรพจิำรณำในกำร
ตัดสินหรืออนุมตัิ ซึ่งกำรพิจำรณำนัน้จะค ำนึงถึงประโยชน์ โดยรวมของกลุ่มบริษทัฯ เป็นส ำคญั ทัง้น้ี 
กรรมกำรและผู้บรหิำรบรษิทัฯ ต้องไม่มสี่วนร่วมอนุมตัิในเรื่องที่ตนเองมสี่วนได้เสยีหรอืควำมขดัแย้งทำง
ผลประโยชน์ 

อน่ึง กำรกระท ำดังต่อไปน้ีซึ่ง เป็นผลให้กรรมกำรและผู้บริหำรบริษัทฯ ที่ได้ร ับมอบหมำยให้ เป็น
กรรมกำรบริหำรของโรงเรียน หรือบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องของบุคคลดงักล่ำว ได้รบัผลประโยชน์ทำง
กำรเงนิอื่นนอกเหนือจำกที่พงึไดต้ำมปกต ิหรอืเป็นเหตุใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บัควำมเสยีหำย ใหส้นันิษฐำนว่ำ
เป็นกำรกระท ำทีข่ดัหรอืแยง้กบัผลประโยชน์ของโรงเรยีน อยำ่งมนียัส ำคญั 

(ก) กำรท ำธุรกรรมระหว่ำงโรงเรียน กบั กรรมกำรและผู้บริหำรบริษทัฯ ที่ได้รบัมอบหมำยให้เป็น
กรรมกำรบรหิำรของโรงเรยีน หรอืบุคคลทีม่คีวำมเกีย่วขอ้งของบุคคลดงักล่ำว โดยมไิดเ้ป็นไปตำม
หลกัเกณฑก์ำรท ำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนั 

(ข) กำรใชข้อ้มลูของโรงเรยีนทีล่่วงรูม้ำเวน้แต่เป็นขอ้มลูทีเ่ปิดเผยต่อสำธำรณชนแล้ว 

(ค) กำรใช้ทรพัยส์นิหรอืโอกำสทำงธุรกจิของโรงเรยีน ในลกัษณะที่เป็นกำรฝ่ำฝืนหลกัเกณฑห์รอืหลกั
ปฏบิตัทิ ัว่ไปตำมทีค่ณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนประกำศก ำหนด 

(3) ตอ้งรำยงำนแผนกำรประกอบธรุกจิ กำรขยำยธรุกจิ โครงกำรลงทุนขนำดใหญ่ ตลอดจนกำรเขำ้รว่มลงทุนกบั
ผู้ประกอบกำรรำยอื่นๆ ต่อบรษิทัฯ ผ่ำนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำตำมที่กรรมกำรของบรษิทัฯ 
ก ำหนด และเขำ้ชีแ้จง และ/หรอื น ำสง่เอกสำรประกอบกำรพจิำรณำกรณีดงักล่ำวในกรณีทีบ่รษิทัฯ รอ้งขอ 

 (4) ชี้แจง และ/หรอืน ำส่งข้อมูลหรอืเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนหรอืเอกสำรใดๆ ให้กบับรษิทัฯ เมื่อ
ไดร้บักำรรอ้งขอตำมควำมเหมำะสม 

 
9.6 การก ากบัดแูลการด าเนินงานของบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 

บรษิทัฯ จะลงทุนในบรษิทัที่มวีตัถุประสงค์ในกำรประกอบธุรกิจเช่นเดยีวกบัธุรกิจหลกัของบรษิทัฯ หรอืกจิกำรที่มี
ลกัษณะใกล้เคยีงกนั หรอืกจิกำรที่สนับสนุนกิจกำรของบรษิทัฯ อนัจะท ำใหบ้รษิทัฯ มผีลประกอบกำรหรอืผลก ำไรเพิม่มำกขึ้น 
หรอืลงทุนในธุรกจิที่เอื้อประโยชน์ (Synergy) ใหก้บับรษิทัฯ โดยสำมำรถสนับสนุนกำรด ำเนินธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ ใหม้คีวำม
ครบวงจรมำกยิง่ขึ้น เพื่อเพิม่ขดีควำมสำมำรถในกำรแข่งขนัของบริษทัฯ ทัง้น้ี คณะกรรมกำรอำจพจิำรณำลงทุนในธุรกิจอื่น
นอกเหนือจำกธรุกจิหลกัหรอืธุรกจิอื่นของบรษิทัฯ หำกคณะกรรมกำรบรษิทัฯ เหน็วำ่ธรุกจิดงักล่ำวเป็นธรุกจิทีม่ศีกัยภำพและกำร
ลงทุนดงักล่ำวเป็นประโยชน์แก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้โดยรวม 

ในกำรก ำกบัดูแลบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม บรษิทัฯ จะส่งกรรมกำรหรอืผู้บรหิำรที่มคีุณสมบตัิและประสบกำรณ์ที่
เหมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจเพื่อเป็นตวัแทนในกำรบริหำรกิจกำรของบริษทัย่อยและบรษิทัร่วมนัน้ๆ  เพื่อก ำหนดนโยบำยที่
ส ำคญัและควบคุมกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วมดงักล่ำว รวมถึงก ำหนดกลไกกำรก ำกบัดูแลผ่ำนกำร
เปิดเผยข้อมูลรำยงำนทำงกำรเงิน กำรได้มำและจ ำหน่ำยไปและกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับริษทัย่อยดงักล่ำว โดยใช้
หลกัเกณฑท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบักำรเปิดเผยขอ้มลูและกำรท ำรำยกำรซึง่เป็นไปตำมหลกัเกณฑแ์ละขอ้ก ำหนดของหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้ง
ทัง้น้ี กรรมกำรซึง่เป็นตวัแทนของบรษิทัฯ จะตอ้งท ำหน้ำทีใ่นกำรก ำกบัดูแลบรษิทัยอ่ย และ/หรอืบรษิทัรว่ม ใหบ้รหิำรจดักำรหรอื
ด ำเนินงำนต่ำงๆ ตำมนโยบำยทีบ่รษิทัฯก ำหนด ทัง้กำรตดิตำมเพื่อประเมนิและตรวจสอบอย่ำงรดักุมผ่ำนระบบควบคุมภำยในที่
เพยีงพอและเหมำะสม รวมถงึจะต้องใช้ดุลยพินิจตำมมติของที่ประชุมคณะกรรมกำร และ/หรอืที่ประชุมผู้ถอืหุน้ของบรษิทัฯ ที่
อนุมตัใินเรื่องทีส่ ำคญัของบรษิทัยอ่ย และ/หรอืบรษิทัรว่ม เพื่อก่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่บรษิทัฯ และเพื่อกำรเตบิโตอยำ่งยัง่ยนื
ของบรษิทัฯ 
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9.7 การดแูลเรื่องการใช้ข้อมลูภายใน 
เพื่อใหเ้กดิควำมโปร่งใสและป้องกนักำรแสวงหำผลประโยชน์ส่วนตนจำกกำรใช้ขอ้มูลภำยในของบรษิทัฯ ที่ยงัไม่ได้

เปิดเผยต่อสำธำรณชน รวมทัง้เพื่อหลกีเลีย่งขอ้ครหำเกีย่วกบัควำมเหมำะสมของกำรซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบุคคลภำยในบรษิทัฯ 
จงึไดอ้อกระเบยีบปฏบิตั ิเพื่อใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนของบรษิทัฯ ถอืปฏบิตั ิดงัน้ี 

1. หำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน และลูกจำ้งของบรษิทัฯ น ำควำมลบั และ/หรอืขอ้มูลภำยในของบรษิทัฯ ไป
เปิดเผยหรอืแสวงหำผลประโยชน์แก่ตนเองหรอืเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นใดไม่ว่ำโดยทำงตรงหรอืทำงอ้อม และไม่ว่ำจะได้รบั
ผลประโยชน์ตอบแทนหรอืไมก่ต็ำม 

2. หำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร  พนักงำน และลูกจำ้งของบรษิทัฯ รวมถงึคู่สมรสและบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิำวะของ
บุคคลดงักล่ำว ใช้ขอ้มูลภำยในของบรษิทัฯ ที่มหีรอือำจมผีลกระทบต่อกำรเปลี่ยนแปลงรำคำของหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ซึ่งยงั
มไิด้เปิดเผยต่อสำธำรณชน เพื่อท ำกำรซื้อ ขำย เสนอซื้อ เสนอขำย หรอืชกัชวนให้บุคคลอื่นซื้อ ขำย เสนอซื้อหรอืเสนอขำย
หลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ไมว่ำ่ทำงตรงหรอืทำงออ้ม ก่อนทีข่อ้มลูนัน้จะไดม้กีำรเปิดเผยต่อสำธำรณชน ไมว่ำ่กำรกระท ำดงักล่ำวจะ
กระท ำเพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่น หรอืเพื่อใหผู้อ้ื่นกระท ำดงักล่ำวโดยตนไดร้บัประโยชน์ตอบแทน ผูใ้ดฝ่ำฝืนจะถูกลงโทษ
ตำมมำตรกำรทำงวนิยัของบรษิทัฯ 

3. บรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรแจง้ใหผู้บ้รหิำรเขำ้ใจและรบัทรำบภำระหน้ำที่ในกำรรำยงำนกำรถอืครองหลกัทรพัยใ์นบรษิทัฯ 
ของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยงัไม่บรรลุนิตภิำวะ ตลอดจนกำรรำยงำนกำรเปลี่ยนแปลงกำรถอืครองหลกัทรพัย์ต่อส ำนักงำน
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ตำมมำตรำ 59 และบทก ำหนดโทษตำมพระรำชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์(ฉบบัที ่5) พ.ศ. 2559 

4. บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดมใิหก้รรมกำรและผูบ้รหิำรของบรษิทัฯ รวมถงึคูส่มรสและบุตรทีย่งัไมบ่รรลุนิตภิำวะของบุคคล
ดงักล่ำว ซือ้ขำยหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ ในช่วงระยะเวลำ 1 เดอืน ก่อนกำรเปิดเผยงบกำรเงนิใหแ้ก่สำธำรณชนทรำบ 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะแจง้ใหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำน และลูกจำ้งของบรษิทัฯ ทรำบเกีย่วกบัขอ้ก ำหนดขำ้งตน้  
 

9.8 ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
ในรอบปีบญัช ี2561 สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 บรษิทัฯ ไดจ้ำ่ยคำ่ตอบแทนจำกกำรสอบบญัช ี(Audit Fee) ใหแ้ก่ผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัฯ คอื บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั เป็นจ ำนวนเงนิ 3,165,000 บำท ซึง่เป็นค่ำสอบบญัชแีละคำ่สอบทำนงบกำรเงนิ
ระหวำ่งกำลส ำหรบังบกำรเงนิเฉพำะบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย โรงเรยีนทีบ่รษิทัฯ เป็นผูร้บัใบอนุญำต และกจิกำรร่วมคำ้ รวมถงึงบ
กำรเงนิรวม นอกเหนือจำกคำ่ตอบแทนดงักล่ำว บรษิทัฯ ไมม่คีำ่บรกิำรอื่นทีต่อ้งช ำระใหก้บัผูส้อบบญัช ีส ำนกังำนสอบบญัชทีี่
ผูส้อบบญัชสีงักดั และบุคคลหรอืกจิกำรทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัชหีรอืส ำนกังำนสอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสีงักดั 
 

9.9 การปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีในเร่ืองอ่ืนๆ 
-ไมม่-ี 
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10.  ความรบัผิดชอบต่อสงัคม (Corporate Social Responsibilities : CSR) 
 

บรษิทัฯ ด ำเนินธุรกิจภำยใต้กำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ด ีโดยค ำนึงถึงกำรพฒันำคุณภำพของกำรจดักำรเรยีนกำรสอน กำร
พฒันำทรพัยำกรมนุษย์ กำรค ำนึงถึงสิง่แวดล้อมและควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมตลอดมำ ทัง้น้ี เพื่อสร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงผล
ก ำไรทำงธรุกจิ และกำรตอบแทนสูส่งัคม บรษิทัฯ จงึไดม้กีำรปฏบิตัอิยำ่งเป็นรปูธรรม ดงัต่อไปน้ี  

 
1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม  

บรษิทัฯ ด ำเนินธุรกจิด้วยควำมยดึมัน่ในจรยิธรรมตำมกรอบกำรแข่งขนัทำงกำรคำ้ที่เป็นธรรม  และเสมอภำค ซึ่ง
บรษิทัฯ ได้ก ำหนดเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิร่วมกนัไว้ในคู่มอืจรยิธรรม (Code of Conduct) ซึ่งค ำนึงถึงควำม
รบัผดิชอบต่อผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีทุกฝ่ำย ได้แก่ ผู้ถือหุน้ พนักงำน ครู-อำจำรย์ คู่ค้ำ เจ้ำหน้ีนักเรยีน ผู้ปกครอง      
คูเ่เขง่ ตลอดจนชุมชนเเละสงัคม โดยยดึหลกัจรรยำบรรณ ดงัต่อไปน้ี  
1. ควำมไวว้ำงใจและควำมน่ำเชื่อถอื 
2. กำรใหค้วำมเคำรพต่อบุคคลอื่น 
3. กำรสื่อสำรอย่ำงสจุรติและเปิดเผย 
4. แบบอยำ่งจำกผูน้ ำ 
5. กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย 
6. หลกีเลีย่งควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
7. กำรรำยงำนผลอยำ่งถูกตอ้ง 
8. ควำมซื่อสตัย ์
9. นโยบำยกำรปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ 

  
2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่  

ตลอดระยะเวลำในกำรประกอบธรุกจิบรษิทัฯ ไดย้ดึมัน่ในควำมถูกต้อง ควำมโปรง่ใส และต่อต้ำน กำรทุจรติ โดยมี
นโยบำยปฏบิตัอิย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม และตระหนกัถงึกำรป้องกนักำรทุจรติ ทัง้ภำยใน ภำยนอกองคก์ร 
บรษิทัฯ ปลูกฝังใหพ้นกังำนทุกคนประพฤตตินโดยไมข่ดัต่อ กฎหมำยและศลีธรรม  
 
โดยขอ้ปฏบิตัเิพื่อเป็นกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรปัชัน่ มหีลกักำรใหญ่ๆ อยู ่2 ประกำร คอื หลกัควำมโปรง่ใส และ
หลกักำรมสี่วนร่วมดงัรำยละเอยีดต่อไปน้ี  
 
หลกัควำมโปรง่ใส (Transparency) 
1. มกีระบวนกำรท ำงำนทีเ่ปิดเผย ตรงไปตรงมำ สำมำรถชีแ้จงไดเ้มื่อเกดิขอ้สงสยั  
2. เปิดโอกำสใหส้มำชกิในองคก์รสำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูขำ่วสำรได ้ 
3. สมำชกิในองคก์รสำมำรถรูทุ้กขัน้ตอนในกำรด ำเนินกจิกรรมหรอืกระบวนกำรต่ำงๆ  
4. สมำชกิในองคก์รสำมำรถตรวจสอบได ้ 
 
หลกักำรกำรมสี่วนร่วม (Participation) 
1. ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งมโีอกำสเขำ้รว่มในกำรรบัรู ้เรยีนรู ้ท ำควำมเขำ้ใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอปัญหำ หรอื

ประเดน็ทีส่ ำคญัทีเ่กีย่วขอ้ง  
2.  ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งไดร้ว่มคดิแนวทำงรว่มในกำรแกไ้ขปัญหำและร่วมในกระบวนกำรตดัสนิใจ 
3.  ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งไดร้่วมกระบวนกำรพฒันำในฐำนะหุน้ส่วนกำรพฒันำและไดก้ ำหนดแนวทำง ปฏบิตัดิงัน้ี  

-  สรำ้งจติส ำนึก ค่ำนิยม ทศันคตใิหแ้ก่พนกังำนในกำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบดว้ยควำม ซื่อสตัยส์จุรติ  

096 รายงานประจำาปี 2561
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6. หลกีเลีย่งควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ 
7. กำรรำยงำนผลอยำ่งถูกตอ้ง 
8. ควำมซื่อสตัย ์
9. นโยบำยกำรปฏบิตัติ่อผูถ้อืหุน้ 

  
2. การต่อต้านการทุจริตคอรร์ปัชัน่  

ตลอดระยะเวลำในกำรประกอบธรุกจิบรษิทัฯ ไดย้ดึมัน่ในควำมถูกต้อง ควำมโปรง่ใส และต่อต้ำน กำรทุจรติ โดยมี
นโยบำยปฏบิตัอิย่ำงเสมอภำคและเป็นธรรม และตระหนกัถงึกำรป้องกนักำรทุจรติ ทัง้ภำยใน ภำยนอกองคก์ร 
บรษิทัฯ ปลูกฝังใหพ้นกังำนทุกคนประพฤตตินโดยไมข่ดัต่อ กฎหมำยและศลีธรรม  
 
โดยขอ้ปฏบิตัเิพื่อเป็นกำรต่อตำ้นกำรทุจรติคอรปัชัน่ มหีลกักำรใหญ่ๆ อยู ่2 ประกำร คอื หลกัควำมโปรง่ใส และ
หลกักำรมสี่วนร่วมดงัรำยละเอยีดต่อไปน้ี  
 
หลกัควำมโปรง่ใส (Transparency) 
1. มกีระบวนกำรท ำงำนทีเ่ปิดเผย ตรงไปตรงมำ สำมำรถชีแ้จงไดเ้มื่อเกดิขอ้สงสยั  
2. เปิดโอกำสใหส้มำชกิในองคก์รสำมำรถเขำ้ถงึขอ้มลูขำ่วสำรได ้ 
3. สมำชกิในองคก์รสำมำรถรูทุ้กขัน้ตอนในกำรด ำเนินกจิกรรมหรอืกระบวนกำรต่ำงๆ  
4. สมำชกิในองคก์รสำมำรถตรวจสอบได ้ 
 
หลกักำรกำรมสี่วนร่วม (Participation) 
1. ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งมโีอกำสเขำ้รว่มในกำรรบัรู ้เรยีนรู ้ท ำควำมเขำ้ใจ ร่วมแสดงทศันะ ร่วมเสนอปัญหำ หรอื

ประเดน็ทีส่ ำคญัทีเ่กีย่วขอ้ง  
2.  ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งไดร้ว่มคดิแนวทำงรว่มในกำรแกไ้ขปัญหำและร่วมในกระบวนกำรตดัสนิใจ 
3.  ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งไดร้่วมกระบวนกำรพฒันำในฐำนะหุน้ส่วนกำรพฒันำและไดก้ ำหนดแนวทำง ปฏบิตัดิงัน้ี  

-  สรำ้งจติส ำนึก ค่ำนิยม ทศันคตใิหแ้ก่พนกังำนในกำรปฏบิตัติำมกฎระเบยีบดว้ยควำม ซื่อสตัยส์จุรติ  

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

-  จดัใหม้รีะบบกำรควบคมุภำยในที่มปีระสทิธภิำพและประสทิธผิลมกีำรตรวจสอบและถ่วงดลุกำรใชอ้ ำนำจ
ใหเ้หมำะสม เพื่อป้องกนัมใิหพ้นักงำนทุจรติ หรอืมสีว่นเกี่ยวขอ้งกบักำรทุจรติ และคอรร์ปัชัน่ต่ำงๆ  

-  หำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนกระท ำกำรใดๆ อนัเป็นกำรเรยีกรอ้ง หรอืยอมรบั ทรพัยส์นิ หรอื
ผลประโยชน์อื่นใด ส ำหรบัตนเองหรอืผูอ้ื่นทีส่อ่ไปในทำงจงูใจใหป้ฏบิตัหิรอืละเวน้กำรปฏบิตัหิน้ำทีม่ชิอบ 
หรอือำจท ำใหบ้รษิทัฯ เสยีประโยชน์  

-  หำ้มมใิหก้รรมกำร ผูบ้รหิำร และพนกังำนใหห้รอืเสนอทีจ่ะใหท้รพัยส์นิหรอืผลประโยชน์อื่นใดแก่บุคคล 
ภำยนอกเพื่อจงูใจใหบุ้คคลนัน้กระท ำหรอืละเวน้กระท ำใดทีผ่ดิต่อกฎหมำย หรอืโดยมชิอบต่อต ำแหน่ง
หน้ำทีข่องตน  

 
ทัง้น้ี บรษิทัฯ ไดก้ ำหนดช่องทำงในกำรรอ้งเรยีน กำรแสดงควำมเหน็ และแจง้เบำะแสเกีย่วกบักำรกระท ำผดิ
กฎหมำย กำรทุจรติ คอรร์ปัชัน่ ทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษิทัฯ ทัง้ทำงตรง หรอืทำงออ้ม รวมถงึกำรกระท ำทีผ่ดิข ัน้ตอนตำม
ระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทัฯ หรอืมผีลต่อระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิทัฯ จนท ำใหส้งสยัไดว้ำ่อำจจะเป็นช่องทำง
ในกำรกระท ำทุจรติ และกระทบต่อชื่อเสยีงของบรษิทัฯ    
 
นอกจำกน้ีบรษิทัฯ ยงัไดก้ ำหนดมำตรกำรคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน โดยผูร้อ้งเรยีน จะไดร้บัควำมคุม้ครองสทิธอิยำ่งเท่ำ
เทยีมกนั ไม่วำ่จะเป็นกรรมกำร ผูบ้รหิำร พนกังำนของบรษิทัฯ หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยี ซึง่ผูร้อ้งเรยีนสำมำรถเลอืกทีจ่ะ
ไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของตนเองได ้โดยบรษิทัฯ จะพจิำรณำใหค้วำมเป็นธรรมและปกป้องผูร้อ้งเรยีน ผูร้บัเรื่องรอ้งเรยีน 
ผูถู้กรอ้งเรยีน และผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในกำรด ำเนินกำรตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ รวมทัง้เกบ็ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเป็น
ควำมลบั และจะเปิดเผยเท่ำทีจ่ ำเป็น โดยค ำนึงถงึควำมปลอดภยั และควำมเสยีหำยของผูร้อ้งเรยีน ผูร้บัเรื่อง
รอ้งเรยีน ผูถู้กรอ้งเรยีน หรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในกำรด ำเนินงำนตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ 

 
3. การเคารพสิทธิมนุษยชน  

บรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัและเคำรพสทิธมินุษยชนและไม่กระท ำกำรใดทีเ่ป็นกำรละเมดิสทิธเิสรภีำพของ  บุคคลหรอื
กลุ่มบุคคลใดๆ ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อมอย่ำงเสมอภำคและเท่ำเทียมกนั นอกจำกน้ี บริษทัฯ ตระหนักอยู่เสมอว่ำ
พนกังำนทุกคนเป็นทรพัยำกรที่ส ำคญั จงึไดก้ ำหนดนโยบำยใหม้กีำรปฏบิตัติ่อพนักงำน ดว้ยควำมเคำรพในเกียรต ิ
ศกัดิศ์ร ีและสทิธสิ่วนบุคคล รวมถึงกำรดูแลรกัษำสภำพแวดล้อมในกำร ท ำงำนให้มคีวำมปลอดภยัต่อชีวติและ
ทรพัยส์นิของพนกังำนอยูเ่สมอ  

 
4. การปฏิบติัต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม  

บรษิทัฯ มแีนวทำงปฏบิตัติ่อพนักงำนด้วยควำมยุติธรรม โดยมกีำรจ่ำยค่ำตอบแทนอย่ำงเหมำะสม ตรงเวลำและ
เป็นธรรมใหแ้ก่พนักงำน รวมถงึกำรฝึกอบรมและพฒันำทกัษะ โดยมกีำร จดัฝึกอบรมงำนดำ้นอื่นๆ นอกเหนือจำก
งำนประจ ำ ใหส้ำมำรถเขำ้ใจถงึกำรท ำงำนในแต่ละดำ้นและ สำมำรถน ำมำบูรณำกำรเพื่อเพิม่ประสทิธภิำพในกำร
ท ำงำนได ้ 

 
5. ความรบัผิดชอบต่อนักเรียน 

 จดัหำสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ที่ปลอดภยัและเอื้อต่อกำรพฒันำของนักเรียนที่ม ีวฒันธรรมนำนำชำติและ
ภำษำทีแ่ตกต่ำงกนั 

 ส่งเสรมินักเรยีนให้เป็นผู้ที่มคีวำมสำมำรถทำงวชิำกำร สำมำรถคดิวเิครำะห์ เป็นผู้ใฝ่เรยีนรู้ตลอดชีวติ ทัง้น้ี 
โดยผำ่นแนวทำงกำรเรยีนกำรสอนทีเ่ขม้งวดสรำ้งสรรคแ์ละมกีำรดแูลอย่ำงด ี

 สง่เสรมิและใหก้ำรสนบัสนุนนักเรยีน เพื่อบรรลุควำมสำมำรถในระดบั 3 ภำษำ และเพื่อใหน้กัเรยีนมทีกัษะชีวติ
ที่จ ำเป็นในกำรประสบควำมส ำเรจ็ เพื่อกำรเข้ำถึงกำรศึกษำระดบัอุดมศึกษำในมหำวทิยำลยัระดบัโลกที่ตน
ปรำรถนำ 

097บริษัท เอสไอเอสบี จำ�กัด (มห�ชน)        sisb.ac.th\\
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 สง่เสรมิวถิชีวีติของนกัเรยีนทีม่สีขุภำพดผีำ่นกจิกรรมรว่มหลกัสตูรและกจิกรรมนอกหลกัสตูร 
 สนับสนุนกำรพฒันำวชิำชีพส ำหรบัพนักงำนทุกคนและสนับสนุนพวกเขำในกำรท ำงำนร่วมกบัผูป้กครองและ

เพื่อนรว่มงำนในกำรสรำ้งชุมชนทีเ่ขม้แขง็ ใกลช้ดิ และเป็นมคีวำมผกูพนัต่อกนั 
 
6. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม  

บรษิทัฯ ตระหนักและใส่ใจในเรื่องพลงังำนและสิง่แวดล้อมอย่ำงจรงิจงั จงึได้น ำแนวคิดเรื่องควำมเป็นมติร กบั
สิง่แวดลอ้ม กำรลดมลพษิและกำรอนุรกัษพ์ลงังำนมำใชใ้นปรบัปรุงอำคำรสถำนที่และสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน ซึง่แม้
จะมมีูลค่ำกำรลงทุนสูงแต่มีควำมคุ้มค่ำในกำรลดผลกระทบที่มตี่อสิง่แวดล้อม โดยบรษิทัฯ ได้น ำระบบอนุรกัษ์
พลงังำนต่ำงๆ มำใชใ้นกำรออกแบบและปรบัปรงุอำคำรเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพสูงสุด เช่น กำรออกแบบอำคำรให้
อำกำศสำมำรถถ่ำยเทไดส้ะดวก และกำรเลอืกใชห้ลอดไฟ LED ส ำหรบัระบบใหแ้สงสวำ่งในตวัอำคำร ซึง่จะช่วยใน
ด้ำนกำรประหยัดพลังงำน ตลอดจนกำรจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบบริเวณอำคำร ที่นอกจะช่วยสร้ำง
สภำพแวดลอ้มทีร่ม่รื่นใหก้บัโรงเรยีน ยงัเป็นสถำนทีพ่กัผอ่นและพืน้ทีก่ำรเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนแก่นกัเรียน 
 
นอกจำกน้ี เพื่อปลูกฝังนักเรยีนให้ตระหนักรู้คุณค่ำของสิง่แวดล้อม และร่วมอนุรกัษ์ พฒันำสิง่แวดล้อม จงึได้จดั
กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้มสี่วนร่วมในกำรดูแลสิง่แวดล้อมในโรงเรยีน รู้จกักำรแยกขยะ และฝึกปฏิบตัิกำรใช้
พลงังำนและทรพัยำกรต่ำงๆ อยำ่งรูค้ณุคำ่ เพื่อทีน่กัเรยีนสำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ ำวนัไดจ้รงิ และเป็น
กำรสร้ำงจติส ำนึกที่ดีในกำรอนุรกัษ์ พฒันำสิง่แวดล้อมที่จะขยำยออกไปสู่สงัคมและชุมชนใหม้คีวำมสมดุลและ
ยัง่ยนืต่อไป 

 
7. การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 

บรษิทัฯ ให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรพฒันำชุมชนและสงัคมมำอย่ำงต่อเน่ือง โดยได้จดักิจกรรมเพื่อแสดงออก ถึง
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นประจ ำทุกปี โดยให้ควำมส ำคญักบัชุมชมทัง้ที่อยู่โดยรอบที่ตัง้ของบรษิทัฯ รวมถึง
ชุมชนทีอ่ยูใ่นถิน่ทุรกนัดำร โดยบรษิทัฯ ไดด้ ำเนินโครงกำรเพื่อสงัคมและสำธำรณประโยชน์ ในรปูแบบต่ำงๆ ดงัน้ี 
 
โครงกำร SISB Corporate Social Responsibility – English Learning (CSR-EL)  
 โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ ร่วมมอืกบัวดัพระรำม 9 และโรงเรยีนพระรำม 9 กำญจนำภเิษก ในกำรจดั
โครงกำร SISB Corporate Social Responsibility – English Learning (CSR-EL) เป็นประจ ำทุกปีตัง้แต่ปี 2559 
ซึ่งเป็นโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบทเรียนภำษำอังกฤษให้แก่นักเรียนตัง้แต่ระดบั ประถมศึกษำ 1 ถึง
ประถมศกึษำปีที่ 6 จำกโรงเรยีนพระรำม 9 กำญจนำภเิษกโดยไม่คดิค่ำใช้จ่ำย  เพื่อช่วยใหเ้ดก็นักเรยีนที่เขำ้ร่วม
โครงกำร ได้พฒันำทกัษะกำรสื่อสำรและปรบัปรุงพื้นฐำนควำมเขำ้ใจ ของภำษำองักฤษ  โดยคุณครูผู้สอนคอืครู
อำสำสมคัรและอำสำสมคัรจำกนกัเรยีน   
 
โครงกำร We Give We Share 
โรงเรยีนนำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ร่วมมอืกบัคณะผู้ปกครองในกำรจดัโครงกำร We Give We Share โดยมี
เป้ำหมำยเพื่อรวบรวม เงนิบรจิำค สิง่ของเครื่องใช้ และอุปกรณ์กำรศึกษำต่ำงๆ เพื่อน ำไปช่วยเหลือชุมชนและ
สงัคมในถิน่ทุรกนัดำร 
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 สง่เสรมิวถิชีวีติของนกัเรยีนทีม่สีขุภำพดผีำ่นกจิกรรมรว่มหลกัสตูรและกจิกรรมนอกหลกัสตูร 
 สนับสนุนกำรพฒันำวชิำชีพส ำหรบัพนักงำนทุกคนและสนับสนุนพวกเขำในกำรท ำงำนร่วมกบัผูป้กครองและ

เพื่อนรว่มงำนในกำรสรำ้งชุมชนทีเ่ขม้แขง็ ใกลช้ดิ และเป็นมคีวำมผกูพนัต่อกนั 
 
6. การดแูลรกัษาส่ิงแวดล้อม  

บรษิทัฯ ตระหนักและใส่ใจในเรื่องพลงังำนและสิง่แวดล้อมอย่ำงจรงิจงั จงึได้น ำแนวคิดเรื่องควำมเป็นมติร กบั
สิง่แวดลอ้ม กำรลดมลพษิและกำรอนุรกัษพ์ลงังำนมำใชใ้นปรบัปรุงอำคำรสถำนที่และสิง่แวดลอ้มในโรงเรยีน ซึง่แม้
จะมมีูลค่ำกำรลงทุนสูงแต่มีควำมคุ้มค่ำในกำรลดผลกระทบที่มตี่อสิง่แวดล้อม โดยบรษิทัฯ ได้น ำระบบอนุรกัษ์
พลงังำนต่ำงๆ มำใชใ้นกำรออกแบบและปรบัปรงุอำคำรเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิำพสูงสุด เช่น กำรออกแบบอำคำรให้
อำกำศสำมำรถถ่ำยเทไดส้ะดวก และกำรเลอืกใชห้ลอดไฟ LED ส ำหรบัระบบใหแ้สงสวำ่งในตวัอำคำร ซึง่จะช่วยใน
ด้ำนกำรประหยัดพลังงำน ตลอดจนกำรจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบบริเวณอำคำร ที่นอกจะช่วยสร้ำง
สภำพแวดลอ้มทีร่ม่รื่นใหก้บัโรงเรยีน ยงัเป็นสถำนทีพ่กัผอ่นและพืน้ทีก่ำรเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนแก่นกัเรียน 
 
นอกจำกน้ี เพื่อปลูกฝังนักเรยีนให้ตระหนักรู้คุณค่ำของสิง่แวดล้อม และร่วมอนุรกัษ์ พฒันำสิง่แวดล้อม จงึได้จดั
กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้มสี่วนร่วมในกำรดูแลสิง่แวดล้อมในโรงเรยีน รู้จกักำรแยกขยะ และฝึกปฏิบตัิกำรใช้
พลงังำนและทรพัยำกรต่ำงๆ อยำ่งรูค้ณุคำ่ เพื่อทีน่กัเรยีนสำมำรถน ำไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจ ำวนัไดจ้รงิ และเป็น
กำรสร้ำงจติส ำนึกที่ดีในกำรอนุรกัษ์ พฒันำสิง่แวดล้อมที่จะขยำยออกไปสู่สงัคมและชุมชนใหม้คีวำมสมดุลและ
ยัง่ยนืต่อไป 

 
7. การร่วมพฒันาชุมชนและสงัคม 

บรษิทัฯ ให้กำรสนับสนุนด้ำนกำรพฒันำชุมชนและสงัคมมำอย่ำงต่อเน่ือง โดยได้จดักิจกรรมเพื่อแสดงออก ถึง
ควำมรบัผดิชอบต่อสงัคมเป็นประจ ำทุกปี โดยให้ควำมส ำคญักบัชุมชมทัง้ที่อยู่โดยรอบที่ตัง้ของบรษิทัฯ รวมถึง
ชุมชนทีอ่ยูใ่นถิน่ทุรกนัดำร โดยบรษิทัฯ ไดด้ ำเนินโครงกำรเพื่อสงัคมและสำธำรณประโยชน์ ในรปูแบบต่ำงๆ ดงัน้ี 
 
โครงกำร SISB Corporate Social Responsibility – English Learning (CSR-EL)  
 โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ ร่วมมอืกบัวดัพระรำม 9 และโรงเรยีนพระรำม 9 กำญจนำภเิษก ในกำรจดั
โครงกำร SISB Corporate Social Responsibility – English Learning (CSR-EL) เป็นประจ ำทุกปีตัง้แต่ปี 2559 
ซึ่งเป็นโครงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนบทเรียนภำษำอังกฤษให้แก่นักเรียนตัง้แต่ระดบั ประถมศึกษำ 1 ถึง
ประถมศกึษำปีที่ 6 จำกโรงเรยีนพระรำม 9 กำญจนำภเิษกโดยไม่คดิค่ำใช้จ่ำย  เพื่อช่วยใหเ้ดก็นักเรยีนที่เขำ้ร่วม
โครงกำร ได้พฒันำทกัษะกำรสื่อสำรและปรบัปรุงพื้นฐำนควำมเขำ้ใจ ของภำษำองักฤษ  โดยคุณครูผู้สอนคอืครู
อำสำสมคัรและอำสำสมคัรจำกนกัเรยีน   
 
โครงกำร We Give We Share 
โรงเรยีนนำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพฯ ร่วมมอืกบัคณะผู้ปกครองในกำรจดัโครงกำร We Give We Share โดยมี
เป้ำหมำยเพื่อรวบรวม เงนิบรจิำค สิง่ของเครื่องใช้ และอุปกรณ์กำรศึกษำต่ำงๆ เพื่อน ำไปช่วยเหลือชุมชนและ
สงัคมในถิน่ทุรกนัดำร 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

11.  การควบคมุภายในและการบริหารจดัการความเส่ียง 
11.1 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทัฯ เก่ียวกบัระบบการควบคมุภายในของบริษทัฯ 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรของบรษิทัฯ ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัที่ 22 กุมภำพนัธ ์2562 โดยมกีรรมกำรตรวจสอบทัง้สำม
ท่ำนเขำ้ร่วมประชุมด้วย คณะกรรมกำรบรษิทัฯ ไดป้ระเมนิควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในของบรษิทัฯ โดยท ำกำรซกัถำม
ขอ้มลูจำกฝ่ำยบรหิำร แลว้สรปุไดว้ำ่จำกกำรประเมนิระบบกำรควบคมุภำยในของบรษิทัฯ ในดำ้นต่ำงๆ 5 สว่น ประกอบดว้ย 

1.  กำรควบคมุภำยในองคก์ร (Control Environment) 
2.  กำรประเมนิควำมเสีย่ง (Risk Assessment) 
3.  กำรควบคมุกำรปฏบิตังิำน (Control Activities) 
4.  ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรขอ้มลู (Information & Communication) 
5.  ระบบกำรตดิตำม (Monitoring Activities) 
คณะกรรมกำรมคีวำมเหน็ว่ำบริษทัฯ มีระบบกำรควบคุมภำยในที่เพียงพอและเหมำะสม โดยบรษิทัฯ ได้จดัให้มี

บุคลำกรอย่ำงเพยีงพอที่จะด ำเนินกำรตำมระบบดงักล่ำวได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ สำมำรถท ำใหก้ำรด ำเนินกิจกำรของบรษิทัฯ 
เป็นไปตำมหลกักำรก ำกบัดูแลกิจกำรที่ด ี (Good Corporate Governance) และมคีวำมโปร่งใส นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ยงัจดัให้มี
ระบบกำรตดิตำมดูแลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ เพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้่ำจะสำมำรถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทัฯ จำกกำรที่กรรมกำร
หรอืผูบ้รหิำรน ำไปใช้โดยมชิอบหรอืโดยไมม่อี ำนำจ รวมถงึกำรมรีะบบกำรควบคมุดูแลทีเ่พยีงพอในเรื่องกำรท ำธุรกรรมกบับุคคล
ทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้หรอืบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั 

 
 11.2 การด าเนินการเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของบริษทัฯ 
  บรษิทัฯ มคีณะกรรมกำรตรวจสอบเพื่อท ำหน้ำที่สอบทำนใหบ้รษิทัฯ บรษิทัย่อย และโรงเรยีนที่บรษิทัฯ และ/หรอื
บรษิทัย่อยเป็นผู้รบัใบอนุญำตมรีะบบกำรควบคุมภำยในและกำรตรวจสอบภำยในที่เหมำะสมและมปีระสทิธผิล ตลอดจนสอบ
ทำนกำรปฏิบตัิงำนของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ ข้อก ำหนดของตลำด
หลกัทรพัยแ์ละกฎหมำยที่เกี่ยวขอ้งกบักำรประกอบธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบจะมกีำรประชุมร่วมกัน
อย่ำงน้อยทุกไตรมำส เพื่อพจิำรณำและด ำเนินกำรใหม้รีำยงำนทำงกำรเงนิที่ถูกต้องและมกีำรเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงครบถ้วนและ
เพยีงพอ รวมถงึกำรพจิำรณำรำยกำรทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรำยกำรที่อำจมคีวำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยและ
ข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และตลำดหลกัทรพัย์ ซึ่งในกำรประชุมจะมีผู้สอบบญัชีเข้ำร่วมประชุมเพื่อให้
ขอ้สงัเกตจำกกำรตรวจสอบบญัชขีองบรษิทัฯ 

เพื่อให้ระบบควบคุมภำยในของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และโรงเรยีนที่บรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อยเป็นผู้รบัใบอนุญำต
เป็นไปอย่ำงมปีระสทิธภิำพ กลุ่มบรษิทัฯ ไดว้่ำจำ้งบรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จ ำกดั เพื่อท ำหน้ำที่ตรวจสอบระบบกำร
ควบคุมภำยในของกลุ่มบรษิทัฯ  ตัง้แต่ปี 2558 โดยผูต้รวจสอบภำยในดงักล่ำวไดจ้ดัท ำรำยงำนผลกำรประเมนิและตรวจสอบระบบ
ควบคมุภำยในของกลุ่มบรษิทัฯ และน ำเสนอรำยงำนใหแ้ก่คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบโดยตรงอย่ำงต่อเน่ืองเป็นประจ ำทุกไตรมำส 
ซึง่กลุ่มบรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรแก้ไขปรบัปรุงระบบกำรปฏบิตังิำนในฝ่ำยต่ำงๆ ตำมขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภำยในมำโดยตลอด  

ทัง้น้ี ภำยหลงัจำกที่บรษิทัฯ เสนอขำยหุ้นเพิม่ทุนต่อประชำชนในครัง้น้ีและได้เข้ำเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลำด
หลกัทรพัย์แล้ว กลุ่มบรษิทัฯ มีนโยบำยที่จะจ้ำงผู้ตรวจสอบภำยในจำกภำยนอก (Outsource) อย่ำงต่อเน่ือง เพื่อให้ระบบกำร
ควบคมุภำยในของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นไปอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

 
11.3  ความเหน็เก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

  ในปี 2561  ผู้ตรวจสอบภำยในได้เข้ำตรวจสอบและติดตำมระบบบริหำรงำนหลักด้ำนต่ำงๆ ของกลุ่มบริษทัฯ 
ประกอบด้วย ระบบกำรบริหำรวงจรรำยได้ ระบบกำรบริหำรสินทรพัย์ถำวร กำรควบคุมทัว่ไประบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ประกอบกบัไดใ้หข้อ้เสนอแนะเป็นแนวทำงในกำรแก้ไขปรบัปรุงแก่กลุ่มบรษิทัฯ เพื่อเพิม่กำรตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and 
Balance) ในกำรปฏบิตังิำนทุกๆ ระบบงำน ซึ่งจะเป็นกำรพฒันำคุณภำพของระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเน่ืองและจะสง่ผล
ท ำใหก้ลุ่มบรษิทัฯ มรีะบบกำรก ำกบัดแูลกจิกำรทีด่ ีทัง้น้ี กลุ่มบรษิทัฯ ไดด้ ำเนินกำรแกไ้ขประเดน็ต่ำงๆ ตำมทีผู่ต้รวจสอบภำยใน
ไดใ้หข้อ้เสนอแนะไวเ้รยีบรอ้ยแล้ว  

099บริษัท เอสไอเอสบี จำ�กัด (มห�ชน)        sisb.ac.th\\
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11.4  ข้อสงัเกตเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของผู้สอบบญัชี 
บรษิทั ส ำนักงำนอวีำย จ ำกดั (“ผูส้อบบญัชี”) ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชขีองกลุ่มบรษิทัฯ ไดต้รวจสอบงบกำรเงนิส ำหรบัปี

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 โดยไมม่ขีอ้สงัเกตเกีย่วกบัระบบควบคมุภำยใน  
  
 
  11.5 หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 
  บรษิทัฯ ไดว้่ำจำ้งบรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จ ำกดั ซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยนอก ใหป้ฏบิตัหิน้ำที่เป็นผู้
ตรวจสอบระบบควบคุมภำยในของบรษิทัฯ ตัง้แต่ปี 2558 จนถงึปัจจุบนั โดยบรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จ ำกดั ได้
มอบหมำยให ้นำงสำววรรณวมิล  จองสรุยีภำส ต ำแหน่ง รองประธำนฝ่ำยปฏบิตักิำร ท ำหน้ำทีเ่ป็นหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 
โดยคณุสมบตัขิองผูด้ ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในมรีำยละเอยีดดงัน้ี 
 

ผูต้รวจสอบภำยใน : บรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จ ำกดั 
   : นำงสำววรรณวมิล จองสรุยีภำส (หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน) 
คณุวฒุทิำงกำรศกึษำ :  ปรญิญำตร ีหลกัสตูรบญัชบีณัฑติ สำขำกำรบญัช ี(บญัชบีณัฑติ) มหำวทิยำลยัธรุกจิ

บณัฑติย ์
 วฒุบิตัรดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Auditing Certificate Program – IACP) 

สภำวชิำชพีบญัช ีในพระบรมรำชูปถมัภ์ 
 ประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบภำยในแหง่ประเทศไทย (CPIAT) สมำคมผูต้รวจสอบ

ภำยในแหง่ประเทศไทย (สตท.) 
 โครงกำรอบรมกำรตรวจสอบภำยในเพื่อเตรยีมตวัเป็นผูต้รวจสอบภำยในรบัอนุญำต

สำกล จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั (Prepared Course for Certified Internal Auditor: 
Pre – CIA)  

 
ประสบกำรณ์กำร
ท ำงำน : 

2556 - ปัจจบุนั  กรรมกำรบรหิำร บรษิทั พแีอนดแ์อล ไอท ีออดทิ จ ำกดั      
2549 - ปัจจบุนั  รองประธำนฝ่ำยปฏบิตักิำร บรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ 
จ ำกดั 

 
กำรฝึกอบรมที่
เกีย่วขอ้ง : 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร Business Management for Internal Audit ในยคุ Digital 
4.0 สภำวชิำชพีบญัช ีในพระบรมรำชูปถมัภ์ 

 Clinic IA : Topic “Fraud Audit and Caution for Auditor” สมำคมผูต้รวจสอบภำยใน
แหง่ประเทศไทย (สตท.) 

 Clinic IA : Topic “COSO 2014” สมำคมผูต้รวจสอบภำยในแหง่ประเทศไทย (สตท.) 
 
  ทัง้น้ี กำรพจิำรณำและอนุมตั ิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยำ้ยผูด้ ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ของบรษิทัฯ จะตอ้งผำ่นกำรอนุมตั ิ(หรอืไดร้บัควำมเหน็ชอบ) จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณุสมบตัขิองผูด้ ำรงต ำแหน่ง
หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในปรำกฏในเอกสำรแนบ 3 

100 รายงานประจำาปี 2561



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

11.4  ข้อสงัเกตเก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของผู้สอบบญัชี 
บรษิทั ส ำนักงำนอวีำย จ ำกดั (“ผูส้อบบญัช”ี) ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชขีองกลุ่มบรษิทัฯ ไดต้รวจสอบงบกำรเงนิส ำหรบัปี

สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 โดยไมม่ขีอ้สงัเกตเกีย่วกบัระบบควบคมุภำยใน  
  
 
  11.5 หวัหน้างานตรวจสอบภายในของบริษทัฯ 
  บรษิทัฯ ไดว้่ำจำ้งบรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จ ำกดั ซึ่งเป็นหน่วยงำนภำยนอก ใหป้ฏบิตัหิน้ำที่เป็นผู้
ตรวจสอบระบบควบคุมภำยในของบรษิทัฯ ตัง้แต่ปี 2558 จนถงึปัจจุบนั โดยบรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จ ำกดั ได้
มอบหมำยให ้นำงสำววรรณวมิล  จองสรุยีภำส ต ำแหน่ง รองประธำนฝ่ำยปฏบิตักิำร ท ำหน้ำทีเ่ป็นหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน 
โดยคณุสมบตัขิองผูด้ ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในมรีำยละเอยีดดงัน้ี 
 

ผูต้รวจสอบภำยใน : บรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จ ำกดั 
   : นำงสำววรรณวมิล จองสรุยีภำส (หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน) 
คณุวฒุทิำงกำรศกึษำ :  ปรญิญำตร ีหลกัสตูรบญัชบีณัฑติ สำขำกำรบญัช ี(บญัชบีณัฑติ) มหำวทิยำลยัธรุกจิ

บณัฑติย ์
 วฒุบิตัรดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Auditing Certificate Program – IACP) 

สภำวชิำชพีบญัช ีในพระบรมรำชูปถมัภ์ 
 ประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบภำยในแหง่ประเทศไทย (CPIAT) สมำคมผูต้รวจสอบ

ภำยในแหง่ประเทศไทย (สตท.) 
 โครงกำรอบรมกำรตรวจสอบภำยในเพื่อเตรยีมตวัเป็นผูต้รวจสอบภำยในรบัอนุญำต

สำกล จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั (Prepared Course for Certified Internal Auditor: 
Pre – CIA)  

 
ประสบกำรณ์กำร
ท ำงำน : 

2556 - ปัจจบุนั  กรรมกำรบรหิำร บรษิทั พแีอนดแ์อล ไอท ีออดทิ จ ำกดั      
2549 - ปัจจบุนั  รองประธำนฝ่ำยปฏบิตักิำร บรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ 
จ ำกดั 

 
กำรฝึกอบรมที่
เกีย่วขอ้ง : 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร Business Management for Internal Audit ในยคุ Digital 
4.0 สภำวชิำชพีบญัช ีในพระบรมรำชูปถมัภ์ 

 Clinic IA : Topic “Fraud Audit and Caution for Auditor” สมำคมผูต้รวจสอบภำยใน
แหง่ประเทศไทย (สตท.) 

 Clinic IA : Topic “COSO 2014” สมำคมผูต้รวจสอบภำยในแหง่ประเทศไทย (สตท.) 
 
  ทัง้น้ี กำรพจิำรณำและอนุมตั ิแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยำ้ยผูด้ ำรงต ำแหน่งหวัหน้ำหน่วยงำนตรวจสอบภำยใน
ของบรษิทัฯ จะตอ้งผำ่นกำรอนุมตั ิ(หรอืไดร้บัควำมเหน็ชอบ) จำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ โดยคณุสมบตัขิองผูด้ ำรงต ำแหน่ง
หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยในปรำกฏในเอกสำรแนบ 3 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

12.  รายการระหว่างกนั  
12.1 ลกัษณะความสมัพนัธ ์
  บรษิทัฯ มกีำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนักบับุคคลที่อำจมคีวำมขดัแยง้ต่ำงๆ ประกอบดว้ย ผูถ้อืหุน้ และ/หรอื ผูบ้รหิำร
ของบรษิทัฯ และบรษิทัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่สำมำรถสรปุลกัษณะควำมสมัพนัธไ์ดด้งัน้ี 

 
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

1. บรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิจ ำกดั (“SISB-SIRI”) 
 ประกอบธุรกิจเป็นผู้ได้รบัใบอนุญำตในกำร 

จดัตัง้โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชยีงใหม ่
 

- เป็นกิจกำรร่วมค้ำ (Joint Venture) ระหว่ำงบริษทัฯ กบักลุ่มผู้ถือหุ้นซึ่ง
กลุ่มนักธุรกิจในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยแต่ละฝ่ำยถือหุ้นใน SISB-SIRI ใน
สดัสว่นรอ้ยละ 50  

-  มกีรรมกำรร่วมกนัคอื นำยยวิ ฮอค โคว และนำงสำววลิำวณัย ์แก้วกนก
วจิติร 

2. โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชยีงใหม ่
  
 

- โรงเรยีนนำนำชำตซิึ่งบรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิจ ำกดั (กจิกำรร่วมคำ้) เป็นผู้
ไดร้บัใบอนุญำตจดัตัง้โรงเรยีน 

3. บริษัท แอม อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกัด  
(“Am Inter”) 

 ประกอบธุรกิจเป็นผู้น ำเข้ำ -ส่งออก และ
จ ำหน่ำยชิน้สว่นอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์

- มผีูถ้อืหุน้รว่มกนัคอืนำยยวิ ฮอค โคว และนำงสำวนงคน์ภำ ทองม ี ถอืหุน้
ใน AM Inter รอ้ยละ 49.00  (รวมบุคคลที่เกี่ยวขอ้งของนำยยวิ ฮอค โคว)  
และรอ้ยละ 39.00 ของหุน้ทีจ่ ำหน่ำยไดแ้ล้วทัง้หมดตำมล ำดบั 
 

4. กองทุนส่วนบุคคลของญำตกิรรมกำรบรษิทั -  เป็นกองทุนส่วนบุคคลของญำตินำยฉัตรพ ีตนัติเฉลิม ซึ่งด ำรงต ำแหน่ง
เป็นกรรมกำรของบรษิทัฯ  

5. นำยยวิ ฮอค โคว -  ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร และประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร 
- เป็นผู้ถือหุ้นบริษทัฯ โดยถือหุ้นจ ำนวน 308,720,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 

32.84 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วของบรษิทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
2561 

6. นำงสำววลิำวณัย ์แก้วกนกวจิติร -  ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำร และผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยรบัสมคัรนกัเรยีน 
- เป็นผู้ถือหุ้นบริษทัฯ โดยถือหุ้นจ ำนวน 273,000,000 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 

29.04 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วของบรษิทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
2561 

7. นำงสำวนงคน์ภำ ทองม ี - เป็นผู้ถือหุ้นบริษัทฯ โดยถือหุ้นจ ำนวน 99,280,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
10.56 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้แล้วของบริษทัฯ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 
2561 
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12.2 รายละเอียดรายการระหว่างกนั 
 ในปี 2560 และปี 2561 บรษิทัฯ มกีำรท ำรำยกำรกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ โดยมรีำยละเอยีดของรำยกำรดงัน้ี 
 

(1) รำยไดจ้ำกกำรขำยอุปกรณ์กำรศกึษำ 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์
เชยีงใหม ่ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย
อุปกรณ์กำรศกึษำ 
ลกูหนี้กำรคำ้ 

0.18 
 
- 

0.236 
 
- 
 

โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพฯ  โรงเรียน
นำนำชำตสิงิคโปร์สุวรรณภูมแิละโรงเรยีนนำนำชำติ
สิงคโปร์ธนบุรีขำยหนังสือเรียนและเครื่ องแบบ
นักเรยีน ใหแ้ก่ โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์เชยีงใหม่ 
โดยรำคำที่ขำยให้แก่ โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์
เชยีงใหม่ เป็นรำคำต้นทุนบวกก ำไรส่วนเพิม่ ซึ่งเป็น
รำคำเดียวกับที่ขำยให้แก่โรงเรียนอื่นภำยในกลุ่ม
บรษิทัฯ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและมคีวำมเห็น
ว่ำรำยกำรขำยสินค้ำดังกล่ำวเป็นประโยชน์กับ
โรงเรยีนในกลุ่มบรษิทัฯ และมคีวำมสมเหตุสมผล 

 
(2) รำยไดอ้ื่น 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

บรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิจ ำกดั 
 

รำยไดจ้ำกค่ำธรรมเนียม
กำรจดักำรรบั 
ลกูหนี้กำรคำ้ 

1.00 
 

0.23 

0.83 
 

0.36 

บรษิัทฯ ให้ค ำปรกึษำแก่ SISB-SIRI  ในกำรบรหิำร 
และกำรด ำเนินธุรกิจโรงเรียน ซึ่งรวมถึงกำรจดัท ำ
บญัช ีและกำรสรรหำบุคลำกรทำงกำรศกึษำ โดยคดิ
ค่ำบรกิำรโดยอิงจำกรำยได้และผลประกอบกำรของ
โรงเรยีนทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำร 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแ ละมี
ควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นประโยชน์กับ
บรษิทัฯ และมคีวำมสมเหตุสมผล 

 
 
 
 

(3) ซือ้อุปกรณ์ 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

บรษิทั แอม อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ำกดั  

ซื้ออุปกรณ์ 
เจำ้หนี้กำรคำ้ 

0.36 
- 

0.08 
- 
บรษิัทฯ โรงเรยีนนำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพฯ และ
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ ซื้อสินค้ำ
ประเภทอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์และสำยสญัญำณจำก 
Am Inter เพื่อใช้ในกำรติดตัง้กล้องวงจรปิด ระบบ
เสยีง ฯลฯ เพื่อใชใ้นบรษิทัฯ และโรงเรยีนที่บรษิัทฯ 
เป็นผูร้บัใบอนุญำต ซึ่งเป็นรำยกำรคำ้ปกตทิัว่ไป ใน

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

ดำ้นรำคำสอดคลอ้งกบัรำคำตลำด และเงือ่นไขกำรคำ้
เป็นไปตำมแนวกำรคำ้ปกต ิ
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและมคีวำมเห็น
ว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำน
ของบรษิทัฯ และกจิกำรโรงเรยีนที่บรษิทัฯ เป็นผูร้บั
ใบอนุญำต และเป็นไปตำมลกัษณะกำรค้ำโดยปกติ
ทัว่ไปและมคีวำมสมเหตุสมผล 

 
(4) ลูกหน้ีและเจำ้หน้ี 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์
เชยีงใหม่ 

ลกูหนี้กำรคำ้ 
 

0.15 0.05 เป็นรำยกำรค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำรอตัดจ่ำยของ
นักเรียนโรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์เชียงใหม่ซึ่ง
โอนย้ำยมำที่โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพฯ  
ทัง้นี้ โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์เชยีงใหม่ได ้โอนค่ำ
ค่ำธรรมเนียมแรกส่วนที่รอตัดจ่ำยให้แก่โรงเรียน
นำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพฯ แล้ว เมื่อวันที่ 25 
มนีำคม 2562 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและมคีวำมเห็น
ว่ำรำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหคุสมผล 

 
(5) ตัว๋แลกเงนิ 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

กองทุนส่วนบุคคลของญำติ
กรรมกำรบรษิทั 

ตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด 
ช ำระคนืระหว่ำงงวด 
ปลำยงวด 
 
ดอกเบีย้จ่ำย 
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย 

- 
20.00 

(10.00) 
10.00 

 
0.24 
0.08 

10.00 
10.00 

(20.00) 
- 
 

0.26 
- 

ในช่วงปี 2560 - ไตรมำส 3 ปี 2561 บรษิทัฯ ไดอ้อก
และเสนอขำยตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) อำยุ 6  
เดอืน วงเงนิ 150 ลำ้นบำทใหแ้ก่นกัลงทุนในวงจ ำกดั  
3 รุ่น ไดแ้ก่ 
1.  รุ่นที่ 1/2560 ออกและเสนอขำยตัว๋แลกเงนิเมื่อ

วนัที่ 23 ม.ีค. 2560  ให้แก่นักลงทุน จ ำนวน 7 
รำย มลูค่ำรวม 150 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบี้ยร้อย
ละ 3.25 ต่อปี โดยมกี ำหนดไถ่ถอนในวนัที่ 25 
ก.ย. 2560 

2.  รุ่นที่ 2/2560 ออกและเสนอขำยเมื่อวนัที่ 2 ต.ค. 
2560 ให้แก่นักลงทุน จ ำนวน 6 รำย มูลค่ำรวม 
150 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.15 ต่อปี 
โดยมกี ำหนดไถ่ถอนในวนัที ่3 เม.ย. 2561 

3.  รุ่นที ่1/2561 ออกและเสนอขำยเมือ่วนัที ่3 เม.ย. 
2561  ให้แก่นักลงทุน จ ำนวน 4 รำย มูลค่ำรวม 
150 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี 
โดยมกี ำหนดไถ่ถอนในวนัที ่3 ต.ค. 2561  
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

12.2 รายละเอียดรายการระหว่างกนั 
 ในปี 2560 และปี 2561 บรษิทัฯ มกีำรท ำรำยกำรกบับุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้ โดยมรีำยละเอยีดของรำยกำรดงัน้ี 
 

(1) รำยไดจ้ำกกำรขำยอุปกรณ์กำรศกึษำ 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์
เชยีงใหม ่ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย
อุปกรณ์กำรศกึษำ 
ลกูหนี้กำรคำ้ 

0.18 
 
- 

0.236 
 
- 
 

โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพฯ  โรงเรียน
นำนำชำตสิงิคโปร์สุวรรณภูมแิละโรงเรยีนนำนำชำติ
สิงคโปร์ธนบุรีขำยหนังสือเรียนและเครื่ องแบบ
นักเรยีน ใหแ้ก่ โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์เชยีงใหม่ 
โดยรำคำที่ขำยให้แก่ โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์
เชยีงใหม่ เป็นรำคำต้นทุนบวกก ำไรส่วนเพิม่ ซึ่งเป็น
รำคำเดียวกับที่ขำยให้แก่โรงเรียนอื่นภำยในกลุ่ม
บรษิทัฯ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและมคีวำมเห็น
ว่ำรำยกำรขำยสินค้ำดังกล่ำวเป็นประโยชน์กับ
โรงเรยีนในกลุ่มบรษิทัฯ และมคีวำมสมเหตุสมผล 

 
(2) รำยไดอ้ื่น 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

บรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิจ ำกดั 
 

รำยไดจ้ำกค่ำธรรมเนียม
กำรจดักำรรบั 
ลกูหนี้กำรคำ้ 

1.00 
 

0.23 

0.83 
 

0.36 

บรษิัทฯ ให้ค ำปรกึษำแก่ SISB-SIRI  ในกำรบรหิำร 
และกำรด ำเนินธุรกิจโรงเรียน ซึ่งรวมถึงกำรจดัท ำ
บญัช ีและกำรสรรหำบุคลำกรทำงกำรศกึษำ โดยคดิ
ค่ำบรกิำรโดยอิงจำกรำยได้และผลประกอบกำรของ
โรงเรยีนทีบ่รษิทัฯ บรหิำรจดักำร 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำแ ละมี
ควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นประโยชน์กับ
บรษิทัฯ และมคีวำมสมเหตุสมผล 

 
 
 
 

(3) ซือ้อุปกรณ์ 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

บรษิทั แอม อนิเตอรเ์นชัน่แนล 
จ ำกดั  

ซื้ออุปกรณ์ 
เจำ้หนี้กำรคำ้ 

0.36 
- 

0.08 
- 
บรษิัทฯ โรงเรยีนนำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพฯ และ
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ ซื้อสินค้ำ
ประเภทอุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์และสำยสญัญำณจำก 
Am Inter เพื่อใช้ในกำรติดตัง้กล้องวงจรปิด ระบบ
เสยีง ฯลฯ เพื่อใชใ้นบรษิทัฯ และโรงเรยีนที่บรษิัทฯ 
เป็นผูร้บัใบอนุญำต ซึ่งเป็นรำยกำรคำ้ปกตทิัว่ไป ใน

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

ดำ้นรำคำสอดคลอ้งกบัรำคำตลำด และเงือ่นไขกำรคำ้
เป็นไปตำมแนวกำรคำ้ปกต ิ
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและมคีวำมเห็น
ว่ำรำยกำรดงักล่ำวเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินงำน
ของบรษิทัฯ และกจิกำรโรงเรยีนที่บรษิทัฯ เป็นผูร้บั
ใบอนุญำต และเป็นไปตำมลกัษณะกำรค้ำโดยปกติ
ทัว่ไปและมคีวำมสมเหตุสมผล 

 
(4) ลูกหน้ีและเจำ้หน้ี 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์
เชยีงใหม่ 

ลกูหนี้กำรคำ้ 
 

0.15 0.05 เป็นรำยกำรค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำรอตัดจ่ำยของ
นักเรียนโรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์เชียงใหม่ซึ่ง
โอนย้ำยมำที่โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพฯ  
ทัง้นี้ โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์เชยีงใหม่ได ้โอนค่ำ
ค่ำธรรมเนียมแรกส่วนที่รอตัดจ่ำยให้แก่โรงเรียน
นำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพฯ แล้ว เมื่อวันที่ 25 
มนีำคม 2562 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและมคีวำมเห็น
ว่ำรำยกำรดงักล่ำวมคีวำมสมเหคุสมผล 

 
(5) ตัว๋แลกเงนิ 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

กองทุนส่วนบุคคลของญำติ
กรรมกำรบรษิทั 

ตน้งวด 
เพิม่ขึน้ระหว่ำงงวด 
ช ำระคนืระหว่ำงงวด 
ปลำยงวด 
 
ดอกเบีย้จ่ำย 
ดอกเบีย้คำ้งจ่ำย 

- 
20.00 

(10.00) 
10.00 

 
0.24 
0.08 

10.00 
10.00 

(20.00) 
- 
 

0.26 
- 

ในช่วงปี 2560 - ไตรมำส 3 ปี 2561 บรษิทัฯ ไดอ้อก
และเสนอขำยตัว๋แลกเงนิ (Bill of Exchange) อำยุ 6  
เดอืน วงเงนิ 150 ลำ้นบำทใหแ้ก่นกัลงทุนในวงจ ำกดั  
3 รุ่น ไดแ้ก่ 
1.  รุ่นที่ 1/2560 ออกและเสนอขำยตัว๋แลกเงนิเมื่อ

วนัที่ 23 ม.ีค. 2560  ให้แก่นักลงทุน จ ำนวน 7 
รำย มลูค่ำรวม 150 ลำ้นบำท อตัรำดอกเบี้ยร้อย
ละ 3.25 ต่อปี โดยมกี ำหนดไถ่ถอนในวนัที่ 25 
ก.ย. 2560 

2.  รุ่นที่ 2/2560 ออกและเสนอขำยเมื่อวนัที่ 2 ต.ค. 
2560 ให้แก่นักลงทุน จ ำนวน 6 รำย มูลค่ำรวม 
150 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.15 ต่อปี 
โดยมกี ำหนดไถ่ถอนในวนัที ่3 เม.ย. 2561 

3.  รุ่นที ่1/2561 ออกและเสนอขำยเมือ่วนัที ่3 เม.ย. 
2561  ให้แก่นักลงทุน จ ำนวน 4 รำย มูลค่ำรวม 
150 ล้ำนบำท อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี 
โดยมกี ำหนดไถ่ถอนในวนัที ่3 ต.ค. 2561  

103บริษัท เอสไอเอสบี จำ�กัด (มห�ชน)        sisb.ac.th\\



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

โดยกองทุนส่วนบุคคลดงักล่ำวไดล้งทุนในตัว๋แลกเงนิ
ทัง้ 3 รุ่น งวดละ 10 ลำ้นบำท โดยอตัรำดอกเบี้ยและ
เงื่อนไขที่ได้ร ับเป็นเงื่อนไขเดียวกับกองทุนส่วน
บุคคลรำยอื่นทีล่งทุน  
 
ช่วงปี 2561 ทำงกลุ่มบรษิทัฯ ไดไ้ถ่ถอนตัว๋แลก
เงนิทัง้หมดคนื จงึท ำให ้ณ สิน้ปี 2561 ทำงกลุ่ม
บรษิทัฯ ไมม่ตีัว๋แลกเงนิดงักล่ำวแลว้ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและมคีวำมเห็น
ว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และ
อัตรำดอกเบี้ยและเงื่อนไข ที่กองทุนส่วนบุคคล
ดงักล่ำวไดร้บัเป็นเงือ่นไขเดยีวกบัผูล้งทุนรำยอื่น 

 
(6) รำยกำรค ้ำประกนัเงนิกู้ยมื 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

นำยยวิ ฮอค โคว วงเงนิสนิเชือ่ 
ยอดเงนิกูค้งเหลอื ณ 
สิน้งวด 

965.00 
630.57 

- 
- 
 
 

นำยยิว ฮอค โคว ได้จ ำน ำหุ้นสำมัญของบริษัทฯ 
(จ ำนวน 308,720,000 หุ้น ณ วันที่  31 ธันวำคม 
2561) ในกรรมสทิธิข์องตนเพื่อเป็นหลกัประกนั และ
ไดเ้ขำ้ค ้ำประกนัส่วนตวัส ำหรบัเงนิกูย้มืจำกธนำคำร
พำณิชย์ โดยไม่มกีำรคดิค่ำตอบแทนกำรค ้ำประกนั
เงนิกูย้มืดงักล่ำวจำกบรษิทัฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดช้ ำระ
คืนเงินกู้ยืมดังกล่ำวทัง้จ ำนวนแล้วเมื่อวันที่ 30 
พฤศจกิำยน 2561  และอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรไถ่
ถอนหลกัประกนัจำกสถำบนักำรเงนิ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและมคีวำมเห็น
ว่ำกำรค ้ำประกนัดงักล่ำวเป็นประโยชน์กบับริษัทฯ  
เกิดขึ้นจำกควำมจ ำเป็นในกำรกู้ยืมจำกธนำคำร
พำณิ ชย์ เพื่ อด ำ เนิ นธุ รกิจ  และไม่ มีกำรคิด
ค่ำตอบแทนระหว่ำงกนั 

 วงเงนิสนิเชือ่ 
ยอดเงนิกูค้งเหลอื ณ 
สิน้งวด 

965.00 
630.57 

- 
- 
 

นำงสำววลิำวณัย์ แกว้กนกวจิติร ไดจ้ ำน ำหุน้สำมญั
ของบรษิัทฯ (จ ำนวน 273,000,000 หุ้น ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม  2561) ในกรรมสิทธิข์องตนเพื่อ เป็น
หลกัประกนัและได้เขำ้ค ้ำประกนัส่วนตวัส ำหรบัเงนิ
กู้ ยืมจำกธนำคำรพำณิ ชย์  โดยไม่ มีกำรคิด
ค่ำตอบแทนกำรค ้ำประกันเงินกู้ยืมดังกล่ำวจำก
บรษิัทฯ ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้ช ำระคนืเงนิกู้ยมืดงักล่ำว
ทัง้จ ำนวนแล้วเมื่อวนัที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 และ
อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรไถ่ถอนหลักประกันจำก
สถำบนักำรเงนิ 
 

104 รายงานประจำาปี 2561



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

โดยกองทุนส่วนบุคคลดงักล่ำวไดล้งทุนในตัว๋แลกเงนิ
ทัง้ 3 รุ่น งวดละ 10 ลำ้นบำท โดยอตัรำดอกเบี้ยและ
เงื่อนไขที่ได้ร ับเป็นเงื่อนไขเดียวกับกองทุนส่วน
บุคคลรำยอื่นทีล่งทุน  
 
ช่วงปี 2561 ทำงกลุ่มบรษิทัฯ ไดไ้ถ่ถอนตัว๋แลก
เงนิทัง้หมดคนื จงึท ำให ้ณ สิน้ปี 2561 ทำงกลุ่ม
บรษิทัฯ ไมม่ตีัว๋แลกเงนิดงักล่ำวแลว้ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและมคีวำมเห็น
ว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และ
อัตรำดอกเบี้ยและเงื่อนไข ที่กองทุนส่วนบุคคล
ดงักล่ำวไดร้บัเป็นเงือ่นไขเดยีวกบัผูล้งทุนรำยอื่น 

 
(6) รำยกำรค ้ำประกนัเงนิกู้ยมื 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

นำยยวิ ฮอค โคว วงเงนิสนิเชือ่ 
ยอดเงนิกูค้งเหลอื ณ 
สิน้งวด 

965.00 
630.57 

- 
- 
 
 

นำยยิว ฮอค โคว ได้จ ำน ำหุ้นสำมัญของบริษัทฯ 
(จ ำนวน 308,720,000 หุ้น ณ วันที่  31 ธันวำคม 
2561) ในกรรมสทิธิข์องตนเพื่อเป็นหลกัประกนั และ
ไดเ้ขำ้ค ้ำประกนัส่วนตวัส ำหรบัเงนิกูย้มืจำกธนำคำร
พำณิชย์ โดยไม่มกีำรคดิค่ำตอบแทนกำรค ้ำประกนั
เงนิกูย้มืดงักล่ำวจำกบรษิทัฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ ไดช้ ำระ
คืนเงินกู้ยืมดังกล่ำวทัง้จ ำนวนแล้วเมื่อวันที่ 30 
พฤศจกิำยน 2561  และอยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรไถ่
ถอนหลกัประกนัจำกสถำบนักำรเงนิ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและมคีวำมเห็น
ว่ำกำรค ้ำประกนัดงักล่ำวเป็นประโยชน์กบับริษัทฯ  
เกิดขึ้นจำกควำมจ ำเป็นในกำรกู้ยืมจำกธนำคำร
พำณิ ชย์ เพื่ อด ำ เนิ นธุ รกิจ  และไม่ มีกำรคิด
ค่ำตอบแทนระหว่ำงกนั 

 วงเงนิสนิเชือ่ 
ยอดเงนิกูค้งเหลอื ณ 
สิน้งวด 

965.00 
630.57 

- 
- 
 

นำงสำววลิำวณัย์ แกว้กนกวจิติร ไดจ้ ำน ำหุน้สำมญั
ของบรษิัทฯ (จ ำนวน 273,000,000 หุ้น ณ วนัที่ 31 
ธันวำคม  2561) ในกรรมสิทธิข์องตนเพื่อ เป็น
หลกัประกนัและได้เขำ้ค ้ำประกนัส่วนตวัส ำหรบัเงนิ
กู้ ยืมจำกธนำคำรพำณิ ชย์  โดยไม่ มีกำรคิด
ค่ำตอบแทนกำรค ้ำประกันเงินกู้ยืมดังกล่ำวจำก
บรษิัทฯ ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้ช ำระคนืเงนิกู้ยมืดงักล่ำว
ทัง้จ ำนวนแล้วเมื่อวนัที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 และ
อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรไถ่ถอนหลักประกันจำก
สถำบนักำรเงนิ 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

บคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง ลกัษณะรายการ 
มลูค่ารายการ (ล้านบาท) 

รายการ 
ปี 2560 ปี 2561 

คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและมคีวำมเห็น
ว่ำกำรค ้ำประกนัดงักล่ำวเป็นประโยชน์กบับริษัทฯ  
เกิดขึ้นจำกควำมจ ำเป็นในกำรกู้ยืมจำกธนำคำร
พำณิ ชย์ เพื่ อด ำ เนิ นธุ รกิจ  และไม่ มีกำรคิด
ค่ำตอบแทนระหว่ำงกนั 

นำงสำวนงคน์ภำ ทองม ี วงเงนิสนิเชือ่ 
ยอดเงนิกูค้งเหลอื ณ 
สิน้งวด 

965.00 
630.57 

- 
- 
 
 

นำงสำวนงคน์ภำ ทองม ีไดจ้ ำน ำหุน้สำมญัของบรษิทั
ฯ (จ ำนวน 99,280,000 หุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2561) ในกรรมสิทธิข์องตนเพื่อเป็นหลักประกัน 
ส ำหรบัเงนิกูย้มืจำกธนำคำรพำณิชย ์โดยไมม่กีำรคดิ
ค่ำตอบแทนกำรค ้ำประกันเงินกู้ยืมดังกล่ำวจำก
บรษิัทฯ ทัง้นี้ บรษิัทฯ ได้ช ำระคนืเงนิกู้ยมืดงักล่ำว
ทัง้จ ำนวนแล้วเมื่อวนัที่ 30 พฤศจิกำยน 2561 และ
อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำรไถ่ถอนหลักประกันจำก
สถำบนักำรเงนิ 
 
คณะกรรมกำรตรวจสอบไดพ้จิำรณำและมคีวำมเห็น
ว่ำกำรค ้ำประกนัดงักล่ำวเป็นประโยชน์กบับริษัทฯ  
เกิดขึ้นจำกควำมจ ำเป็นในกำรกู้ยืมจำกธนำคำร
พำณิ ชย์ เพื่ อด ำ เนิ นธุ รกิจ  และไม่ มีกำรคิ ด
ค่ำตอบแทนระหว่ำงกนั 

 
 
12.2 มาตรการและขัน้ตอนการอนุมติัการท ารายการระหว่างกนั  

บรษิทัฯ มกีำรก ำหนดมำตรกำรในกำรเขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัของบรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย และโรงเรยีนทีบ่รษิทัฯ และ/
หรือบริษทัย่อยเป็นผู้รบัใบอนุญำตโดยตรง กบับุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง โดยจะจดัให้คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้ให้
ควำมเหน็เกี่ยวกบัควำมจ ำเป็นของกำรเข้ำท ำรำยกำร ควำมสมเหตุสมผล และควำมเหมำะสมด้ำนรำคำของรำยกำรนัน้ โดย
พจิำรณำจำกเงื่อนไขต่ำงๆ ใหเ้ป็นไปตำมลกัษณะกำรด ำเนินกำรคำ้ปกติในรำคำตลำด ซึ่งสำมำรถเปรยีบเทียบไดก้บัรำคำที่เกิด
ขึน้กบับคุคลภำยนอก ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไมม่คีวำมช ำนำญในกำรพจิำรณำรำยกำรระหว่ำงกนัทีอ่ำจเกดิขึน้ บรษิทัฯ 
จะให้บุคคลที่มคีวำมรู้ควำมช ำนำญพเิศษ เช่น ผูส้อบบญัชี ผูป้ระเมนิรำคำทรพัย์สนิ ส ำนักกฎหมำย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจำก
บรษิทัฯ บรษิทัย่อย และโรงเรยีนที่บรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อยเป็นผูร้บัใบอนุญำตโดยตรง และบุคคลทีอ่ำจมคีวำมขดัแยง้เป็น
ผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกบัรำยกำรระหว่ำงกนัดงักล่ำว เพื่อน ำไปใช้ประกอบกำรตดัสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อให้
คณะกรรมกำรตรวจสอบน ำเสนอต่อ ทีป่ระชุมคณะกรรมกำร หรอืผูถ้อืหุน้ ตำมแต่กรณี  

นอกจำกน้ี บรษิทัฯ บรษิทัยอ่ย และโรงเรยีนทีบ่รษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัยอ่ยเป็นผูร้บัใบอนุญำตโดยตรง มกีำรก ำหนด
มำตรกำรไมใ่หผู้บ้รหิำร หรอืผูม้สีว่นไดเ้สยีสำมำรถเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรอนุมตัริำยกำรทีต่นเองมสี่วนไดเ้สยีทัง้โดยทำงตรงและ
ทำงอ้อม และคณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะต้องดูแลให้บรษิทัฯ บรษิทัย่อย และโรงเรยีนที่บรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อยเป็นผู้รบั
ใบอนุญำตโดยตรง ปฏิบตัิให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรพัย์และตลำดหลกัทรพัย์ และข้อบงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอื
ข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุนและตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนด
เกี่ยวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกนั และกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์นิที่ส ำคญัของบรษิทัฯ  บรษิทั
ย่อย หรอื โรงเรยีนที่บรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อยเป็นผู้รบัใบอนุญำตโดยตรง รวมทัง้ปฏบิตัติำมมำตรฐำนบญัชทีี่ก ำหนดโดย
สภำวชิำชพีบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแหง่ประเทศไทย และจะท ำกำรเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกนัไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงนิทีไ่ดร้บักำรตรวจสอบหรอืสอบทำนโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ  
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

12.3 นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต  
บริษทัฯ บริษทัย่อย และ/หรือโรงเรียนที่บริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อยเป็นผู้รบัใบอนุญำตโดยตรง อำจมีกำรท ำ

รำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคตอย่ำงต่อเน่ือง ซึง่จะเป็นไปตำมลกัษณะกำรท ำธุรกจิกำรคำ้ทัว่ไป และจะมกีำรก ำหนดนโยบำยกำร
เขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัอย่ำงชดัเจน โดยเป็นรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำ ตำมปกตขิองธุรกิจเช่นเดยีวกบัที่ก ำหนดใหก้ับบุคคล 
และ/หรอืบรษิทัที่ไม่เกี่ยวข้องกนั เช่น กำรซื้อสนิคำ้ กำรเช่ำ กำรให้หรอืรบับรกิำร กำรค ้ำประกนัโดยผู้ถือหุ้นใหญ่และ/หรือ
กรรมกำร เป็นตน้ โดยรำยกำรระหวำ่งกนัทีจ่ะเกดิขึน้นัน้ เป็นไปเพื่อควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ และเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของกลุ่มบรษิทัฯ ทัง้น้ี คณะกรรมกำร ตรวจสอบจะพจิำรณำตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมหลกัเกณฑแ์ละใหค้วำมเหน็
ถงึควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรทีเ่กดิขึน้ ทุกไตรมำส  

ส ำหรบัรำยกำรระหว่ำงกนัที่มิได้เป็นไปตำมธุรกิจปกติที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต  บรษิทัฯ จะจดัใหม้คีณะกรรมกำร 
ตรวจสอบเขำ้มำสอบทำนกำรปฏบิตัติำมหลกัเกณฑแ์ละแสดงเหตุผลในกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวก่อนที่บรษิทัฯ บรษิทัย่อย และ/
หรอื โรงเรยีนทีบ่รษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัยอ่ยเป็นผูร้บัใบอนุญำตโดยตรง จะเขำ้ท ำรำยกำรนัน้ๆ  โดยจะด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
และขัน้ตอนกำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัตำมทีร่ะบุขำ้งต้น อยำ่งไรกต็ำม รำยกำรระหวำ่งกนัทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคต คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนด ของคณะกรรมกำรตลำดทุน คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  รวมตลอดถึงกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนด
เกี่ยวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยงกนั และกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์นิของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย  หรอื
โรงเรยีนที่บรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อยเป็นผูร้บัใบอนุญำตโดยตรง ตลอดจนกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่ก ำหนดโดย 
สภำวชิำชพีบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแหง่ประเทศไทย 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

12.3 นโยบายและแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต  
บริษทัฯ บริษทัย่อย และ/หรือโรงเรียนที่บริษทัฯ และ/หรือบริษทัย่อยเป็นผู้รบัใบอนุญำตโดยตรง อำจมีกำรท ำ

รำยกำรระหว่ำงกนัในอนำคตอย่ำงต่อเน่ือง ซึง่จะเป็นไปตำมลกัษณะกำรท ำธุรกจิกำรคำ้ทัว่ไป และจะมกีำรก ำหนดนโยบำยกำร
เขำ้ท ำรำยกำรระหว่ำงกนัอย่ำงชดัเจน โดยเป็นรำคำและเงื่อนไขกำรค้ำ ตำมปกตขิองธุรกิจเช่นเดยีวกบัที่ก ำหนดใหก้ับบุคคล 
และ/หรอืบรษิทัที่ไม่เกี่ยวข้องกนั เช่น กำรซื้อสนิค้ำ กำรเช่ำ กำรให้หรอืรบับรกิำร กำรค ้ำประกนัโดยผู้ถือหุ้นใหญ่และ/หรือ
กรรมกำร เป็นตน้ โดยรำยกำรระหวำ่งกนัทีจ่ะเกดิขึน้นัน้ เป็นไปเพื่อควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินธุรกจิของกลุ่มบรษิทัฯ และเป็นไป
เพื่อประโยชน์ของกลุ่มบรษิทัฯ ทัง้น้ี คณะกรรมกำร ตรวจสอบจะพจิำรณำตรวจสอบกำรปฏบิตัติำมหลกัเกณฑแ์ละใหค้วำมเหน็
ถงึควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรทีเ่กดิขึน้ ทุกไตรมำส  

ส ำหรบัรำยกำรระหว่ำงกนัที่มิได้เป็นไปตำมธุรกิจปกติที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต  บรษิทัฯ จะจดัใหม้คีณะกรรมกำร 
ตรวจสอบเขำ้มำสอบทำนกำรปฏบิตัติำมหลกัเกณฑแ์ละแสดงเหตุผลในกำรท ำรำยกำรดงักล่ำวก่อนที่บรษิทัฯ บรษิทัย่อย และ/
หรอื โรงเรยีนทีบ่รษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัยอ่ยเป็นผูร้บัใบอนุญำตโดยตรง จะเขำ้ท ำรำยกำรนัน้ๆ  โดยจะด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
และขัน้ตอนกำรอนุมตักิำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนัตำมทีร่ะบุขำ้งต้น อยำ่งไรกต็ำม รำยกำรระหวำ่งกนัทีอ่ำจก่อใหเ้กดิควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ทีอ่ำจเกดิขึน้ในอนำคต คณะกรรมกำรบรษิทัฯ จะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบั ประกำศ ค ำสัง่ หรอืขอ้ก ำหนด ของคณะกรรมกำรตลำดทุน คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำด
หลกัทรพัย์ ส ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.และตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย  รวมตลอดถึงกำรปฏิบตัิตำมข้อก ำหนด
เกี่ยวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรเกี่ยวโยงกนั และกำรไดม้ำหรอืจ ำหน่ำยไปซึ่งทรพัยส์นิของบรษิทัฯ บรษิทัย่อย  หรอื
โรงเรยีนที่บรษิทัฯ และ/หรอืบรษิทัย่อยเป็นผูร้บัใบอนุญำตโดยตรง ตลอดจนกำรปฏิบตัิตำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่ก ำหนดโดย 
สภำวชิำชพีบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตแหง่ประเทศไทย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินการ 
 
ข้อมลูการเงินท่ีส าคญั 
 
13. ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้ปรบัใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที่ 15 เรื่องรำยได้จำกสญัญำที่ท ำกบัลูกค้ำซึ่ง
ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ เมื่อวนัที่ 8 กุมภำพนัธ ์2561  บรษิทัฯ จงึจดัท ำงบกำรเงนิรวมเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพำะ ส ำหรบัปี
สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2559, 2560 และ 2561 เพื่อประโยชน์ในกำรวเิครำะหผ์ลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงนิของบรษิทั
ฯ และผูล้งทุนควรอ่ำนหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิที่เกีย่วขอ้งทีป่รำกฏอยูใ่นเอกสำรแนบของเอกสำรฉบบัน้ี ซึง่ประกอบไปดว้ย
เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมขำ้งต้น และนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัของบรษิทัฯ เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอยำ่งอื่น 

 
 13.1 สรปุรายงานการสอบบญัชี 

(ก) งบกำรเงนิปี 2559 ตรวจสอบโดยนำงสำว รุ้งนภำ เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบญัชีรบัอนุญำตเลขที่ 3516 จำก
บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั 

 ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบกำรเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย (กลุ่มบรษิทั) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะ
กำรเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2559 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้และกระแสเงินสด
รวม ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวม รวมถงึหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชทีี่ส ำคญัและได้
ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทัฯ โดยให้ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
 

(ข) งบกำรเงนิรวมเพื่อวตัถุประสงค์เฉพำะ ปี 2560 ตรวจสอบโดยนำงสำว รุง้นภำ เลศิสุวรรณกุล ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญำตเลขที ่3516 จำกบรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั 
  ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบงบกำรเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย (กลุ่มบรษิทั)  เพื่อวตัถุประสงค์เฉพำะซึ่ง
ประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะกำรเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวำคม 2560  งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสรจ็รวม งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผู้ถือหุ้นและกระแสเงินสดรวม ส ำหรบัปีสิ้นสุดวนัเดยีวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุป
นโยบำยกำรบญัชทีี่ส ำคญัและไดต้รวจสอบงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทัฯ โดยใหค้วำมเหน็ว่ำงบกำรเงนิ เพื่อวตัถุประสงค์
เฉพำะขำ้งตน้ถูกตอ้งตำมทีค่วรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิเพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพำะ  
  
 

(ค) งบกำรเงนิปี 2561 ตรวจสอบโดยนำงสำว รุ้งนภำ เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบญัชีรบัอนุญำตเลขที่ 3516 จำก
บรษิทั ส ำนกังำน อวีำย จ ำกดั 
  ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบกำรเงนิของบรษิทัฯ และบรษิทัยอ่ย (กลุ่มบรษิทั) ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐำนะ
กำรเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสรจ็รวม งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้และงบกระแสเงนิสด
รวม ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวม รวมถงึหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชทีี่ส ำคญัและได้
ตรวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทัฯ โดยให้ควำมเห็นว่ำงบกำรเงินข้ำงต้นถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 
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  13.3  ตารางสรปุฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
    งบการเงินรวมกลุ่มบริษทัฯ  

 งบแสดงฐานะการเงิน 
งบการเงินรวมซ่ึงได้ปรบัใช้มาตรฐานบญัชี TFRS 15 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัย ์       
สนิทรพัยห์มนุเวยีน       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด  67.93  4.62  75.64  4.38 367.33  15.15 
เงนิลงทนุชัว่ครำว  -   -    70.02  4.06  516.38  21.29 
ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น  32.20  2.19  33.87  1.96  38.03  1.57 
สนิคำ้คงเหลอื  11.24  0.77  8.97  0.52  7.59  0.31 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  15.97  1.09  7.86  0.46  12.73  0.53 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  127.33  8.67  196.35  11.38  942.06  38.84 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน       
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ภีำระค ้ำประกนั 1.27 0.09 1.57 0.09 1.37 0.06 
เงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ 62.44 4.25 52.56 3.05 50.37 2.08 
ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ 1,252.18 85.23 1,429.71 82.87 1,385.91 57.14 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  2.94 0.20 2.40 0.14 1.70 0.07 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 22.97 1.56 42.56 2.47 43.90 1.81 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,341.79 91.33 1,528.79 88.62 1,483.25 61.16 
รวมสินทรพัย ์ 1,469.12 100.00 1,725.14 100.00 2,425.31 100.00 

หนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้       
หนี้สนิหมนุเวยีน       
เงนิกูย้มืระยะสัน้  50.00  3.40  150.00  8.69 -  - 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  115.84  7.88  41.36  2.40  28.92 1.19 
รำยไดร้อกำรรบัรูท้ีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  305.13 20.77  393.07 22.78  470.69 19.41 
เงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  54.00  3.68  85.00  4.93  -  - 
เงนิกูย้มืระยะยำวส่วนทีจ่ดัเป็นหนี้สนิหมนุเวยีน  -   -   163.00 9.45 - - 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน
หนึ่งปี 

 0.09  0.01  2.65  0.15  3.38  0.14 

เงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  6.81  0.46  9.72  0.56  14.88  0.61 
ภำษเีงนิไดค้ำ้งจำ่ย  0.07  0.005  0.19  0.01  0.44  0.02 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  5.21  0.35  3.84  0.22  5.39  0.22 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  537.16  36.56 848.83 49.20 523.70 21.59 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน        
รำยไดร้อกำรรบัรู ้ 126.87 8.64 152.67 8.85 142.49 5.88 
เงนิกูย้มืระยะยำว 446.00 30.36 381.00 22.09 - - 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ 0.06 0.004 2.26 0.13 1.42 0.06 
เงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีน 43.56 2.97 53.25 3.09 55.02 2.27 
ประมำณกำรตน้ทนุในกำรรือ้ถอน 12.95 0.88 13.38 0.78 13.81 0.57 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 10.99 0.75 13.69 0.79 17.09 0.70 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี - - 0.45 0.03 1.39 0.06 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 102.98 7.01 72.51 4.20 72.36 2.98 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 743.41 50.60 689.21  39.95 303.59  12.52 
รวมหน้ีสิน 1,280.57  87.17 1,538.04  89.15 827.29  34.11 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

  13.3  ตารางสรปุฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
    งบการเงินรวมกลุ่มบริษทัฯ  

 งบแสดงฐานะการเงิน 
งบการเงินรวมซ่ึงได้ปรบัใช้มาตรฐานบญัชี TFRS 15 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัย ์       
สนิทรพัยห์มนุเวยีน       
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสด  67.93  4.62  75.64  4.38 367.33  15.15 
เงนิลงทนุชัว่ครำว  -   -    70.02  4.06  516.38  21.29 
ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น  32.20  2.19  33.87  1.96  38.03  1.57 
สนิคำ้คงเหลอื  11.24  0.77  8.97  0.52  7.59  0.31 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น  15.97  1.09  7.86  0.46  12.73  0.53 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  127.33  8.67  196.35  11.38  942.06  38.84 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน       
เงนิฝำกธนำคำรทีม่ภีำระค ้ำประกนั 1.27 0.09 1.57 0.09 1.37 0.06 
เงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้ 62.44 4.25 52.56 3.05 50.37 2.08 
ทีด่นิ อำคำรและอปุกรณ์ 1,252.18 85.23 1,429.71 82.87 1,385.91 57.14 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน  2.94 0.20 2.40 0.14 1.70 0.07 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 22.97 1.56 42.56 2.47 43.90 1.81 
รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 1,341.79 91.33 1,528.79 88.62 1,483.25 61.16 
รวมสินทรพัย ์ 1,469.12 100.00 1,725.14 100.00 2,425.31 100.00 

หนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้       
หนี้สนิหมนุเวยีน       
เงนิกูย้มืระยะสัน้  50.00  3.40  150.00  8.69 -  - 
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น  115.84  7.88  41.36  2.40  28.92 1.19 
รำยไดร้อกำรรบัรูท้ีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  305.13 20.77  393.07 22.78  470.69 19.41 
เงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  54.00  3.68  85.00  4.93  -  - 
เงนิกูย้มืระยะยำวส่วนทีจ่ดัเป็นหนี้สนิหมนุเวยีน  -   -   163.00 9.45 - - 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยใน
หนึ่งปี 

 0.09  0.01  2.65  0.15  3.38  0.14 

เงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนทีถ่งึก ำหนดช ำระภำยในหนึ่งปี  6.81  0.46  9.72  0.56  14.88  0.61 
ภำษเีงนิไดค้ำ้งจำ่ย  0.07  0.005  0.19  0.01  0.44  0.02 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น  5.21  0.35  3.84  0.22  5.39  0.22 
รวมหน้ีสินหมุนเวียน  537.16  36.56 848.83 49.20 523.70 21.59 

หนี้สนิไมห่มนุเวยีน        
รำยไดร้อกำรรบัรู ้ 126.87 8.64 152.67 8.85 142.49 5.88 
เงนิกูย้มืระยะยำว 446.00 30.36 381.00 22.09 - - 
หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ 0.06 0.004 2.26 0.13 1.42 0.06 
เงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีน 43.56 2.97 53.25 3.09 55.02 2.27 
ประมำณกำรตน้ทนุในกำรรือ้ถอน 12.95 0.88 13.38 0.78 13.81 0.57 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 10.99 0.75 13.69 0.79 17.09 0.70 
หนี้สนิภำษเีงนิไดร้อตดับญัช ี - - 0.45 0.03 1.39 0.06 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น 102.98 7.01 72.51 4.20 72.36 2.98 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 743.41 50.60 689.21  39.95 303.59  12.52 
รวมหน้ีสิน 1,280.57  87.17 1,538.04  89.15 827.29  34.11 

       

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 งบแสดงฐานะการเงิน 
งบการเงินรวมซ่ึงได้ปรบัใช้มาตรฐานบญัชี TFRS 15 

31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ส่วนของผูถ้อืหุน้       
ทนุเรอืนหุน้       
 - ทนุจดทะเบยีน  200.00  13.61  250.00  14.49  470.00  19.38 
 - ทนุทีอ่อกและช ำระแลว้  200.00  13.61  250.00  14.49  470.00  19.38 
ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้บุรมิสทิธ ิ  1.00  0.07  1.00  0.06  1.00  0.04 
ส่วนเกนิมลูค่ำหุน้สำมญั - - - - 1,176.31 48.50 
ก ำไรสะสม - ส ำรองตำมกฎหมำย  10.00  0.68  16.40  0.95  21.72  0.90 
ก ำไร (ขำดทนุ) สะสม - ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร  (22.44)  (1.53)  (80.30)  (4.65)  (71.01)  (2.93) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 188.56  12.83 187.10   10.85 1,598.02  65.89 
ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคุม  -    -    -    -    -    -   
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 188.56   12.83 187.10   10.85 1,598.02  65.89 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,469.12 100.00 1,725.14 100.00 2,425.31 100.00 

 
 
 

งบก าไรขาดทุน 
งบการเงินรวมซ่ึงได้ปรบัใช้มาตรฐานบญัชี TFRS 15 
31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 31 ธ.ค. 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
รำยได ้       

รำยไดค้่ำธรรมเนยีมทำงกำรศกึษำและบรกิำร 597.61 98.20 730.84 97.92 923.98 97.53 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอปุกรณ์กำรศกึษำ 5.77 0.95 7.20 0.97 8.48 0.89 
รำยไดอ้ื่น 5.21 0.85 8.31 1.11 14.90 1.57 
รวมรายได้ 608.58 100.00 746.35 100.00 947.35 100.00 

ตน้ทนุและคำ่ใชจ้ำ่ย        
ตน้ทนุทำงกำรศกึษำและบรกิำร 366.65 60.25 491.35 65.83 567.18 59.87 
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 158.40 26.03 196.63 26.35 238.67 25.19 
ค่ำใชจ้ำ่ยอื่น 0.63 0.10 0.04 0.01 0.35 0.04 
รวมค่าใช้จ่าย 525.68 86.38 688.02 92.18 806.20 85.10 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงนิลงทนุตำมวธิสี่วนไดเ้สยี (2.56) (0.42) (9.88) (1.32) (2.28) (0.24) 
ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนตน้ทนุทำงกำรเงนิและภำษเีงนิได้นิตบิคุคล 80.34 13.20 48.45 6.49 138.87 14.66 
ค่ำใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ 9.68 1.59 29.86 4.00 33.97 3.59 
ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 70.66 11.61 18.60 2.49 104.90 11.07 
ค่ำใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได ้ 0.83 0.14 0.68 0.09 1.38 0.15 
ก าไร (ขาดทุน) สทุธิส าหรบัปี 69.83 11.47 17.92 2.40 103.52 10.93 
ผลก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตรป์ระกนัภยั
ส ำหรบัโครงกำรผลประโยชน์พนกังำน 

(2.87)  0.63    0.99    

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทนุเบด็เสรจ็อื่นจำกเงนิลงทนุตำมวธิสีว่นไดเ้สยี -  -  0.09  
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 66.96  18.55  104.60  
ก ำไร (ขำดทนุ) สุทธติ่อหุน้ (บำท) 
(Fully diluted) 

3.49  0.04  0.11  

ก ำไร (ขำดทนุ) สุทธติ่อหุน้ (บำท) 
(Weighted Average) 

4.14  0.04  0.16  

มลูคำ่ทีต่รำไว ้(บำท) 10.00  0.50  0.50  
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

งบกระแสเงินสด 
(หน่วย : ลำ้นบำท) 

งบการเงินรวมซ่ึงได้ปรบัใช้มาตรฐานบญัชี TFRS 15 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน    
ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษเีงนิไดส้ ำหรบัปี 70.66 18.60 104.90 
รำยกำรปรบักระทบยอดก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษเีงนิไดเ้ป็นเงนิสดสุทธิ
จำกกจิกรรมด ำเนินงำน 

   

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 41.75 100.88 118.19 
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (0.60) 1.49 (2.58) 
กำรปรบัลดมลูคำ่สนิคำ้คงเหลอืเป็นมลูคำ่สุทธทิีจ่ะไดร้บั (โอนกลบั) 0.61 (0.58) 1.21 
ก ำไรจำกกำรปรบัมลูค่ำเงนิลงทนุระยะสัน้ 1.72 (0.02) - 
ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทนุระยะสัน้ (2.26) (0.29) (1.13) 
ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยอปุกรณ์ 0.63 0.04 0.42 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 2.62 3.45 5.88 
ดอกเบีย้รบั (0.22) (0.41) (1.10) 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงนิลงทนุตำมวธิสี่วนไดเ้สยี 2.56 9.88 2.28 
ค่ำใชจ้ำ่ยดอกเบีย้ 8.51 27.94 29.78 
กระแสเงนิสดก่อนกำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหน้ีสนิด ำเนินงำน 125.98 160.98 257.86 
สนิทรพัยด์ ำเนินงำน (เพิม่ขึน้) ลดลง    
ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น (9.38) (3.16) (1.58) 
สนิคำ้คงเหลอื 0.91 2.85 0.17 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (3.23) 5.22 (4.70) 
เงนิฝำกธนำคำรตดิภำระหลกัประกนั (0.40) (0.30) 0.20 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 35.29 (7.26) 3.10 
หนี้สนิด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ (ลดลง)    
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 3.11 4.78 0.13 
รำยไดร้อกำรรบัรู ้ 24.84 113.74 67.44 
เจำ้หนี้สญัญำเชำ่ทำงกำรเงนิ (0.18) 4.75 (0.11) 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 0.83 1.54 6.71 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนจำ่ย (0.25) (0.12) (1.24) 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น   43.88 (20.78) 1.63 
เงนิสดจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 221.39 262.24 329.61 
จำ่ยดอกเบีย้จำ่ย (8.51) (27.51) (29.35) 
จำ่ยภำษเีงนิได ้ (5.06) (9.54) (4.88) 
เงนิสดสุทธจิำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนนิงำน 207.83 225.18 295.38 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทนุ    
เงนิลงทนุชัว่ครำวทีเ่พิม่ขึน้ - - (516.38) 
เงนิสดรบัจำกกำรขำยหน่วยลงทนุ 384.25 202.29 446.14 
เงนิสดจำ่ยซือ้หน่วยลงทนุ (200.00) (272.00) (375.00) 
เงนิสดจำ่ยคำ่เงนิลงทนุในกจิกำรรว่มคำ้ (65.00) - - 
เงนิสดจำ่ยซือ้อำคำรและอปุกรณ์ (682.12) (356.82) (86.65) 
เงนิสดจำ่ยซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (2.66) (0.34) (0.05) 
รบัดอกเบีย้ 0.21 0.40 0.93 
เงนิสดสุทธจิำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ (565.31) (426.47) (531.00) 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ    
เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้ 50.00 590.00 300.00 
ช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ - (490.00) (450.00) 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

งบกระแสเงินสด 
(หน่วย : ลำ้นบำท) 

งบการเงินรวมซ่ึงได้ปรบัใช้มาตรฐานบญัชี TFRS 15 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน    
ก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษเีงนิไดส้ ำหรบัปี 70.66 18.60 104.90 
รำยกำรปรบักระทบยอดก ำไร (ขำดทนุ) ก่อนภำษเีงนิไดเ้ป็นเงนิสดสุทธิ
จำกกจิกรรมด ำเนินงำน 

   

ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 41.75 100.88 118.19 
ค่ำเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (0.60) 1.49 (2.58) 
กำรปรบัลดมลูคำ่สนิคำ้คงเหลอืเป็นมลูคำ่สุทธทิีจ่ะไดร้บั (โอนกลบั) 0.61 (0.58) 1.21 
ก ำไรจำกกำรปรบัมลูค่ำเงนิลงทนุระยะสัน้ 1.72 (0.02) - 
ก ำไรจำกกำรขำยเงนิลงทนุระยะสัน้ (2.26) (0.29) (1.13) 
ขำดทนุจำกกำรจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำยอปุกรณ์ 0.63 0.04 0.42 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน 2.62 3.45 5.88 
ดอกเบีย้รบั (0.22) (0.41) (1.10) 
ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงนิลงทนุตำมวธิสี่วนไดเ้สยี 2.56 9.88 2.28 
ค่ำใชจ้ำ่ยดอกเบีย้ 8.51 27.94 29.78 
กระแสเงนิสดก่อนกำรเปลีย่นแปลงของสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด ำเนินงำน 125.98 160.98 257.86 
สนิทรพัยด์ ำเนินงำน (เพิม่ขึน้) ลดลง    
ลูกหนี้กำรคำ้และลกูหนี้อื่น (9.38) (3.16) (1.58) 
สนิคำ้คงเหลอื 0.91 2.85 0.17 
สนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น (3.23) 5.22 (4.70) 
เงนิฝำกธนำคำรตดิภำระหลกัประกนั (0.40) (0.30) 0.20 
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอื่น 35.29 (7.26) 3.10 
หนี้สนิด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ (ลดลง)    
เจำ้หนี้กำรคำ้และเจำ้หนี้อื่น 3.11 4.78 0.13 
รำยไดร้อกำรรบัรู ้ 24.84 113.74 67.44 
เจำ้หนี้สญัญำเชำ่ทำงกำรเงนิ (0.18) 4.75 (0.11) 
หนี้สนิหมนุเวยีนอื่น 0.83 1.54 6.71 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนจำ่ย (0.25) (0.12) (1.24) 
หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่น   43.88 (20.78) 1.63 
เงนิสดจำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 221.39 262.24 329.61 
จำ่ยดอกเบีย้จำ่ย (8.51) (27.51) (29.35) 
จำ่ยภำษเีงนิได ้ (5.06) (9.54) (4.88) 
เงนิสดสุทธจิำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนนิงำน 207.83 225.18 295.38 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทนุ    
เงนิลงทนุชัว่ครำวทีเ่พิม่ขึน้ - - (516.38) 
เงนิสดรบัจำกกำรขำยหน่วยลงทนุ 384.25 202.29 446.14 
เงนิสดจำ่ยซือ้หน่วยลงทนุ (200.00) (272.00) (375.00) 
เงนิสดจำ่ยคำ่เงนิลงทนุในกจิกำรรว่มคำ้ (65.00) - - 
เงนิสดจำ่ยซือ้อำคำรและอปุกรณ์ (682.12) (356.82) (86.65) 
เงนิสดจำ่ยซือ้สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน (2.66) (0.34) (0.05) 
รบัดอกเบีย้ 0.21 0.40 0.93 
เงนิสดสุทธจิำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ (565.31) (426.47) (531.00) 
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ    
เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะสัน้ 50.00 590.00 300.00 
ช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้ - (490.00) (450.00) 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

งบกระแสเงินสด (ต่อ) 
(หน่วย : ลำ้นบำท) 

งบการเงินรวมซ่ึงได้ปรบัใช้มาตรฐานบญัชี TFRS 15 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

เงนิสดรบัจำกเงนิกูย้มืระยะยำว 325.33 183.00 47.00 
ช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวจำกธนำคำร (24.00) (54.00) (676.00) 
เงนิสดรบัจำกกำรเพิม่ทนุ 100.00 50.00 1,442.00 
เงนิสดจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยทำงตรงในกำรเสนอขำยหุน้ - - (45.69) 
จำ่ยเงนิปันผล (110.00) (70.00) (90.00) 
เงนิสดสุทธจิำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ 341.33 209.00 527.31 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ (16.15) 7.71 291.69 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดตน้ปี 84.08 67.93 75.64 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดปลำยปี 67.93 75.64 367.33 

 

ตารางสรปุอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 
งบการเงินรวมซ่ึงได้ปรบัใช้มาตรฐานบญัชี TFRS 15 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)    
อตัรำส่วนสภำพคล่อง  (เทำ่) 0.24 0.23 1.80 
อตัรำส่วนสภำพคล่องหมนุเรว็ (เทำ่) 0.19 0.21 1.76 
อตัรำส่วนสภำพคล่องกระแสเงนิสด (เทำ่) 0.46 0.32 0.43 
อตัรำส่วนหมนุเวยีนลกูหนี้กำรคำ้ (เทำ่) 17.45 20.01 23.50 
ระยะเวลำเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 20.63 18.00 15.32 
อตัรำส่วนหมนุเวยีนเจำ้หนี้ (เทำ่) 153.86 116.99 150.69 
ระยะเวลำช ำระหนี้เฉลีย่ (วนั) 2.34 3.08 2.39 
อตัรำส่วนหมนุเวยีนสนิคำ้คงเหลอื  (เทำ่) 29.81 47.13 63.60 
ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่  (วนั) 12.08 7.64 5.66 
Cash Cycle (วนั) 30.36 22.56 18.59 
อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability 
Ratio) 

     

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 39.23 33.43 39.17 
อตัรำก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน  (%) 12.98 6.78 13.58 
อตัรำก ำไรอื่น  (%) 0.86 1.11 1.57 
อตัรำส่วนเงนิสดต่อกำรท ำก ำไร  (%) 250.70 386.03 209.27 
EBITDA Margin (2) (%) 20.06 20.01 27.13 
อตัรำก ำไรสุทธ ิ (%) 11.47 2.40 10.93 
อตัรำผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 43.62 9.54 11.60 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency 
Ratio) 

    

อตัรำผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์ (%) 5.82 1.12 4.99 
อตัรำผลตอบแทนต่อสนิทรพัยถ์ำวร  (%) 12.27 8.79 15.70 
อตัรำกำรหมนุของสนิทรพัย ์ (เทำ่) 0.51 0.47 0.46 
อตัราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Ratio)      
อตัรำหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เทำ่) 6.79 8.22 0.52 
อตัรำหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (3) (เทำ่) 2.92 4.19 0.00 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระดอกเบีย้  (เทำ่) 26.03 9.40 11.08 
อตัรำส่วนควำมสำมำรถช ำระภำระผกูพนั (cash basis) (เทำ่) 0.24 0.47 0.35 
อตัรำกำรจำ่ยเงนิปันผล (%) 71.60 111.63 86.94 

 หมำยเหตุ :  1/ ปรบัเป็นตวัเลขเตม็ปีเพื่อกำรเปรยีบเทยีบ 
 2/ EBITDA Margin = ก ำไรก่อนตน้ทุนทำงกำรเงนิ ค่ำใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได ้ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย / รำยไดร้วม 
 3/ อตัรำหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ = (เงนิกูย้มืรวม+หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิรวม) / สว่นของผูถ้อืหุน้ 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

14.     ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้ปรบัใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที่ 15 เรื่องรำยได้จำกสญัญำที่ท ำกบัลูกค้ำซึ่ง

ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ เมื่อวนัที่ 8 กุมภำพนัธ ์2561 บรษิทัฯ จงึจดัท ำงบกำรเงนิรวมเพื่อวตัถุประสงค์เฉพำะ ส ำหรบัปี
สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559, 2560  และ 2561 เพื่อประโยชน์ในกำรวเิครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของ
บรษิทัฯ และผูล้งทุนควรอ่ำนหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิที่เกี่ยวขอ้งทีป่รำกฏอยูใ่นเอกสำรแนบของเอกสำรฉบบัน้ี ซึง่ประกอบ
ไปดว้ยเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมขำ้งตน้ และนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัของบรษิทัฯ เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอยำ่งอื่น 
 
 14. 1 ภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้รบัใบอนุญำตจดัตัง้โรงเรยีนในระบบตำมพระรำชบญัญตัิโรงเรยีนเอกชน ประเภท
โรงเรยีนนำนำชำต ิและใหบ้รกิำรด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรศึกษำ โดยบรษิทัฯ เป็นผูเ้ริม่น ำหลกัสูตรกำรศึกษำของประเทศ
สงิคโปรม์ำใชเ้ป็นหลกัสตูรพืน้ฐำนในกำรจดัเรยีนกำรสอน ซึ่งเป็นหลกัสตูรที่ไดร้บักำรยอมรบัในระดบัสำกล โดยบรษิทัฯ เริม่ต้น
จดัตัง้โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รุงเทพฯ แห่งแรกขึน้ในปี 2544 ต่อมำบรษิทัฯ ไดข้ยำยกำรประกอบธุรกจิโรงเรยีนนำนำชำติ
ในเขตปรมิลฑลและต่ำงจงัหวดัเพิม่เตมิ โดยในปี 2556 บรษิทัฯ ไดร้บัโอนใบอนุญำตจดัตัง้โรงเรยีนในระบบ ประเภทโรงเรยีน
นำนำชำตจิำกบรษิทัเอกชนแหง่หน่ึง เพื่อน ำมำปรบัปรงุและเปลีย่นชื่อเป็นโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรส์ุวรรณภูม ิ และในปี 2560 
บรษิทัฯ ไดร้บัใบอนุญำตจดัตัง้โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรี และในเดอืนกรกฎำคม 2561 บรษิทัฯ ไดร้บัใบอนุญำตจดัตัง้
โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโ์ปรเ์อกมยัเพิม่เตมิ จงึท ำใหใ้นปัจจุบนั บรษิทัฯ มีโรงเรยีนนำนำชำตทิี่บรษิทัฯ เป็นผูร้บัใบอนุญำตในกำร
จดัตัง้โรงเรยีนโดยตรงรวมทัง้หมด 4 โรงเรยีน ซึ่งจำกกำรขยำยธุรกจิของบรษิทัฯ อย่ำงต่อเน่ืองจงึส่งผลใหจ้ ำนวนนักเรยีนของ
โรงเรยีนนำนำชำตทิี่บรษิทัฯ เป็นผูร้บัใบอนุญำตในกำรจดัตัง้โรงเรยีนโดยตรงเตบิโตขึน้อย่ำงต่อเน่ืองมำโดยตลอดจำกจ ำนวน 
1,705 คน ณ สิน้ปี 2559 เพิม่ขึน้เป็นจ ำนวน 1,977 คน ณ สิน้ปี 2560 และเพิม่ขึน้เป็นจ ำนวน 2,222 คน ณ สิน้ปี 2561 ส่งผล
ท ำใหร้ำยไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ เตบิโตมำโดยตลอดจำกจ ำนวน 608.58 ลำ้นบำท ในปี 2559 เพิม่ขึน้เป็นจ ำนวน 746.35 ลำ้นบำท 
ในปี 2560 และจ ำนวน 947.35 ลำ้นบำท ในปี 2561  

 
 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
รำยได ้(ลำ้นบำท) 608.58 746.35 947.35 
จ ำนวนนกัเรยีนของโรงเรยีนทีบ่รษิทัฯ เป็นผูร้บัใบอนุญำต (คน) 1,705 1,977 2,222 

 
นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ร่วมทุนในลกัษณะกจิกำรร่วมคำ้ (Joint Venture) กบักลุ่มนักธุรกจิชำวเชยีงใหม่ โดยไดจ้ดัตัง้

บรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิจ ำกดั ขึน้ในปี 2559 เพื่อประกอบธรุกจิเป็นผูร้บัใบอนุญำตจดัตัง้โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชยีงใหม่ ซึง่
เริม่เปิดใหบ้รกิำรจดักำรเรยีนกำรสอนในปี 2560 โดยบรษิทัฯ จะรบัรู้ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) ตำมวธิสี่วนไดเ้สยี จำกเงนิลงทุน
ในกจิกำรร่วมคำ้ดงักล่ำว โดยในปี 2559-2561 กลุ่มบรษิทัฯ รบัรูส้่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุนดงักล่ำว จ ำนวน 2.56 ล้ำนบำท 
9.88 ลำ้นบำท และ 2.28 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
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14.     ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน 
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อยได้ปรบัใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที่ 15 เรื่องรำยได้จำกสญัญำที่ท ำกบัลูกค้ำซึ่ง

ประกำศในรำชกจิจำนุเบกษำ เมื่อวนัที่ 8 กุมภำพนัธ ์2561 บรษิทัฯ จงึจดัท ำงบกำรเงนิรวมเพื่อวตัถุประสงค์เฉพำะ ส ำหรบัปี
สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวำคม 2559, 2560  และ 2561 เพื่อประโยชน์ในกำรวเิครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของ
บรษิทัฯ และผูล้งทุนควรอ่ำนหมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิที่เกี่ยวขอ้งทีป่รำกฏอยูใ่นเอกสำรแนบของเอกสำรฉบบัน้ี ซึง่ประกอบ
ไปดว้ยเกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงนิรวมขำ้งตน้ และนโยบำยกำรบญัชทีีส่ ำคญัของบรษิทัฯ เวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอยำ่งอื่น 
 
 14. 1 ภำพรวมของผลกำรด ำเนินงำนท่ีผ่ำนมำ 

บรษิทัฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้รบัใบอนุญำตจดัตัง้โรงเรยีนในระบบตำมพระรำชบญัญตัิโรงเรยีนเอกชน ประเภท
โรงเรยีนนำนำชำต ิและใหบ้รกิำรด้ำนอื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบักำรศึกษำ โดยบรษิทัฯ เป็นผูเ้ริม่น ำหลกัสูตรกำรศึกษำของประเทศ
สงิคโปรม์ำใชเ้ป็นหลกัสตูรพืน้ฐำนในกำรจดัเรยีนกำรสอน ซึ่งเป็นหลกัสตูรที่ไดร้บักำรยอมรบัในระดบัสำกล โดยบรษิทัฯ เริม่ต้น
จดัตัง้โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรก์รุงเทพฯ แห่งแรกขึน้ในปี 2544 ต่อมำบรษิทัฯ ไดข้ยำยกำรประกอบธุรกจิโรงเรยีนนำนำชำติ
ในเขตปรมิลฑลและต่ำงจงัหวดัเพิม่เตมิ โดยในปี 2556 บรษิทัฯ ไดร้บัโอนใบอนุญำตจดัตัง้โรงเรยีนในระบบ ประเภทโรงเรยีน
นำนำชำตจิำกบรษิทัเอกชนแหง่หน่ึง เพื่อน ำมำปรบัปรงุและเปลีย่นชื่อเป็นโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรส์ุวรรณภูม ิ และในปี 2560 
บรษิทัฯ ไดร้บัใบอนุญำตจดัตัง้โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรี และในเดอืนกรกฎำคม 2561 บรษิทัฯ ไดร้บัใบอนุญำตจดัตัง้
โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโ์ปรเ์อกมยัเพิม่เตมิ จงึท ำใหใ้นปัจจุบนั บรษิทัฯ มีโรงเรยีนนำนำชำตทิี่บรษิทัฯ เป็นผูร้บัใบอนุญำตในกำร
จดัตัง้โรงเรยีนโดยตรงรวมทัง้หมด 4 โรงเรยีน ซึ่งจำกกำรขยำยธุรกจิของบรษิทัฯ อย่ำงต่อเน่ืองจงึส่งผลใหจ้ ำนวนนักเรยีนของ
โรงเรยีนนำนำชำตทิี่บรษิทัฯ เป็นผูร้บัใบอนุญำตในกำรจดัตัง้โรงเรยีนโดยตรงเตบิโตขึน้อย่ำงต่อเน่ืองมำโดยตลอดจำกจ ำนวน 
1,705 คน ณ สิน้ปี 2559 เพิม่ขึน้เป็นจ ำนวน 1,977 คน ณ สิน้ปี 2560 และเพิม่ขึน้เป็นจ ำนวน 2,222 คน ณ สิน้ปี 2561 ส่งผล
ท ำใหร้ำยไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ เตบิโตมำโดยตลอดจำกจ ำนวน 608.58 ลำ้นบำท ในปี 2559 เพิม่ขึน้เป็นจ ำนวน 746.35 ลำ้นบำท 
ในปี 2560 และจ ำนวน 947.35 ลำ้นบำท ในปี 2561  

 
 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
รำยได ้(ลำ้นบำท) 608.58 746.35 947.35 
จ ำนวนนกัเรยีนของโรงเรยีนทีบ่รษิทัฯ เป็นผูร้บัใบอนุญำต (คน) 1,705 1,977 2,222 

 
นอกจำกน้ี บรษิทัฯ ร่วมทุนในลกัษณะกจิกำรร่วมคำ้ (Joint Venture) กบักลุ่มนักธุรกจิชำวเชยีงใหม่ โดยไดจ้ดัตัง้

บรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิจ ำกดั ขึน้ในปี 2559 เพื่อประกอบธรุกจิเป็นผูร้บัใบอนุญำตจดัตัง้โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชยีงใหม่ ซึง่
เริม่เปิดใหบ้รกิำรจดักำรเรยีนกำรสอนในปี 2560 โดยบรษิทัฯ จะรบัรู้ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) ตำมวธิสี่วนไดเ้สยี จำกเงนิลงทุน
ในกจิกำรร่วมคำ้ดงักล่ำว โดยในปี 2559-2561 กลุ่มบรษิทัฯ รบัรูส้่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุนดงักล่ำว จ ำนวน 2.56 ล้ำนบำท 
9.88 ลำ้นบำท และ 2.28 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 14.2  การวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน 
  14.2.1  รายได้ 
   ในปี 2559-2561 บรษิทัฯ มรีำยได้รวมจ ำนวน 608.58 ล้ำนบำท จ ำนวน 746.35 ล้ำนบำท และจ ำนวน 
947.35 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งรำยไดร้วมของบรษิทัฯ ในปี 2561 ประกอบดว้ยรำยไดค้่ำธรรมเนียมทำงกำรศึกษำและบริกำร 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอุปกรณ์กำรศกึษำ และรำยไดอ้ื่นคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 97.53 รอ้ยละ 0.89 และรอ้ยละ 1.57 ตำมล ำดบั โดย
รำยไดข้องบรษิทัฯ สำมำรถสรปุไดด้งัน้ี  
  

ประเภทบริการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รำยไดค้่ำธรรมเนยีมทำงกำรศกึษำ 597.61 98.20 730.84 97.92 923.98 97.53 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอปุกรณ์กำรศกึษำ 5.77 0.95 7.20 0.97 8.48 0.89 
รำยไดอ้ื่น 5.21 0.85 8.31 1.11 14.90 1.57 
รวมรายได้ 608.58  100.00  746.35  100.00  947.35 100.00 

 
รายได้จากการขายและบริการ 
ในปี 2559-2561 บรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรเป็นจ ำนวน 603.38 ล้ำนบำท จ ำนวน 738.04 

ล้ำนบำท และจ ำนวน 932.46 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยรำยได้จำกกำรขำยและบริกำรของบริษัทฯ ประกอบด้วย รำยได้
ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ และรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ทำงกำรศึกษำ ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 99.02 และร้อยละ 0.98 
ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรในปี 2560 ตำมล ำดบั และคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 99.09 และรอ้ยละ 0.91 ของรำยได้จำกกำร
ขำยและบรกิำรในปี 2561 ตำมล ำดบั  

 

ประเภทธรุกิจ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา       
- รำยไดจ้ำกกำรจดักำรศกึษำ 570.45 94.54 695.28 94.21 875.36 93.88 
- รำยไดค้่ำสมคัรเรยีนและค่ำแรกเขำ้ 27.16 4.50 35.56 4.82 48.62 5.21 
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 597.61 99.04 730.84 99.02 923.98 99.09 

2. รายได้จากการจ าหน่ายอปุกรณ์ทางการศึกษา 5.77 0.96 7.20 0.98 8.48 0.91 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 603.38 100.00 738.04 100.00 932.46 100.00 

 
 (1) รำยไดค้ำ่ธรรมเนียมกำรศกึษำ 

รำยไดค้่ำธรรมเนียมกำรศกึษำของกลุ่มบรษิทัฯ แบ่งเป็นรำยไดจ้ำกกำรจดักำรศกึษำ และรำยไดค้่ำ
สมคัรเรยีนและคำ่แรกเขำ้ โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 

 
1.1) รายได้จากการจดัการศึกษา 

รำยไดจ้ำกกำรจดักำรศึกษำถอืเป็นรำยไดห้ลกัของกลุ่มบรษิทัฯ คดิเป็นสดัส่วนประมำณร้อย
ละ 90 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรรวม โดยรำยไดจ้ำกกำรจดักำรศกึษำ เป็นรำยไดจ้ำกใหบ้รกิำรจดักำรเรยีนกำรสอนทัง้
ที่เป็นกำรศึกษำตำมหลกัสูตร กำรศกึษำนอกหลกัสูตร ตลอดจนค่ำธรรมเนียมจำกกำรบรกิำรอื่นเพื่อสนับสนุนกำรด ำเนินงำน
ของโรงเรยีน เช่น ค่ำบรกิำรอำหำรกลำงวนัและค่ำอุปกรณ์กำรศกึษำ กำรสอบวดัระดบั และบรกิำรหอพกันักเรยีน ในปี 2559-
2561 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรจดักำรศกึษำจ ำนวน 570.45 ล้ำนบำท 695.28 ล้ำนบำท และ 875.36 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
คดิเป็นอตัรำกำรเตบิโตรอ้ยละ 21.88 และรอ้ยละ 25.90 ตำมล ำดบั โดยกำรเตบิโตของรำยไดจ้ำกกำรจดักำรศกึษำสอดคล้องกบั
จ ำนวนนกัเรยีนของโรงเรยีนทีบ่รษิทัฯ เป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญำตที่เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ือง โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 มจี ำนวนนกัเรยีน
เท่ำกบั 1,705 คน 1,977 คน และ 2,222 คนตำมล ำดบั หรอืคดิเป็นอตัรำกำรเติบโตเท่ำกบัร้อยละ 15.95 และ ร้อยละ 12.39 
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ตำมล ำดบั ประกอบกบัอตัรำค่ำบรกิำรกำรศกึษำเฉลี่ยที่เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองจำก 0.35 ลำ้นบำทต่อคนต่อปี ในปี 2559 เพิม่เป็น 
0.38 ล้ำนบำทต่อคนต่อปีในปี 2560 และเป็น 0.42 ล้ำนบำทต่อคนต่อปี ในปี 2561 หรอืคดิเป็นอตัรำกำรเติบโตเท่ำกบัร้อยละ 
7.15 และรอ้ยละ 10.40 ทัง้น้ี สำเหตุส่วนหน่ึงเกดิจำกนักเรยีนใหค้วำมสนใจในกำรเรยีนกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร (ECA) เพิม่มำก
ขึน้ จงึท ำใหอ้ตัรำคำ่บรกิำรกำรศกึษำเฉลีย่มอีตัรำกำรเตบิโตทีเ่พิม่สงูขึน้ 

 
1.2) รายได้ค่าสมคัรเรียนและค่าแรกเข้า 

รำยได้ค่ำสมัครเรียนและค่ำแรกเข้ำ เป็นรำยได้จำกค่ำใบสมัคร ค่ำสอบวัดระดับ และ
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำของนักเรยีนที่สมคัรเรยีนที่โรงเรยีนที่บรษิทัฯ เป็นผู้ได้รบัใบอนุญำตโดยตรง ซึ่ง ค่ำใบสมคัร ค่ำสอบวดั
ระดบัจะแปรผนัตำมจ ำนวนนักเรียนที่เข้ำใหม่ในแต่ละปี ส่วนรำยได้ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำจะทยอยรบัรู้ตำมประมำณกำร
ระยะเวลำเรยีนของนกัเรยีนแต่ละโรงเรยีน โดยในปี 2559-2561 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดค้ำ่สมคัรเรยีนและคำ่แรกเขำ้จ ำนวน 27.16 
ลำ้นบำท 35.56 ลำ้นบำท และ 48.62 ลำ้นบำท ซึง่คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 4.50 รอ้ยละ 4.82 และรอ้ยละ 5.21 ของรำยไดจ้ำกกำร
ขำยและบรกิำร โดยรำยไดค้ำ่สมคัรเรยีนและคำ่แรกเขำ้เตบิโตเพิม่ขึน้รอ้ยละ 30.91 ในปี 2560 และรอ้ยละ 36.76 ในปี 2561 ซึง่
เตบิโตตำมจ ำนวนนกัเรยีนเขำ้ใหมท่ีเ่พิม่ขึน้ในแต่ละปี 

 
(2) รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ทำงกำรศกึษำ 

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ทำงกำรศึกษำเป็นรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย หนังสอืเรยีน และชุด
นักเรยีนใหแ้ก่นักเรยีนเพิม่เตมิ โดยในปี 2559-2561 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ทำงกำรศกึษำจ ำนวน 5.77 
ล้ำนบำท จ ำนวน 7.20 ล้ำนบำท และจ ำนวน 8.48 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.96 รอ้ยละ 0.98 และรอ้ยละ 
0.91 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 

รายได้อ่ืน 
ในปี 2559-2561 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดอ้ื่นจ ำนวน 5.21 ล้ำนบำท จ ำนวน 8.31 ล้ำนบำท และจ ำนวน 

14.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยรำยได้อื่นที่ส ำคญัได้แก่ รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม ก ำไรจำกกำรเงนิลงทุน
ระยะสัน้ คำ่ธรรมเนียมบตัรเครดติ และดอกเบีย้รบั เป็นตน้ 

 
  14.2.2 ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยหลกัของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย ต้นทุนทำงกำรศกึษำและบรกิำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น และค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน โดยในปี 2559-2561 กลุ่มบริษทัฯ มีต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยรวมจ ำนวน 535.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 717.88 ล้ำนบำท และจ ำนวน 840.17 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัส่วนต่อรำยไดร้วมเท่ำกบัรอ้ยละ 87.93 รอ้ยละ 96.19 
และรอ้ยละ 88.69 ตำมล ำดบั โดยมรีำยละเอยีดต่อไปน้ี  

 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ตน้ทนุทำงกำรศกึษำและบรกิำร 366.65 68.49 491.35 68.44  567.18   67.51  
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 158.40 29.59 196.63 27.39  238.67   28.41  
ค่ำใชจ้ำ่ยอื่น 0.63 0.12 0.04 0.01  0.35   0.04  
ค่ำใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ 9.68 1.81 29.86 4.16  33.97   4.04  
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 535.37 100.00 717.88 100.00 840.17 100.00 
ร้อยละต่อรายได้รวม  87.97  96.19  88.69% 
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ตำมล ำดบั ประกอบกบัอตัรำค่ำบรกิำรกำรศกึษำเฉลี่ยที่เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองจำก 0.35 ลำ้นบำทต่อคนต่อปี ในปี 2559 เพิม่เป็น 
0.38 ล้ำนบำทต่อคนต่อปีในปี 2560 และเป็น 0.42 ล้ำนบำทต่อคนต่อปี ในปี 2561 หรอืคดิเป็นอตัรำกำรเติบโตเท่ำกบัร้อยละ 
7.15 และรอ้ยละ 10.40 ทัง้น้ี สำเหตุส่วนหน่ึงเกดิจำกนักเรยีนใหค้วำมสนใจในกำรเรยีนกจิกรรมเสรมิหลกัสูตร (ECA) เพิม่มำก
ขึน้ จงึท ำใหอ้ตัรำคำ่บรกิำรกำรศกึษำเฉลีย่มอีตัรำกำรเตบิโตทีเ่พิม่สงูขึน้ 

 
1.2) รายได้ค่าสมคัรเรียนและค่าแรกเข้า 

รำยได้ค่ำสมัครเรียนและค่ำแรกเข้ำ เป็นรำยได้จำกค่ำใบสมัคร ค่ำสอบวัดระดับ และ
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำของนักเรยีนที่สมคัรเรยีนที่โรงเรยีนที่บรษิทัฯ เป็นผู้ได้รบัใบอนุญำตโดยตรง ซึ่ง ค่ำใบสมคัร ค่ำสอบวดั
ระดบัจะแปรผนัตำมจ ำนวนนักเรียนที่เข้ำใหม่ในแต่ละปี ส่วนรำยได้ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำจะทยอยรบัรู้ตำมประมำณกำร
ระยะเวลำเรยีนของนกัเรยีนแต่ละโรงเรยีน โดยในปี 2559-2561 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดค้ำ่สมคัรเรยีนและคำ่แรกเขำ้จ ำนวน 27.16 
ลำ้นบำท 35.56 ลำ้นบำท และ 48.62 ลำ้นบำท ซึง่คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 4.50 รอ้ยละ 4.82 และรอ้ยละ 5.21 ของรำยไดจ้ำกกำร
ขำยและบรกิำร โดยรำยไดค้ำ่สมคัรเรยีนและคำ่แรกเขำ้เตบิโตเพิม่ขึน้รอ้ยละ 30.91 ในปี 2560 และรอ้ยละ 36.76 ในปี 2561 ซึง่
เตบิโตตำมจ ำนวนนกัเรยีนเขำ้ใหมท่ีเ่พิม่ขึน้ในแต่ละปี 

 
(2) รำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ทำงกำรศกึษำ 

รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ทำงกำรศึกษำเป็นรำยได้จำกกำรจ ำหน่ำย หนังสอืเรยีน และชุด
นักเรยีนใหแ้ก่นักเรยีนเพิม่เตมิ โดยในปี 2559-2561 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดจ้ำกกำรจ ำหน่ำยอุปกรณ์ทำงกำรศกึษำจ ำนวน 5.77 
ล้ำนบำท จ ำนวน 7.20 ล้ำนบำท และจ ำนวน 8.48 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 0.96 รอ้ยละ 0.98 และรอ้ยละ 
0.91 ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร 

รายได้อ่ืน 
ในปี 2559-2561 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดอ้ื่นจ ำนวน 5.21 ล้ำนบำท จ ำนวน 8.31 ล้ำนบำท และจ ำนวน 

14.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั โดยรำยได้อื่นที่ส ำคญัได้แก่ รำยได้จำกกำรจ ำหน่ำยอำหำรและเครื่องดื่ม ก ำไรจำกกำรเงนิลงทุน
ระยะสัน้ คำ่ธรรมเนียมบตัรเครดติ และดอกเบีย้รบั เป็นตน้ 

 
  14.2.2 ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยหลกัของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย ต้นทุนทำงกำรศกึษำและบรกิำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 
ค่ำใช้จ่ำยอื่น และค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน โดยในปี 2559-2561 กลุ่มบริษทัฯ มีต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยรวมจ ำนวน 535.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 717.88 ล้ำนบำท และจ ำนวน 840.17 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คดิเป็นสดัส่วนต่อรำยไดร้วมเท่ำกบัรอ้ยละ 87.93 รอ้ยละ 96.19 
และรอ้ยละ 88.69 ตำมล ำดบั โดยมรีำยละเอยีดต่อไปน้ี  

 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ตน้ทนุทำงกำรศกึษำและบรกิำร 366.65 68.49 491.35 68.44  567.18   67.51  
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 158.40 29.59 196.63 27.39  238.67   28.41  
ค่ำใชจ้ำ่ยอื่น 0.63 0.12 0.04 0.01  0.35   0.04  
ค่ำใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ 9.68 1.81 29.86 4.16  33.97   4.04  
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 535.37 100.00 717.88 100.00 840.17 100.00 
ร้อยละต่อรายได้รวม  87.97  96.19  88.69% 
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1. ต้นทุนทางการศึกษาและบริการ 
ต้นทุนทำงกำรศกึษำและบรกิำรถอืเป็นค่ำใช้จ่ำยหลกัของกลุ่มบรษิทัฯ โดยในปี 2559-2561 กลุ่มบรษิทั

ฯ มีต้นทุนทำงกำรศึกษำและบริกำรจ ำนวน 366.65 ล้ำนบำท จ ำนวน 491.35 ล้ำนบำท และจ ำนวน 567.18 ล้ำนบำท คิดเป็น
สดัส่วนรอ้ยละ 68.49 รอ้ยละ 68.44 และรอ้ยละ 67.51 ของค่ำใช้จ่ำยรวมในปี 2559-2561 ตำมล ำดบั โดยต้นทุนทำงกำรศกึษำและ
บรกิำรทีส่ ำคญัของกลุ่มบรษิทัฯ ไดแ้ก่ ตน้ทุนกำรจดักำรศกึษำ และตน้ทุนกำรบรหิำรอำคำรและสถำนที ่โดยมรีำยละเอยีดดงัน้ี 

 
ตน้ทุนกำรจดักำรศกึษำ 
ต้นทุนกำรจดักำรศึกษำ เป็นต้นทุนหลักของกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย ต้นทุนบุคลำกรทำง

กำรศกึษำ ต้นทุนกำรสอนกจิกรรมพเิศษ ต้นทุนค่ำอุปกรณ์กำรศกึษำ และค่ำอำหำรนักเรยีน เป็นต้น โดยกลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุน
กำรจดักำรศกึษำจ ำนวน 278.11 ล้ำนบำท ในปี 2559 จ ำนวน 324.92 ล้ำนบำท ในปี 2560 และจ ำนวน 373.95 ล้ำนบำท ในปี 
2561 คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 75.85 ร้อยละ 66.13 และร้อยละ 65.93 ของต้นทุนทำงกำรศึกษำและบริกำรในปี 2559-2561 
ตำมล ำดบั โดยกว่ำรอ้ยละ 70 ของต้นทุนกำรจดักำรศกึษำนัน้เป็นต้นทุนบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ทัง้น้ี ต้นทุนกำรจดักำรศึกษำ
ของกลุ่มบรษิทัฯ มแีนวโน้มลดลงอยำ่งต่อเน่ือง จำกกำรที่กลุ่มบรษิทัฯ ใหค้วำมส ำคญัในกำรบรหิำรต้นทุนกำรจดักำรศกึษำใหม้ี
ประสทิธภิำพมำกขึน้ โดยสดัส่วนต้นทุนกำรจดักำรศกึษำต่อรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรของกลุ่มบรษิัทฯ ลดลงอย่ำงต่อเน่ือง
จำกรอ้ยละ 46.09 ในปี 2559 เป็นรอ้ยละ 44.03 ในปี 2560 และอยูท่ีร่อ้ยละ 40.10 ในปี 2561  

 
ตน้ทุนกำรบรหิำรอำคำรและสถำนที ่

ตน้ทุนกำรบรหิำรอำคำรและสถำนที่ที่ส ำคญั ไดแ้ก่ ตน้ทุนคำ่เสื่อมรำคำ ตน้ทุนคำ่เช่ำ คำ่ซ่อมบ ำรงุอำคำรและค่ำสำธำรณูปโภค 
เป็นตน้ โดยกลุ่มบรษิทัฯ มตีน้ทุนกำรบรหิำรอำคำรและสถำนทีจ่ ำนวน 88.55 ลำ้นบำท ในปี 2559 จ ำนวน 166.43 ลำ้นบำท ใน
ปี 2560 และจ ำนวน 193.23 ลำ้นบำท ในปี 2561 คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 24.15 รอ้ยละ 33.87 และรอ้ยละ 34.07 ของตน้ทุนทำง
กำรศกึษำและบรกิำรในปี 2559-2561 ตำมล ำดบั ทัง้น้ี ตน้ทุนกำรบรหิำรอำคำรและสถำนที่ของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้ในปี 2559-2561 
เน่ืองจำกในช่วงปี 2558-2560 กลุ่มบรษิทัฯ มกีำรลงทุนขยำยกจิกำรโรงเรยีนเพื่อเป็นกำรยกระดบัคุณภำพของสถำนศกึษำและ
รองรบักำรเพิม่ขึน้ของนักเรยีนในอนำคต ทัง้ในสว่นขยำยของโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรงุเทพฯ เฟส 2 และกำรเปิดโรงเรยีน
นำนำชำตสิงิคโปร์ธนบุร ีซึ่งโครงกำรดงักล่ำวทยอยแล้วเสรจ็ในช่วงปี 2559-2560 จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มตี้นทุนค่ำเสื่อมรำคำในปี 
2559-2561 จ ำนวน 40.08 ลำ้นบำท จ ำนวน 99.15 ลำ้นบำท และจ ำนวน 116.66 ลำ้นบำทตำมล ำดบั ซึง่เพิม่ขึน้รอ้ยละ 147.38 
และรอ้ยละ 17.66 จำกปีก่อนหน้ำ จงึท ำใหบ้รษิทัมตีน้ทุนกำรบรหิำรอำคำรและสถำนทีต่่อรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรของกลุ่ม
บรษิทัฯ เท่ำกบัรอ้ยละ 14.68 รอ้ยละ 22.55 และรอ้ยละ 20.72 ตำมล ำดบั ซึ่งจ ำนวนรอ้ยละทีล่ดลงในปี 2561 เน่ืองจำกบรษิทัฯ 
มรีำยไดเ้พิม่ขึน้ในขณะทีต่น้ทุนกำรบรหิำรอำคำรและสถำนทีส่ว่นใหญ่เป็นทีค่่ำใชจ้ำ่ยทีค่งที่  

 
ทัง้น้ี จำกผลกระทบของต้นทุนทีก่ล่ำวขำ้งตน้ท ำใหใ้นปี 2559-2561 กลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรขัน้ตน้จ ำนวน 

236.73 ล้ำนบำท จ ำนวน 246.69 ล้ำนบำท และจ ำนวน 365.28 ล้ำนบำท คดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นเท่ำกบัรอ้ยละ 39.23 รอ้ยละ 
33.43 และรอ้ยละ 39.17 ตำมล ำดบั  

 
2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

กลุ่มบรษิทัฯ มคีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร ในปี 2559-2561 จ ำนวน 158.40 ลำ้นบำท จ ำนวน 196.63 ลำ้นบำท 
และจ ำนวน 238.67 ลำ้นบำท ซึง่คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 26.03 รอ้ยละ 26.35 และรอ้ยละ 25.19 ของรำยไดร้วมตำมล ำดบั โดยคำ่ใช้จ่ำย
ในกำรบรหิำรของบรษิทัฯ ที่ส ำคญั ไดแ้ก่ ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบัพนักงำน ซึ่งมจี ำนวน 116.09 ล้ำนบำท ในปี 2559 จ ำนวน 143.11 ล้ำน
บำท ในปี 2560 และจ ำนวน 172.12 ล้ำนบำท ในปี 2561 คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 73.29 รอ้ยละ 72.78 และรอ้ยละ 72.12 ของค่ำใช้จ่ำย
ในกำรบริหำรรวม ในปี 2559-2561 ตำมล ำดบั นอกเหนือจำกค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกบัพนักงำนที่กล่ำวข้ำงต้นแล้ว ส่วนที่เหลือจะเป็น
คำ่ธรรมเนียมวชิำชพี เช่น คำ่ทีป่รกึษำและคำ่สอบบญัช ีคำ่เช่ำ และคำ่เสื่อมรำคำ เป็นตน้ ซึง่เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยทีค่่อนขำ้งคงที่ 
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3. ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ค่ำใช้จ่ำยอื่นของบรษิทัฯ คอืค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ถำวร ซึ่งบรษิทัฯ มคี่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 

0.63 ล้ำนบำท ในปี 2559 จ ำนวน 0.04 ล้ำนบำท ในปี 2560 และจ ำนวน 0.35 ล้ำนบำท ในปี 2561 ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 
0.10 รอ้ยละ 0.01 และรอ้ยละ 0.04 ของรำยไดร้วมตำมล ำดบั  

 
4. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ในปี 2559-2561 บรษิทัฯ มคี่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิจ ำนวน 9.68 ล้ำนบำท จ ำนวน 29.86 ล้ำนบำท และ
จ ำนวน 33.97 ล้ำนบำท ซึ่งค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ ที่ส ำคญัคอื ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิที่เกิดจำกกำรกู้ยมืจำกสถำบนั
กำรเงนิ เพื่อใชล้งทุนก่อสรำ้งโรงเรยีนนำนำชำตแิละเพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ โดยปี 2559-2561 กลุ่มบรษิทัฯ มคีำ่ใชจ้่ำย
ดอกเบี้ยจ ำนวน 8.49 ล้ำนบำท จ ำนวน 27.88 ล้ำนบำท และจ ำนวน 30.64 ล้ำนบำทตำมล ำดบั นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัมี
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิที่เกิดจำกค่ำธรรมเนียมจำกสถำบนักำรเงนิและสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ ส ำหรบัปี 2559-2561 รวมจ ำนวน 1.19 
ลำ้นบำท จ ำนวน 1.98 ลำ้นบำท และจ ำนวน 3.33 ลำ้นบำทตำมล ำดบั 

 
14.2.2 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
บรษิทัฯ รบัรู้ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) ตำมวธิสี่วนได้เสยี จำกเงนิลงทุนในบรษิทั เอสไอเอสบี สริ ิจ ำกดั

(“SISB-SIRI”) ซึง่เป็นกจิกำรร่วมคำ้ (Joint Venture) ระหวำ่งบรษิทัฯ กบักลุ่มผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นนักธุรกจิในจงัหวดัเชยีงใหม ่ซึง่เริม่
จดัตัง้ขึน้ในวนัที ่11 มกรำคม 2559 โดยแต่ละฝ่ำยถอืหุน้ใน SISB-SIRI ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 ปัจจบุนั SISB-SIRI ประกอบธุรกจิ
เป็นผูถ้อืใบอนุญำตโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชยีงใหม ่ซึง่เริม่เปิดใหบ้รกิำรกำรเรยีนกำรสอนในปี 2560 

ทัง้น้ี ในปี 2559-2561 งบกำรเงนิของบรษิทั เอสไอเอสบี สริ ิจ ำกดั ที่รวมผลประกอบกำรของโรงเรยีน
นำนำชำติสิงคโปร์ เชียงใหม่มีผลขำดทุน เท่ำกบั 5.12 ล้ำนบำท 19.76 ล้ำนบำท และ 4.56 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เน่ืองจำก
โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชยีงใหม่ เพิง่เริม่เปิดใหบ้รกิำรกำรเรยีนกำรสอนในปี 2560 และยงัอยู่ในช่วงกำรสรำ้งฐำนลูกค้ำใน
จงัหวดัเชยีงใหม่ กลุ่มบรษิทัฯ จงึรบัรูส้่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุน จ ำนวน 2.56 ล้ำนบำท 9.88 ล้ำนบำท และ 2.28 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั 

 
14.2.3 ก าไรสทุธิ 
จำกผลกำรด ำเนินงำนที่กล่ำวมำข้ำงต้น ท ำให้ในปี 2559-2561 กลุ่มบรษิทัฯ มผีลก ำไรสุทธิจ ำนวน 69.83 

ล้ำนบำท จ ำนวน 17.92 ล้ำนบำท และจ ำนวน 103.52 ล้ำนบำทตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธริอ้ยละ 11.47 รอ้ยละ 2.40 
และรอ้ยละ 10.93 ตำมล ำดบั ทัง้น้ีอตัรำก ำไรสุทธใินปี 2561 เพิม่ขึน้ เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรขัน้ต้นที่เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 48.07 จำกปี 
2560 เน่ืองจำกกำรเปิดโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรตีำมที่กล่ำวมำขำ้งต้น ประกอบกบักำรทีค่่ำใช้จ่ำยบรหิำรส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ 
เป็นค่ำใช้จ่ำยที่ค่อนข้ำงคงที่จงึส่งผลให้บรษิทัฯ มกี ำไรสุทธเิพิม่สูงขึน้ ส่วนอตัรำก ำไรสุทธใินปี 2560 ที่ลดลงจำกปี 2559 เป็นผล
จำกคำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำยทีเ่พิม่ขึน้ เน่ืองจำกกลุ่มบรษิทัฯ มกีำรลงทุนเพื่อขยำยกจิกำรโรงเรยีนเป็นจ ำนวนมำก สง่ผล
ใหม้คีำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำยเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ือง ซึง่เท่ำกบั 41.75 ลำ้นบำท 100.88 ลำ้นบำท และ 118.19 ลำ้นบำทใน
ปี 2559-2561 ตำมล ำดบั โดยหำกพจิำรณำจำกก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงนิ ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได ้ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 
(EBITDA) ในปี 2559-2561 กลุ่มบริษทัฯ จะมี EBITDA เท่ำกบัจ ำนวน 122.08 ล้ำนบำท จ ำนวน 149.33 ล้ำนบำท และจ ำนวน 
257.06 ลำ้นบำท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 20.06 รอ้ยละ 20.01 และรอ้ยละ 27.13ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั  

 
 14.3 ฐานะทางการเงิน 
  (ก)   สินทรพัย ์

 ณ สิ้นปี 2559-2561 กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวมจ ำนวน 1,469.12 ล้ำนบำท จ ำนวน 1,725.14 ล้ำนบำท 
และจ ำนวน 2,425.31 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งสนิทรพัยท์ี่ส ำคญัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ ลูกหน้ีกำรคำ้ และ
สนิคำ้คงเหลอื โดย ณ สิน้ปี 2560 สดัส่วนของรำยกำรสนิทรพัยท์ี่ส ำคญัดงักล่ำวต่อสนิทรพัย์รวมคดิเป็นรอ้ยละ 82.87 รอ้ยละ 
2.23 และรอ้ยละ 0.52 ตำมล ำดบั และ ณ สิน้ ปี 2561 สดัสว่นของรำยกำรสนิทรพัยท์ีส่ ำคญัดงักล่ำวต่อสนิทรพัยร์วมคดิเป็นรอ้ย
ละ 57.14 รอ้ยละ 1.65 และรอ้ยละ 0.31 ตำมล ำดบั ทัง้น้ีรำยละเอยีดของสนิทรพัยท์ีส่ ำคญัของบรษิทัฯ สำมำรถสรปุไดด้งัน้ี 

118 รายงานประจำาปี 2561



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

3. ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
ค่ำใช้จ่ำยอื่นของบรษิทัฯ คอืค่ำตดัจ ำหน่ำยสนิทรพัย์ถำวร ซึ่งบรษิทัฯ มคี่ำใช้จ่ำยดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 

0.63 ล้ำนบำท ในปี 2559 จ ำนวน 0.04 ล้ำนบำท ในปี 2560 และจ ำนวน 0.35 ล้ำนบำท ในปี 2561 ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 
0.10 รอ้ยละ 0.01 และรอ้ยละ 0.04 ของรำยไดร้วมตำมล ำดบั  

 
4. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

ในปี 2559-2561 บรษิทัฯ มคี่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิจ ำนวน 9.68 ล้ำนบำท จ ำนวน 29.86 ล้ำนบำท และ
จ ำนวน 33.97 ล้ำนบำท ซึ่งค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิของกลุ่มบรษิทัฯ ที่ส ำคญัคอื ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิที่เกิดจำกกำรกู้ยมืจำกสถำบนั
กำรเงนิ เพื่อใชล้งทุนก่อสรำ้งโรงเรยีนนำนำชำตแิละเพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ โดยปี 2559-2561 กลุ่มบรษิทัฯ มคีำ่ใชจ้่ำย
ดอกเบี้ยจ ำนวน 8.49 ล้ำนบำท จ ำนวน 27.88 ล้ำนบำท และจ ำนวน 30.64 ล้ำนบำทตำมล ำดบั นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัฯ ยงัมี
ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิที่เกิดจำกค่ำธรรมเนียมจำกสถำบนักำรเงนิและสญัญำเช่ำทำงกำรเงนิ ส ำหรบัปี 2559-2561 รวมจ ำนวน 1.19 
ลำ้นบำท จ ำนวน 1.98 ลำ้นบำท และจ ำนวน 3.33 ลำ้นบำทตำมล ำดบั 

 
14.2.2 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน 
บรษิทัฯ รบัรู้ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) ตำมวธิสี่วนได้เสยี จำกเงนิลงทุนในบรษิทั เอสไอเอสบี สริ ิจ ำกดั

(“SISB-SIRI”) ซึง่เป็นกจิกำรร่วมคำ้ (Joint Venture) ระหวำ่งบรษิทัฯ กบักลุ่มผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นนักธุรกจิในจงัหวดัเชยีงใหม ่ซึง่เริม่
จดัตัง้ขึน้ในวนัที ่11 มกรำคม 2559 โดยแต่ละฝ่ำยถอืหุน้ใน SISB-SIRI ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 ปัจจบุนั SISB-SIRI ประกอบธุรกจิ
เป็นผูถ้อืใบอนุญำตโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชยีงใหม ่ซึง่เริม่เปิดใหบ้รกิำรกำรเรยีนกำรสอนในปี 2560 

ทัง้น้ี ในปี 2559-2561 งบกำรเงนิของบรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิจ ำกดั ที่รวมผลประกอบกำรของโรงเรยีน
นำนำชำติสิงคโปร์ เชียงใหม่มีผลขำดทุน เท่ำกบั 5.12 ล้ำนบำท 19.76 ล้ำนบำท และ 4.56 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั เน่ืองจำก
โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชยีงใหม่ เพิง่เริม่เปิดใหบ้รกิำรกำรเรยีนกำรสอนในปี 2560 และยงัอยู่ในช่วงกำรสรำ้งฐำนลูกค้ำใน
จงัหวดัเชยีงใหม่ กลุ่มบรษิทัฯ จงึรบัรูส้่วนแบ่งขำดทุนจำกเงนิลงทุน จ ำนวน 2.56 ล้ำนบำท 9.88 ล้ำนบำท และ 2.28 ล้ำนบำท 
ตำมล ำดบั 

 
14.2.3 ก าไรสทุธิ 
จำกผลกำรด ำเนินงำนที่กล่ำวมำข้ำงต้น ท ำให้ในปี 2559-2561 กลุ่มบรษิทัฯ มผีลก ำไรสุทธิจ ำนวน 69.83 

ล้ำนบำท จ ำนวน 17.92 ล้ำนบำท และจ ำนวน 103.52 ล้ำนบำทตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธริอ้ยละ 11.47 รอ้ยละ 2.40 
และรอ้ยละ 10.93 ตำมล ำดบั ทัง้น้ีอตัรำก ำไรสุทธใินปี 2561 เพิม่ขึน้ เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรขัน้ต้นที่เพิม่ขึ้นรอ้ยละ 48.07 จำกปี 
2560 เน่ืองจำกกำรเปิดโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรตีำมที่กล่ำวมำขำ้งต้น ประกอบกบักำรทีค่ำ่ใช้จ่ำยบรหิำรส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ 
เป็นค่ำใช้จ่ำยที่ค่อนข้ำงคงที่จงึส่งผลให้บรษิทัฯ มกี ำไรสุทธเิพิม่สูงขึน้ ส่วนอตัรำก ำไรสุทธใินปี 2560 ที่ลดลงจำกปี 2559 เป็นผล
จำกคำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำยทีเ่พิม่ขึน้ เน่ืองจำกกลุ่มบรษิทัฯ มกีำรลงทุนเพื่อขยำยกจิกำรโรงเรยีนเป็นจ ำนวนมำก สง่ผล
ใหม้คีำ่เสื่อมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำยเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ือง ซึง่เท่ำกบั 41.75 ลำ้นบำท 100.88 ลำ้นบำท และ 118.19 ลำ้นบำทใน
ปี 2559-2561 ตำมล ำดบั โดยหำกพจิำรณำจำกก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงนิ ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได ้ค่ำเสื่อมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 
(EBITDA) ในปี 2559-2561 กลุ่มบริษทัฯ จะมี EBITDA เท่ำกบัจ ำนวน 122.08 ล้ำนบำท จ ำนวน 149.33 ล้ำนบำท และจ ำนวน 
257.06 ลำ้นบำท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 20.06 รอ้ยละ 20.01 และรอ้ยละ 27.13ของรำยไดร้วม ตำมล ำดบั  

 
 14.3 ฐานะทางการเงิน 
  (ก)   สินทรพัย ์

 ณ สิ้นปี 2559-2561 กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวมจ ำนวน 1,469.12 ล้ำนบำท จ ำนวน 1,725.14 ล้ำนบำท 
และจ ำนวน 2,425.31 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งสนิทรพัยท์ี่ส ำคญัของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ ลูกหน้ีกำรคำ้ และ
สนิคำ้คงเหลอื โดย ณ สิน้ปี 2560 สดัส่วนของรำยกำรสนิทรพัยท์ี่ส ำคญัดงักล่ำวต่อสนิทรพัย์รวมคดิเป็นรอ้ยละ 82.87 รอ้ยละ 
2.23 และรอ้ยละ 0.52 ตำมล ำดบั และ ณ สิน้ ปี 2561 สดัสว่นของรำยกำรสนิทรพัยท์ีส่ ำคญัดงักล่ำวต่อสนิทรพัยร์วมคดิเป็นรอ้ย
ละ 57.14 รอ้ยละ 1.65 และรอ้ยละ 0.31 ตำมล ำดบั ทัง้น้ีรำยละเอยีดของสนิทรพัยท์ีส่ ำคญัของบรษิทัฯ สำมำรถสรปุไดด้งัน้ี 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 
ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 
ทีด่นิ อำคำรและอุปกรณ์เป็นสนิทรพัยห์ลกัของบรษิทัฯ โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มทีีด่นิ อำคำรและ

อุปกรณ์จ ำนวน 1,252.18 ลำ้นบำท จ ำนวน 1,429.71 ลำ้นบำท และจ ำนวน 1,385.91 ลำ้นบำท คดิเป็นสดัสว่นต่อสนิทรพัย์รวม
เท่ำกบัรอ้ยละ 85.23 รอ้ยละ 82.87 และรอ้ยละ 57.14 ตำมล ำดบั โดยในระหว่ำงปี 2559-2560 มูลค่ำสุทธขิองที่ดนิ อำคำรและ
อุปกรณ์ ของกลุ่มบรษิทัฯ เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ือง จำกกำรที่บรษิทัฯ มกีำรลงทุนเพื่อขยำยกิจกำรโรงเรยีนเพื่อเป็นกำรยกระดบั
คณุภำพของสถำนศกึษำและรองรบักำรเพิม่ขึน้ของนกัเรยีนในอนำคต  

ในปี 2559-2561 กลุ่มบรษิทัฯ ลงทุนในที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ เพิม่ขึน้จ ำนวน 736.26 ล้ำนบำท จ ำนวน 
279.99 ล้ำนบำท และ 74.07 ล้ำนบำท โดยในปี 2558 บริษทัฯ ได้เริ่มกำรลงทุนกำรก่อสร้ำงส่วยขยำยโรงเรียนนำนำชำติ
สงิคโปรก์รุงเทพฯ เฟสที่ 2 ซึ่งประกอบไปดว้ยอำคำรเรยีนของระดบัชัน้มธัยม อำคำรสปอรต์คอมเพลค็ อำคำรหอประชุม และ
อำคำรหอพกั ดว้ยมูลค่ำลงทุนรวมกว่ำ 900 ล้ำนบำท ซึ่งก่อสรำ้งแล้วเสรจ็ในเดอืนพฤศจกิำยน 2559 ในขณะเดยีวกนับริษทัฯ 
ไดเ้ริม่โครงกำรจดัตัง้โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุร ีโดยในปี 2559 บรษิทัฯ ไดซ้ือ้ทีด่นิในเขตภำษเีจรญิขนำด 7 ไร ่22 ตำรำง
วำ มูลค่ำ 83.28 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นที่ตัง้โรงเรียนนำนำชำติสงิคโปร์ธนบุร ีและได้เริม่โครงกำรก่อสร้ำงโรงเรยีนนำนำชำติ
สิงคโปร์ธนบุรี ในช่วงปลำยปี 2559 ด้วยมูลค่ำลงทุนรวมกว่ำ 250 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วยอำคำรเรียนส ำหรบัชัน้ก่อน
ประถมศกึษำซึง่ก่อสรำ้งแล้วเสรจ็ในปี 2560 และอำคำรเรยีนส ำหรบัชัน้ประถมศกึษำก่อสรำ้งแล้วเสรจ็ในปี 2561 โดยบรษิทัฯ มี
ค่ำเสื่อมรำคำจำกอำคำรและอุปกรณ์ จ ำนวน 41.25 ล้ำนบำทในปี 2559 จ ำนวน 99.99 ล้ำนบำทในปี 2560 และจ ำนวน 117.45 
ลำ้นบำทในปี 2561 

ลกูหน้ีการค้า  
บรษิทัฯ มลีูกหน้ีกำรคำ้ก่อนหกัค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู จ ำนวน 34.55 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 38.52 

ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2560 และจ ำนวน 40.14 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2561 คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 2.35 รอ้ยละ 2.23 และรอ้ยละ 1.65 
ของสนิทรพัยร์วมตำมล ำดบั บรษิทัฯ มนีโยบำยกำรใหร้ะยะเวลำช ำระหน้ี (Credit Term) ประมำณ 2 สปัดำห ์โดย ณ สิน้ปี 2559-
2561 บรษิทัฯ มรีะยะเวลำในกำรเกบ็หน้ีเฉลีย่เท่ำกบั 20.63 วนั 18.00 วนั และ 15.32 วนั ตำมล ำดบั  

 
 

ระยะเวลาค้างช าระ 
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
ยงัไมถ่งึก ำหนดช ำระ 4.27 12.35 2.44 6.32 2.03 5.06 
คำ้งช ำระ :       
ไมเ่กนิ 3 เดอืน 25.76 74.55 30.42 78.98 34.80 86.70 
3 - 6 เดอืน 0.86 2.48 0.97 2.52 1.15 2.86 
6 - 12 เดอืน 1.95 5.65 2.30 5.96 2.03 5.06 
มำกกวำ่ 12 เดอืน 1.72 4.98 2.39 6.22 0.13 0.32 

รวมลกูหน้ีการค้า 34.55 100.00 38.52 100.00 40.14 100.00 
หกั คำ่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู (3.58) (10.36) (5.04) (13.07) (2.45) (6.10) 
รวมลกูหน้ีการค้า - สทุธิ 30.97  33.48  37.68  

 
ลูกหน้ีกำรค้ำส่วนใหญ่ของกลุ่มบรษิทัฯ เป็นลูกหน้ีที่ค้ำงช ำระไม่เกิน 3 เดอืน โดย ณ สิ้นปี 2559-2561 กลุ่ม

บรษิทัฯ มลีูกหน้ีทีค่ำ้งช ำระไม่เกนิ 3 เดอืน คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 86.90 รอ้ยละ 85.30 และรอ้ยละ 91.76 ของยอดลูกหน้ีกำรค้ำก่อน
หกัคำ่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญู ตำมล ำดบั ในปี 2559 บรษิทัฯ ไดป้รบัปรงุนโยบำยในกำรตดิตำมลูกหน้ีใหม้ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ สง่ผลท ำ
ให้ลูกหน้ีกำรที่ค้ำงช ำระเกินกว่ำ 3 เดอืนมจี ำนวนลดลง รวมทัง้ได้ตดัจ ำหน่ำยหน้ีสูญ จ ำนวน 6.51 ล้ำนบำทซึ่งเป็นลูกหน้ีคงค้ำง
ตัง้แต่ปี 2555-2558 ทีต่ ัง้ส ำรองหน้ีสญูไวค้รบถ้วนแล้ว 
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ส ำหรบันโยบำยในกำรตัง้ส ำรองค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ กลุ่มบรษิทัฯ มกีำรก ำหนดนโยบำยกำรตัง้ส ำรองค่ำเผื่อ
หน้ีสงสยัจะสูญส ำหรบัลูกหน้ีกำรคำ้ โดยพจิำรณำจำกควำมเป็นไปได้ในกำรตดิตำมหน้ี และระยะเวลำผดินัดช ำระหน้ี โดยประมำณ
กำรคำ่เผื่อหน้ีสงสยัจะสญูเป็นรอ้ยละของมลูคำ่ของจ ำนวนหน้ีทีผ่ดินัดช ำระแต่ละรำยดงัน้ี 

 
อายหุน้ีท่ีค้างช าระ อตัราร้อยละของ 

การตัง้ส ารองค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู 
คำ้งช ำระ 60-120 วนั 50% 
คำ้งช ำระเกนิกวำ่ 120 วนั  100% 

จำกนโยบำยดงักล่ำว ส่งผลให ้ณ สิน้ปี 2559-2561 กลุ่มบรษิทัฯ มกีำรตัง้ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ จ ำนวน 3.58 
ลำ้นบำท จ ำนวน 5.04 ลำ้นบำท และจ ำนวน 2.45 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

สินค้าคงเหลือ 
  

  
ณ 31 ธ.ค. 2559 ณ 31 ธ.ค. 2560 ณ 31 ธ.ค. 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 
สินค้าคงเหลือ 11.85 100.00 9.00 100.00 8.83 100.00 
หกั : คำ่เผื่อมลูคำ่สนิคำ้คงเหลอื (0.61) (5.14) (0.03) (0.36) (1.24) (14.08) 
สินค้าคงเหลือ – สทุธิ 11.24  8.97  7.59  

 
ณ สิน้ปี 2559-2561 กลุ่มบรษิทัฯ มสีนิคำ้คงเหลอืก่อนหกัคำ่เผื่อมลูคำ่สนิคำ้คงเหลอืจ ำนวน 11.85 ลำ้นบำท 

จ ำนวน 9.00 ล้ำนบำท และจ ำนวน 8.83 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั สนิคำ้คงเหลอืของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ หนังสอืเรยีน และชุดนักเรียน 
เป็นตน้  

กลุ่มบรษิทัฯ เริม่มนีโยบำยพจิำรณำตัง้ค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสนิคำ้คงเหลอืในปี 2559 โดยพจิำรณำกำร
หมุนเวยีนของสนิค้ำคงเหลือ โดยหำกสนิค้ำใดที่ไม่มกีำรหมุนเวียนภำยใน 2 ปี หรอืช ำรุด บรษิทัฯ จะตัง้ค่ำเผื่อมูลค่ำสินค้ำ
คงเหลอืทัง้จ ำนวน โดยในปี 2559-2561 กลุ่มบรษิทัฯ มกีำรตัง้ค่ำเผื่อมูลค่ำสนิค้ำคงเหลอืจ ำนวน 0.61 ล้ำนบำท จ ำนวน 0.03 
ล้ำนบำท และจ ำนวน 1.24 ล้ำนบำท ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 5.14 รอ้ยละ 0.36 และรอ้ยละ 14.08 ของมูลค่ำสนิคำ้คงเหลอื ณ 
สิน้ปี 2559-2561 ตำมล ำดบั 

 
  (ข) สภาพคล่อง 

กระแสเงินสด 
ในปี 2559-2561 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 207.83 ล้ำนบำท จ ำนวน 225.18 

ลำ้นบำท และจ ำนวน 295.38 ลำ้นบำทตำมล ำดบั โดยในปี 2559 กระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนของบรษิทัฯ ลดลง แมว้ำ่ในปี 
2559 กลุ่มบรษิทัฯ จะมกี ำไรก่อนภำษี และค่ำเสื่อมรำคำและตดัจ ำหน่ำยที่เพิม่ขึ้น เน่ืองจำกในปี 2558 กลุ่มบรษิทัฯ ได้ออก 
โปรโมชัน่ใหส้่วนลดแก่ผูป้กครองที่จ่ำยค่ำธรรมเนียมกำรศกึษำล่วงหน้ำ จงึท ำใหม้รีำยไดร้อกำรรบัรูเ้พิม่ขึน้เป็นจ ำนวนมำกในปี 
2558 มผีลท ำใหจ้ ำนวนรำยไดร้อกำรรบัรูใ้นปี 2559 เพิม่ขึน้จำกในปี 2558 เพยีงเลก็น้อย ส ำหรบัปี 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแส
เงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนเพิม่ขึน้จำกปี 2559 เน่ืองจำกคำ่เสื่อมรำคำทีเ่พิม่ขึน้และรำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่เพิม่ขึน้จำกกำรทีม่นีกัเรยีน
ใหม่เพิม่ขึน้เป็นจ ำนวนมำกในปี 2560 และส ำหรบัปี 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดจำกกำรด ำเนินงำนเพิม่ขึน้จำกปี 2560 
เช่นกนั เน่ืองจำกก ำไรก่อนภำษแีละคำ่เสื่อมรำคำทีเ่พิม่ขึน้ 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนของกลุ่มบริษทัฯ มีจ ำนวน 565.31 ล้ำนบำทในปี 2559 จ ำนวน 
426.47 ล้ำนบำทในปี 2560 และจ ำนวน 531 ล้ำนบำทในปี 2561 โดยในปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิสดจ่ำยเพื่อซื้อที่ดนิ อำคำร 
อุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน รวมจ ำนวน 684.78 ล้ำนบำท เงนิสดลงทุนในกจิกำรร่วมคำ้ จ ำนวน 65 ล้ำนบำท ในขณะที่มี
เงนิสดรบัสุทธจิำกกำรซื้อ-ขำยหน่วยลงทุน จ ำนวน 184.25 ล้ำนบำท และดอกเบี้ยรบัจ ำนวน 0.21 ล้ำนบำท ในปี 2560 กลุ่ม
บรษิทัฯ มเีงนิสดจำ่ยเพื่อซือ้ทีด่นิ อำคำร อุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนรวมจ ำนวน 357.16 ลำ้นบำท และมเีงนิสดจำ่ยสทุธ ิ
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จำกกำรซื้อ-ขำยหน่วยลงทุน จ ำนวน 69.71 ล้ำนบำท และมดีอกเบี้ยรบัจ ำนวน 0.40 ล้ำนบำท ส ำหรบัปี 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มี
เงนิสดจ่ำยเพื่อซื้อที่ดนิ อำคำร อุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนรวมจ ำนวน 86.70 ล้ำนบำท เงนิสดจ่ำยเพื่อกำรลงทุนชัว่ครำว 
516.38 ลำ้นบำท เงนิสดรบัสทุธจิำกกำรซือ้-ขำยหน่วยลงทุน จ ำนวน 71.14 ลำ้นบำท และมดีอกเบีย้รบัจ ำนวน 0.93 ลำ้นบำท 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดไดม้ำจำกกิจกรรมจดัหำเงนิของบรษิทัฯ ในปี 2559 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดได้มำ
จำกกจิกรรมจดัหำเงนิเท่ำกบั 341.33 ล้ำนบำท เน่ืองจำกมเีงนิสดรบัจำกเงนิกู้ยมืรวมจ ำนวน 375.33 ล้ำนบำท โดยเป็นเงินกู้
ระยะสัน้จ ำนวน 50.00 ล้ำนบำท และเงนิกู้ระยะยำวจ ำนวน 325.33 ล้ำนบำท และไดช้ ำระเงนิกู้ยมืระยะยำวจ ำนวน 24.00 ล้ำน
บำท นอกจำกน้ี บรษิทัฯ มเีงนิปันผลจำ่ยจ ำนวน 110.00 ลำ้นบำท ในขณะทีม่เีงนิสดรบัจำกกำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100.00 ลำ้นบำท 
ส ำหรบัปี 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดไดม้ำจำกกจิกรรมจดัหำเงนิจ ำนวน 209 ลำ้นบำท โดยกลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิสดรบัจำก
เงนิกู้ยมืระยะยำวจ ำนวน 183.00 ล้ำนบำทและไดช้ ำระเงนิกู้ยมืระยะยำวจ ำนวน 54.00 ล้ำนบำท และมเีงนิกู้ยมืระยะสัน้เพิม่ขึน้
สุทธจิ ำนวน 100 ล้ำนบำท ประกอบกบับรษิทัฯ มเีงนิปันผลจ่ำยจ ำนวน 70.00 ล้ำนบำท ในขณะที่มเีงนิสดรบัจำกกำรเพิ่มทุน
จ ำนวน 50.00 ล้ำนบำท ส ำหรบัปี 2561 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดไดม้ำจำกกจิกรรมจดัหำเงนิจ ำนวน 527.31 ล้ำนบำท โดยกลุ่ม
บรษิทัฯ มกีำรช ำระคนืเงนิกู้ยมืระยะยำวสุทธิจ ำนวน 629.00 ล้ำนบำท ช ำระเงนิกู้ยมืระยะสัน้สุทธ ิจ ำนวน 150.00 ล้ำนบำท 
ประกอบกบับรษิทัฯ มเีงนิปันผลจ่ำยจ ำนวน 90.00 ล้ำนบำท ในขณะที่มเีงนิสดรบัจำกกำรเพิม่ทุนจ ำนวน 1,442.00 ล้ำนบำท 
และมเีงนิสดจำ่ยคำ่ใชจ้ำ่ยทำงตรงในกำรเสนอหุน้เพิม่ทุนจ ำนวน 45.69 ลำ้นบำท 

 
 

(หน่วย : ล้านบาท) ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
เงนิสดสทุธจิำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 207.83 225.18 295.38 
เงนิสดสทุธจิำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (565.31) (426.47) (531.00) 
เงนิสดสทุธไิดม้ำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหำเงนิ 341.33 209.00 527.31 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สทุธ ิ (16.15) 7.71 291.69 

 
 
อตัราส่วนสภาพคล่อง 
ณ สิน้ปี 2559 - 2561 ปี 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มอีตัรำสว่นสภำพคล่องเท่ำกบั 0.24 เท่ำ 0.23 เท่ำ และ 1.80 เท่ำ 

ตำมล ำดบั และมอีตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็เท่ำกบั 0.19 เท่ำ 0.21 เท่ำ และ 1.76 เท่ำ ตำมล ำดบั โดยสนิทรพัยห์มุนเวยีนของ
กลุ่มบรษิทัฯ ส่วนใหญ่เป็นเงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด เงนิลงทุนชัว่ครำว และลูกหน้ีกำรค้ำ และส ำหรบัหน้ีสนิหมุนเวียน
ของกลุ่มบรษิทัฯ ส่วนใหญ่ไดแ้ก่รำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่ถงึก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี เงนิกู้ยมืระยะสัน้ เงนิกู้ยมืระยะยำวที่ถงึก ำหนด
ช ำระภำยในหน่ึงปี เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอื่น ทัง้น้ี หำกไมร่วมรำยได้รอกำรรบัรูท้ี่ถงึก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี กลุ่มบรษิทัฯ จะ
มอีตัรำส่วนสภำพคล่องเท่ำกบั 0.55 เท่ำ 0.43 เท่ำ และ 17.77 เท่ำ ตำมล ำดบั และมอีตัรำส่วนสภำพคล่องหมุนเรว็เท่ำกบั 0.43 
เท่ำ 0.39 เท่ำ และ 17.39 เท่ำ ตำมล ำดบั 

เมื่อพจิำรณำ Cash Cycle ของกลุ่มบรษิทัฯ จะเหน็ว่ำ Cash Cycle ในปี 2561 ซึง่เท่ำกบั 18.59 วนั ลดลง
จำก Cash Cycle ในปี 2559 และปี 2560 ซึง่เท่ำกบั 30.36 วนั และ 22.56 วนั สำเหตุหลกัเกดิจำกระยะเวลำกำรเกบ็หน้ีเฉลีย่ที่
ส ัน้ลงจำก 20.63 วนั ในปี 2559 เป็น 18.00 วนั ในปี 2560 และเป็น 15.32 วนั ในปี 2561 ซึง่เป็นผลจำกกำรทีบ่รษิทัฯ สำมำรถ
บรหิำรจดักำรกำรตดิตำมลูกหน้ีกำรคำ้ไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ ในขณะทีร่ะยะเวลำช ำระหน้ีเฉลีย่ในปี 2559-2561 
เท่ำกบั 2.34 วนั 3.08 วนั และ 2.39 วนัตำมล ำดบั และมรีะยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่เท่ำกบั 12.08 วนั 7.64 วนั และ 5.66 วนั
ตำมล ำดบั   
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
อตัรำสว่นสภำพคล่อง (เท่ำ) 0.24 0.23 1.80 
อตัรำสว่นสภำพคล่องหมนุเรว็ (เท่ำ) 0.19 0.21 1.76 
ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลีย่ (วนั) 20.63 18.00 15.32 
ระยะเวลำช ำระหน้ี (วนั) 2.34 3.08 2.39 
ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่  (วนั) 12.08 7.64 5.66 
Cash Cycle (วนั) 30.36 22.56 18.59 

    
  (ค) แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

หน้ีสิน 
ณ สิน้ปี 2559-2561 กลุ่มบรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมจ ำนวน 1,280.57 ล้ำนบำท จ ำนวน 1,538.04 ล้ำนบำท และ

จ ำนวน 827.29 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ทัง้น้ี หน้ีสนิรวมของบรษิทัฯ เพิม่ขึ้นอย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 จำกควำมต้องกำร
เงนิทุนในกำรขยำยกจิกำรโรงเรยีนของกลุ่มบรษิทัฯ ซึ่งหำกพจิำรณำ ณ สิ้นปี 2560 หน้ีสนิที่ส ำคญัของบรษิทัฯ คอื เงนิกู้ยมื 
รำยได้รอกำรรบัรู้ และเงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรียน ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 50.65 ร้อยละ 35.48 และร้อยละ 4.09 ของหน้ีสนิรวม
ตำมล ำดบั และ ณ สิน้ปี 2561 หน้ีสนิที่ส ำคญัของบรษิทัฯ ประกอบไปด้วยรำยไดร้อกำรรบัรู้ และเงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนคิดเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 74.12 และรอ้ยละ 8.45 ของหน้ีสนิรวมตำมล ำดบั  

1. เงนิกูย้มื 
บรษิทัฯ มเีงนิกู้ยมืเป็นแหล่งเงนิทุนหน่ึงของบรษิทัฯ โดย ณ สิน้ปี 2559-2560 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิกู้ยมื

ทัง้ระยะสัน้และระยะยำวรวม เท่ำกบั 550.00 ลำ้นบำท และ 779.00 ลำ้นบำท ซึง่คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 42.95 และรอ้ยละ 50.65 
ของหน้ีสนิรวมตำมล ำดบั โดยเงนิกูย้มืของกลุ่มบรษิทัฯ สว่นใหญ่เป็นเงนิกูร้ะยะยำวซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อใช้ในกำรลงทุนก่อสรำ้ง
อำคำรส ำหรบักิจกำรโรงเรยีน โดย ณ สิ้นปี 2559-2560 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิกู้ระยะยำวจ ำนวน 500 ล้ำนบำท และจ ำนวน 629 
ล้ำนบำทตำมล ำดบั ณ สิ้นปี 2560 บรษิทัฯ ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมเงื่อนไขเงนิกู้ในเรื่องกำรด ำรงให้บรษิทั เอสไอเอสบี ธนบุร ี
จ ำกดั มสี่วนของผูถ้อืหุน้เป็นบวกได ้เน่ืองจำกปัจจุบนับรษิทั เอสไอเอสบ ีธนบุร ีจ ำกดั ไม่ไดป้ระกอบธุรกจิ จงึต้องจดัประเภท
เงนิกู้ยมืระยะยำวจ ำนวน 163 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2560 เป็นหน้ีสนิหมุนเวยีน นอกจำกเงนิกู้ยมืระยะยำวแล้ว บรษิทัฯ ยงัมเีงนิ
กูย้มืระยะสัน้ในลกัษณะที่เป็นตัว๋สญัญำใช้เงนิกบัธนำคำรพำณิชย ์และตัว๋แลกเงนิทีบ่รษิทัฯ เสนอขำยใหแ้ก่นักลงทุนในวงจ ำกดั 
โดย ณ สิ้นปี 2559-2560 บริษทัฯ มีตัว๋สญัญำใช้เงิน และ/หรือ ตัว๋แลกเงิน จ ำนวน 50 ล้ำนบำท และจ ำนวน 150 ล้ำนบำท
ตำมล ำดบั 

อยำ่งไรกต็ำมช่วงปี 2561 ทำงกลุ่มบรษิทัฯ ไดช้ ำระเงนิกูย้มืทัง้ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำให ้ณ 
สิน้ปี 2561 ทำงกลุ่มบรษิทัฯ ไมม่เีงนิกูย้มืทัง้ระยะสัน้และระยะยำว 

 
2. รำยไดร้อกำรรบัรู ้

รำยได้รอกำรรบัรู้ เป็นรำยได้รบัล่วงหน้ำซึ่งเกิดจำกกำรที่โรงเรียนนำนำชำติที่บริษทัฯ เป็นผู้ได้รบั
ใบอนุญำตโดยตรงเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำจำกผู้ปกครองส ำหรบักำรเรียนกำรสอนทัง้ภำคกำรศึกษำ และ/ หรือ ทัง้ปี
กำรศกึษำและจะถูกทยอยรบัรู้รำยไดต้ลอดตำมแต่ละภำคกำรศึกษำ ประกอบกบัรำยไดค้่ำธรรมเนียมแรกเขำ้ซึ่งเรยีกเก็บเพื่อ
ยนืยนัสทิธกิำรเป็นนกัเรยีน ทีจ่ะทยอยรบัรูต้ำมประมำณกำรระยะเวลำเรยีนของนักเรยีนแต่ละโรงเรยีน โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 
บรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูจ้ ำนวน จ ำนวน 432.00 ลำ้นบำท จ ำนวน 545.74 ลำ้นบำท และจ ำนวน 613.18 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 33.73 รอ้ยละ 35.48 และรอ้ยละ 74.12 ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั ซึ่งรำยไดร้อกำรรบัรูจ้ะเพิม่ขึน้ตำม
จ ำนวนนกัเรยีนทีเ่พิม่มำกขึน้  

 
3. เงนิมดัจ ำคำ่เล่ำเรยีน 

เงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีน เป็นเงนิประกนัส ำหรบัค่ำธรรมเนียมกำรศกึษำและค่ำเบ็ดเตลด็อื่นๆ ซึ่งโรงเรยีน
นำนำชำตทิีบ่รษิทัฯ เป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญำตโดยตรงเรยีกเกบ็เมื่อผูป้กครองยนืยนักำรเขำ้เรยีนของนักเรยีน โดยโรงเรยีนจะคนืค่ำ
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
อตัรำสว่นสภำพคล่อง (เท่ำ) 0.24 0.23 1.80 
อตัรำสว่นสภำพคล่องหมนุเรว็ (เท่ำ) 0.19 0.21 1.76 
ระยะเวลำเกบ็หน้ีเฉลีย่ (วนั) 20.63 18.00 15.32 
ระยะเวลำช ำระหน้ี (วนั) 2.34 3.08 2.39 
ระยะเวลำขำยสนิคำ้เฉลีย่  (วนั) 12.08 7.64 5.66 
Cash Cycle (วนั) 30.36 22.56 18.59 

    
  (ค) แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

หน้ีสิน 
ณ สิน้ปี 2559-2561 กลุ่มบรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวมจ ำนวน 1,280.57 ล้ำนบำท จ ำนวน 1,538.04 ล้ำนบำท และ

จ ำนวน 827.29 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ทัง้น้ี หน้ีสนิรวมของบรษิทัฯ เพิม่ขึ้นอย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 จำกควำมต้องกำร
เงนิทุนในกำรขยำยกจิกำรโรงเรยีนของกลุ่มบรษิทัฯ ซึ่งหำกพจิำรณำ ณ สิ้นปี 2560 หน้ีสนิที่ส ำคญัของบรษิทัฯ คอื เงนิกู้ยมื 
รำยได้รอกำรรบัรู้ และเงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรียน ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 50.65 ร้อยละ 35.48 และร้อยละ 4.09 ของหน้ีสนิรวม
ตำมล ำดบั และ ณ สิน้ปี 2561 หน้ีสนิที่ส ำคญัของบรษิทัฯ ประกอบไปด้วยรำยไดร้อกำรรบัรู้ และเงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนคิดเป็น
สดัสว่นรอ้ยละ 74.12 และรอ้ยละ 8.45 ของหน้ีสนิรวมตำมล ำดบั  

1. เงนิกูย้มื 
บรษิทัฯ มเีงนิกู้ยมืเป็นแหล่งเงนิทุนหน่ึงของบรษิทัฯ โดย ณ สิน้ปี 2559-2560 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิกู้ยมื

ทัง้ระยะสัน้และระยะยำวรวม เท่ำกบั 550.00 ลำ้นบำท และ 779.00 ลำ้นบำท ซึง่คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 42.95 และรอ้ยละ 50.65 
ของหน้ีสนิรวมตำมล ำดบั โดยเงนิกูย้มืของกลุ่มบรษิทัฯ สว่นใหญ่เป็นเงนิกูร้ะยะยำวซึง่มวีตัถุประสงคเ์พื่อใช้ในกำรลงทุนก่อสรำ้ง
อำคำรส ำหรบักิจกำรโรงเรยีน โดย ณ สิ้นปี 2559-2560 กลุ่มบรษิทัฯ มเีงนิกู้ระยะยำวจ ำนวน 500 ล้ำนบำท และจ ำนวน 629 
ล้ำนบำทตำมล ำดบั ณ สิ้นปี 2560 บรษิทัฯ ไม่สำมำรถปฏิบตัิตำมเงื่อนไขเงนิกู้ในเรื่องกำรด ำรงให้บรษิทั เอสไอเอสบี ธนบุร ี
จ ำกดั มสี่วนของผูถ้อืหุน้เป็นบวกได ้เน่ืองจำกปัจจุบนับรษิทั เอสไอเอสบ ีธนบุร ีจ ำกดั ไม่ไดป้ระกอบธุรกจิ จงึต้องจดัประเภท
เงนิกู้ยมืระยะยำวจ ำนวน 163 ล้ำนบำท ณ สิน้ปี 2560 เป็นหน้ีสนิหมุนเวยีน นอกจำกเงนิกู้ยมืระยะยำวแล้ว บรษิทัฯ ยงัมเีงนิ
กูย้มืระยะสัน้ในลกัษณะที่เป็นตัว๋สญัญำใช้เงนิกบัธนำคำรพำณิชย ์และตัว๋แลกเงนิทีบ่รษิทัฯ เสนอขำยใหแ้ก่นักลงทุนในวงจ ำกดั 
โดย ณ สิ้นปี 2559-2560 บริษทัฯ มีตัว๋สญัญำใช้เงิน และ/หรือ ตัว๋แลกเงิน จ ำนวน 50 ล้ำนบำท และจ ำนวน 150 ล้ำนบำท
ตำมล ำดบั 

อยำ่งไรกต็ำมช่วงปี 2561 ทำงกลุ่มบรษิทัฯ ไดช้ ำระเงนิกูย้มืทัง้ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำให ้ณ 
สิน้ปี 2561 ทำงกลุ่มบรษิทัฯ ไมม่เีงนิกูย้มืทัง้ระยะสัน้และระยะยำว 

 
2. รำยไดร้อกำรรบัรู ้

รำยได้รอกำรรบัรู้ เป็นรำยได้รบัล่วงหน้ำซึ่งเกิดจำกกำรที่โรงเรียนนำนำชำติที่บริษทัฯ เป็นผู้ได้รบั
ใบอนุญำตโดยตรงเก็บค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำจำกผู้ปกครองส ำหรบักำรเรียนกำรสอนทัง้ภำคกำรศึกษำ และ/ หรือ ทัง้ปี
กำรศกึษำและจะถูกทยอยรบัรู้รำยไดต้ลอดตำมแต่ละภำคกำรศึกษำ ประกอบกบัรำยไดค้่ำธรรมเนียมแรกเขำ้ซึ่งเรยีกเก็บเพื่อ
ยนืยนัสทิธกิำรเป็นนกัเรยีน ทีจ่ะทยอยรบัรูต้ำมประมำณกำรระยะเวลำเรยีนของนักเรยีนแต่ละโรงเรยีน โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 
บรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูจ้ ำนวน จ ำนวน 432.00 ลำ้นบำท จ ำนวน 545.74 ลำ้นบำท และจ ำนวน 613.18 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 
ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 33.73 รอ้ยละ 35.48 และรอ้ยละ 74.12 ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั ซึ่งรำยไดร้อกำรรบัรูจ้ะเพิม่ขึน้ตำม
จ ำนวนนกัเรยีนทีเ่พิม่มำกขึน้  

 
3. เงนิมดัจ ำคำ่เล่ำเรยีน 

เงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีน เป็นเงนิประกนัส ำหรบัค่ำธรรมเนียมกำรศกึษำและค่ำเบ็ดเตลด็อื่นๆ ซึ่งโรงเรยีน
นำนำชำตทิีบ่รษิทัฯ เป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญำตโดยตรงเรยีกเกบ็เมื่อผูป้กครองยนืยนักำรเขำ้เรยีนของนักเรยีน โดยโรงเรยีนจะคนืค่ำ

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมูลค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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การรับรองความถูกต้องของข้อมูล



 บริษัท เอสไอเอสบี จํากัด (มหาชน)              
        

การรับรองความถูกตองของขอมูล 
 

 การรับรองความถูกตองของขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปนั้นใหกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
ผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตราบริษัท (ถามี) ในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป พรอมทั้งมอบอํานาจ 
ใหบุคคลใดลงนามกํากับเอกสารในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปแทนดวย โดยใหใชขอความและรูปแบบ ดังนี้ 

“บริษัทไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลวดวยความระมัดระวัง บริษัทขอ 
รับรองวาขอมูลดังกลาวถูกตองครบถวนไมเปนเท็จไมทําใหผูอื่นสําคัญผิดหรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจงในสาระสําคัญ   
นอกจากนี้ บริษัทขอรบัรองวา 

(1)   งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยาง 
ถูกตองครบถวนในสาระสาํคัญเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว 

(2)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษทัไดเปดเผยขอมูลในสวนที่เปน 
สาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลวรวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

(3)  บริษัทไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี  และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 
และบริษทัไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 15 มีนาคม 2562 ตอผูสอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ 
ของบริษทัแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทําที่มิชอบ 
ที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงนิของบริษัทและบรษิัทยอย 
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 บริษัท เอสไอเอสบี จํากัด (มหาชน)              
        

ในการนี้เพื่อเปนหลักฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทไดรับรองความถูก 
ตองแลว บริษัทไดมอบหมายใหนางสาววิลาวัณย  แกวกนกวจิิตร หรือ  นางสาวสุนันทา ลีลาแสงสาย เปนผูลงลายมือชื่อ 
กํากับเอกสาร นี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชือ่ของนางสาววิลาวัณย แกวกนกวิจิตร หรือ นางสาวสนุันทา 
ลีลาแสงสาย กํากับไว บริษัทจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาวขางตน 

 

ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 
นายยิว ฮอค โคว 

 
กรรมการ  

-นายยิว ฮอค โคว- 

 และประธานเจาหนาทีบ่ริหาร  

 
นางสาววิลาวัณย แกวกนกวิจิตร 

 
กรรมการ  

-นางสาววิลาวัณย แกวกนกวิจิตร- 

 และผูอาํนวยการฝายรับสมัครนักเรียน  

 
ผูรับมอบอํานาจ 

 
ชื่อ ตําแหนง ลายมือชื่อ 

 
นางสาววิลาวัณย แกวกนกวิจิตร 

 
กรรมการ  

-นางสาววิลาวัณย แกวกนกวิจิตร- 
 

 และผูอาํนวยการฝายรับสมัครนักเรียน  

 
นางสาวสนุันทา ลีลาแสงสาย 

 
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน  

-นางสาวสนุันทา ลีลาแสงสาย- 

   

 

126 รายงานประจำาปี 2561





 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรเเนบ 1 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรเเนบ 1 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจควบคมุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

130 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

132 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

134 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

136 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

  รายละเอียดกรรมการของบริษทัย่อย 
 

รายช่ือกรรมการ บริษทั เอสไอเอสบี ธนบรีุ จ ากดั 
1. นำยยวิ ฮอค โคว  /, AD 
2. นำงสำววลิำวณัย ์แกว้กนกวจิติร /, AD 

  หมำยเหตุ:      / = กรรมกำร        AD = กรรมกำรผูม้อี ำนำจลงนำม         
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรเเนบ 3 
รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสำรเเนบ 3 
รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน และหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของกลุ่มบริษทัฯ  
 

หวัข้อ รายละเอียด 
ผูต้รวจสอบภำยใน  บรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จ ำกดั  
หวัหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน นำงสำววรรณวมิล  จองสรุยีภำส 

 
คณุวฒุทิำงกำรศกึษำ  ปรญิญำตร ี หลกัสตูรบญัชบีณัฑติ  สำขำกำรบญัช ี2549 มหำวทิยำลยัธรุกจิบณัฑติย์ 
ประสบกำรณ์ท ำงำน 2556 - ปัจจบุนั :  กรรมกำรบรหิำร , บรษิทั พแีอนดแ์อล ไอท ีออดทิ จ ำกดั      

2549 - ปัจจบุนั : รองประธำน ฝ่ำยปฏบิตักิำร, บรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จ ำกดั 
  
กำรฝึกอบรมทีเ่กีย่วขอ้ง  วฒุบิตัรดำ้นกำรตรวจสอบภำยใน (Internal Auditing Certificate Program – IACP) สภำ

วชิำชพีบญัช ีในพระบรมรำชูปถมัภ์ 
 ประกำศนียบตัรผูต้รวจสอบภำยในแหง่ประเทศไทย (CPIAT) : สมำคมผูต้รวจสอบภำยใน

แหง่ประเทศไทย (สตท.) 
 โครงกำรอบรมกำรตรวจสอบภำยในเพื่อเตรยีมตวัเป็นผูต้รวจสอบภำยในรบัอนุญำตสำกล 

(Prepared Course for Certified Internal Auditor: Pre – CIA) : จุฬำลงกรณ์
มหำวทิยำลยั 

 หลกัสตูรประกำศนียบตัร Business Management for Internal Audit ในยคุ Digital 4.0 
สภำวชิำชพีบญัช ีในพระบรมรำชูปถมัภ ์

 Clinic IA : Topic “Fraud Audit and Caution for Auditor” สมำคมผูต้รวจสอบภำยในแหง่
ประเทศไทย (สตท.) 

 Clinic IA : Topic “COSO 2014” สมำคมผูต้รวจสอบภำยในแหง่ประเทศไทย (สตท.) 
หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบ  ปฏบิตังิำนและควบคมุงำนตรวจสอบในส ำนกังำนใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำน 

 ประสำนงำนกบัผูบ้รหิำรระดบัสงู คณะกรรมกำรบรหิำร และคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
 จดัท ำ Audit Plan ในสำยงำนทีร่บัผดิชอบ 
 จดัท ำหรอืสอบทำน Audit Program ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำน 
 สอบทำนควำมเพยีงพอ ครบถว้นของหลกัฐำนทีอ่ำ้งองิในรำยงำน 
 จดัท ำหรอืสอบทำนรำ่งรำยงำนกำรตรวจสอบใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำน 
 ปฏบิตังิำนอื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรตรวจสอบภำยใน ตำมทีไ่ดร้บัมอบหมำยจำก

คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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เอกสำรเเนบ 4 

เเบบประเมนิควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยใน 
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เอกสำรเเนบ 4 

เเบบประเมนิควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน 

 
แนวคิดและวตัถปุระสงค ์

              กำรมรีะบบกำรควบคมุภำยในที่ดมีคีวำมส ำคญัอยำ่งยิง่ส ำหรบับรษิทัจดทะเบยีนหรอืบรษิทัทีม่ปีระชำชนเป็นผูถ้อืหุน้ 
โดยระบบทีด่จีะช่วยป้องกนั บรกิำร จดักำรควำมเสีย่งหรอืควำมเสยีหำยต่ำงๆ ทีอ่ำจเกดิขึน้กบับรษิทัและผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีได้เป็น
อย่ำงด ีดงันัน้ จงึเป็นหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบรษิทัที่จะต้องด ำเนินกำรให้ม ัน่ใจว่ำ บรษิทัมรีะบบควบคุมภำยในที่เหมำะสม 
และเพียงพอในกำรดูแลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย วตัถุประสงค์ กฎหมำย ข้อก ำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่ำงมี
ประสทิธภิำพสำมำรถป้องกนัทรพัยส์นิ จำกกำรทุจรติ เสยีหำย รวมทัง้มกีำรจดัท ำบญัช ีรำยงำนทีถู่กตอ้งน่ำเชื่อถอื 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ไดร้บัควำมร่วมมอืเป็นอย่ำงดจีำก ไพรซ้วอ
เตอร์เฮำส์คูเปอร์ส ประเทศไทย (PwC Thailand) ในกำรพฒันำแบบประเมินควำมเพียงพอของระบบควบคุมภำยใน (“แบบ
ประเมนิ”) ฉบบัน้ีขึน้เพื่อเป็นเครื่องมอืช่วยใหบ้รษิทัใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมนิควำมเพยีงพอของระบบกำรควบคุมภำยใน
ของบรษิทัดว้ยตนเอง 
             แบบประเมนิน้ี ไดจ้ดัท ำตำมแนวคดิของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread-way 
Commission) ที่ไดป้รบัปรุง framework ใหม่ เมื่อเดอืนพฤษภำคม 2556 น ำมำปรบัใหเ้ขำ้ใจง่ำยขึน้ รวมทัง้เหมำะสมกบับรษิทั
จดทะเบียนไทย ซึ่งค ำถำมหลกัยงัแบ่งออกเป็น 5 ส่วน เช่นเดียวกบัแนวทำงของ COSO เดิม แต่ได้ขยำยควำมแต่ละส่วน
ออกเป็นหลกักำรยอ่ยรวม 17 หลกักำรเพื่อใหเ้ขำ้ใจและเหน็ภำพของแต่ละสว่นไดช้ดัเจนยิง่ขึน้ 

การน าไปใช้ 
บรษิทัควรใช้แบบประเมนิน้ีเป็นแนวทำงในกำรประเมนิหรอืทบทวนควำมเพยีงพอของระบบควบคุมภำยในอย่ำงน้อย

ทุกปี และอำจมกีำรทบทวนเพิม่เติมหำกเกิดเหตุกำรณ์ที่อำจส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบรษิทัอย่ำงมนีัยส ำคญั กำร
ประเมนิดงักล่ำวควรผ่ำนกำรพจิำรณำของคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบรษิทัด้วย เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยน
ควำมเหน็ มคีวำมเขำ้ใจตรงกนั และสำมำรถก ำหนดแนวทำงแนวทำงปฏบิตัทิีเ่หมำะสมกบับรษิทัได้ 
______________________________________ 
1เป็นคณะกรรมกำรร่วมของสถำบนัวชิำชพี 5 แห่ง ได้แก่ สถำบนัผูต้รวจสอบบญัชรีบัอนุญำตแห่งสหรฐัอเมรกิำ (AICPA)สถำบนัผูต้รวจสอบภำยใน
สำกล (Institute of Internal Auditors หรอื IIA)สถำบนัผูบ้รหิำรกำรเงนิ (Financial Executives Institute หรอื FEI ) สมำคมนักบญัชแีห่งสหรฐัอเมรกิำ 
(American Accounting Association  หรอื AAA )  และสถำบนันกับญัชเีพื่อกำรบรหิำร (Institute of Management Accountants หรอื IMA) 
 
 
กำรตอบแบบประเมนิในแต่ละหวัข้อ ควรอยู่บนพื้นฐำนของกำรปฏิบตัิจริง หำกประเมนิแล้วพบว่ำบริษทัยงัขำดกำรควบคุม
ภำยในที่เพยีงพอในขอ้ใด (ไม่ว่ำจะเป็นกำรไม่มรีะบบในเรื่องนัน้ หรอืมแีล้วแต่ยงัไม่เหมำะสม)  บรษิทัควรอธบิำยเหตุผลและ
แนวทำงแกไ้ขประกอบไวด้ว้ย 
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สภาพแวดล้อมการควบคมุ ( Control Environment ) 
 

1. องคก์รแสดงถึงความยึดมัน่ในคณุค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมกำรและผู้บรหิำรก ำหนดแนวทำง และมกีำรปฏบิตัทิี่อยู่บนหลกัควำมซื่อตรง
และกำรรกัษำจรรยำบรรณในกำรด ำเนินงำน  ทีค่รอบคลุมถงึ 

 1.1.1  กำรปฏบิตัหิน้ำทีป่ระจ ำวนั และกำรตดัสนิใจในเรื่องต่ำงๆ  
       1.1.2  กำรปฏบิตัติ่อคูค่ำ้ ลูกคำ้ และบุคคลภำยนอก 

 
 
 
 

 
 
 
 

1.2  มขี้อก ำหนดที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ผู้บรหิำรและพนักงำนปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำม
ซื่อตรงและรกัษำจรรยำบรรณ  ทีค่รอบคลุมถงึ 
        1.2.1  มีข้อก ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) ส ำหรับผู้บริหำรและ
พนกังำนทีเ่หมำะสม 
          1.2.2  มขี้อก ำหนดห้ำมผู้บรหิำรและพนักงำนปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อำจก่อให้เกิด
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบักิจกำร ซึ่งรวมถึงกำรห้ำมคอร์รปัชัน่อนัท ำให้เกิดควำม
เสยีหำยต่อองคก์ร 
        1.2.3  มบีทลงโทษทีเ่หมำะสมหำกมกีำรฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดขำ้งตน้ 
        1.2.4  มกีำรสื่อสำรขอ้ก ำหนดและบทลงโทษข้ำงต้นให้ผูบ้รหิำรและพนักงำนทุกคน
รบัทรำบ เช่น รวมอยู่ในกำรปฐมนิเทศพนักงำนลงนำมรบัทรำบข้อก ำหนดและบทลงโทษ
เป็นประจ ำทุกปี รวมทัง้มกีำรเผยแพร ่code of conduct ใหแ้ก่พนักงำนและบุคคลภำยนอก
ไดร้บัทรำบ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3  มกีระบวนกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรปฏบิตัติำม Code of Conduct  
        1.3.1  กำรติดตำมและประเมินผลโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำน
ก ำกบัดแูลกำรปฏบิตั ิ(compliance unit) 
        1.3.2  กำรประเมนิตนเองโดยผูบ้รหิำรและพนกังำน 
        1.3.3  กำรประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชำญทีเ่ป็นอสิระจำกภำยนอกองคก์ร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.4  มกีำรจดักำรอย่ำงทนัเวลำ หำกพบกำรไม่ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัควำมซื่อตรง
และกำรรกัษำจรรยำบรรณ 
       1.4.1  มกีระบวนกำรทีท่ ำใหส้ำมำรถตรวจพบกำรฝ่ำฝืนไดภ้ำยในเวลำทีเ่หมำะสม 
        1.4.2  มกีระบวนกำรทีท่ ำใหส้ำมำรถลงโทษหรอืจดักำรกบักำรฝ่ำฝืนไดอ้ยำ่งเหมำะสม 
และภำยในเวลำอนัควร 
      1.4.3 มกีำรแก้ไขกำรกระท ำทีข่ดัต่อหลกัควำมซื่อตรงและกำรรกัษำจรรยำบรรณอยำ่ง
เหมำะสม และภำยในเวลำอนัควร 
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มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

142 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

สภาพแวดล้อมการควบคมุ ( Control Environment ) 
 

1. องคก์รแสดงถึงความยึดมัน่ในคณุค่าของความซ่ือตรง (integrity) และจริยธรรม 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

1.1 คณะกรรมกำรและผู้บรหิำรก ำหนดแนวทำง และมกีำรปฏบิตัทิี่อยู่บนหลกัควำมซื่อตรง
และกำรรกัษำจรรยำบรรณในกำรด ำเนินงำน  ทีค่รอบคลุมถงึ 

 1.1.1  กำรปฏบิตัหิน้ำทีป่ระจ ำวนั และกำรตดัสนิใจในเรื่องต่ำงๆ  
       1.1.2  กำรปฏบิตัติ่อคูค่ำ้ ลูกคำ้ และบุคคลภำยนอก 

 
 
 
 

 
 
 
 

1.2  มขี้อก ำหนดที่เป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ผู้บรหิำรและพนักงำนปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำม
ซื่อตรงและรกัษำจรรยำบรรณ  ทีค่รอบคลุมถงึ 
        1.2.1  มีข้อก ำหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (code of conduct) ส ำหรับผู้บริหำรและ
พนกังำนทีเ่หมำะสม 
          1.2.2  มขี้อก ำหนดห้ำมผู้บรหิำรและพนักงำนปฏิบตัิตนในลกัษณะที่อำจก่อให้เกิด
ควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์กบักิจกำร ซึ่งรวมถึงกำรห้ำมคอร์รปัชัน่อนัท ำให้เกิดควำม
เสยีหำยต่อองคก์ร 
        1.2.3  มบีทลงโทษทีเ่หมำะสมหำกมกีำรฝ่ำฝืนขอ้ก ำหนดขำ้งตน้ 
        1.2.4  มกีำรสื่อสำรขอ้ก ำหนดและบทลงโทษข้ำงต้นให้ผูบ้รหิำรและพนักงำนทุกคน
รบัทรำบ เช่น รวมอยู่ในกำรปฐมนิเทศพนักงำนลงนำมรบัทรำบข้อก ำหนดและบทลงโทษ
เป็นประจ ำทุกปี รวมทัง้มกีำรเผยแพร ่code of conduct ใหแ้ก่พนักงำนและบุคคลภำยนอก
ไดร้บัทรำบ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3  มกีระบวนกำรตดิตำมและประเมนิผลกำรปฏบิตัติำม Code of Conduct  
        1.3.1  กำรติดตำมและประเมินผลโดยหน่วยงำนตรวจสอบภำยในหรือหน่วยงำน
ก ำกบัดแูลกำรปฏบิตั ิ(compliance unit) 
        1.3.2  กำรประเมนิตนเองโดยผูบ้รหิำรและพนกังำน 
        1.3.3  กำรประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชำญทีเ่ป็นอสิระจำกภำยนอกองคก์ร 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

1.4  มกีำรจดักำรอย่ำงทนัเวลำ หำกพบกำรไม่ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดเกี่ยวกบัควำมซื่อตรง
และกำรรกัษำจรรยำบรรณ 
       1.4.1  มกีระบวนกำรทีท่ ำใหส้ำมำรถตรวจพบกำรฝ่ำฝืนไดภ้ำยในเวลำทีเ่หมำะสม 
        1.4.2  มกีระบวนกำรทีท่ ำใหส้ำมำรถลงโทษหรอืจดักำรกบักำรฝ่ำฝืนไดอ้ยำ่งเหมำะสม 
และภำยในเวลำอนัควร 
      1.4.3 มกีำรแก้ไขกำรกระท ำทีข่ดัต่อหลกัควำมซื่อตรงและกำรรกัษำจรรยำบรรณอยำ่ง
เหมำะสม และภำยในเวลำอนัควร 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

2. คณะกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และท าหน้าท่ีก ากับดูแล (Oversight)และพฒันาการ
ด าเนินการด้านการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
2.1  มกีำรก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรแยกจำกฝ่ำยบรหิำร โดยไดส้งวนสิทธิ ์
อ ำนำจเฉพำะของคณะกรรมกำรบรษิทัไวอ้ยำ่งชดัเจน 

  

2.2  คณะกรรมกำรบรษิทัก ำกบัดแูลใหม้กีำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรด ำเนินธรุกจิทีช่ดัเจนและ
วดัผลได ้เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏบิตังิำนของผูบ้รหิำรและพนกังำน 

  

2.3  คณะกรรมกำรบรษิทัก ำกบัดูแลใหบ้รษิทัก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรและ
ผูบ้รหิำรใหถู้กต้องตำมกฎหมำย กฎบตัร ซึ่งครอบคลุมบทบำทที่ส ำคญัของคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ ผูส้อบบญัช ีผูต้รวจสอบภำยใน และผู้รบัผดิชอบต่อรำยงำนทำงกำรเงนิ 

  

2.4  คณะกรรมกำรบรษิทัเป็นผูม้คีวำมรู้เกี่ยวกบัธุรกิจของบรษิทั และมคีวำมเชี่ยวชำญที่
เป็นประโยชน์ต่อบรษิทั หรอืสำมำรถขอค ำแนะน ำจำกผูเ้ชีย่วชำญในเรื่องนัน้ๆ ได้ 

  

2.5  คณะกรรมกำรของบริษัทประกอบด้วยกรรมกำรอิสระที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
น่ำเชื่อถอื และมคีวำมเป็นอสิระในกำรปฏบิตัหิน้ำทีอ่ยำ่งแท้จรงิ เช่น ไมม่คีวำมสมัพนัธท์ำง
ธุรกิจกบับริษทั ไม่มีควำมสมัพนัธ์อื่นใด อนัอำจมีอิทธิพลต่อกำรใช้ดุลยพินิจและปฏิบตัิ
หน้ำทีอ่ยำ่งเป็นอสิระ ในจ ำนวนทีเ่หมำะสมเพยีงพอ 

  

2.6  คณะกรรมกำรบรษิทัก ำกบัดูแลกำรพฒันำและปฏบิตัเิรื่องกำรควบคมุภำยใน ในองคก์ร 
ซึ่งครอบคลุมทัง้กำรสรำ้งสภำพแวดล้อมกำรควบคุม กำรประเมนิควำมเสี่ยง กจิกรรมกำร
ควบคมุ ขอ้มลูและกำรสื่อสำร และกำรตดิตำม 

  

 
 
3. ฝ่ายบริหารได้จดัให้มีโครงสร้างสายการรายงาน  การก าหนดอ านาจในการสัง่การและความรบัผิดชอบท่ี

เหมาะสมเพ่ือให้องคก์รบรรลวุตัถปุระสงค ์ ภายใต้การก ากบัดแูล (oversight)ของคณะกรรมการ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

3.1  ผูบ้รหิำรระดบัสงูก ำหนดโครงสรำ้งองคก์รทีส่นบัสนุนกำรบรรลุวตัถุประสงคข์องบรษิทั 
โดยพจิำรณำถึงควำมเหมำะสมทัง้ทำงธุรกิจและกฎหมำย รวมถึงกำรจดัให้มกีำรควบคุม
ภำยในอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น แบ่งแยกหน้ำที่ในส่วนงำนที่ส ำคญั ซึ่งท ำให้เกิดกำร
ตรวจสอบถ่วงดุลระหว่ำงกนั มงีำนตรวจสอบภำยในทีข่ึน้ตรงกบักรรมกำรตรวจสอบ และมี
สำยกำรรำยงำนทีช่ดัเจน  เป็นตน้ 

  

3.2  ผู้บรหิำรระดบัสูงก ำหนดสำยกำรรำยงำนในบริษทั โดยพจิำรณำถึงควำมเหมำะสม
เกีย่วกบัอ ำนำจหน้ำที ่ควำมรบัผดิชอบ และกำรสื่อสำรขอ้มลู 

  

3.3  มกีำรก ำหนด มอบหมำย และจ ำกดัอ ำนำจหน้ำที่และควำมรบัผดิชอบอย่ำงเหมำะสม
ระหวำ่งคณะกรรมกำรบรษิทั ผูบ้รหิำรระดบัสงู ผูบ้รหิำร และพนกังำน 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

4. องคก์รแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจงูใจ พฒันาและการรกัษาบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บรษิทัมนีโยบำยและวธิกีำรปฏบิตัเิพื่อจดัหำ พฒันำ และรกัษำบุคลำกรทีม่คีวำมรู ้และ
ควำมสำมำรถทีเ่หมำะสม และมกีระบวนกำรสอบทำนนโยบำยและวธิกีำรปฏบิตันิัน้อย่ำง
สม ่ำเสมอ 

  

4.2  บรษิทัมกีระบวนกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน กำรใหแ้รงจูงใจหรอืรำงวลัต่อบุคลำกร
ที่มผีลกำรปฏบิตังิำนด ีและกำรจดักำรต่อบุคลำกรที่มผีลงำนไม่บรรลุเป้ำหมำยรวมถงึ กำร
สื่อสำรกระบวนกำรเหล่ำน้ีใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนทรำบ 

  

4.3  บรษิทัมกีระบวนกำรแก้ไขปัญหำหรอืเตรยีมพรอ้มส ำหรบักำรขำดบุคลำกรที่มคีวำมรู้
และควำมสำมำรถทีเ่หมำะสมอยำ่งทนัเวลำ 

  

4.4  บรษิทัมกีระบวนกำรสรรหำ พฒันำ และรกัษำผู้บรหิำรและพนักงำนทุกคน เช่น กำร
จดัระบบทีป่รกึษำ (mentoring)และกำรฝึกอบรม 

  

4.5  บรษิทัมแีผนและกระบวนกำรสรรหำผูส้บืทอดต ำแหน่ง (succession plan) 
 

  

 
 

5. องคก์รก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและรบัผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตามวตัถปุระสงค์ของ
องคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
5.1  คณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรมกีระบวนกำรและสื่อสำรเชงิบงัคบัใหบุ้คลำกรทุกคน
มคีวำมรบัผดิชอบต่อกำรควบคุมภำยใน และจดัใหม้กีำรปรบัปรุงแก้ไขกระบวนกำรปฏิบตัิ 
ในกรณีทีจ่ ำเป็น 

  

5.2  คณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรก ำหนดตวัชี้วดัผลกำรปฏบิตังิำน กำรสรำ้งแรงจูงใจ 
และกำรใหร้ำงวลั ที่เหมำะสม โดยพจิำรณำทัง้เรื่องกำรปฏบิตัติำม Code of Conduct และ
วตัถุประสงคใ์นระยะสัน้และระยะยำวของบรษิทั 

  

5.3  คณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรประเมนิแรงจูงใจและกำรใหร้ำงวลัอย่ำงต่อเน่ืองโดย
เน้นให้สำมำรถเชื่อมโยงกบัควำมส ำเรจ็ของหน้ำที่ในกำรปฏิบตัิตำมควำมควบคุมภำยใน
ดว้ย 

  

5.4  คณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรได้พจิำรณำไม่ใหม้กีำรสร้ำงแรงกดดนัที่มำกเกินไป
ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องบุคลำกรแต่ละคน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

144 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

4. องคก์รแสดงถึงความมุ่งมัน่ในการจงูใจ พฒันาและการรกัษาบคุลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

4.1  บรษิทัมนีโยบำยและวธิกีำรปฏบิตัเิพื่อจดัหำ พฒันำ และรกัษำบุคลำกรทีม่คีวำมรู ้และ
ควำมสำมำรถทีเ่หมำะสม และมกีระบวนกำรสอบทำนนโยบำยและวธิกีำรปฏบิตันิัน้อย่ำง
สม ่ำเสมอ 

  

4.2  บรษิทัมกีระบวนกำรประเมนิผลกำรปฏบิตังิำน กำรใหแ้รงจูงใจหรอืรำงวลัต่อบุคลำกร
ที่มผีลกำรปฏบิตังิำนด ีและกำรจดักำรต่อบุคลำกรที่มผีลงำนไม่บรรลุเป้ำหมำยรวมถงึ กำร
สื่อสำรกระบวนกำรเหล่ำน้ีใหผู้บ้รหิำรและพนกังำนทรำบ 

  

4.3  บรษิทัมกีระบวนกำรแก้ไขปัญหำหรอืเตรยีมพรอ้มส ำหรบักำรขำดบุคลำกรที่มคีวำมรู้
และควำมสำมำรถทีเ่หมำะสมอยำ่งทนัเวลำ 

  

4.4  บรษิทัมกีระบวนกำรสรรหำ พฒันำ และรกัษำผู้บรหิำรและพนักงำนทุกคน เช่น กำร
จดัระบบทีป่รกึษำ (mentoring)และกำรฝึกอบรม 

  

4.5  บรษิทัมแีผนและกระบวนกำรสรรหำผูส้บืทอดต ำแหน่ง (succession plan) 
 

  

 
 

5. องคก์รก าหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและรบัผิดชอบในการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุตามวตัถปุระสงค์ของ
องคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
5.1  คณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรมกีระบวนกำรและสื่อสำรเชงิบงัคบัใหบุ้คลำกรทุกคน
มคีวำมรบัผดิชอบต่อกำรควบคุมภำยใน และจดัใหม้กีำรปรบัปรุงแก้ไขกระบวนกำรปฏิบตัิ 
ในกรณีทีจ่ ำเป็น 

  

5.2  คณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรก ำหนดตวัชี้วดัผลกำรปฏบิตังิำน กำรสรำ้งแรงจูงใจ 
และกำรใหร้ำงวลั ที่เหมำะสม โดยพจิำรณำทัง้เรื่องกำรปฏบิตัติำม Code of Conduct และ
วตัถุประสงคใ์นระยะสัน้และระยะยำวของบรษิทั 

  

5.3  คณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรประเมนิแรงจูงใจและกำรใหร้ำงวลัอย่ำงต่อเน่ืองโดย
เน้นให้สำมำรถเชื่อมโยงกบัควำมส ำเรจ็ของหน้ำที่ในกำรปฏิบตัิตำมควำมควบคุมภำยใน
ดว้ย 

  

5.4  คณะกรรมกำรบรษิทัและผูบ้รหิำรได้พจิำรณำไม่ใหม้กีำรสร้ำงแรงกดดนัที่มำกเกินไป
ในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องบุคลำกรแต่ละคน 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
 
 
6. องค์กรก าหนดวตัถปุระสงค์ไว้อย่างชดัเจนเพียงพอ เพ่ือให้สามารถระบุและประเมินความเส่ียงต่างๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัการบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

6.1  บรษิทัสำมำรถปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรบญัชทีี่รบัรองโดยทัว่ไป และเหมำะสมกบัธุรกจิ
ในขณะนัน้โดยแสดงได้ว่ำรำยกำรในรำยงงำนทำงกำรเงนิมตีวัตนจรงิ ครบถ้วน แสดงถึง
สทิธหิรอืภำระผูกพนัของบรษิทัได้ถูกต้อง  มมีูลค่ำเหมำะสม และเปิดเผยขอ้มูลครบถ้วน 
ถูกตอ้ง 

  

6.2  บรษิทัก ำหนดสำระส ำคญัของรำยกำรทำงกำรเงนิ โดยพจิำรณำถงึปัจจยัที่ส ำคญั เช่น 
ผูใ้ชร้ำยงำนทำงกำรเงนิ ขนำดของรำยกำร แนวโน้มของธรุกจิ 

  

6.3  รำยงำนทำงกำรเงินของบริษทัสะท้อนถึงกิจกรรมกำรด ำเนินงำนของบริษทัอย่ำง
แทจ้รงิ 

  

6.4  คณะกรรมกำรหรือคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง อนุมตัิและสื่อสำรนโยบำยกำร
บรหิำรควำมเสี่ยงให้ผู้บรหิำรและพนักงำนทุกคนรบัทรำบและถือปฏิบตัิ จนเป็นส่วนหน่ึง
ของวฒันธรรมขององคก์ร 

  

 
 

7. องคก์รระบุและวิเคราะหค์วามเส่ียงทุกประเภทท่ีอาจกระทบต่อการบรรลุวตัถปุระสงคไ์ว้อย่างครอบคลมุทัง่
ทัง้องคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
7.1  บรษิทัระบุควำมเสี่ยงทุกประเภทซึ่งมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินธุรกิจทัง้ ระดบัองค์กร 
หน่วยธรุกจิ ฝ่ำยงำน และหน้ำทีง่ำนต่ำงๆ 

  

7.2  บริษัทวิเครำะห์ควำมเสี่ยงทุกประเภทที่อำจเกิดจำกทัง้ปัจจัยภำยในและปัจจัย
ภำยนอกองคก์ร ซึ่งรวมถงึควำมเสีย่งดำ้นกลยุทธ ์กำรด ำเนินงำน กำรรำยงำน กำรปฏบิตัิ
ตำมกฎเกณฑ ์และดำ้นเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

  

7.3  ผูบ้รหิำรทุกระดบัมสีว่นรว่มในกำรบรหิำรควำมเสีย่ง   
7.4  บรษิทัได้ประเมินควำมส ำคญัของควำมเสี่ยง โดยพจิำรณำทัง้โอกำสเกิดเหตุกำรณ์  
และผลกระทบทีอ่ำจเกดิขึน้ 

  

7.5  บรษิทัมมีำตรกำรและแผนปฏบิตัิงำนเพื่อจดักำรควำมเสี่ยง โดยอำจเป็นกำรยอมรบั
ควำมเสีย่งนัน้ (acceptance) กำรลดควำมเสีย่ง (reduction) กำรหลกีเลีย่งควำมเสีย่ง  
(avoidance) หรอืกำรรว่มรบัควำมเสีย่ง (sharing) 
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มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

8. องคก์รได้พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดทุจริต  ในการประเมินความเส่ียงท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงคต่์อองคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
8.1  บรษิทัประเมนิโอกำสที่จะเกิดกำรทุจรติขึ้น โดยครอบคลุมกำรทุจรติแบบต่ำงๆ เช่น 
กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิเทจ็ กำรท ำใหส้ญูเสยีทรพัยส์นิ กำรคอรร์ปัชัน่ กำรทีผู่บ้รหิำร
สำมำรถฝ่ำฝืนระบบควบคุมภำยใน (management override of  internal controls) กำร
เปลีย่นแปลงขอ้มลูในรำยงำนทีส่ ำคญั กำรไดม้ำหรอืใชไ้ปซึ่งทรพัย ์โดยไมถู่กตอ้ง เป็นตน้ 

  

8.2  บรษิทัไดท้บทวนเป้ำหมำยกำรปฏบิตังิำนอย่ำงรอบคอบ โดยพจิำรณำควำมเป็นไป ได้
ของเป้ำหมำยที่ก ำหนดแล้ว รวมทัง้ไดพ้จิำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรใหส้ิง่จูงใจ หรอื
ผลตอบแทนแก่พนักงำนแล้วด้วยว่ำ ไม่มลีกัษณะสงเสรมิให้พนักงำนกระท ำไม่เหมำะสม
เช่น ไม่ตัง้เป้ำหมำยยอดขำยบริษทัไว้สูงเกินควำมเป็นจริงจนท ำให้เกิดแรงจูงใจ ในกำร
ตกแต่งตวัเลขยอดขำย เป็นตน้ 

  

8.3  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำและสอบถำมผูบ้รหิำรเกี่ยวกบัโอกำสในกำรเกิด
ทุจรติ และมำตรกำรทีบ่รษิทัด ำเนินกำรเพื่อป้องกนัหรอืแกไ้ขกำรทุจรติ 

  

8.4  บริษทัได้สื่อสำรให้พนักงำนทุกคนเข้ำใจและปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติที่
ก ำหนดไว ้

  

 
 

9. องคก์รสามารถระบแุละประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
9.1  บริษทัประเมินควำมเปลี่ยนแปลงปัจจยัภำยนอกองค์กร ที่อำจมีผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจ กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก ำหนดมำตรกำร
ตอบสนองต่อกำรเปลีย่นแปลง นัน้อยำ่งเพยีงพอแลว้ 

  

9.2  บรษิทัประเมนิควำมเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรท ำธุรกจิที่อำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนิน
ธุรกจิ กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงนิ ตลอดจนไดก้ ำหนดมำตรกำรตอบสนอง
ต่อกำรเปลีย่นแปลง นัน้อยำ่งเพยีงพอแลว้ 

  

9.3  บรษิทัประเมนิควำมเปลี่ยนแปลงผูน้ ำองคก์รทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธรุกิจกำร
ควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปลีย่นแปลง นัน้อยำ่งเพยีงพอแลว้ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

8. องคก์รได้พิจารณาถึงโอกาสท่ีจะเกิดทุจริต  ในการประเมินความเส่ียงท่ีจะบรรลวุตัถปุระสงคต่์อองคก์ร 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
8.1  บรษิทัประเมนิโอกำสที่จะเกิดกำรทุจรติขึ้น โดยครอบคลุมกำรทุจรติแบบต่ำงๆ เช่น 
กำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงนิเทจ็ กำรท ำใหส้ญูเสยีทรพัยส์นิ กำรคอรร์ปัชัน่ กำรทีผู่บ้รหิำร
สำมำรถฝ่ำฝืนระบบควบคุมภำยใน (management override of  internal controls) กำร
เปลีย่นแปลงขอ้มลูในรำยงำนทีส่ ำคญั กำรไดม้ำหรอืใชไ้ปซึ่งทรพัย ์โดยไมถู่กตอ้ง เป็นตน้ 

  

8.2  บรษิทัไดท้บทวนเป้ำหมำยกำรปฏบิตังิำนอย่ำงรอบคอบ โดยพจิำรณำควำมเป็นไป ได้
ของเป้ำหมำยที่ก ำหนดแล้ว รวมทัง้ไดพ้จิำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรใหส้ิง่จูงใจ หรอื
ผลตอบแทนแก่พนักงำนแล้วด้วยว่ำ ไม่มลีกัษณะสงเสรมิให้พนักงำนกระท ำไม่เหมำะสม
เช่น ไม่ตัง้เป้ำหมำยยอดขำยบริษทัไว้สูงเกินควำมเป็นจริงจนท ำให้เกิดแรงจูงใจ ในกำร
ตกแต่งตวัเลขยอดขำย เป็นตน้ 

  

8.3  คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พจิำรณำและสอบถำมผูบ้รหิำรเกี่ยวกบัโอกำสในกำรเกิด
ทุจรติ และมำตรกำรทีบ่รษิทัด ำเนินกำรเพื่อป้องกนัหรอืแกไ้ขกำรทุจรติ 

  

8.4  บริษทัได้สื่อสำรให้พนักงำนทุกคนเข้ำใจและปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติที่
ก ำหนดไว ้

  

 
 

9. องคก์รสามารถระบแุละประเมินความเปล่ียนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบต่อระบบการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
9.1  บริษทัประเมินควำมเปลี่ยนแปลงปัจจยัภำยนอกองค์กร ที่อำจมีผลกระทบต่อกำร
ด ำเนินธุรกิจ กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก ำหนดมำตรกำร
ตอบสนองต่อกำรเปลีย่นแปลง นัน้อยำ่งเพยีงพอแลว้ 

  

9.2  บรษิทัประเมนิควำมเปลี่ยนแปลงรูปแบบกำรท ำธุรกจิที่อำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนิน
ธุรกจิ กำรควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงนิ ตลอดจนไดก้ ำหนดมำตรกำรตอบสนอง
ต่อกำรเปลีย่นแปลง นัน้อยำ่งเพยีงพอแลว้ 

  

9.3  บรษิทัประเมนิควำมเปลี่ยนแปลงผูน้ ำองคก์รทีอ่ำจมผีลกระทบต่อกำรด ำเนินธรุกิจกำร
ควบคุมภำยใน และรำยงำนทำงกำรเงิน ตลอดจนได้ก ำหนดมำตรกำรตอบสนองต่อกำร
เปลีย่นแปลง นัน้อยำ่งเพยีงพอแลว้ 
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มาตรการควบคมุ (Control Activities) 

 
10. องคก์รมีมาตรการควบคมุท่ีลดความเส่ียงท่ีจะไม่บรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์รให้อยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
10.1  มำตรกำรควบคุมของบรษิทัมคีวำมเหมำะสมกบัควำมเสี่ยงและลกัษณะเฉพำะของ
องค์กร เช่น สภำพแวดล้อม ควำมซบัซ้อนของงำน ลกัษณะงำน ขอบเขตกำรด ำเนินงำน
รวมถงึลกัษณะเฉพำะอื่นๆ  

  

10.2 บริษัทมีมำตรกำรควบคุมภำยในที่ก ำหนดเป็นลำยลักษณ์อักษร และครอบคลุม
กระบวนกำรต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม เช่น มีนโยบำยและระเบียบวิธีปฏิบัติงำน เกี่ยวกับ
ธุรกรรมดำ้นกำรเงนิกำรจดัซื้อและกำรบรหิำรทัว่ไป ตลอดจนกำรก ำหนดขอบเขต อ ำนำจ
หน้ำที่ และล ำดบัขัน้ กำรอนุมตัิของผู้บรหิำรในแต่ละระดบัไว้อย่ำงชดัเจน รดักุม เพื่อให้
สำมำรถป้องกนักำรทุจรติได ้เช่น มกีำรก ำหนดขนำดวงเงนิ และอ ำนำจอนุมตัขิองผูบ้รหิำร
แต่ละระดบัขัน้ตอนในกำรอนุมตั ิโครงกำรลงทุน ขัน้ตอนกำรจดัซือ้และวธิกีำรคดัเลอืกผูข้ำย 
กำรบนัทกึขอ้มูล รำยละเอยีดกำรตดัสนิใจจดัซื้อขัน้ตอนกำรเบกิจำ่ยวสัดุอุปกรณ์ หรอื กำร
เบกิใชเ้ครื่องมอืต่ำงๆ เป็นตน้ โดยไดจ้ดัใหม้กีระบวนกำรส ำหรบักรณีต่ำงๆ  
ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

10.2.1 กำรเกบ็รวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัผูถ้อืหุน้รำยใหญ่ กรรมกำร ผูบ้รหิำร และผูท้ี่
เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว รวมทัง้บุคคลที่เกี่ยวโยงกนั เพื่อประโยชน์ในกำรติดตำม และ
สอบทำนกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนัหรือรำยกำรที่อำจมีควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ 
รวมทัง้มคีวำมปรบัปรงุขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนัเสมอ 
      10.2.2  กรณีที่บรษิทัอนุมตัิธุรกรรมหรอืท ำสญัญำกบัผู้ที่เกี่ยวข้องในลกัษณะที่มีผล
ผกูพนับรษิทัในระยะยำวไปแลว้ เช่น กำรท ำสญัญำซือ้ขำยสนิคำ้ กำรใหกู้ย้มื กำรค ้ำประกนั 
บริษัทได้ติดตำมให้ม ัน่ใจแล้วว่ำมีกำรปฏิบัติเป็นไม่ตำมเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ตลอด
ระยะเวลำที่มผีลผูกพนับรษิทั เช่น ตดิตำมกำรช ำระคนืหน้ีตำมก ำหนด หรอืมกีำรทบทวน
ควำมเหมำะสมของสญัญำ เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 

 

10.3  บริษัทก ำหนดให้กำรควบคุมภำยในมีควำมหลำกหลำยอย่ำงเหมำะสมเช่น กำร
ควบคมุแบบ manual และ automated หรอืกำรควบคมุแบบป้องกนัและตดิตำม 

  

10.4  บรษิทัก ำหนดใหม้กีำรควบคมุภำยในในทุกระดบัขององคก์รเช่นทัง้ระดบักลุ่มบริษทั 
หน่วยธรุกจิ สำยงำน ฝ่ำยงำน แผนกหรอืกระบวนกำร 

  

10.5  บรษิทัมกีำรแบ่งแยกหน้ำที่ควำมรบัผดิชอบในงำน 3 ดำ้น ดำ้นต่อไปน้ี ออกจำกกนั
โดยเดจ็ขำด เพื่อเป็นกำรตรวจสอบซึง่กนัและกนั กล่ำวคอื 
       (1)หน้ำทีอ่นุมตั ิ
       (2)หน้ำทีบ่นัทกึรำยกำรบญัชแีละขอ้มลูสำรสนเทศ และ 
       (3)หน้ำทีใ่นกำรดแูลจดัเกบ็ทรพัยส์นิ 
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มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

11.  องค์กรเลือกและพฒันากิจกรรมการควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลุ
วตัถปุระสงค ์  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
11.1  บริษัทควรก ำหนดควำมเกี่ยวข้องกันระหว่ำงกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศใน
กระบวนกำรปฏบิตังิำนและกำรควบคมุทัว่ไปของระบบสำรสนเทศ 

  

11.2  บรษิทัควรก ำหนดกำรควบคุมของโครงสร้ำงพื้นฐำนของระบบเทคโนโลยใีห้มคีวำม
เหมำะสม  

  

11.3  บริษทัควรก ำหนดกำรควบคุมด้ำนควำมปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มีควำม
เหมำะสม 

  

11.4  บรษิทัควรก ำหนดกำรควบคุมกระบวนกำรไดม้ำ กำรพฒันำและกำรบ ำรุงรกัษำระบบ
เทคโนโลยใีหม้คีวำมเหมำะสม 

  

 
 
12. องค์กรจดัให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงท่ีคาดหวงัและขัน้ตอนการปฏิบติั 
เพ่ือให้นโยบายท่ีก าหนดไว้นัน้สามารถน าไปสู่การปฏิบติัได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
12.1  บรษิทัมนีโยบำยที่รดักุมเพื่อตดิตำมใหก้ำรท ำธุรกรรมของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่กรรมกำร 
ผูบ้รหิำร หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว ตอ้งผำ่นขัน้ตอนกำรอนุมตัทิี่ก ำหนด เช่น ขอ้ง
บงัคบัของบรษิทั เกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของส ำนักงำน ฯลฯ 
เพื่อป้องกนักำรหำโอกำสหรอืน ำผลประโยชน์ของบรษิทัไปใชส้่วนตวั 

  

12.2 บรษิทัมนีโยบำยเพื่อให้กำรพจิำรณำอนุมตัิธุรกรรมกระท ำโดยผู้ที่ไม่มสี่วนได้เสยีใน
ธรุกรรมนัน้ 

  

12.3 บรษิทัมนีโยบำยเพื่อใหก้ำรพจิำรณำอนุมตัธิุรกรรมค ำนึงถงึประโยชน์สูงสดุของบรษิทั
เป็นส ำคญั และพจิำรณำโดยถอืเสมอืนเป็นรำยกำรที่กระท ำกบับุคคลภำยนอก 

  

12.4 บรษิทัมกีระบวนกำรตดิตำมดูแลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมรวมทัง้
ก ำหนดแนวทำงใหบุ้คคลทีบ่รษิทัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรในบรษิทัยอ่ยหรอืร่วม
นัน้ ถอืปฏบิตั ิ(หำกบรษิทัไมม่เีงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มไมต่อ้งตอบขอ้น้ี) 

  

12.5  บรษิทัก ำหนดหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรน ำนโยบำยและกระบวนกำรไปปฏบิตัิ
โดยผูบ้รหิำรและพนกังำน 

  

12.6  นโยบำยและกระบวนกำรปฏบิตัิของบรษิทัไดร้บักำรน ำไปใช้ในเวลำที่เหมำะสมโดย
บุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ รวมถึงกำรครอบคลุมกระบวนกำรแก้ไขข้อผิดพลำดในกำร
ปฏบิตังิำน 

  

12.7  บรษิทัทบทวนนโยบำยและกระบวนกำรปฏบิตัใิหม้คีวำมเหมำะสมอยูเ่สมอ   
 
 
 
 
 
 
 

 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

11.  องค์กรเลือกและพฒันากิจกรรมการควบคุมทัว่ไปด้วยระบบเทคโนโลยี เพ่ือช่วยสนับสนุนการบรรลุ
วตัถปุระสงค ์  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
11.1  บริษัทควรก ำหนดควำมเกี่ยวข้องกันระหว่ำงกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศใน
กระบวนกำรปฏบิตังิำนและกำรควบคมุทัว่ไปของระบบสำรสนเทศ 

  

11.2  บรษิทัควรก ำหนดกำรควบคุมของโครงสร้ำงพื้นฐำนของระบบเทคโนโลยใีห้มคีวำม
เหมำะสม  

  

11.3  บริษทัควรก ำหนดกำรควบคุมด้ำนควำมปลอดภยัของระบบเทคโนโลยีให้มีควำม
เหมำะสม 

  

11.4  บรษิทัควรก ำหนดกำรควบคุมกระบวนกำรไดม้ำ กำรพฒันำและกำรบ ำรุงรกัษำระบบ
เทคโนโลยใีหม้คีวำมเหมำะสม 

  

 
 
12. องค์กรจดัให้มีกิจกรรมการควบคุมผ่านทางนโยบาย ซ่ึงได้ก าหนดส่ิงท่ีคาดหวงัและขัน้ตอนการปฏิบติั 
เพ่ือให้นโยบายท่ีก าหนดไว้นัน้สามารถน าไปสู่การปฏิบติัได้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
12.1  บรษิทัมนีโยบำยที่รดักุมเพื่อตดิตำมใหก้ำรท ำธุรกรรมของผูถ้อืหุน้รำยใหญ่กรรมกำร 
ผูบ้รหิำร หรอืผูท้ีเ่กี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำว ตอ้งผำ่นขัน้ตอนกำรอนุมตัทิี่ก ำหนด เช่น ขอ้ง
บงัคบัของบรษิทั เกณฑ์ของตลำดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยเกณฑ์ของส ำนักงำน ฯลฯ 
เพื่อป้องกนักำรหำโอกำสหรอืน ำผลประโยชน์ของบรษิทัไปใชส้่วนตวั 

  

12.2 บรษิทัมนีโยบำยเพื่อให้กำรพจิำรณำอนุมตัิธุรกรรมกระท ำโดยผู้ที่ไม่มสี่วนได้เสยีใน
ธรุกรรมนัน้ 

  

12.3 บรษิทัมนีโยบำยเพื่อใหก้ำรพจิำรณำอนุมตัธิุรกรรมค ำนึงถงึประโยชน์สูงสดุของบรษิทั
เป็นส ำคญั และพจิำรณำโดยถอืเสมอืนเป็นรำยกำรที่กระท ำกบับุคคลภำยนอก 

  

12.4 บรษิทัมกีระบวนกำรตดิตำมดูแลกำรด ำเนินงำนของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วมรวมทัง้
ก ำหนดแนวทำงใหบุ้คคลทีบ่รษิทัแต่งตัง้ใหเ้ป็นกรรมกำรหรอืผูบ้รหิำรในบรษิทัยอ่ยหรอืร่วม
นัน้ ถอืปฏบิตั ิ(หำกบรษิทัไมม่เีงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยหรอืบรษิทัรว่มไมต่อ้งตอบขอ้น้ี) 

  

12.5  บรษิทัก ำหนดหน้ำทีแ่ละควำมรบัผดิชอบในกำรน ำนโยบำยและกระบวนกำรไปปฏบิตัิ
โดยผูบ้รหิำรและพนกังำน 

  

12.6  นโยบำยและกระบวนกำรปฏบิตัิของบรษิทัไดร้บักำรน ำไปใช้ในเวลำที่เหมำะสมโดย
บุคลำกรที่มีควำมสำมำรถ รวมถึงกำรครอบคลุมกระบวนกำรแก้ไขข้อผิดพลำดในกำร
ปฏบิตังิำน 

  

12.7  บรษิทัทบทวนนโยบำยและกระบวนกำรปฏบิตัใิหม้คีวำมเหมำะสมอยูเ่สมอ   
 
 
 
 
 
 
 

 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 
ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู (Information & Communication) 

 
 
13.  องค์กรข้อมูลท่ีเก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนให้การควบคุมภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ี
ก าหนดไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
13.1  บริษัทก ำหนดข้อมูลที่ต้องกำรใช้ในกำรด ำเนินงำน ทัง้ข้อมูลจำกภำยในและ
ภำยนอกองคก์ร ทีม่คีณุภำพและเกีย่วขอ้งต่องำน 

  

13.2  บรษิทัพจิำรณำทัง้ต้นทุนและประโยชน์ที่จะไดร้บั รวมถงึปรมิำณและควำมถูกต้อง
ของขอ้มลู 

  

13.3  บริษทัด ำเนินกำรเพื่อให้คณะกรรมกำรมีข้อมูลที่ส ำคญัอย่ำงเพียงพอส ำหรบัใช้
ประกอบกำรตัดสินใจ ตัวอย่ำงข้อมูลที่ส ำคัญ เช่น รำยละเอียดของเรื่องที่เสนอให้
พจิำรณำ เหตุผล ผลกระทบต่อบรษิทั ทำงเลอืกต่ำงๆ 

 
 

 

13.4  บริษัทด ำเนินกำรเพื่อให้กรรมกำรบริษัทได้ร ับหนังสือนัดประชุมหรือเอกสำร
ประกอบกำรประชุมที่ระบุข้อมูลที่จ ำเป็นและเพียงพอต่อกำรพิจำรณำก่อนกำรประชุม
ล่วงหน้ำอยำ่งน้อยภำยในระยะเวลำขัน้ต ่ำตำมทีก่ฎหมำยก ำหนด 

 
 

 

13.5  บรษิทัด ำเนินกำรเพื่อให้รำยงำนกำรประชุมคณะกรรมกำรมรีำยละเอยีดตำมควร
เพื่อให้สำมำรถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับควำมเหมำะสมในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของ
กรรมกำรแต่ละรำย เช่น กำรบนัทึกข้อซกัถำมของกรรมกำร ควำมเหน็หรอืข้องสงัเกต
ของกรรมกำรในเรื่องที่พจิำรณำควำมเหน็ของกรรมกำรรำยที่ไม่เหน็ด้วยกบัเรื่องที่เสนอ
พรอ้มเหตุผล เป็นตน้ 

  

13.6  บรษิทัมกีำรด ำเนินกำรดงัต่อไปน้ี 
          13.6.1  มกีำรจดัเกบ็เอกสำรส ำคญั ไวอ้ยำ่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่ 
          13.6.2  กรณีที่ไดร้บัแจง้จำกผูส้อบบญัชหีรอืผูต้รวจสอบภำยในว่ำมขีอ้บกพร่อง
ในกำรควบคมุภำยใน บรษิทัไดแ้กไ้ขขอ้บกพรอ่งนัน้อยำ่งครบถ้วนแลว้ 

  

 

14.  องค์กรส่ือสารข้อมูลภายในองค์กร ซ่ึงรวมถึงวตัถปุระสงค์และความรบัผิดชอบต่อการควบคุมภายในท่ี
จ าเป็นต่อการสนับสนุนให้การควบคมุภายในสามารถด าเนินไปได้ตามท่ีวางไว้ 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
14.1  บรษิทัมกีระบวนกำรสื่อสำรข้อมูลภำยในอย่ำงมปีระสทิธภิำพ และมชี่องทำงกำร
สื่อสำรทีเ่หมำะสมเพื่อสนบัสนุนกำรควบคมุภำยใน 

  

14.2  บริษทัมีกำรรำยงำนข้อมูลที่ส ำคญัถึงคณะกรรมกำรบริษทัอย่ำงสม ่ำเสมอ และ
คณะกรรมกำรบรษิทัสำมำรถเขำ้ถงึแหล่งสำรสนเทศที่จ ำเป็นต่อกำรปฏบิตังิำนหรอืสอบ
ทำนรำยกำรต่ำง ๆ ตำมทีต่อ้งกำร เช่น กำรก ำหนดบุคคลทีเ่ป็นศูนยต์ดิต่อเพื่อใหส้ำมำรถ
ตดิต่อขอ้มูลอื่นนอกจำกที่ไดร้บัจำกผูบ้รหิำร รวมทัง้กำรตดิต่อสอบถำมขอ้มูลจำกผูส้อบ
บญัช ีผู้ตรวจสอบภำยใน กำรจดัประชุมระหว่ำงคณะกรรมกำรและผู้บริหำรตำมที่คระ
กรรมกำรร้องขอ กำรจัดกิจกรรมพบปะหำรือระหว่ำงคณะกรรมกำรและผู้บริหำร
นอกเหนือจำกกำรประชุมคณะกรรมกำร เป็นตน้ 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
14.3  บรษิทัจดัใหม้ชี่องทำงกำรสื่อสำรพเิศษหรอืช่องทำงลบัเพื่อใหบุ้คคลต่ำง ๆ ภำยใน
บรษิทัสำมำรถแจง้ขอ้มลูหรอืเบำะแสเกีย่วกบักำรฉ้อฉลหรอืทุจรติภำยในบรษิทั( Whistle-
blower hotline)ไดอ้ยำ่งปลอดภยั 

  

  
 
            15.  องคก์รได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เก่ียวกบัประเดน็ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
15.1  บริษัทมีกระบวนกำรสื่อสำรข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกองค์กรอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ และมชี่องทำงกำรสื่อสำรที่เหมำะสม เพื่อสนับสนุนกำรควบคุมภำยในเช่น 
จดัใหม้เีจำ้หน้ำทีห่รอืหน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ ์ศูนยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน เป็นตน้ 

  

15.2  บริษัทจดัให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรพิเศษหรือช่องทำงลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
ภำยนอกองค์กรสำมำรถแจ้งข้อมูลหรอืเบำะแสเกี่ยวกบักำรฉ้อฉลหรอืทุจรติ (Whistle-
blower hotline)แก่บรษิทัไดอ้ยำ่งปลอดภยั 

  

  
 
 

ระบบการติดตาม  (Monitoring Activities) 
  
           16.  องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการควบคมุภายในยงัด าเนินไปอย่าง

ครบถ้วนเหมาะสม 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1  บรษิทัจดัใหม้กีระบวนกำรตดิตำมกำรปฏบิตัติำมจรยิธรรมธุรกจิและขอ้ก ำหนดหำ้ม
ฝ่ำยบริหำรและพนักงำนปฏิบัติตนในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ เช่น ก ำหนดใหแ้ต่ละส่วนงำนตดิตำมกำรปฏบิตั ิและรำยงำนผูบ้งัคบับญัชำ 
หรือมอบหมำยให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในติดตำมกำรปฏิบัติ และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นตน้ 

  

16.2  บรษิทัจดัใหม้กีำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมระบบกำรควบคุมภำยในที่วำงไว้โดย
กำรประเมนิตนเอง และ/หรอืกำรประเมนิอสิระโดยผูต้รวจสอบภำยใน 

  

16.3  ควำมถี่ในกำรติดตำมและประเมินผลมีควำมเหมำะสมกบักำรเปลี่ยนแปลงของ
บรษิทั 

  

16.4  ด ำเนินกำรตดิตำมและประเมนิผลระบบกำรควบคุมภำยใน โดยผู้ที่มคีวำมรู้และ
ควำมสำมำรถ 

  

16.5  บริษัทก ำหนดแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในให้ขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

  

16.6  บรษิทัสง่เสรมิใหผู้ต้รวจสอบภำยในปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมมำตรฐำนสำกลกำรปฏบิตังิำน
วชิำชพีกำรตรวจสอบภำยใน (International Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing, IIA) 

  

 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

150 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
14.3  บรษิทัจดัใหม้ชี่องทำงกำรสื่อสำรพเิศษหรอืช่องทำงลบัเพื่อใหบุ้คคลต่ำง ๆ ภำยใน
บรษิทัสำมำรถแจง้ขอ้มลูหรอืเบำะแสเกีย่วกบักำรฉ้อฉลหรอืทุจรติภำยในบรษิทั( Whistle-
blower hotline)ไดอ้ยำ่งปลอดภยั 

  

  
 
            15.  องคก์รได้ส่ือสารกบัหน่วยงานภายนอก เก่ียวกบัประเดน็ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการควบคมุภายใน 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
15.1  บริษัทมีกระบวนกำรสื่อสำรข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกองค์กรอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ และมชี่องทำงกำรสื่อสำรที่เหมำะสม เพื่อสนับสนุนกำรควบคุมภำยในเช่น 
จดัใหม้เีจำ้หน้ำทีห่รอืหน่วยงำนนกัลงทุนสมัพนัธ ์ศูนยร์บัเรื่องรอ้งเรยีน เป็นตน้ 

  

15.2  บริษัทจดัให้มีช่องทำงกำรสื่อสำรพิเศษหรือช่องทำงลับเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสีย 
ภำยนอกองค์กรสำมำรถแจ้งข้อมูลหรอืเบำะแสเกี่ยวกบักำรฉ้อฉลหรอืทุจรติ (Whistle-
blower hotline)แก่บรษิทัไดอ้ยำ่งปลอดภยั 

  

  
 
 

ระบบการติดตาม  (Monitoring Activities) 
  
           16.  องคก์รติดตามและประเมินผลการควบคมุภายใน เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าการควบคมุภายในยงัด าเนินไปอย่าง

ครบถ้วนเหมาะสม 
ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 

16.1  บรษิทัจดัใหม้กีระบวนกำรตดิตำมกำรปฏบิตัติำมจรยิธรรมธุรกจิและขอ้ก ำหนดหำ้ม
ฝ่ำยบริหำรและพนักงำนปฏิบัติตนในลักษณะที่อำจก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ เช่น ก ำหนดใหแ้ต่ละส่วนงำนตดิตำมกำรปฏบิตั ิและรำยงำนผูบ้งัคบับญัชำ 
หรือมอบหมำยให้หน่วยงำนตรวจสอบภำยในติดตำมกำรปฏิบัติ และรำยงำนต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็นตน้ 

  

16.2  บรษิทัจดัใหม้กีำรตรวจสอบกำรปฏิบตัิตำมระบบกำรควบคุมภำยในที่วำงไว้โดย
กำรประเมนิตนเอง และ/หรอืกำรประเมนิอสิระโดยผูต้รวจสอบภำยใน 

  

16.3  ควำมถี่ในกำรติดตำมและประเมินผลมีควำมเหมำะสมกบักำรเปลี่ยนแปลงของ
บรษิทั 

  

16.4  ด ำเนินกำรตดิตำมและประเมนิผลระบบกำรควบคุมภำยใน โดยผู้ที่มคีวำมรู้และ
ควำมสำมำรถ 

  

16.5  บริษัทก ำหนดแนวทำงกำรรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยในให้ขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

  

16.6  บรษิทัสง่เสรมิใหผู้ต้รวจสอบภำยในปฏบิตัหิน้ำทีต่ำมมำตรฐำนสำกลกำรปฏบิตังิำน
วชิำชพีกำรตรวจสอบภำยใน (International Standards for the Professional Practice of 
Internal Auditing, IIA) 

  

 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 17.  องค์กรประเมินและส่ือสารข้อบกพร่องของการควบคมุภายในอย่างทนัเวลาต่อบุคคลท่ีรบัผิดชอบ ซ่ึง
รวมถึงผู้บริหารระดบัสงูและคณะกรรมการตามความเหมาะสม  

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ 
17.1  บรษิทัประเมนิผลและสื่อสำรขอ้บกพรอ่งของกำรควบคมุภำยใน และด ำเนินกำรเพื่อ
ติดตำมแก้ไขอย่ำงทนัท่วงที หำกผลกำรด ำเนินงำนที่เกิดขึ้นแตกต่ำงจำกเป้ำหมำยที่
ก ำหนดไวอ้ยำ่งมนียัส ำคญั 

  

17.2  บรษิทัมนีโยบำยกำรรำยงำน ดงัน้ี 
17.2.1  ฝ่ำยบรหิำรตอ้งรำยงำนต่อคณะกรรมกำรบรษิทัโดยพลนั ในกรณีทีเ่กดิเหตุกำรณ์
หรือสงสยัว่ำมีเหตุกำรณ์ทุจริตอย่ำงร้ำยแรง มีกำรปฏิบตัิที่ฝ่ำฝืนกฎหมำยหรอืมีกำร
กระท ำที่ผิดปกติอื่น ซึ่งอำจกระทบต่อชื่อเสียงและฐำนะกำรเงินของบริษัทอย่ำงมี
นยัส ำคญั 

  

17.2.2  รำยงำนขอ้บกพร่องที่เป็นสำระส ำคญั พรอ้มแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ (แมว้่ำจะ
ได้เริ่มด ำเนินกำรจดักำรแล้ว) ต่อคณะกรรมกำรบริษทั/คณะกรรมกำรตรวจสอบ เพื่อ
พจิำรณำภำยในระยะเวลำอนัควร 

  

17.2.3  รำยงำนควำมคืบหน้ำในกำรปรับปรุงข้อบกพร่องที่ เ ป็นสำระส ำคัญต่อ
คณะกรรมกำรบรษิทั/คณะกรรมกำรตรวจสอบ 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

เอกสำรเเนบ 5 
งบกำรเงนิประจ ำปี  สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

เอกสำรเเนบ 5 
งบกำรเงนิประจ ำปี  สิน้สดุวนัที ่31 ธนัวำคม 2561 

 
 

 

 

บริษทั เอสไอเอสบี จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
(เดิมช่ือ “บริษทั เอสไอเอสบี จ  ำกดั”) 
รำยงำน และ งบกำรเงินรวม 
31 ธนัวำคม 2561 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ “บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั”) 

ความเห็น 
ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (กลุ่ม
บริษทั) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ี แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส
เงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของ
บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน)โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระ
จำกกลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชี ใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆ
ตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสม
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 และ 4 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้มำถือปฎิบติัก่อนวนัท่ีมีผล
บงัคบัใช ้บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบกำรเงินส ำหรับงวด 2560 ใหม่ เพื่อสะทอ้นถึงกำรเปล่ียนแปลงนโยบำย
กำรบญัชีดงักล่ำว ขำ้พเจำ้เห็นวำ่รำยกำรปรับปรุงเพื่อจดัท ำงบกำรเงินดงักล่ำวมีควำมเหมำะสมและไดน้ ำไป
ปรับปรุงงบกำรเงินตำมสมควรแลว้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

154 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) 
(เดิมช่ือ “บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั”) 

ความเห็น 
ขำ้พเจำ้ได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย (กลุ่ม
บริษทั) ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2561 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวม 
งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบ
กำรเงินเฉพำะกิจกำรของบริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นวำ่งบกำรเงินขำ้งตน้น้ี แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแส
เงินสด ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพำะของ
บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน)โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 
ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระ
จำกกลุ่มบริษทัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวชิำชีพบญัชีท่ีก ำหนดโดยสภำวชิำชีพบญัชี ใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบงบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆ
ตำมท่ีระบุในขอ้ก ำหนดนั้นดว้ย ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสม
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีเ่น้น 
ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 และ 4 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ำ
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้มำถือปฎิบติัก่อนวนัท่ีมีผล
บงัคบัใช ้บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบกำรเงินส ำหรับงวด 2560 ใหม่ เพื่อสะทอ้นถึงกำรเปล่ียนแปลงนโยบำย
กำรบญัชีดงักล่ำว ขำ้พเจำ้เห็นวำ่รำยกำรปรับปรุงเพื่อจดัท ำงบกำรเงินดงักล่ำวมีควำมเหมำะสมและไดน้ ำไป
ปรับปรุงงบกำรเงินตำมสมควรแลว้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้มิไดแ้สดงควำมเห็นอยำ่งมีเง่ือนไขต่อกรณีน้ีแต่อยำ่งใด 

 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนัยส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของ
ขำ้พเจำ้ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ได้น ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบท
ของกำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ทั้งน้ี ขำ้พเจำ้ไม่ได้แสดง
ควำมเห็นแยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการ
ตรวจสอบงบการเงิน ในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติั 
งำนของขำ้พเจำ้ไดร้วมวธีิกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวธีิกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวธีิ 
กำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม  
เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวธีิกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

 

การรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมทางการศึกษาและบริการ 
บริษทัฯ รับรู้รำยไดค้่ำธรรมเนียมทำงกำรศึกษำและบริกำรตำมนโยบำยกำรบญัชีท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบ
งบกำรเงินขอ้ 5 รำยไดค้่ำธรรมเนียมทำงกำรศึกษำและบริกำรเป็นตวัเลขท่ีมีสำระส ำคญัท่ีสุดในงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จ และเป็นตวัช้ีวดัหลกัในแง่ผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจซ่ึงผูใ้ชง้บกำรเงินให้ควำมสนใจ ประกอบกบั
กลุ่มบริษทัมีรำยกำรรำยไดค้่ำธรรมเนียมทำงกำรศึกษำและบริกำรกบัลูกคำ้เป็นจ ำนวนมำกรำย ดงันั้น ขำ้พเจำ้
จึงพิจำรณำกำรรับรู้รำยไดค้่ำธรรมเนียมทำงกำรศึกษำและบริกำรเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ โดยใหค้วำม 
ส ำคญักบักำรเกิดข้ึนจริงของรำยไดแ้ละระยะเวลำในกำรรับรู้รำยได ้
วธีิกำรตรวจสอบท่ีส ำคญัของขำ้พเจำ้ต่อเร่ืองดงักล่ำว ประกอบดว้ย 
• ประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำรควบคุมภำยในท่ีส ำคญัของบริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ระบบกำรรับสมคัรนกัเรียนและกำรรับรู้รำยไดค้่ำธรรมเนียมทำงกำรศึกษำและบริกำร โดยกำรสอบถำม
ผูรั้บผดิชอบ ท ำควำมเขำ้ใจ และเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีบริษทัฯ
ออกแบบไว ้

• สุ่มตวัอยำ่งรำยกำรรำยไดค้่ำธรรมเนียมทำงกำรศึกษำและบริกำรในระหวำ่งปีเพื่อตรวจสอบกำรรับรู้
รำยไดว้ำ่เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุ และสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทั 

• สุ่มตวัอยำ่งเพื่อตรวจสอบกำรบนัทึกปรับปรุงรำยกำรกบัเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งของรำยกำรรำยได้
ค่ำธรรมเนียมทำงกำรศึกษำและบริกำร 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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• สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรรำยไดค้่ำธรรมเนียมทำงกำรศึกษำและบริกำรท่ีเกิดข้ึนช่วงใกล้
ส้ินรอบระยะเวลำบญัชี 

• วเิครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบควำมผดิปกติ
ท่ีอำจเกิดข้ึนของรำยไดค้่ำธรรมเนียมทำงกำรศึกษำและบริกำรตลอดรอบระยะเวลำบญัชี  

ข้อมูลอ่ืน 
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่
รวมถึงงบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บั
ขำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้             
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืน
นั้นมีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ 
หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล
ทรำบเพื่อใหมี้กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อให้
สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ไม่วำ่จะเกิดจำก
กำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ือง กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว  และกำรใชเ้กณฑก์ำร
บญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุ
ด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ
กลุ่มบริษทั  

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

156 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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• สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรรำยไดค้่ำธรรมเนียมทำงกำรศึกษำและบริกำรท่ีเกิดข้ึนช่วงใกล้
ส้ินรอบระยะเวลำบญัชี 

• วเิครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบควำมผดิปกติ
ท่ีอำจเกิดข้ึนของรำยไดค้่ำธรรมเนียมทำงกำรศึกษำและบริกำรตลอดรอบระยะเวลำบญัชี  

ข้อมูลอ่ืน 
ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่
รวมถึงงบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บั
ขำ้พเจำ้ภำยหลงัวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้             
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผดิชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืน
นั้นมีควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม ่
หรือปรำกฏวำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดง
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล
ทรำบเพื่อใหมี้กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 

ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าทีใ่นการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 
ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อให้
สำมำรถจดัท ำงบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญั ไม่วำ่จะเกิดจำก
กำรทุจริตหรือขอ้ผดิพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผดิชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำน
ต่อเน่ือง กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว  และกำรใชเ้กณฑก์ำร
บญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ือง เวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุ
ด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรสอดส่องดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของ
กลุ่มบริษทั  
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ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวม
ปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลำด และเสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่ง
สมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำม
มำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป 
ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อยำ่ง
สมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนั จะมีผลต่อกำรตดัสินใจ
ทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงินเหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง
ผูป้ระกอบวชิำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงท่ีอำจมีกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบ
กำรเงิน  ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวธีิกำรตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อ
เป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริต
อำจเก่ียวกบักำรสมรู้ร่วมคิด กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำร
แสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำมขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวธีิกำร
ตรวจสอบใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี
ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณ
กำรทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 

• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของ
ผูบ้ริหำร และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบั
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่ม
บริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั 
ขำ้พเจำ้จะตอ้งใหข้อ้สังเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
ในงบกำรเงิน หรือหำกเห็นวำ่กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ี
เปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำน

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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ของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่ม
บริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำง และเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควร
หรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของ
กิจกำรหรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้
รับผดิชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั 
ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำร
ตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญั
ในระบบกำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ี
เก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของ
ขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ือง
เหล่ำน้ีไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ 
หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้
เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล วำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่
ผลประโยชนท่ี์ผูมี้ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 
รุ้งนภำ เลิศสุวรรณกุล 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3516 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 22 กุมภำพนัธ์ 2562 

 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

158 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 

ของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่ม
บริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได ้

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำง และเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้ง ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตำมท่ีควร
หรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของ
กิจกำรหรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้
รับผดิชอบต่อกำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั 
ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบแต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำร
ตรวจสอบตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญั
ในระบบกำรควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ี
เก่ียวขอ้งกบัควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมด
ตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึงขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของ
ขำ้พเจำ้และมำตรกำรท่ีขำ้พเจำ้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้ำ้พเจำ้ขำดควำมเป็นอิสระ 

จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดใน
กำรตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ือง
เหล่ำน้ีไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัหำ้มไม่ให้เปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ 
หรือในสถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดข้ึน ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้
เพรำะกำรกระท ำดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผล วำ่จะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่
ผลประโยชนท่ี์ผูมี้ส่วนไดเ้สียสำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผดิชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 
รุ้งนภำ เลิศสุวรรณกุล 

ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 3516 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 22 กุมภำพนัธ์ 2562 

 

บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
(เดมิช่ือ “บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกัด”)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 1 มกราคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 1 มกราคม 2560
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 9 367,329,115     75,636,869       67,927,312       129,203,934     27,183,114       42,639,245       
เงินลงทนุชัว่คราว 10 516,380,317     70,017,740       -                        259,000,000     -                        -                        
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 11 38,026,517       33,869,026       32,197,027       13,523,432       3,972,716         35,071,773       
สินคา้คงเหลือ 12 7,589,605         8,969,018         11,240,186       -                    -                        -                        
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 12,733,062       7,861,182         15,967,735       4,463,076         1,868,051         9,304,355         
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 942,058,616     196,353,835     127,332,260     406,190,442     33,023,881       87,015,373       
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 1,368,000         1,568,000         1,268,000         1,368,000         1,568,000         1,268,000         
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 13 -                        -                        -                        382,831,714     238,997,821     961,261            
เงินลงทนุในการร่วมคา้ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 14 50,373,064       52,560,264       62,437,944       50,373,064       52,560,264       62,437,944       
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ 15 -                        -                        -                        899,460,409     1,050,574,575  1,126,234,663  
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 16 1,385,912,286  1,429,709,921  1,252,175,879  44,066,761       61,701,980       75,971,533       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 17 1,698,322         2,396,247         2,942,803         1,588,955         2,370,560         2,910,029         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 18 43,896,710       42,556,528       22,966,860       24,234,802       42,179,340       22,638,991       
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,483,248,382  1,528,790,960  1,341,791,486  1,403,923,705  1,449,952,540  1,292,422,421  
รวมสินทรัพย์ 2,425,306,998  1,725,144,795  1,469,123,746  1,810,114,147  1,482,976,421  1,379,437,794  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
(เดมิช่ือ “บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกัด”)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 1 มกราคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 1 มกราคม 2560
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวียน
เงินกูย้มืระยะสั้น 19 -                        150,000,000     50,000,000       -                        150,000,000     50,000,000       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 20 28,918,141       41,364,518       115,844,553     10,121,040       337,209,531     493,623,454     
รายไดร้อการรับรู้ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 21 470,692,981     393,067,568     305,128,453     -                        -                        -                        
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22 -                        85,000,000       54,000,000       -                        85,000,000       54,000,000       
เงินกูย้มืระยะยาวส่วนท่ีจดัเป็นหน้ีสินหมุนเวียน 22 -                        163,000,000     -                        -                        163,000,000     -                        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด
   ช าระภายในหน่ึงปี 23 3,378,526         2,648,950         94,454              442,335            776,838            94,454              
เงินมดัจ าค่าเล่าเรียนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 14,880,000       9,720,000         6,810,000         -                        -                        -                        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 436,959            190,235            68,650              -                        -                        -                        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 5,392,130         3,842,813         5,210,228         1,625,373         1,236,500         2,793,953         
รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 523,698,737     848,834,084     537,156,338     12,188,748       737,222,869     600,511,861     
หนิสิ้นไม่หมุนเวียน       
รายไดร้อการรับรู้ 21 142,489,005     152,670,447     126,868,632     -                        -                        -                        
เงินกูย้มืระยะยาว 22 -                        381,000,000     446,000,000     -                        381,000,000     446,000,000     
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 23 1,423,620         2,262,560         62,368              -                        442,335            62,368              
เงินมดัจ าค่าเล่าเรียน 55,020,000       53,250,000       43,560,000       -                        -                        -                        
ประมาณการตน้ทนุในการร้ือถอน 24 13,810,000       13,379,000       12,949,559       13,810,000       13,379,000       12,949,559       
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 25 17,093,076       13,690,879       10,991,077       6,939,762         6,161,725         4,838,150         
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 29 1,391,152         447,992            -                        198,039            -                        -                        
ประมาณการหน้ีสินของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย
   ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 13 -                        -                        -                        108,505,685     85,800,876       23,662,628       
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 72,363,190       72,506,946       102,980,528     70,453,686       71,866,709       102,858,013     
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 303,590,043     689,207,824     743,412,164     199,907,172     558,650,645     590,370,718     
รวมหนีสิ้น 827,288,780     1,538,041,908  1,280,568,502  212,095,920     1,295,873,514  1,190,882,579  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

160 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
(เดมิช่ือ “บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกัด”)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 1 มกราคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 1 มกราคม 2560
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุน้ 26
   ทนุจดทะเบียน
      หุน้สามญั 940,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท
      (31 ธนัวาคม 2560: หุน้สามญั 25,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท)
      (1 มกราคม 2560: หุน้สามญั 20,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 470,000,000     250,000,000     200,000,000     470,000,000     250,000,000     200,000,000     
   ทนุท่ีออกและเรียกช าระ
      หุน้สามญั 940,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท
      (31 ธนัวาคม 2560: หุน้สามญั 25,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท)
      (1 มกราคม 2560: หุน้สามญั 20,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) 470,000,000     250,000,000     200,000,000     470,000,000     250,000,000     200,000,000     
      ส่วนเกินมูลค่าหุน้บริุมสิทธิ 1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         1,000,000         
      ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 1,176,311,291  -                        -                        1,176,311,291  -                        -                        
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 27 21,720,000       16,400,000       10,000,000       21,720,000       16,400,000       10,000,000       
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (71,013,064)      (80,297,093)      (22,444,785)      (71,013,064)      (80,297,093)      (22,444,785)      
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,598,018,227  187,102,907     188,555,215     1,598,018,227  187,102,907     188,555,215     
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (9)                      (20)                    29                     -                        -                        -                        
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,598,018,218  187,102,887     188,555,244     1,598,018,227  187,102,907     188,555,215     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,425,306,998  1,725,144,795  1,469,123,746  1,810,114,147  1,482,976,421  1,379,437,794  

-                    -                        -                        -                    -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
(เดิมช่ือ “บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั”)
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดค้่าธรรมเนียมทางการศึกษาและบริการ 7 923,980,450       730,836,303       -                          -                          
รายไดค้่าเช่าและบริการ 7, 8 -                          -                          181,363,723       172,662,952       
รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์การศึกษา 7, 8 8,475,854           7,204,718           -                          -                          
รายไดอ่ื้น 7, 8 14,897,207         8,308,858           5,412,441           15,125,776         
รวมรำยได้ 947,353,511       746,349,879       186,776,164       187,788,728       
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนทางการศึกษาและบริการ 567,178,928       491,350,020       -                          -                          
ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ -                          -                          159,850,092       169,051,860       
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 238,674,936       196,627,037       27,822,360         27,568,737         
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 346,641              40,526                344,980              40,529                
รวมค่ำใช้จ่ำย 806,200,505       688,017,583       188,017,432       196,661,126       
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงนิลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสีย
   ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิ และค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 141,153,006       58,332,296         (1,241,268)          (8,872,398)          
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 13, 14 (2,278,969)          (9,877,680)          136,509,378       55,203,269         
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงนิและค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 138,874,037       48,454,616         135,268,110       46,330,871         
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (33,972,538)        (29,859,232)        (31,586,172)        (28,413,920)        
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 104,901,499       18,595,384         103,681,938       17,916,951         
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 29 (1,382,294)          (678,482)             (162,744)             -                          
ก ำไรส ำหรับปี 103,519,205       17,916,902         103,519,194       17,916,951         

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนภายหลัง
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 25 993,066              630,741              141,178              98,771                
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 13, 14 91,769                -                          943,657              531,970              
รายการท่ีจะไม่ถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนภายหลงั
   - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,084,835           630,741              1,084,835           630,741              
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี 1,084,835           630,741              1,084,835           630,741              

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 104,604,040       18,547,643         104,604,029       18,547,692         

กำรแบ่งปันก ำไร 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 103,519,194       17,916,951         103,519,194       17,916,951         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 11                        (49)                      

103,519,205       17,916,902         

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 104,604,029       18,547,692         104,604,029       18,547,692         
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 11                        (49)                      

104,604,040       18,547,643         
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 30
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.16 0.04 0.16 0.04

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
(เดิมช่ือ “บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั”)
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

ส่วนของผูมี้
รวม ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

ทนุเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ ส่วนของผูถื้อหุน้ อ านาจควบคุม รวม
และเรียกช าระ หุน้บริุมสิทธิ หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 - ตำมที่รำยงำนไว้เดิม 200,000,000        1,000,000           -                          10,000,000         90,816,573         301,816,573            29                       301,816,602       
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
    เก่ียวกบัรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ (หมายเหตุ 4) -                           -                          -                          -                          (113,261,358)      (113,261,358)           -                          (113,261,358)      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 - หลงัปรับปรุง 200,000,000        1,000,000           -                          10,000,000         (22,444,785)        188,555,215            29                       188,555,244       
ก าไรส าหรับปี -                           -                          -                          -                          17,916,951         17,916,951              (49)                      17,916,902         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                          -                          -                          630,741              630,741                   -                          630,741              
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                          -                          -                          18,547,692         18,547,692              (49)                      18,547,643         
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                           -                          -                          -                          (70,000,000)        (70,000,000)             -                          (70,000,000)        
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุ (หมายเหตุ 26) 50,000,000          -                          -                          -                          -                          50,000,000              -                          50,000,000         
ส ารองตามกฎหมาย  (หมายเหตุ 27) -                           -                          -                          6,400,000           (6,400,000)          -                               -                          -                          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 250,000,000        1,000,000           -                          16,400,000         (80,297,093)        187,102,907            (20)                      187,102,887       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 - ตำมที่รำยงำนไว้เดิม 250,000,000        1,000,000           -                          16,400,000         74,649,826         342,049,826            (20)                      342,049,806       
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
    เก่ียวกบัรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ (หมายเหตุ 4) -                           -                          -                          -                          (154,946,919)      (154,946,919)           -                          (154,946,919)      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 - หลงัปรับปรุง 250,000,000        1,000,000           -                          16,400,000         (80,297,093)        187,102,907            (20)                      187,102,887       
ก าไรส าหรับปี -                           -                          -                          -                          103,519,194       103,519,194            11                       103,519,205       
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                          -                          -                          1,084,835           1,084,835                -                          1,084,835           
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                          -                          -                          104,604,029       104,604,029            11                       104,604,040       
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                           -                          -                          -                          (90,000,000)        (90,000,000)             -                          (90,000,000)        
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุ (หมายเหตุ 26) 220,000,000        -                          1,176,311,291    -                          -                          1,396,311,291         -                          1,396,311,291    
ส ารองตามกฎหมาย  (หมายเหตุ 27) -                           -                          -                          5,320,000           (5,320,000)          -                               -                          -                          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 470,000,000        1,000,000           1,176,311,291    21,720,000         (71,013,064)        1,598,018,227         (9)                        1,598,018,218    

-                           -                          -                          -                          -                          -                               -                          -                          
-                           -                          -                          -                          -                          -                               -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

162 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
(เดิมช่ือ “บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั”)
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

ส่วนของผูมี้
รวม ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี

ทนุเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ ส่วนของผูถื้อหุน้ อ านาจควบคุม รวม
และเรียกช าระ หุน้บริุมสิทธิ หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 - ตำมที่รำยงำนไว้เดิม 200,000,000        1,000,000           -                          10,000,000         90,816,573         301,816,573            29                       301,816,602       
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
    เก่ียวกบัรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ (หมายเหตุ 4) -                           -                          -                          -                          (113,261,358)      (113,261,358)           -                          (113,261,358)      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2560 - หลงัปรับปรุง 200,000,000        1,000,000           -                          10,000,000         (22,444,785)        188,555,215            29                       188,555,244       
ก าไรส าหรับปี -                           -                          -                          -                          17,916,951         17,916,951              (49)                      17,916,902         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                          -                          -                          630,741              630,741                   -                          630,741              
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                          -                          -                          18,547,692         18,547,692              (49)                      18,547,643         
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                           -                          -                          -                          (70,000,000)        (70,000,000)             -                          (70,000,000)        
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุ (หมายเหตุ 26) 50,000,000          -                          -                          -                          -                          50,000,000              -                          50,000,000         
ส ารองตามกฎหมาย  (หมายเหตุ 27) -                           -                          -                          6,400,000           (6,400,000)          -                               -                          -                          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 250,000,000        1,000,000           -                          16,400,000         (80,297,093)        187,102,907            (20)                      187,102,887       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 - ตำมที่รำยงำนไว้เดิม 250,000,000        1,000,000           -                          16,400,000         74,649,826         342,049,826            (20)                      342,049,806       
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
    เก่ียวกบัรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ (หมายเหตุ 4) -                           -                          -                          -                          (154,946,919)      (154,946,919)           -                          (154,946,919)      
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2561 - หลงัปรับปรุง 250,000,000        1,000,000           -                          16,400,000         (80,297,093)        187,102,907            (20)                      187,102,887       
ก าไรส าหรับปี -                           -                          -                          -                          103,519,194       103,519,194            11                       103,519,205       
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                           -                          -                          -                          1,084,835           1,084,835                -                          1,084,835           
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                           -                          -                          -                          104,604,029       104,604,029            11                       104,604,040       
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                           -                          -                          -                          (90,000,000)        (90,000,000)             -                          (90,000,000)        
ออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุ (หมายเหตุ 26) 220,000,000        -                          1,176,311,291    -                          -                          1,396,311,291         -                          1,396,311,291    
ส ารองตามกฎหมาย  (หมายเหตุ 27) -                           -                          -                          5,320,000           (5,320,000)          -                               -                          -                          
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 470,000,000        1,000,000           1,176,311,291    21,720,000         (71,013,064)        1,598,018,227         (9)                        1,598,018,218    

-                           -                          -                          -                          -                          -                               -                          -                          
-                           -                          -                          -                          -                          -                               -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
(เดิมช่ือ “บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั”)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ รวม
และเรียกช าระ หุ้นบริุมสิทธิ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 - ตำมทีร่ำยงำนไว้เดิม 200,000,000             1,000,000                 -                                10,000,000               90,816,573       301,816,573             
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
    เก่ียวกบัรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ (หมายเหตุ 4) -                                -                                -                                -                                (113,261,358)    (113,261,358)            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2560 - หลงัปรับปรุง 200,000,000             1,000,000                 -                                10,000,000               (22,444,785)      188,555,215             
ก าไรส าหรับปี -                                -                                -                                -                                17,916,951       17,916,951               
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                -                                -                                -                                630,741            630,741                    
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                -                                -                                -                                18,547,692       18,547,692               
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                                -                                -                                -                                (70,000,000)      (70,000,000)              
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (หมายเหตุ 26) 50,000,000               -                                -                                -                                -                        50,000,000               
ส ารองตามกฎหมาย  (หมายเหตุ 27) -                                -                                -                                6,400,000                 (6,400,000)        -                                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 250,000,000             1,000,000                 -                                16,400,000               (80,297,093)      187,102,907             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 - ตำมทีร่ำยงำนไว้เดิม 250,000,000             1,000,000                 -                                16,400,000               74,649,826       342,049,826             
ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
    เก่ียวกบัรายไดจ้ากสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ (หมายเหตุ 4) -                                -                                -                                -                            (154,946,919)    (154,946,919)            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 - หลงัปรับปรุง 250,000,000             1,000,000                 -                                16,400,000               (80,297,093)      187,102,907             
ก าไรส าหรับปี -                                -                                -                                -                                103,519,194     103,519,194             
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                                -                                -                                -                                1,084,835         1,084,835                 
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                                -                                -                                -                                104,604,029     104,604,029             
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                                -                                -                                -                                (90,000,000)      (90,000,000)              
ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (หมายเหตุ 26) 220,000,000             -                                1,176,311,291          -                                -                        1,396,311,291          
ส ารองตามกฎหมาย  (หมายเหตุ 27) -                                -                                -                                5,320,000                 (5,320,000)        -                                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 470,000,000             1,000,000                 1,176,311,291          21,720,000               (71,013,064)      1,598,018,227          

-                                -                                -                                -                                -                        -                                
-                                -                                -                                -                                -                        -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

164 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
(เดิมช่ือ “บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั”)
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษี 104,901,499       18,595,384         103,681,938       17,916,951         
รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 118,190,294       100,877,917       81,156,901         88,012,888         
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (2,582,428)          1,487,399           (174,169)             209,730              
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (โอนกลบั) 1,211,578           (576,946)             -                          -                          
   ก าไรจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น (1,126,855)          (288,289)             (123,537)             -                          
   ก าไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนระยะสั้น -                          (17,740)               -                          -                          
   ตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 420,965              40,529                344,980              40,529                
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 5,880,550           3,454,323           1,404,510           1,422,346           
   ดอกเบ้ียรับ (1,095,233)          (407,598)             (611,886)             (141,912)             
   ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 2,278,969           9,877,680           (136,509,378)      (55,203,269)        
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 29,776,492         27,940,083         29,931,702         27,847,690         
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 257,855,831       160,982,742       79,101,061         80,104,953         
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (1,575,063)          (3,159,398)          (9,376,547)          30,889,327         
   สินคา้คงเหลือ 167,835              2,848,114           -                          -                          
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (4,704,506)          5,220,324           (2,491,066)          4,543,034           
   เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 200,000              (300,000)             200,000              (300,000)             
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 3,096,051           (7,261,451)          22,382,110         (7,213,474)          
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 134,095              4,775,600           (314,062,895)      (89,289,777)        
   รายไดร้อการรับรู้ 67,443,971         113,740,930       -                          -                          
   เจา้หน้ีสญัญาเช่าทางการเงิน (109,364)             4,754,688           (776,838)             1,062,351           
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 6,709,317           1,542,586           388,873              (1,557,453)          
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานจ่าย (1,237,020)          (123,780)             (450,000)             -                          
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน    1,626,244           (20,783,583)        (1,413,023)          (30,991,304)        
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 329,607,391       262,236,772       (226,498,325)      (12,752,343)        
   เงินสดจ่ายดอกเบ้ีย (29,345,492)        (27,510,641)        (29,500,702)        (27,418,248)        
   เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (4,876,909)          (9,543,414)          (4,437,570)          (9,433,914)          
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 295,384,990       225,182,717       (260,436,597)      (49,604,505)        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนชัว่คราวเพ่ิมข้ึน (516,380,317)      -                          (259,000,000)      -                          
เงินสดรับจากการขายหน่วยลงทุน 446,144,594       202,288,289       75,123,537         -                          
เงินสดจ่ายซ้ือหน่วยลงทุน (375,000,000)      (272,000,000)      (75,000,000)        -                          
เงินสดจ่ายค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          (10,000,000)        (5,999,970)          
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ -                          -                          4,648,048           -                          
เงินสดจ่ายซ้ืออสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                          -                          (37,952,035)        (274,641,635)      
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (86,650,375)        (356,819,266)      (3,236,117)          (24,009,940)        
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                          -                          54,766                -                          
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (45,796)               (342,300)             -                          (342,300)             
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          140,000,000       130,000,000       
รับดอกเบ้ีย 927,859              400,117              507,927              142,219              
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (531,004,035)      (426,473,160)      (164,853,874)      (174,851,626)      
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้น 300,000,000       590,000,000       420,000,000       590,000,000       
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้น (450,000,000)      (490,000,000)      (570,000,000)      (490,000,000)      
เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาว 47,000,000         183,000,000       47,000,000         183,000,000       
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (676,000,000)      (54,000,000)        (676,000,000)      (54,000,000)        
เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน 1,442,000,000    50,000,000         1,442,000,000    50,000,000         
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายทางตรงในการเสนอขายหุ้น (45,688,709)        -                          (45,688,709)        -                          
จ่ายเงินปันผล (90,000,000)        (70,000,000)        (90,000,000)        (70,000,000)        
เงนิสดสุทธิจำกกจิกรรมจัดหำเงนิ 527,311,291       209,000,000       527,311,291       209,000,000       
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 291,692,246       7,709,557           102,020,820       (15,456,131)        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 75,636,869         67,927,312         27,183,114         42,639,245         
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยปี 367,329,115       75,636,869         129,203,934       27,183,114         

-                          -                          -                          -                          
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   เจา้หน้ีอ่ืนลดลงจากการซ้ืออาคารและอุปกรณ์ (12,580,472)        (79,255,634)        (13,025,596)        (66,124,176)        
   ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
      - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,084,835           630,741              141,178              98,771                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายงานประจำาปี 2561166



 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 

บริษัท เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
(เดิมช่ือ “บริษัท เอสไอเอสบี จ ำกดั”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย ท่ีอยู่

ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 498/11 ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1) ถนนประชำอุทิศ แขวงวงั
ทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 
เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนำยน 2561 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนยำ้ยท่ีอยู่บริษทัฯกบักระทรวงพำณิชยเ์ป็นท่ี 498/12 
ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1) ถนนประชำอุทิศ แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 

 บริษทัฯเป็นผูรั้บใบอนุญำตให้จดัตั้งโรงเรียน “โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ กรุงเทพฯ” ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี 
498/11 ซ.รำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ1) แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร “โรงเรียน
นำนำชำติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ” ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ 4/5 หมู่ท่ี 5 ถนนหนำมแดง-บำงพลี ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอบำง
พลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร “โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ธนบุรี” ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี 138 ถนนรำชมนตรี แขวง
คลองขวำง เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร และ “โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์เอกมยั” ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี 154 
ซอยเอกมยั 14 ถนนสุขมุวทิ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 

 เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนำยน 2561 บริษทัฯได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกัดกับกระทรวง
พำณิชย ์และเปล่ียนช่ือจำก บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั เป็น บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) 

 ในระหว่ำงปี ตลำดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ไดรั้บหุ้นสำมญัของบริษทัฯเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอและเร่ิมซ้ือขำยในวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2561 

 
2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 
2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี           

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี                        
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 
งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 
งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

168 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 

บริษัท เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
(เดิมช่ือ “บริษัท เอสไอเอสบี จ ำกดั”) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวำคม 2561 
 

1. ข้อมูลทัว่ไป 
 บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย ท่ีอยู่

ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 498/11 ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1) ถนนประชำอุทิศ แขวงวงั
ทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 
เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนำยน 2561 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนยำ้ยท่ีอยู่บริษทัฯกบักระทรวงพำณิชยเ์ป็นท่ี 498/12 
ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1) ถนนประชำอุทิศ แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 

 บริษทัฯเป็นผูรั้บใบอนุญำตให้จดัตั้งโรงเรียน “โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ กรุงเทพฯ” ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี 
498/11 ซ.รำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ1) แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร “โรงเรียน
นำนำชำติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ” ซ่ึงตั้งอยูท่ี่ 4/5 หมู่ท่ี 5 ถนนหนำมแดง-บำงพลี ต ำบลบำงแกว้ อ ำเภอบำง
พลี จงัหวดัสมุทรปรำกำร “โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ธนบุรี” ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี 138 ถนนรำชมนตรี แขวง
คลองขวำง เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร และ “โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์เอกมยั” ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี 154 
ซอยเอกมยั 14 ถนนสุขมุวทิ เขตวฒันำ กรุงเทพมหำนคร 

 เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนำยน 2561 บริษทัฯได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทัมหำชนจ ำกัดกับกระทรวง
พำณิชย ์และเปล่ียนช่ือจำก บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั เป็น บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) 

 ในระหว่ำงปี ตลำดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ไดรั้บหุ้นสำมญัของบริษทัฯเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอและเร่ิมซ้ือขำยในวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2561 

 
2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 
2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี           

พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ลงวนัท่ี                        
11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 
งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 
งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
ก) บริษทัฯมีอ ำนำจควบคุมบริษทัย่อยและกิจกำรโรงเรียน ดงันั้น บริษทัฯจดัท ำ งบกำรเงินรวม

โดยรวมงบกำรเงินของบริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัฯ”) และ
บริษทัยอ่ยและกิจกำรโรงเรียน (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวำ่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน  
ช่ือโรงเรียน ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน 

   2561 2560 
   ร้อยละ ร้อยละ 
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ กรุงเทพฯ โรงเรียน ไทย 100.00 100.00 
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ สุวรรรภูมิ โรงเรียน ไทย 100.00 100.00 
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ ธนบุรี โรงเรียน ไทย 100.00 100.00 
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ เอกมยั โรงเรียน ไทย 100.00 - 
บริษทั เอสไอเอสบี ธนบุรี จ ำกดั ธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบั

โรงเรียนเอกชน 
ไทย 99.99 

 
99.99 

 

ข) บริษทัฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยหรือกิจกำรโรงเรียนได ้หำก
บริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใช้
อ ำนำจในกำรสั่งกำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค)  บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัยอ่ยและกิจกำรโรงเรียนมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่
วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยหรือกิจกำรโรงเรียนจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำร
ควบคุมบริษทัยอ่ยหรือกิจกำรโรงเรียนนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัย่อยและกิจกำรโรงเรียนได้จัดท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคัญ
เช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและกิจกำรโรงเรียน รำยกำรคำ้ระหวำ่งกนัท่ีมีสำระส ำคญั
ไดถู้กตดัออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของ
บริษทัยอ่ยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของก ำไรหรือ
ขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย และกำรร่วมค้ำตำมวิธี           
ส่วนไดเ้สีย 

 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
 ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
 ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบ
กำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบั
กำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำ
ถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินทีม่ีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิม
ในหรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2562 
สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบ
กำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำร
ใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่ำว
ส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั อย่ำงไรก็ตำม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริกำรโฆษณำ 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

170 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 
 ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 
 ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำน

กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบ
กำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงและอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบั
กำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำ
ถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 

ข. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินทีม่ีรอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิม
ในหรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2562 
สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ  ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบ
กำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำร
ใหแ้นวปฏิบติัทำงบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือว่ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่ำว
ส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั อย่ำงไรก็ตำม 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้กำรเปล่ียนแปลงหลกักำรส ำคญั สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมำตรฐำนกำรบญัชีและกำรตีควำมมำตรฐำนกำร
บญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รำยได ้- รำยกำรแลกเปล่ียนเก่ียวกบั

บริกำรโฆษณำ 

 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำง
อสังหำริมทรัพย ์

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 
(ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ 

กิจกำรตอ้งใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ทุกสัญญำ ยกเวน้
สัญญำท่ีอยูใ่นขอบเขตของมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัอ่ืน มำตรฐำนฉบบัน้ีไดก้ ำหนดหลกักำร 5 ขั้นตอน
ส ำหรับกำรรับรู้รำยได้ท่ีเกิดข้ึนจำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ โดยกิจกำรจะรับรู้รำยได้ในจ ำนวนเงินท่ี
สะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจกำรคำดว่ำจะมีสิทธิไดรั้บจำกกำรแลกเปล่ียนสินคำ้หรือบริกำรท่ีไดส่้ง
มอบให้แก่ลูกค้ำ และก ำหนดให้กิจกำรต้องใช้ดุลยพินิจและพิจำรณำขอ้เท็จจริงและเหตุกำรณ์ท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งหมดในกำรพิจำรณำตำมหลกักำรในแต่ละขั้นตอน  

ในระหว่ำงปี 2561 บริษทัฯไดต้ดัสินใจน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยได้
จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้มำถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบกำรเงินงวด
ก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบเพื่อสะทอ้นผลของกำรเปล่ียนแปลงขำ้งตน้ ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลง
นโยบำยบญัชีดงักล่ำวแสดงอยูใ่นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 4 

 

ค. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินที่
มีรอบระยะเวลำบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวนัที ่1 มกรำคม 2563 
ในระหวำ่งปีปัจจุบนั สภำวชิำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำง
กำรเงิน ประกอบดว้ยมำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำน จ ำนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 16 กำรป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยตรำสำรทุน 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและ
กำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำก
ประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร 
(Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวธีิกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึง
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนว
ปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

 
 
4.  ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

มำถือปฏิบัติก่อนวนัทีม่ีผลบังคับใช้ 
ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 ในระหว่ำงปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยได้
เปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเก่ียวกบักำรรับรู้ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้เป็นรับรู้รำยไดค้่ำธรรมเนียมแรก
เขำ้ตำมประมำณกำรระยะเวลำเรียนของนกัเรียนแต่ละโรงเรียน ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว
แสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จ มีดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

172 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มดงักล่ำวขำ้งตน้ ก ำหนดหลกักำรเก่ียวกบักำรจดัประเภทและ
กำรวดัมูลค่ำเคร่ืองมือทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรมหรือรำคำทุนตัดจ ำหน่ำยโดยพิจำรณำจำก
ประเภทของตรำสำรทำงกำรเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำและแผนธุรกิจของกิจกำร 
(Business Model) หลกักำรเก่ียวกบัวธีิกำรค ำนวณกำรดอ้ยค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินโดยใชแ้นวคิด
ของผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน และหลกักำรเก่ียวกบักำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง รวมถึง
กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน และเม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท ำให้มำตรฐำนกำรบญัชี กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี และแนว
ปฏิบติัทำงกำรบญัชีบำงฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผลกระทบท่ีอำจมีต่องบกำรเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ำมำตรฐำนกลุ่มดงักล่ำวมำถือปฏิบติั 

 
 
4.  ผลสะสมจำกกำรเปลีย่นแปลงนโยบำยกำรบัญชีเน่ืองจำกกำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่

มำถือปฏิบัติก่อนวนัทีม่ีผลบังคับใช้ 
ตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 3 ในระหว่ำงปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยได้
เปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชีเก่ียวกบักำรรับรู้ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้เป็นรับรู้รำยไดค้่ำธรรมเนียมแรก
เขำ้ตำมประมำณกำรระยะเวลำเรียนของนกัเรียนแต่ละโรงเรียน ผลสะสมของกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว
แสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
จ ำนวนเงินของรำยกำรปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรำยกำรในงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จ มีดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(หน่วย:  พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ณ วนัท่ี                    

31 ธนัวำคม 2560 
ณ วนัท่ี                             

1 มกรำคม 2560 
ณ วนัท่ี                    

31 ธนัวำคม 2560 
ณ วนัท่ี                             

1 มกรำคม 2560 
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ      
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียลดลง - - (72,364)  (89,599) 
เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียลดลง (2,656) - (2,656) - 
ประมำณกำรหน้ีสินของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึก
โดยวิธีส่วนไดเ้สียเพ่ิมข้ึน 

 
- 

 
- 79,927 23,662 

รำยไดร้อกำรรับรู้ท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปีเพ่ิมข้ึน 41,900 32,611 - - 
รำยไดร้อกำรรับรู้เพ่ิมข้ึน 110,391 80,650 - - 
ก ำไรสะสมลดลง (154,947) (113,261) (154,947) (113,261) 

 
 

(หน่วย: พนับำท) 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
ก ำไรขำดทุน:   
รำยไดค้่ำธรรมเนียมทำงกำรศึกษำและบริกำรลดลง (39,030) - 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนตำมวธีิส่วนไดเ้สียลดลง (2,656) (41,686) 
ก ำไรสุทธิลดลง (41,686) (41,686) 
ก ำไรต่อหุ้น (บำท)   
ก ำไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำนลดลง (0.09) (0.09) 

 

รำยกำรปรับปรุงขำ้งตน้มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี  

- รำยไดค้่ำธรรมเนียมแรกเขำ้ บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจำรณำรับรู้ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้เป็นรับรู้
รำยไดค้่ำธรรมเนียมแรกเขำ้ตำมประมำณกำรระยะเวลำเรียนของนกัเรียนแต่ละโรงเรียน 

 

5. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ  
5.1 กำรรับรู้รำยได้ 
 รายได้ค่าธรรมเนียมทางการศึกษา 

 รำยไดค้่ำธรรมเนียมและรำยไดค้่ำอำหำรรับรู้เป็นรำยไดต้ำมระยะเวลำของหลกัสูตร  

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

173บริษัท เอสไอเอสบี จำ�กัด (มห�ชน)        sisb.ac.th\\



 

 รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

 รำยไดค้่ำธรรมเนียมแรกเขำ้รับรู้รำยไดต้ำมประมำณกำรระยะเวลำเรียนของนกัเรียนแต่ละโรงเรียน 

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

 รำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นรำยไดต้ำมเกณฑเ์ส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้ 

 ขายสินค้า 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นนยัส ำคญัของควำม
เป็นเจำ้ของสินคำ้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 

 ดอกเบีย้รับ 
 ดอกเบ้ียถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

5.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี

สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีได้มำและไม่มี
ขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

5.3 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

ข) เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวธีิส่วนไดเ้สีย  

ค) เงินลงทุนในบริษทัย่อยและกำรร่วมคำ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี
ส่วนไดเ้สีย  

 มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน 

 บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

 เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน
ถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

174 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 

 รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

 รำยไดค้่ำธรรมเนียมแรกเขำ้รับรู้รำยไดต้ำมประมำณกำรระยะเวลำเรียนของนกัเรียนแต่ละโรงเรียน 

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

 รำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นรำยไดต้ำมเกณฑเ์ส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้ 

 ขายสินค้า 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นนยัส ำคญัของควำม
เป็นเจำ้ของสินคำ้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ 

 ดอกเบีย้รับ 
 ดอกเบ้ียถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

5.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี

สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีได้มำและไม่มี
ขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

5.3 เงินลงทุน 
ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคำ้แสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมของ

หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

ข) เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวธีิส่วนไดเ้สีย  

ค) เงินลงทุนในบริษทัย่อยและกำรร่วมคำ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธี
ส่วนไดเ้สีย  

 มูลค่ำยุติธรรมของหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำน 

 บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัในกำรค ำนวณตน้ทุนของเงินลงทุน  

 เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนผลต่ำงระหวำ่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่ำตำมบญัชีของเงินลงทุน
ถูกบนัทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 

 

5.4 ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
 ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนแสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัฯบนัทึกค่ำเผื่อหน้ี

สงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง
โดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเก็บเงินและกำรวเิครำะห์อำยหุน้ี  

5.5 สินค้ำคงเหลือ 
 สินคำ้คงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเขำ้ก่อน ออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่

รำคำใดจะต ่ำกวำ่  
5.6 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวมต้นทุนกำรท ำ

รำยกำร หลงัจำกนั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำ
สะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณ ดงัน้ี 
อำคำร  3, 19.5, 20, 28, 28.5 ปี 
ส่วนปรับปรุงท่ีดินและส่วนปรับปรุงอำคำร  5 - 20 ปี 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน 

 บริษทัฯรับรู้ผลต่ำงระหวำ่งจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์
ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในปีท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 

5.7 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 
 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และ

ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดงัน้ี 
อำคำร  3, 19.5, 20, 28, 28.5 ปี 
ส่วนปรับปรุงท่ีดินและส่วนปรับปรุงอำคำร  5 - 20 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์  5 ปี 
ยำนพำหนะ  5 ปี 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรำยกำรอำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบญัชีเม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้น
ออกจำกบญัชี 

5.8 ต้นทุนกำรกู้ยืม 
 ตน้ทุนกำรกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนใน

กำรแปลงสภำพให้พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพยน์ั้นจะ
อยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตำมท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนกำรกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีเกิด
รำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตำมรำคำทุน ภำยหลงักำรรับรู้
รำยกำรเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ย
ค่ำสะสม  (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรให้ประโยชน์จ ำกดัอยำ่งมีระบบตลอด
อำยกุำรใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือ
มีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัด
จ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วน
ของก ำไรขำดทุน 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์มีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ 5 ปี 

5.10 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือ
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคัญ 
กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

176 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรำยกำรอำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบญัชีเม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดว่ำจะ
ไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือ
ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้น
ออกจำกบญัชี 

5.8 ต้นทุนกำรกู้ยืม 
 ตน้ทุนกำรกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นกำรไดม้ำ กำรก่อสร้ำง หรือกำรผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนใน

กำรแปลงสภำพให้พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกวำ่สินทรัพยน์ั้นจะ
อยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตำมท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนกำรกู้ยืมอ่ืนถือเป็นค่ำใช้จ่ำยในงวดท่ีเกิด
รำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่ำตัดจ ำหน่ำย 
บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตำมรำคำทุน ภำยหลงักำรรับรู้
รำยกำรเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ย
ค่ำสะสม  (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอำยกุำรให้ประโยชน์จ ำกดัอยำ่งมีระบบตลอด
อำยกุำรใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือ
มีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรด้อยค่ำ บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัด
จ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วน
ของก ำไรขำดทุน 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์มีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ 5 ปี 

5.10 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือ
ถูกบริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออก
เสียงโดยทำงตรงหรือทำงอ้อมซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคัญ 
กรรมกำรหรือพนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

 

 

5.11 สัญญำเช่ำระยะยำว 
สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ได้โอน
ไปใหก้บัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำแลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำ
กวำ่ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหกัค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำย
จะบนัทึกในส่วนของก ำไรขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินจะคิด
ค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ  

สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กับผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนรับรู้เป็น
ค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรขำดทุนตำมวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

5.12 เงินตรำต่ำงประเทศ 
บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำ
แลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอัตรำแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำร
ด ำเนินงำน 

5.13 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 
ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน อำคำร
และอุปกรณ์ อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนหรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อย
หำกมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยด์งักล่ำวอำจด้อยค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำเม่ือ
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี มูลค่ำท่ี
คำดว่ำจะได้รับคืนหมำยถึง มูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำยของสินทรัพย์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรขำดทุน  

 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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5.14 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือ
เกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี

พนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำม
กฎหมำยแรงงำน และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนกังำนอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่ำเงิน
ชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน นอกจำกนั้น บริษทัฯจดั
ให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน ไดแ้ก่ โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบ
ก ำหนดระยะเวลำ 

บริษทัฯค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน และโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน โดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit 
Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

5.15 ประมำณกำรหนีสิ้น 
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำก
เหตุกำรณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสำมำรถ
ประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

178 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 

5.14 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือ
เกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 
 บริษทัฯและบริษทัย่อยและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ี

พนกังำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบใหเ้ป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุน
ส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีต้องจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำม
กฎหมำยแรงงำน และตำมโครงกำรผลตอบแทนพนกังำนอ่ืนๆ ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่ำเงิน
ชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน นอกจำกนั้น บริษทัฯจดั
ให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน ไดแ้ก่ โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบ
ก ำหนดระยะเวลำ 

บริษทัฯค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน และโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนกังำน โดยใชว้ธีิคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit 
Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระได้ท ำกำรประเมินภำระผูกพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัย ส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

5.15 ประมำณกำรหนีสิ้น 
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำก
เหตุกำรณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสำมำรถ
ประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

 
 

 

5.16 ภำษีเงินได้  
ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยให้แก่หน่วยงำนจดัเก็บภำษี
ของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชี
ของสินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุก
รำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้ักภำษี รวมทั้งผล
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมี
ก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำง
ภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำ
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ี
เกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้น  

5.17 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 
 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อ

โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย                  
(ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง
ในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้อง
ก ำหนดใหต้อ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได้     
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมำณมูลค่ำยุติธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละ

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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สถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีจะ               
วดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินใน                    
งบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณ
ข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำร
ระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

6. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ    
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมี
ดงัน้ี 

สัญญำเช่ำ  
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำวำ่เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำกำรเงิน ฝ่ำยบริหำร
ได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษัทฯและ              
บริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม่ 

ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำร
ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของ
หน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 

สถำนกำรณ์ และพยำยำมใช้ข้อมูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีจะ               
วดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดับชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินใน                    
งบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วำ่จะเป็นขอ้มูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณ
ข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำร
ระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

6. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีทีส่ ำคัญ 
ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ    
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรดงักล่ำวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมี
ดงัน้ี 

สัญญำเช่ำ  
ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำวำ่เป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำกำรเงิน ฝ่ำยบริหำร
ได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำบริษัทฯและ              
บริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำวแลว้หรือไม ่

ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้
ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำร
ผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของ
หน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 
 

 

มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ท่ีไม่มี               
กำรซ้ือขำยในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำไดใ้นตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใช้ดุลยพินิจใน
กำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดังกล่ำว โดยใช้เทคนิคและแบบจ ำลอง                    
กำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจ ำลองไดม้ำจำกกำรเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลำด 
โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงทำงด้ำนเครดิต (ทั้ งของธนำคำรฯ และคู่สัญญำ) สภำพคล่อง ข้อมูล
ควำมสัมพนัธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว กำรเปล่ียนแปลง
ของสมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรมท่ีแสดงอยู่
ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน และค่ำเส่ือมรำคำ 
ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ และอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นตอ้งท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใชง้ำนของอำคำรและอุปกรณ์ 
และอสังหำริมทรัพยเ์พ่ือกำรลงทุน และตอ้งทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมี
กำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของอำคำรและอุปกรณ์ และอสังหำริมทรัพยเ์พื่อ
กำรลงทุน ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน              
ต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย์นั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวข้องกับ                   
กำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน
ของพนักงำน 
หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนและตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำว
อ่ืนของพนกังำนประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำง ๆในกำร
ประมำณกำรนั้ น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำร
เปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

181บริษัท เอสไอเอสบี จำ�กัด (มห�ชน)        sisb.ac.th\\



 

7. รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 
7.1 กำรจ ำแนกรำยได้  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ประเภทของสินค้ำหรือบริกำร     
รำยไดค้่ำธรรมเนียมทำงกำรศึกษำและบริกำร 923,980 730,836 - - 
รำยไดค้่ำเช่ำและบริกำร - - 181,364 172,663 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอุปกรณ์กำรศึกษำ 8,476 7,205 - - 
รำยไดอ่ื้น 14,897 8,309 5,412 15,126 
รวมรำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 947,353 746,350 186,776 187,789 
จงัหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้     
รับรู้รำยได ้ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 23,373 15,514 5,412 15,126 
รับรู้รำยไดต้ลอดช่วงเวลำหน่ึง 923,980 730,836 181,364 172,663 
รวมรำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 947,353 746,350 186,776 187,789 

 

7.2 รำยได้ที่รับรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัยอดคงเหลือตำมสัญญำ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม)่ 
รำยไดท่ี้รับรู้ท่ีเคยรวมอยูใ่นยอดยกมำของหน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ 393,068 305,128 

 
 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

182 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 

7. รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 
7.1 กำรจ ำแนกรำยได้  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ประเภทของสินค้ำหรือบริกำร     
รำยไดค้่ำธรรมเนียมทำงกำรศึกษำและบริกำร 923,980 730,836 - - 
รำยไดค้่ำเช่ำและบริกำร - - 181,364 172,663 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอุปกรณ์กำรศึกษำ 8,476 7,205 - - 
รำยไดอ่ื้น 14,897 8,309 5,412 15,126 
รวมรำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 947,353 746,350 186,776 187,789 
จงัหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้     
รับรู้รำยได ้ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 23,373 15,514 5,412 15,126 
รับรู้รำยไดต้ลอดช่วงเวลำหน่ึง 923,980 730,836 181,364 172,663 
รวมรำยไดจ้ำกสญัญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 947,353 746,350 186,776 187,789 

 

7.2 รำยได้ที่รับรู้ทีเ่กีย่วข้องกบัยอดคงเหลือตำมสัญญำ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม)่ 
รำยไดท่ี้รับรู้ท่ีเคยรวมอยูใ่นยอดยกมำของหน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ 393,068 305,128 

 
 
 
 
 
 
 

 

7.3 รำยได้ทีค่ำดว่ำจะรับรู้ส ำหรับภำระทีย่งัปฏิบัติไม่เสร็จส้ิน 
 รำยไดท่ี้คำดวำ่จะรับรู้ในอนำคตส ำหรับภำระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ินของสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ท่ีมีอยู ่ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม)่ 
ภำยใน 1 ปี 470,693 393,068 
มำกกวำ่ 1 ปี  142,489 152,670 
 613,182 545,738 

8. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ของบริษทัฯและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

ช่ือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ควำมสัมพนัธ์ 
บริษทั เอสไอเอสบี ธนบุรี จ ำกดั บริษทัยอ่ย 
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ กรุงเทพฯ กิจกำรโรงเรียน 

โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ สุวรรรภูมิ กิจกำรโรงเรียน 

โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ ธนบุรี กิจกำรโรงเรียน 

โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ เอกมยั กิจกำรโรงเรียน 

บริษทั เอสไอเอสบี สิริ จ ำกดั กำรร่วมคำ้ 
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ เชียงใหม่ กิจกำรโรงเรียนของบริษทั เอสไอเอสบี สิริ 

บริษทั แอม อินเตอร์เนชัน่แนล จ ำกดั มีผูถื้อหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั 
กองทุนส่วนบุคคลของญำติกรรมกำรบริษทั ญำติของกรรมกำรบริษทั 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคัญกับบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน 
รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑ์ตำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

183บริษัท เอสไอเอสบี จำ�กัด (มห�ชน)        sisb.ac.th\\



 

(หน่วย: พนับำท)  
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน                 
เฉพำะกิจกำร  

 2561 2560 2561 2560 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ไดต้ดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
รำยไดค้่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรับ - - 60,985 58,340 ตำมรำคำท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 
รำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำรรับ - - 119,548 113,327 ตำมรำคำท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 
รำยไดค้่ำบริกำรสำธำรณูปโภค - - 4,000 11,426 ตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่ำย - - 411 - ตำมรำคำท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 
รำยกำรธุรกจิกบักำรร่วมค้ำ      
รำยไดจ้ำกกำรขำยอุปกรณ์กำรศึกษำ 236 253 - - ตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
รำยไดจ้ำกค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรับ 831 996 831 996 ตำมรำคำท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 
รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั      
ซ้ืออุปกรณ์ 80 364 - 8 รำคำตลำด 
ดอกเบ้ียจ่ำย 256 243 256 243 ตำมอตัรำท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 

  ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
และ 2560 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หมำยเหต ุ11) 
    

   บริษทัยอ่ย - - 13,036 3,694 
   กำรร่วมคำ้ 424 530 378 228 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   424 530 13,414 3,922 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หมำยเหต ุ20) 
    

   บริษทัยอ่ย - - 3,530 314,035 
   กำรร่วมคำ้ 521 728 522 - 
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 78 - 78 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   521 806 4,052 314,113 
เงนิกู้ยืมระยะส้ัน - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 19)     
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 10,000 - 10,000 
รวมเงินกูย้มืระยะสั้น - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   - 10,000 - 10,000 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

184 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 

(หน่วย: พนับำท)  
 

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน                 
เฉพำะกิจกำร  

 2561 2560 2561 2560 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ไดต้ดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
รำยไดค้่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรับ - - 60,985 58,340 ตำมรำคำท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 
รำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำรรับ - - 119,548 113,327 ตำมรำคำท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 
รำยไดค้่ำบริกำรสำธำรณูปโภค - - 4,000 11,426 ตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียจ่ำย - - 411 - ตำมรำคำท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 
รำยกำรธุรกจิกบักำรร่วมค้ำ      
รำยไดจ้ำกกำรขำยอุปกรณ์กำรศึกษำ 236 253 - - ตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
รำยไดจ้ำกค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรับ 831 996 831 996 ตำมรำคำท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 
รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั      
ซ้ืออุปกรณ์ 80 364 - 8 รำคำตลำด 
ดอกเบ้ียจ่ำย 256 243 256 243 ตำมอตัรำท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 

  ยอดคงคำ้งระหวำ่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
และ 2560 มีรำยละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หมำยเหต ุ11) 
    

   บริษทัยอ่ย - - 13,036 3,694 
   กำรร่วมคำ้ 424 530 378 228 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   424 530 13,414 3,922 
เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

(หมำยเหต ุ20) 
    

   บริษทัยอ่ย - - 3,530 314,035 
   กำรร่วมคำ้ 521 728 522 - 
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 78 - 78 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   521 806 4,052 314,113 
เงนิกู้ยืมระยะส้ัน - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั (หมำยเหตุ 19)     
   กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 10,000 - 10,000 
รวมเงินกูย้มืระยะสั้น - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   - 10,000 - 10,000 

 

เงินกู้ยืมระยะส้ันกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
ยอดคงคำ้งของเงินกูย้ืมระยะสั้นระหว่ำงบริษทัฯกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 
และ 2560 และกำรเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่ำวมีรำยละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ    ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม   31 ธนัวำคม 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง 2561 
ญำติของกรรมกำรบริษทัฯ 10,000 10,000 (20,000) - 

 ณ วนัท่ี  31 ธนัวำคม 2560 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นตัว๋แลกเงินท่ีไม่มีหลกัทรัพย์
ค  ้ำประกนัและมีก ำหนดช ำระคืนภำยใน 6 เดือน นบัจำกวนัท่ีออกตัว๋ โดยคิดดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 3.15 
ต่อปี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ยอดคงเหลือ    ยอดคงเหลือ  
 ณ วนัท่ี   ณ วนัท่ี 
 31 ธนัวำคม   31 ธนัวำคม 

ลกัษณะควำมสมัพนัธ์ 2560 เพ่ิมข้ึน ลดลง 2561 
ญำติของกรรมกำรบริษทัฯ 10,000 10,000 (20,000) - 
บริษทัยอ่ย - 120,000 (120,000) - 
รวม 10,000 130,000 (140,000) - 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เงินกูย้ืมระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นตัว๋แลกเงินท่ีไม่มีหลกัทรัพย์
ค  ้ำประกนัและมีก ำหนดช ำระคืนภำยใน 6 เดือน นบัจำกวนัท่ีออกตัว๋ โดยคิดดอกเบ้ียอตัรำร้อยละ 3.15 
ต่อปี 

 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 
 ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์

พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั ดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 52,661 50,538 21,650 22,730 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 3,072 1,948 1,761 1,335 
รวม 55,733 52,486 23,411 24,065 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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 กำรค ้ำประกนัโดยกรรมกำรของบริษทัฯ 

  ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 19 และ 22 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินและ
เงินกูย้มืระยะยำวค ้ำประกนัโดยกรรมกำรของบริษทัฯ 

9. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 567 650 240 240 
เงินฝำกธนำคำร 366,762 74,987 128,964 26,943 
รวม 367,329 75,637 129,204 27,183 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เงินฝำกออมทรัพย์มีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.37 ถึง 0.375 ต่อปี 
(2560: ร้อยละ 0.37 ถึง 0.375 ต่อปี) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: ร้อยละ 0.37 ถึง 0.375 ต่อปี (2560: ร้อย
ละ 0.37 ถึง 0.375 ต่อปี)) 

10. เงินลงทุนช่ัวครำว 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 

หน่วยลงทุน - 70,018 - - 
เงินฝำกประจ ำท่ีมีอำยเุกินกวำ่ 3 เดือน 
แต่ไม่เกิน 1 ปี 516,380 - 259,000 - 

รวม 516,380 70,018 259,000 - 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เงินฝำกประจ ำมีอตัรำดอกเบ้ีย 1.65 และ 1.80 ต่อปี (2560: ไม่มี) 
 
 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

186 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 

 กำรค ้ำประกนัโดยกรรมกำรของบริษทัฯ 

  ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 19 และ 22 เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินและ
เงินกูย้มืระยะยำวค ้ำประกนัโดยกรรมกำรของบริษทัฯ 

9. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 567 650 240 240 
เงินฝำกธนำคำร 366,762 74,987 128,964 26,943 
รวม 367,329 75,637 129,204 27,183 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 เงินฝำกออมทรัพย์มีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.37 ถึง 0.375 ต่อปี 
(2560: ร้อยละ 0.37 ถึง 0.375 ต่อปี) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: ร้อยละ 0.37 ถึง 0.375 ต่อปี (2560: ร้อย
ละ 0.37 ถึง 0.375 ต่อปี)) 

10. เงินลงทุนช่ัวครำว 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 

หน่วยลงทุน - 70,018 - - 
เงินฝำกประจ ำท่ีมีอำยเุกินกวำ่ 3 เดือน 
แต่ไม่เกิน 1 ปี 516,380 - 259,000 - 

รวม 516,380 70,018 259,000 - 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 เงินฝำกประจ ำมีอตัรำดอกเบ้ีย 1.65 และ 1.80 ต่อปี (2560: ไม่มี) 
 
 
 
 
 
 
 

 

11. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 1,662 2,219 - - 
คำ้งช ำระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน  34,804 30,262 - - 
   3 - 6 เดือน 1,149 970 - - 
   6 - 12 เดือน 2,028 2,296 - - 
   มำกกวำ่ 12 เดือน 130 2,394 - 640 
รวม 39,773 38,141 - 640 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,453) (5,035) - (594) 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 37,320 33,106 - 46 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 364 217 364 70 
คำ้งช ำระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน  - 158 - 578 
   มำกกวำ่ 12 เดือน - - 700 280 
รวม 364 375 1,064 928 
หกั: ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - - (700) (280) 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 364 375 364 648 
ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีอ่ืน-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 60 155 13,050 3,274 
ลูกหน้ีอ่ืน-กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 283 233 109 5 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 343 388 13,159 3,279 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 38,027 33,869 13,523 3,973 

 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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12. สินค้ำคงเหลือ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
  

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุน    

ใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ-สุทธิ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

อุปกรณ์กำรศึกษำ 8,834 9,001 (1,244) (32) 7,590 8,969 

 

13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
13.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
มูลค่ำตำมบญัชีตำมวธีิ

ส่วนไดเ้สีย 
เงินปันผลที่บริษทัฯรับ

ระหวำ่งปี 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)    (ปรับปรุงใหม่)   
โรงเรียนนำนำชำติ
สิงคโปร์ กรุงเทพ 

 
1,000 

 
1,000 100.00 100.00 1,000 1,000 - - 110,000 130,000 

โรงเรียนนำนำชำติ
สิงคโปร์ สุวรรณภูมิ 1,000 1,000 100.00 100.00 1,000 1,000 - - - - 

บริษทั เอสไอเอสบี ธนบุรี 
จ ำกดั 1,000 1,000 99.99 99.99 1,000 1,000 - - - - 

โรงเรียนนำนำชำติ 
สิงคโปร์ ธนบุรี 337,575 240,286 100.00 100.00 337,575 240,286 361,876 238,998 30,000 - 

โรงเรียนนำนำชำติ
สิงคโปร์ เอกมยั 24,199 - 100.00 - 24,199 - 20,956 - - - 

รวม     364,774 243,286 382,832 238,998 140,000 130,000 

 

13.2 กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

1) ในระหว่ำงปี บริษทัฯได้โอนทรัพยสิ์นไปเป็นส่วนทุนของโรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ ธนบุรี 
มูลค่ำสุทธิประมำณ 97.3 ลำ้นบำท 

2) เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎำคม 2561 บริษทัฯได้รับใบอนุญำตให้จดัตั้งโรงเรียน “โรงเรียนนำนำชำติ
สิงคโปร์เอกมยั” (“กิจกำรโรงเรียน”) เพื่อด ำเนินธุรกิจหลกัเป็นโรงเรียนเอกชนจดัตั้งข้ึนเป็น
โรงเรียนตำมพระรำชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และบริษทัฯไดโ้อนเงินสดและทรัพยสิ์น
ไปเป็นส่วนทุนของโรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์เอกมยั มูลค่ำสุทธิประมำณ 24.2 ลำ้นบำท 

 

 

13.3 ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) 

 ในระหวำ่งปีบริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษทัย่อยตำมวิธีส่วนไดเ้สียใน          
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำก 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยใน

ระหวำ่งปี 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนจำกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

ในระหวำ่งปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 

รับระหวำ่งปี 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม่)     
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ กรุงเทพ 85,904 74,904 686 185 110,000 130,000 
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ 282 (7,176) 105 347 - - 
บริษทั เอสไอเอสบี ธนบุรี จ  ำกดั 318 (1,359) - - - - 
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ธนบุรี 55,586 (1,288) 3 - 30,000 - 
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์เอกมยั (3,301) - 58 - - - 
รวม 138,789 65,081 852 532 140,000 130,000 

 

13.4 บริษทัฯแสดงมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียท่ีมีมูลค่ำติดลบซ่ึงเกิดจำกกำร
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัย่อยภำยใต ้"ประมำณกำรหน้ีสินของเงินลงทุนในบริษทัย่อย
ซ่ึงบนัทึกดว้ยวธีิส่วนไดเ้สีย" มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
ช่ือบริษทั งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม)่ 

โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ กรุงเทพ 101,590 78,180 
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ สุวรรณภูมิ 6,836 7,223 
บริษทั เอสไอเอสบี ธนบุรี จ  ำกดั 80 398 
รวม 108,506 85,801 

 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

188 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 

12. สินค้ำคงเหลือ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
  

รำคำทุน 
รำยกำรปรับลดรำคำทุน    

ใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ-สุทธิ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

อุปกรณ์กำรศึกษำ 8,834 9,001 (1,244) (32) 7,590 8,969 

 

13 เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
13.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

บริษทั ทุนเรียกช ำระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
มูลค่ำตำมบญัชีตำมวธีิ

ส่วนไดเ้สีย 
เงินปันผลที่บริษทัฯรับ

ระหวำ่งปี 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)    (ปรับปรุงใหม่)   
โรงเรียนนำนำชำติ
สิงคโปร์ กรุงเทพ 

 
1,000 

 
1,000 100.00 100.00 1,000 1,000 - - 110,000 130,000 

โรงเรียนนำนำชำติ
สิงคโปร์ สุวรรณภูมิ 1,000 1,000 100.00 100.00 1,000 1,000 - - - - 

บริษทั เอสไอเอสบี ธนบุรี 
จ ำกดั 1,000 1,000 99.99 99.99 1,000 1,000 - - - - 

โรงเรียนนำนำชำติ 
สิงคโปร์ ธนบุรี 337,575 240,286 100.00 100.00 337,575 240,286 361,876 238,998 30,000 - 

โรงเรียนนำนำชำติ
สิงคโปร์ เอกมยั 24,199 - 100.00 - 24,199 - 20,956 - - - 

รวม     364,774 243,286 382,832 238,998 140,000 130,000 

 

13.2 กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

1) ในระหว่ำงปี บริษทัฯได้โอนทรัพยสิ์นไปเป็นส่วนทุนของโรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ ธนบุรี 
มูลค่ำสุทธิประมำณ 97.3 ลำ้นบำท 

2) เม่ือวนัท่ี 11 กรกฎำคม 2561 บริษทัฯได้รับใบอนุญำตให้จดัตั้งโรงเรียน “โรงเรียนนำนำชำติ
สิงคโปร์เอกมยั” (“กิจกำรโรงเรียน”) เพื่อด ำเนินธุรกิจหลกัเป็นโรงเรียนเอกชนจดัตั้งข้ึนเป็น
โรงเรียนตำมพระรำชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 และบริษทัฯไดโ้อนเงินสดและทรัพยสิ์น
ไปเป็นส่วนทุนของโรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์เอกมยั มูลค่ำสุทธิประมำณ 24.2 ลำ้นบำท 

 

 

13.3 ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) 

 ในระหวำ่งปีบริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในบริษทัย่อยตำมวิธีส่วนไดเ้สียใน          
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งก ำไร(ขำดทุน)จำก 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยใน

ระหวำ่งปี 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนจำกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย

ในระหวำ่งปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 

รับระหวำ่งปี 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม่)     
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ กรุงเทพ 85,904 74,904 686 185 110,000 130,000 
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ 282 (7,176) 105 347 - - 
บริษทั เอสไอเอสบี ธนบุรี จ  ำกดั 318 (1,359) - - - - 
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ธนบุรี 55,586 (1,288) 3 - 30,000 - 
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์เอกมยั (3,301) - 58 - - - 
รวม 138,789 65,081 852 532 140,000 130,000 

 

13.4 บริษทัฯแสดงมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียท่ีมีมูลค่ำติดลบซ่ึงเกิดจำกกำร
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัย่อยภำยใต ้"ประมำณกำรหน้ีสินของเงินลงทุนในบริษทัย่อย
ซ่ึงบนัทึกดว้ยวธีิส่วนไดเ้สีย" มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
ช่ือบริษทั งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม)่ 

โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ กรุงเทพ 101,590 78,180 
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ สุวรรณภูมิ 6,836 7,223 
บริษทั เอสไอเอสบี ธนบุรี จ  ำกดั 80 398 
รวม 108,506 85,801 

 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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14. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 
14.1 รำยละเอยีดของกำรร่วมค้ำ  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
กิจกำรท่ีควบคุม    มูลค่ำตำมบญัชี 

ร่วมกนั ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 
  31 

ธนัวำคม 
2561 

31 
ธนัวำคม 

2560 

31 
ธนัวำคม 

2561 

31 
ธนัวำคม 

2560 

31 
ธนัวำคม 

2561 

31 
ธนัวำคม 

2560 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)    (ปรับปรุงใหม่) 
ถือหุ้นโดยบริษทัฯ        
บริษทั เอสไอเอสบี 
สิริ จ ำกดั 

ลงทุนในกิจกำร
โรงเรียนเอกชน 

50 50 65,000 65,000 50,373 52,560 

รวม    65,000 65,000 50,373 52,560 

 

14.2 ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน)   
 ในระหวำ่งปีบริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ตำมวิธีส่วนไดเ้สียใน          

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกกำรร่วมคำ้

ในระหวำ่งปี 
ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนจำกกำรร่วมคำ้ระหวำ่งปี 

 2561 2560 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม่)   

บริษทั เอสไอเอสบี สิริ จ ำกดั (2,279) (9,878) 92 - 
รวม (2,279) (9,878) 92 - 

 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

190 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 

14. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 
 
14.1 รำยละเอยีดของกำรร่วมค้ำ  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
กิจกำรท่ีควบคุม    มูลค่ำตำมบญัชี 

ร่วมกนั ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงินลงทุน รำคำทุน ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 
  31 

ธนัวำคม 
2561 

31 
ธนัวำคม 

2560 

31 
ธนัวำคม 

2561 

31 
ธนัวำคม 

2560 

31 
ธนัวำคม 

2561 

31 
ธนัวำคม 

2560 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)    (ปรับปรุงใหม่) 
ถือหุ้นโดยบริษทัฯ        
บริษทั เอสไอเอสบี 
สิริ จ ำกดั 

ลงทุนในกิจกำร
โรงเรียนเอกชน 

50 50 65,000 65,000 50,373 52,560 

รวม    65,000 65,000 50,373 52,560 

 

14.2 ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน)   
 ในระหวำ่งปีบริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ตำมวิธีส่วนไดเ้สียใน          

งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษทั 
ส่วนแบ่งขำดทุนจำกกำรร่วมคำ้

ในระหวำ่งปี 
ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนจำกกำรร่วมคำ้ระหวำ่งปี 

 2561 2560 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม่)   

บริษทั เอสไอเอสบี สิริ จ ำกดั (2,279) (9,878) 92 - 
รวม (2,279) (9,878) 92 - 

 
 
 
 
 

 

14.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของกำรร่วมค้ำทีม่ีสำระส ำคัญ 
สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 บริษทั เอสไอเอสบี สิริ จ  ำกดั                

และบริษทัยอ่ย 
 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม)่ 
สินทรัพยห์มุนเวยีน 29 14 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 147 155 
หน้ีสินหมุนเวยีน (26) (14) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (49) (49) 
สินทรัพย์ - สุทธิ 101 105 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50 50 
สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกิจกำรในสินทรัพย์ - สุทธิ 50 50 
กำรตดัรำยกำรระหวำ่งกนัและรำยกำรปรับปรุงอ่ืน - - 
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกจิกำรในกำรร่วมค้ำ 50 53 

 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ  

 (หน่วย : ลำ้นบำท) 
 บริษทั เอสไอเอสบี สิริ จ  ำกดั                

และบริษทัยอ่ย 
 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม)่ 

รำยได ้ 42 21 
ขำดทุน  (4) (20) 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม (4) (20) 

 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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15. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 มูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดินใหเ้ช่ำ อำคำรให้เช่ำ รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560:    
รำคำทุน 83,284 1,351,312 1,434,596 
โอนออกทรัพยสิ์นไปเป็นส่วนทุนของ
โรงเรียน (83,284) (130,678) (213,962) 

หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (170,059) (170,059) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ - 1,050,575 1,050,575 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561:    
รำคำทุน - 1,243,075 1,243,075 
โอนออกทรัพยสิ์นไปเป็นส่วนทุนของ
โรงเรียน - (108,848) (108,848) 

หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (234,767) (234,767) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ - 899,460 899,460 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปีแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 

มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 1,050,575 1,126,235 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี 25,120 208,271 
โอนทรัพยสิ์นไปเป็นส่วนทุนของโรงเรียน (108,848) (213,962) 
ตดัจ ำหน่ำย - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี (332) - 
ค่ำเส่ือมรำคำระหวำ่งปี (67,055) (69,969) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 899,460 1,050,575 

 มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ของบริษทัฯ
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
อำคำรให้เช่ำ 1,043,795 1,050,692 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

192 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 

15. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 
 มูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ท่ีดินใหเ้ช่ำ อำคำรให้เช่ำ รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560:    
รำคำทุน 83,284 1,351,312 1,434,596 
โอนออกทรัพยสิ์นไปเป็นส่วนทุนของ
โรงเรียน (83,284) (130,678) (213,962) 

หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (170,059) (170,059) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ - 1,050,575 1,050,575 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561:    
รำคำทุน - 1,243,075 1,243,075 
โอนออกทรัพยสิ์นไปเป็นส่วนทุนของ
โรงเรียน - (108,848) (108,848) 

หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (234,767) (234,767) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ - 899,460 899,460 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปีแสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 

มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 1,050,575 1,126,235 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี 25,120 208,271 
โอนทรัพยสิ์นไปเป็นส่วนทุนของโรงเรียน (108,848) (213,962) 
ตดัจ ำหน่ำย - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี (332) - 
ค่ำเส่ือมรำคำระหวำ่งปี (67,055) (69,969) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 899,460 1,050,575 

 มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ของบริษทัฯ
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 2561 2560 
อำคำรให้เช่ำ 1,043,795 1,050,692 

 

 มูลค่ำยุติธรรมของอำคำรประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจำรณำจำกรำยได ้ และ
ตน้ทุนทดแทน 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีจ ำนวน 95 ล้ำนบำท 
เป็นงำนระหว่ำงก่อสร้ำงของอำคำรเรียนของโรงเรียนนำนำชำติ สิงคโปร์ ธนบุรี ซ่ึงก่อสร้ำงภำยใต้
ใบอนุญำตของบริษทั เอสไอเอสบี ธนบุรี จ  ำกดั โดยในระหวำ่งงวดบริษทัฯไดโ้อนสินทรัพยด์งักล่ำว
ไปเป็นส่วนทุนของโรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ ธนบุรี 

  วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯไดน้ ำอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนมูลค่ำสุทธิตำมบญัชี
จ ำนวนประมำณ 618 ลำ้นบำท (2560: 891 ลำ้นบำท) ไปค ้ำประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจำกธนำคำร
พำณิชย ์ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวำ่งด ำเนินกำรปลดจ ำนองกบัธนำคำร  

 
15.1 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุนให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
 บริษทัฯมีสัญญำเช่ำด ำเนินงำนท่ีเก่ียวข้องกับกำรให้เช่ำท่ีดิน อำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำรกับ

โรงเรียนท่ีบริษทัฯเป็นผูถื้อใบอนุญำตให้จดัตั้งโรงเรียน อำยุของสัญญำมีระยะเวลำ 1 ถึง 3 ปี โดย
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนท่ีให้เช่ำตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนดงักล่ำว ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561
และ 2560 จะก่อใหเ้กิดรำยไดค้่ำเช่ำขั้นต ่ำในอนำคตดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 31 ธนัวำคม 

2561 
31 ธนัวำคม 

2560 
ภำยใน 1 ปี 3,864 67,466 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี  1,953 4,920 

 

 

 

 

 

 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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16. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับำท)  

 งบกำรเงินรวม 
    เคร่ืองตกแต่ง    
   อำคำรและ ติดตั้งและ    
  ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองใช ้  งำนระหว่ำง  
 ท่ีดิน ท่ีดิน อำคำร ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน         
1 มกรำคม 2560 83,284 92,774 892,283 272,152 4,637 59,958 1,405,088 
ซ้ือเพ่ิม - - 3,761 30,483 2,329 243,420 279,993 
โอนเขำ้ (ออก) - 17,814 114,240 68,748 - (200,802) - 
ปรับปรุงรำยกำรทรัพยสิ์น - (2,430) - - - - (2,430) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (180) - - (180) 
31 ธนัวำคม 2560 83,284 108,158 1,010,284 371,203 6,966 102,576 1,682,471 
ซ้ือเพ่ิม - 2,244 1,800 20,112 - 49,914 74,070 
โอนเขำ้ (ออก) - 157 81,159 22,095 - (103,411) - 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (745) (229) - - (974) 
31 ธนัวำคม 2561 83,284 110,559 1,092,498 413,181 6,966 49,079 1,755,567 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

194 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 

16. ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ 
 (หน่วย: พนับำท)  

 งบกำรเงินรวม 
    เคร่ืองตกแต่ง    
   อำคำรและ ติดตั้งและ    
  ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองใช ้  งำนระหว่ำง  
 ท่ีดิน ท่ีดิน อำคำร ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน         
1 มกรำคม 2560 83,284 92,774 892,283 272,152 4,637 59,958 1,405,088 
ซ้ือเพ่ิม - - 3,761 30,483 2,329 243,420 279,993 
โอนเขำ้ (ออก) - 17,814 114,240 68,748 - (200,802) - 
ปรับปรุงรำยกำรทรัพยสิ์น - (2,430) - - - - (2,430) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (180) - - (180) 
31 ธนัวำคม 2560 83,284 108,158 1,010,284 371,203 6,966 102,576 1,682,471 
ซ้ือเพ่ิม - 2,244 1,800 20,112 - 49,914 74,070 
โอนเขำ้ (ออก) - 157 81,159 22,095 - (103,411) - 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (745) (229) - - (974) 
31 ธนัวำคม 2561 83,284 110,559 1,092,498 413,181 6,966 49,079 1,755,567 

 

(หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม 
    เคร่ืองตกแต่ง    
   อำคำรและ ติดตั้งและ    
  ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองใช ้  งำนระหว่ำง  
 ท่ีดิน ท่ีดิน อำคำร ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
1 มกรำคม 2560 - 4,033 87,338 58,253 3,288 - 152,912 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 9,539 50,957 38,831 662 - 99,989 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (140) - - (140) 

31 ธนัวำคม 2560 - 13,572 138,295 96,944 3,950 - 252,761 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 10,704 56,894 49,004 845 - 117,447 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (437) (116) - - (553) 

31 ธนัวำคม 2561 - 24,276 194,752 145,832 4,795 - 369,655 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี         
31 ธนัวำคม 2560 83,284 94,586 871,989 274,259 3,016 102,576 1,429,710 
31 ธนัวำคม 2561 83,284 86,283 897,746 267,349 2,171 49,079 1,385,912 

 (หน่วย: ลำ้นบำท)  
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี        
2560 (จ  ำนวน 2 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 100 
2561 (จ  ำนวน 2 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 117 

(หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   เคร่ืองตกแต่ง   
  อำคำรและ ติดตั้งและ   
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองใช ้   
 ท่ีดิน อำคำร ส ำนกังำน ยำนพำหนะ รวม 

รำคำทุน       
1 มกรำคม 2560 - 25,694 96,765 4,581 127,040 
ซ้ือเพ่ิม 20 - 24,235 - 24,255 
โอนออกทรัพยสิ์นไปเป็นส่วนทุนของโรงเรียน - - (22,737) - (22,737) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (180) - (180) 
31 ธนัวำคม 2560 20 25,694 98,083 4,581 128,378 
ซ้ือเพ่ิม 26 63 2,954 - 3,043 
โอนออกทรัพยสิ์นไปเป็นส่วนทุนของโรงเรียน - - (4,625) - (4,625) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (4,552) (1,736) - (6,288) 
31 ธนัวำคม 2561 46 21,205 94,676 4,581 120,508 

 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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(หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   เคร่ืองตกแต่ง   
  อำคำรและ ติดตั้งและ   
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองใช ้   
 ท่ีดิน อำคำร ส ำนกังำน ยำนพำหนะ รวม 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
1 มกรำคม 2560 - 2,746 45,036 3,286 51,068 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 1 2,267 14,344 550 17,162 
โอนออกค่ำเส่ือมรำคำสะสม - - (1,414) - (1,414) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (140) - (140) 
31 ธนัวำคม 2560 1 5,013 57,826 3,836 66,676 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 3 1,383 11,527 463 13,376 
โอนออกทรัพยสิ์นไปเป็นส่วนทุนของโรงเรียน - - (1,985) - (1,985) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (1,252) (374) - (1,626) 
31 ธนัวำคม 2561 4 5,144 66,994 4,299 76,441 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี       
31 ธนัวำคม 2560 19 20,681 40,257 745 61,702 
31 ธนัวำคม 2561 42 16,061 27,682 282 44,067 

 (หน่วย: ลำ้นบำท)  
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี      
2560 (จ  ำนวน 1 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 17 
2561 (จ  ำนวน 1 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 13 

  

          บริษทัฯได้ใช้เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงอำคำร โดยในระหว่ำงปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนกำรกูย้ืมเขำ้เป็นรำคำทุนของโครงกำร จ ำนวน 
2.1 ลำ้นบำท (2560: 3.4 ลำ้นบำท) โดยค ำนวณจำกอตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุนในอตัรำร้อยละ 2.23 (2560: 
ร้อยละ 2.65) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของยำนพำหนะและอุปกรณ์ซ่ึงไดม้ำ
ภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 11 ลำ้นบำท (2560: 6 ลำ้นบำท) 
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: ไม่มี (2560: 0.4 ลำ้นบำท)) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำ
หมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน
เงิน 78 ลำ้นบำท (2560: 64 ลำ้นบำท) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 59 ลำ้นบำท (2560: 64 ลำ้นบำท)) 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 

(หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
   เคร่ืองตกแต่ง   
  อำคำรและ ติดตั้งและ   
 ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองใช ้   
 ท่ีดิน อำคำร ส ำนกังำน ยำนพำหนะ รวม 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม       
1 มกรำคม 2560 - 2,746 45,036 3,286 51,068 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 1 2,267 14,344 550 17,162 
โอนออกค่ำเส่ือมรำคำสะสม - - (1,414) - (1,414) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (140) - (140) 
31 ธนัวำคม 2560 1 5,013 57,826 3,836 66,676 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี 3 1,383 11,527 463 13,376 
โอนออกทรัพยสิ์นไปเป็นส่วนทุนของโรงเรียน - - (1,985) - (1,985) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ีจ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - (1,252) (374) - (1,626) 
31 ธนัวำคม 2561 4 5,144 66,994 4,299 76,441 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี       
31 ธนัวำคม 2560 19 20,681 40,257 745 61,702 
31 ธนัวำคม 2561 42 16,061 27,682 282 44,067 

 (หน่วย: ลำ้นบำท)  
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี      
2560 (จ  ำนวน 1 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 17 
2561 (จ  ำนวน 1 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 13 

  

          บริษทัฯได้ใช้เงินกู้ยืมจำกสถำบนักำรเงินแห่งหน่ึงเพื่อใช้ในกำรก่อสร้ำงอำคำร โดยในระหว่ำงปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯไดร้วมตน้ทุนกำรกูย้ืมเขำ้เป็นรำคำทุนของโครงกำร จ ำนวน 
2.1 ลำ้นบำท (2560: 3.4 ลำ้นบำท) โดยค ำนวณจำกอตัรำกำรตั้งข้ึนเป็นทุนในอตัรำร้อยละ 2.23 (2560: 
ร้อยละ 2.65) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของยำนพำหนะและอุปกรณ์ซ่ึงไดม้ำ
ภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 11 ลำ้นบำท (2560: 6 ลำ้นบำท) 
(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: ไม่มี (2560: 0.4 ลำ้นบำท)) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำ
หมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู ่มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวน
เงิน 78 ลำ้นบำท (2560: 64 ลำ้นบำท) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 59 ลำ้นบำท (2560: 64 ลำ้นบำท)) 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ าส่ิงปลูกสร้างมูลค่าสุทธิตามบญัชี
จ านวนเงิน 853 ลา้นบาท (2560: 891 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี (2560: ไม่มี)) ไปค ้า
ประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคาร ซ่ึงปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งด าเนินการปลดจ านองกบัธนาคาร 

  
17. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 

2560 แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ราคาทุน 5,071 5,025 4,930 4,990 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (3,373) (2,629) (3,341) (2,619) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี 1,698 2,396 1,589 2,371 

 

การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับปี 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 2,396 2,943 2,371 2,910 
ซ้ือเพิ่ม 46 342 - 342 
จ าหน่าย - มูลค่าสุทธิทางบญัชี - - (55) - 
ค่าตดัจ าหน่าย (744) (889) (727) (881) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 1,698 2,396 1,589 2,371 

 

 

 

 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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18. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
เงินมดัจ ำค่ำเช่ำท่ีดิน 13,000 12,500 - 12,500 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ - สุทธิ 12,858 14,522 6,458 14,522 
เงินมดัจ ำ 1,275 1,922 1,013 1,546 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 16,764 12,327 16,764 12,327 
อ่ืนๆ - 1,286 - 1,284 
รวม 43,897 42,557 24,235 42,179 

 

 

19.  เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
   (หน่วย: พนับำท) 

 
อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

งบกำรเงินรวมและ                          
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  31 ธนัวำคม 
2561 

31 ธนัวำคม      
2560 

 31 ธนัวำคม 
2561 

31 ธนัวำคม      
2560 

ตัว๋แลกเงิน - 3.15 - 150,000 
รวม   - 150,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เงินกูย้ืมระยะสั้นเป็นตัว๋แลกเงินท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัและมีก ำหนด
ช ำระคืนภำยใน 6 เดือน นับจำกวนัท่ีออกตัว๋ ยอดคงเหลือดังกล่ำวรวมยอดคงเหลือของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 10 ลำ้นบำท ในระหวำ่งปีบริษทัฯไดจ่้ำยช ำระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่ำวครบทั้ง
จ ำนวนแลว้ 

 

 

 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

198 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 

18. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
เงินมดัจ ำค่ำเช่ำท่ีดิน 13,000 12,500 - 12,500 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ - สุทธิ 12,858 14,522 6,458 14,522 
เงินมดัจ ำ 1,275 1,922 1,013 1,546 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 16,764 12,327 16,764 12,327 
อ่ืนๆ - 1,286 - 1,284 
รวม 43,897 42,557 24,235 42,179 

 

 

19.  เงินกู้ยืมระยะส้ัน 
   (หน่วย: พนับำท) 

 
อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) 

งบกำรเงินรวมและ                          
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

  31 ธนัวำคม 
2561 

31 ธนัวำคม      
2560 

 31 ธนัวำคม 
2561 

31 ธนัวำคม      
2560 

ตัว๋แลกเงิน - 3.15 - 150,000 
รวม   - 150,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 เงินกูย้ืมระยะสั้นเป็นตัว๋แลกเงินท่ีไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนัและมีก ำหนด
ช ำระคืนภำยใน 6 เดือน นับจำกวนัท่ีออกตัว๋ ยอดคงเหลือดังกล่ำวรวมยอดคงเหลือของบุคคลท่ี
เก่ียวขอ้งกนัจ ำนวน 10 ลำ้นบำท ในระหวำ่งปีบริษทัฯไดจ่้ำยช ำระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นดงักล่ำวครบทั้ง
จ ำนวนแลว้ 

 

 

 

 

20. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
เจำ้หน้ีกำรคำ้-กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 728 - - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้-กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,557 3,243 77 227 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 521 78 4,052 314,113 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไมเ่ก่ียวขอ้งกนั 3,320 14,931 51 13,449 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 21,520 22,385 5,941 9,421 
รวม 28,918 41,365 10,121 337,210 

21. รำยได้รอกำรรับรู้ 
 ยอดคงเหลือเป็นรำยไดรั้บล่วงหนำ้และใบแจง้หน้ีท่ีออกส ำหรับภำคกำรศึกษำในอนำคต 
22. เงินกู้ยืมระยะยำว 

(หน่วย: พนับำท) 
   งบกำรเงินรวมและ        

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
วงเงิน (ลำ้นบำท) อตัรำดอกเบ้ีย เง่ือนไขกำรช ำระคืนเงินตน้ 2561 2560 
180 MLR ลบ 1 ต่อปี และช ำระดอกเบ้ีย        

ทุกเดือน 
ช ำระคืนเป็นรำยเดือน งวดท่ี 1 - 36 เดือนละ 
1.50 ลำ้นบำท งวดท่ี 37 - 72 เดือนละ 2.00 
ลำ้นบำท งวดท่ี 73 - 89 เดือนละ 3.00 ลำ้น
บำท งวดท่ี 90 ช ำระหน้ีส่วนท่ีเหลือทั้งหมด    

   เร่ิมช ำระงวดแรกส้ินเดือนธนัวำคม 2555 - 76,000 
400 MLR ลบ 1.50 ต่อปี และช ำระดอกเบ้ีย

ทุกเดือน 
ช ำระคืนเป็นรำยสำมเดือน งวดท่ี  1 - 10            
งวดละ 10 ลำ้นบำท งวดท่ี 11 - 27 งวดละ 
16.5 ลำ้นบำท งวดท่ี 28 งวดละ 19.5 ลำ้น
บำท เร่ิมช ำระงวดแรกในเดือน เมษำยน 
2560 - 370,000 

230 MLR ลบ 1.75 ต่อปี และช ำระดอกเบ้ีย
ทุกเดือน 

ช ำระคืนเป็นรำยสำมเดือน งวดท่ี 1 - 10              
งวดละ 5 ลำ้นบำท งวดท่ี 11 - 18 งวดละ 8 
ลำ้นบำท งวดท่ี 19 - 24 งวดละ 13 ลำ้นบำท 
งวดท่ี 25 - 26 งวดละ 19 ลำ้นบำท เร่ิมช ำระ   

   งวดแรกในเดือนมีนำคม 2561 - 183,000 
รวม   - 629,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี - (85,000) 
หกั: ส่วนท่ีจดัเป็นหน้ีสินหมุนเวียน - (163,000) 
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี - 381,000 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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 เงินกู้ยืมดงักล่ำวค ้ ำประกันโดยกำรจดจ ำนองส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัฯ หุ้นสำมญัของบริษทัย่อย               
ใบหุน้ของกรรมกำรและผูถื้อหุน้บริษทัฯ และค ้ำประกนัโดยกรรมกำรและผูถื้อหุน้บริษทัฯ 

 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภำพนัธ์ 2560 บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำกูเ้งินกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงมี
วงเงินสินเช่ือ 230 ลำ้นบำทเพื่อก่อสร้ำงอำคำร อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR-1.75 ต่อปี เงินกูย้มืดงักล่ำว
มีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียเป็นรำยเดือนและช ำระเงินตน้เป็นรำยไตรมำส วงเงินสินเช่ือดงักล่ำวค ้ำประกนั
โดย ท่ีดิน สิทธิประโยชน์ในประกันภยัของส่ิงปลูกสร้ำง ใบหุ้นของบริษทัฯและบริษทัย่อยของ
กรรมกำรและผูถื้อหุ้นของบริษทัฯและบริษทัย่อย ในระหว่ำงงวดบริษทัฯได้เบิกใช้วงเงินสินเช่ือ
ดงักล่ำวจ ำนวน 183 ลำ้นบำท 

 ภำยใตส้ัญญำเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น 
กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯไม่สำมำรถปฏิบติัตำมขอ้จ ำกดับำงประกำรท่ีระบุในบำงสัญญำได ้
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบริษทัฯไดแ้สดงยอดคงเหลือ   

  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 หลงักำรปรับปรุงจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยทำงบญัชีตำมท่ีกล่ำวใน
หมำยเหตุ 3 และ 4 ส่งผลให้อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรเงิน
กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีระบุในสัญญำเงินกู้ยืม อย่ำงไรก็ตำม ผลกระทบ
ดงักล่ำวเกิดจำกกำรปรับปรุงยอ้นหลงัอนัเน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯไม่มีวงเงินกูย้มืระยะยำวตำมสัญญำเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช ้(2560: 47 
ลำ้นบำท) 

ในระหวำ่งปี 2561 บริษทัฯไดจ่้ำยคืนเงินกูย้มืระยะยำวและดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยครบทั้งจ  ำนวนแลว้ 

23. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
     (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 5,011 5,227 451 1,279 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (209) (315) (9) (60) 
รวม 4,802 4,912 442 1,219 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (3,378) (2,649) (442) (777) 
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี 1,424 2,263 - 442 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 

 เงินกู้ยืมดงักล่ำวค ้ ำประกันโดยกำรจดจ ำนองส่ิงปลูกสร้ำงของบริษทัฯ หุ้นสำมญัของบริษทัย่อย               
ใบหุน้ของกรรมกำรและผูถื้อหุน้บริษทัฯ และค ้ำประกนัโดยกรรมกำรและผูถื้อหุน้บริษทัฯ 

 เม่ือวนัท่ี 17 กุมภำพนัธ์ 2560 บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำกูเ้งินกบัธนำคำรพำณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงมี
วงเงินสินเช่ือ 230 ลำ้นบำทเพื่อก่อสร้ำงอำคำร อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ MLR-1.75 ต่อปี เงินกูย้มืดงักล่ำว
มีก ำหนดช ำระดอกเบ้ียเป็นรำยเดือนและช ำระเงินตน้เป็นรำยไตรมำส วงเงินสินเช่ือดงักล่ำวค ้ำประกนั
โดย ท่ีดิน สิทธิประโยชน์ในประกันภยัของส่ิงปลูกสร้ำง ใบหุ้นของบริษทัฯและบริษทัย่อยของ
กรรมกำรและผูถื้อหุ้นของบริษทัฯและบริษทัย่อย ในระหว่ำงงวดบริษทัฯได้เบิกใช้วงเงินสินเช่ือ
ดงักล่ำวจ ำนวน 183 ลำ้นบำท 

 ภำยใตส้ัญญำเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ เช่น 
กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯไม่สำมำรถปฏิบติัตำมขอ้จ ำกดับำงประกำรท่ีระบุในบำงสัญญำได ้
เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรรำยงำนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินบริษทัฯไดแ้สดงยอดคงเหลือ   

  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 หลงักำรปรับปรุงจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยทำงบญัชีตำมท่ีกล่ำวใน
หมำยเหตุ 3 และ 4 ส่งผลให้อตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นไม่เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรเงิน
กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีระบุในสัญญำเงินกู้ยืม อย่ำงไรก็ตำม ผลกระทบ
ดงักล่ำวเกิดจำกกำรปรับปรุงยอ้นหลงัอนัเน่ืองจำกกำรเปล่ียนแปลงนโยบำยกำรบญัชี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯไม่มีวงเงินกูย้มืระยะยำวตำมสัญญำเงินกูท่ี้ยงัมิไดเ้บิกใช ้(2560: 47 
ลำ้นบำท) 

ในระหวำ่งปี 2561 บริษทัฯไดจ่้ำยคืนเงินกูย้มืระยะยำวและดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยครบทั้งจ  ำนวนแลว้ 

23. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 
     (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 5,011 5,227 451 1,279 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (209) (315) (9) (60) 
รวม 4,802 4,912 442 1,219 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (3,378) (2,649) (442) (777) 
ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระเกินกวำ่หน่ึงปี 1,424 2,263 - 442 

 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้  ำสัญญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ำยำนพำหนะและอุปกรณ์ใช้ใน
กำรด ำเนินงำนของกิจกำรโดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำ 4 ปี  

 บริษทัฯมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสัญญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 3,543 1,468 5,011 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (165) (44) (209) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม    
 สัญญำเช่ำ 3,378 1,424 4,802 

 
 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 451 - 451 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (9) - (9) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม    
 สัญญำเช่ำ 442 - 442 

 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 2,856 2,371 5,227 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (207) (108) (315) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม    
 สัญญำเช่ำ 2,649 2,263 4,912 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 828 451 1,279 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (51) (9) (60) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม    
 สัญญำเช่ำ 777 442 1,219 

 

24. ประมำณกำรต้นทุนในกำรร้ือถอน 
 (หน่วย: พนับำท) 

  งบกำรเงินรวมและ                                       
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   2561 2560 
ยอดคงเหลือตน้ปี   13,379 12,950 
เพิ่มข้ึนในระหวำ่งปี   431 429 
ยอดคงเหลือปลำยปี   13,810 13,379 

 บริษทัฯรับรู้ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับตน้ทุนในกำรร้ือถอน เน่ืองจำกบริษทัฯมีภำระผูกพนัในกำร
ร้ือถอนอำคำร ส่ิงตกแต่งและติดตั้ง และปรับปรุงพื้นท่ีเช่ำคืนแก่ผูใ้หเ้ช่ำเม่ือส้ินสุดอำยสุัญญำเช่ำ 

25.  ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 
 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำน             

แสดงไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

202 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 828 451 1,279 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (51) (9) (60) 
มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำม    
 สัญญำเช่ำ 777 442 1,219 

 

24. ประมำณกำรต้นทุนในกำรร้ือถอน 
 (หน่วย: พนับำท) 

  งบกำรเงินรวมและ                                       
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

   2561 2560 
ยอดคงเหลือตน้ปี   13,379 12,950 
เพิ่มข้ึนในระหวำ่งปี   431 429 
ยอดคงเหลือปลำยปี   13,810 13,379 

 บริษทัฯรับรู้ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับตน้ทุนในกำรร้ือถอน เน่ืองจำกบริษทัฯมีภำระผูกพนัในกำร
ร้ือถอนอำคำร ส่ิงตกแต่งและติดตั้ง และปรับปรุงพื้นท่ีเช่ำคืนแก่ผูใ้หเ้ช่ำเม่ือส้ินสุดอำยสุัญญำเช่ำ 

25.  ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 
 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำน             

แสดงไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

            (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนตน้ปี 13,691 10,991 6,162 4,838 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  4,588 2,941 1,291 1,258 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 325 299 131 143 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตและผลก ำไรหรือขำดทุนท่ี     
 เกิดข้ึนจำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ 909 - (23) - 
โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบก ำหนด
ระยะเวลำ 59 214 5 21 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั     
   คณิตศำสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ     
   ดำ้นประชำกรศำสตร์ (1,361) 156 (295) 73 
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติ               
ทำงกำรเงิน (186) 21 (93) 173 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุงจำกประสบกำรณ์ 305 (807) 212 (344) 
ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี (1,237) (124) (450) - 
ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำน
ปลำยปี 17,093 13,691 6,940 6,162 

 

 ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรวมอยู่ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนแสดงได้
ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  4,588 2,941 1,291 1,258 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 325 299 131 143 
ตน้ทุนบริกำรในอดีตและผลก ำไรหรือขำดทุนท่ี     
 เกิดข้ึนจำกกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ 909 - (23) - 
โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบก ำหนด

ระยะเวลำ 59 214 5 21 
รวมค่ำใช้จ่ำยทีรั่บรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 5,881 3,454 1,404 1,422 
ค่ำใชจ่้ำยดงักล่ำวรับรู้ในค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำรในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ เป็น
จ ำนวนประมำณ 0.21 ลำ้นบำท (2560: จ ำนวน 1.27 ลำ้นบำท) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: ไม่มี (2560: 
0.46 ลำ้นบำท)) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนของบริษทัฯประมำณ 13 ปี (2560: 15 ปี) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 11 ปี (2560: 11 ปี)) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 2.78 2.7 2.78 2.7 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 4.0 - 8.0 4.0 - 8.0 4.0 - 8.0 4.0 - 8.0 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 
(ข้ึนกบัช่วงอำย)ุ 

0 - 20.0 0 - 15.0 0 - 20.0 0 - 15.0 

 
 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 31 ธนัวำคม 2561 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (1.0) 1.2 (0.4) 0.4 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  1.1 (1.0) 0.4 (0.4) 
   

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 31 ธนัวำคม 2560 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (1.0) 1.2 (0.4) 0.4 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  1.2 (1.0) 0.4 (0.4) 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

204 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ เป็น
จ ำนวนประมำณ 0.21 ลำ้นบำท (2560: จ ำนวน 1.27 ลำ้นบำท) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: ไม่มี (2560: 
0.46 ลำ้นบำท)) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนของบริษทัฯประมำณ 13 ปี (2560: 15 ปี) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 11 ปี (2560: 11 ปี)) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัรำคิดลด 2.78 2.7 2.78 2.7 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต 4.0 - 8.0 4.0 - 8.0 4.0 - 8.0 4.0 - 8.0 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน 
(ข้ึนกบัช่วงอำย)ุ 

0 - 20.0 0 - 15.0 0 - 20.0 0 - 15.0 

 
 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 31 ธนัวำคม 2561 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (1.0) 1.2 (0.4) 0.4 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  1.1 (1.0) 0.4 (0.4) 
   

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 31 ธนัวำคม 2560 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (1.0) 1.2 (0.4) 0.4 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือน  1.2 (1.0) 0.4 (0.4) 

 

เม่ือวนัท่ี 13 ธนัวำคม 2561 สภำนิติบญัญติัแห่งชำติไดมี้มติผำ่นร่ำงพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน
ฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมำยดงักล่ำวอยูใ่นระหวำ่งรอประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำพระรำชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงำนฉบบัใหม่น้ีก ำหนดอตัรำค่ำชดเชยเพิ่มเติมกรณีนำยจ้ำงเลิกจ้ำง ส ำหรับลูกจำ้งซ่ึงท ำงำน
ติดต่อกันครบ 20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับค่ำชดเชยไม่น้อยกว่ำค่ำจ้ำงอตัรำสุดท้ำย 400 วนั กำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำวถือเป็นกำรแกไ้ขโครงกำรส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำน และ
มีผลกระทบให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนเพิ่มข้ึน 1 
ล้ำนบำท (เฉพำะของบริษทัฯ: 0.1 ล้ำนบำท) บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกผลกระทบจำกกำร
เปล่ียนแปลงดงักล่ำวโดยรับรู้ตน้ทุนบริกำรในอดีตเป็นค่ำใชจ่้ำยทนัทีในงบก ำไรขำดทุนของงวดท่ี
กฎหมำยดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้

26. ทุนเรือนหุ้น 
 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2561 ท่ีประชุมวสิำมญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัดงัน้ี 

1. อนุมติักำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไวข้องบริษทัฯจำกเดิมมูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 10 บำท เป็น
มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้้นละ 0.50 บำท ซ่ึงจะท ำให้จ  ำนวนหุ้นสำมญัของบริษทัฯเพิ่มจำกเดิมจ ำนวน 
25,000,000 หุน้ เป็น 500,000,000 หุน้  

2. อนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำก 250 ลำ้นบำท เป็น 470 ลำ้นบำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมญัจ ำนวน 
940,000,000 หุ้น โดยกำรออกหุ้นสำมญัเพิ่มทุนใหม่จ  ำนวน 440,000,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้
หุน้ละ 0.50 บำท และจดัสรรหุน้สำมญัใหม่ตำมรำยละเอียดดงัน้ี 

2.1. หุ้นสำมญัใหม่จ  ำนวน 180,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยในครำวเดียวกนัหรือต่ำงครำวกนั
ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตำมสัดส่วน ในรำคำหุ้นละ 0.50 บำท โดยบริษทัฯได้รับช ำระค่ำหุ้น
สำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำวแลว้ในระหวำ่งงวด ทั้งน้ี บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนกำรเพิ่มทุนช ำระแลว้
ดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 7 มิถุนำยน 2561 

2.2. หุ้นสำมญัใหม่จ  ำนวน 234,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขำยให้แก่ประชำชนเป็นคร้ังแรก (Initial 
Public Offering)  

2.3. หุน้สำมญัใหม่จ  ำนวน 26,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่กรรมกำร ผูบ้ริหำร และพนกังำน
ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยและบุคลำกรของโรงเรียนซ่ึงบริษทัฯเป็นผูไ้ดรั้บใบอนุญำตใน
กำรประกอบกิจกำรโรงเรียน ในระยะเวลำกำรเสนอขำยในครำวเดียวกนั และในรำคำเสนอ
ขำยหุน้เท่ำกบัรำคำเสนอขำยของหุน้สำมญัใหม่ใหแ้ก่ประชำชนเป็นคร้ังแรก   

 ในระหวำ่งวนัท่ี 22 - 26 พฤศจิกำยน 2561 บริษทัฯไดเ้สนอขำยหุน้สำมญัเพิ่มทุนจ ำนวน 260 ลำ้นหุน้ 
ในรำคำหุ้นละ 5.20 บำท แก่ประชำชนทัว่ไป กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนกังำนของบริษทัฯ บริษทัฯ

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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ไดรั้บช ำระเงินค่ำหุน้เพิ่มทุนดงักล่ำวแลว้ทั้งจ  ำนวนในวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2561 นอกจำกน้ี ค่ำใชจ่้ำย
ทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเสนอขำยหุ้นจ ำนวนเงิน 45.7 ลำ้นบำทไดแ้สดงโดยหกัจำกส่วนเกินมูลค่ำ
หุน้สำมญั 

 บริษทัฯได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนช ำระแลว้ดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 
2561 

 ตลำดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ ไดรั้บหุน้สำมญัของบริษทัฯเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์
เอม็ เอ ไอและเร่ิมซ้ือขำยในวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2561 

27. ส ำรองตำมกฎหมำย 
 ตำมบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์บริษทัฯตอ้งจดัสรรทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำ     

ร้อยละ 5 ของจ ำนวนผลก ำไรซ่ึงบริษทัฯท ำมำหำไดทุ้กครำวท่ีจ่ำยเงินปันผลจนกวำ่ทุนส ำรองนั้นจะมี
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนทุนของบริษทัฯ ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถ
น ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้

 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯมีมติอนุมติัจดัสรรก ำไรสุทธิเป็นทุน
ส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวนเงิน 5.3 ลำ้นบำท 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหกั
ดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้

28. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

      (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
เงินเดือน โบนสั ค่ำแรงและผลประโยชน์
อ่ืนของพนกังำน 442,614 379,699 42,851 41,871 

ค่ำเส่ือมรำคำ 117,447 99,989 80,431 87,131 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 744 889 727 881 
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 45,354 43,104 39,300 41,610 
วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 22,584 22,285 - - 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

206 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 

ไดรั้บช ำระเงินค่ำหุน้เพิ่มทุนดงักล่ำวแลว้ทั้งจ  ำนวนในวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 2561 นอกจำกน้ี ค่ำใชจ่้ำย
ทำงตรงท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรเสนอขำยหุ้นจ ำนวนเงิน 45.7 ลำ้นบำทไดแ้สดงโดยหกัจำกส่วนเกินมูลค่ำ
หุน้สำมญั 

 บริษทัฯได้จดทะเบียนกำรเพิ่มทุนช ำระแลว้ดงักล่ำวกบักระทรวงพำณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกำยน 
2561 

 ตลำดหลกัทรัพยเ์อม็ เอ ไอ ไดรั้บหุน้สำมญัของบริษทัฯเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์
เอม็ เอ ไอและเร่ิมซ้ือขำยในวนัท่ี 29 พฤศจิกำยน 2561 

27. ส ำรองตำมกฎหมำย 
 ตำมบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย ์บริษทัฯตอ้งจดัสรรทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำ     

ร้อยละ 5 ของจ ำนวนผลก ำไรซ่ึงบริษทัฯท ำมำหำไดทุ้กครำวท่ีจ่ำยเงินปันผลจนกวำ่ทุนส ำรองนั้นจะมี
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนทุนของบริษทัฯ ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถ
น ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้

 เม่ือวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯมีมติอนุมติัจดัสรรก ำไรสุทธิเป็นทุน
ส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวนเงิน 5.3 ลำ้นบำท 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหกั
ดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกวำ่ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้

28. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

      (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
เงินเดือน โบนสั ค่ำแรงและผลประโยชน์
อ่ืนของพนกังำน 442,614 379,699 42,851 41,871 

ค่ำเส่ือมรำคำ 117,447 99,989 80,431 87,131 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย 744 889 727 881 
ค่ำเช่ำจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 45,354 43,104 39,300 41,610 
วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 22,584 22,285 - - 

 

29. ภำษีเงินได้ 
 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
ภำษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 687 230 - - 
ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง

ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 695 448 163 - 
ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน

เบ็ดเสร็จ 1,382 678 163 - 

 
 

จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
     
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั     
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั     
  คณิตศำสตร์ประกนัภยั 248 - 35 - 

 

 

 

 

 

 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไร (ขำดทุน) ทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
   (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 104,901 18,595 103,682 17,917 
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล ร้อยละ 20, 0 ร้อยละ 20, 0 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ               

อตัรำภำษี 687 240 20,736 3,583 
ผลขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได้

รอตดับญัชี - - 3,349 4,809 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
รำยไดท้ำงภำษี 695 448 163 - 
รำยไดท่ี้ไม่ถือเป็นรำยไดท้ำงภำษี - (10) (27,301) (11,040) 
ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้มตำมประมวลรัษฎำกร - - 3,464 2,703 
ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน - - (248) (55) 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จ 1,382 678 163 - 

 

ส่วนประกอบของหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2561 2560 2561 2560 
หนีสิ้นภำษเีงินได้รอกำรตดับัญชี     
ก ำไรจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์

ประกนัภยั 248 - 35 - 
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกกำรเปล่ียนแปลง - 3 - - 
 มูลค่ำเงินลงทุน     
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 1,143 445 163 - 
   รวม 1,391 448 198 - 

   

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

208 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 

          ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีจ ำนวน 97
ลำ้นบำท (2560: 110 ลำ้นบำท) ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดั
บญัชี เน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัย่อยพิจำรณำแลว้เห็นวำ่จ ำนวนดงักล่ำวมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้ง
แน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอำจไม่สำมำรถน ำมำใชป้ระโยชน์ทำงภำษีได ้

ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกร วำ่ดว้ยกำรยกเวน้รัษฎำกร ฉบบัท่ี 588 ให้
ยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับเงินไดใ้หก้บับริษทัหรือหำ้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ดงัต่อไปน้ี 

1) ก ำไรสุทธิท่ีไดรั้บจำกกิจกำรโรงเรียนเอกชนท่ีตั้งข้ึนตำมกฎหมำยว่ำดว้ยโรงเรียนเอกชน แต่ไม่
รวมถึงก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกกิจกำรโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชำท่ีตั้ งข้ึนตำม
กฎหมำยวำ่ดว้ยโรงเรียนเอกชน 

2) เงินปันผลหรือส่วนแบ่งของก ำไรท่ีไดจ้ำกก ำไรสุทธิของบริษทัหรือหำ้งหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีไดรั้บ
ยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลตำม (1) 

 กำรบญัญติัพระรำชกฤษฎีกำฉบบัดงักล่ำวขำ้งตน้มีวตัถุประสงค์เพื่อกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
ให้กบับริษทัหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจกำรโรงเรียนเอกชนเพื่อส่งเสริมให้ภำคเอกชน
เขำ้ร่วมพฒันำกำรศึกษำของชำติ  

 ตำมพระรำชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มำตรำ 24 ก ำหนดใหกิ้จกำรโรงเรียนเป็นนิติบุคคลนบั
แต่วนัท่ีไดรั้บใบอนุญำตและใหผู้รั้บใบอนุญำตเป็นผูแ้ทนของนิติบุคคลโรงเรียน  

 ตำมพระรำชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มำตรำ 48 ก ำหนดใหรั้ฐพึงใหก้ำรอุดหนุนและส่งเสริม
โรงเรียนในระบบ โดยเฉพำะในเร่ืองดงัต่อไปน้ี  “(4) ลดหย่อนหรือยกเวน้เงินภำษีเงินได้ของผูรั้บ
ใบอนุญำต ตำมท่ีก ำหนดในประมวลรัษฎำกร”  

  

 วตัถุประสงคห์ลกัประกำรหน่ึงในกำรบญัญติัพระรำชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ .ศ. 2550 คือ ก ำหนด
หลกักำรบริหำรและกำรจดักำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนใหมี้ฐำนะเป็นนิติบุคคลและมีคณะกรรมกำร
บริหำร เพื่อท ำหน้ำท่ีบริหำรและจดักำรศึกษำโรงเรียนเอกชนให้มีควำมเป็นอิสระโดยมีกำรก ำกบั 
ติดตำม กำรประเมินคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเช่นเดียวกบัสถำนศึกษำของรัฐ นอกจำกน้ี เพื่อให้
เอกชนมีส่วนร่วมในกำรจดักำรศึกษำ โดยรัฐพร้อมให้กำรสนับสนุนด้ำนเงินอุดหนุน และสิทธิ
ประโยชน์อยำ่งอ่ืนรวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนดำ้นวชิำกำร ใหแ้ก่สถำนศึกษำของเอกชน 

 บริษทัฯ ไดรั้บผลตอบแทนซ่ึงจดัสรรจำกก ำไรสุทธิและก ำไรสะสมจำกโรงเรียน โดยฝ่ำยบริหำรของ
บริษทัฯ เห็นว่ำผลตอบแทนดงักล่ำวไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดต้ำมพระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมใน
ประมวลรัษฎำกรว่ำดว้ยกำรยกเวน้รัษฎำกร ฉบบัท่ี 588 มำตรำ 3 (1) ท่ีบญัญติัให้ยกเวน้ภำษีเงินได้

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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ส ำหรับเงินไดนิ้ติบุคคลให้กบับริษทัหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดรั้บจำกกิจกำร
โรงเรียนเอกชนท่ีตั้งข้ึนตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยโรงเรียนเอกชน 

 ในระหว่ำงงวด กรมสรรพำกรไดมี้กำรตอบขอ้หำรือให้แก่บริษทัแห่งหน่ึงท่ีได้รับใบอนุญำตจดัตั้ง
โรงเรียนเอกชนว่ำ กำรท่ีโรงเรียนไดจ้ดัสรรผลตอบแทนท่ีไดจ้ำกกำรด ำเนินกำรของโรงเรียนให้แก่
บริษทัในฐำนะผูรั้บใบอนุญำตเป็นกำรจ่ำยเงินเพื่อตอบแทนกำรท่ีบริษทัในฐำนะผูไ้ดรั้บใบอนุญำต
จดัตั้งโรงเรียน ถือเป็นเงินไดท่ี้มีนยัท่ีอำจท ำให้ผูรั้บใบอนุญำตจดัตั้งโรงเรียนไม่ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคล 

 ดว้ยเหตุดงักล่ำวฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯไดเ้ขำ้ร่วมหำรือถึงแนวทำงปฎิบติักบัเจำ้หนำ้ท่ีของหน่วยงำน
รำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งในวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2561 เพื่อท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรจดัเก็บภำษีจำกบริษทั           
ผูไ้ดรั้บอนุญำตให้ประกอบกิจกำรโรงเรียนเอกชน เจำ้หนำ้ท่ีฯ ไดช้ี้แจงวำ่พระรำชกฤษฎีกำออกตำม
ควำมในประมวลรัษฎำกรวำ่ดว้ยกำรยกเวน้รัษฎำกร ฉบบัท่ี 588 บญัญติัให้ยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับ
เงินไดนิ้ติบุคคลให้กบับริษทัหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีบริษทัหรือห้ำงหุ้นส่วน 
นิติบุคคลไดรั้บจำกกิจกำรโรงเรียนเอกชนท่ีตั้งข้ึนตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยโรงเรียนเอกชนซ่ึงเป็นไปตำม
มำตรำ 48 (4) ของพระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชนในกำรยกเวน้ภำษีเงินได้ของผูรั้บใบอนุญำต                
ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯจึงเช่ือว่ำผลตอบแทนซ่ึงจดัสรรจำกก ำไรสุทธิและก ำไรสะสมจำกโรงเรียน
ใหก้บับริษทัฯ และบริษทัฯไดรั้บ ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลภำยใตบ้ทบญัญติัแห่งพระรำช
กฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรวำ่ดว้ยกำรยกเวน้รัษฎำกร ฉบบัท่ี 588   

 
30.  ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรสุทธิส ำหรับปี (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ย
จ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยอยูใ่นระหวำ่งปี โดยบริษทัฯไดป้รับจ ำนวน
หุ้นสำมญัตำมสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้
จำกมูลค่ำหุ้นละ 10 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ขอ้ 26 ซ่ึงบริษทัฯไดป้รับปรุงจ ำนวนหุน้สำมญัโดยถือเสมือนวำ่กำรแตกหุน้ไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้
ของงวดแรกท่ีเสนอรำยงำน 

 

 

 

 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

210 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 

ส ำหรับเงินไดนิ้ติบุคคลให้กบับริษทัหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดรั้บจำกกิจกำร
โรงเรียนเอกชนท่ีตั้งข้ึนตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยโรงเรียนเอกชน 

 ในระหว่ำงงวด กรมสรรพำกรไดมี้กำรตอบขอ้หำรือให้แก่บริษทัแห่งหน่ึงท่ีได้รับใบอนุญำตจดัตั้ง
โรงเรียนเอกชนว่ำ กำรท่ีโรงเรียนไดจ้ดัสรรผลตอบแทนท่ีไดจ้ำกกำรด ำเนินกำรของโรงเรียนให้แก่
บริษทัในฐำนะผูรั้บใบอนุญำตเป็นกำรจ่ำยเงินเพื่อตอบแทนกำรท่ีบริษทัในฐำนะผูไ้ดรั้บใบอนุญำต
จดัตั้งโรงเรียน ถือเป็นเงินไดท่ี้มีนยัท่ีอำจท ำให้ผูรั้บใบอนุญำตจดัตั้งโรงเรียนไม่ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคล 

 ดว้ยเหตุดงักล่ำวฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯไดเ้ขำ้ร่วมหำรือถึงแนวทำงปฎิบติักบัเจำ้หนำ้ท่ีของหน่วยงำน
รำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งในวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2561 เพื่อท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรจดัเก็บภำษีจำกบริษทั           
ผูไ้ดรั้บอนุญำตให้ประกอบกิจกำรโรงเรียนเอกชน เจำ้หนำ้ท่ีฯ ไดช้ี้แจงวำ่พระรำชกฤษฎีกำออกตำม
ควำมในประมวลรัษฎำกรวำ่ดว้ยกำรยกเวน้รัษฎำกร ฉบบัท่ี 588 บญัญติัให้ยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับ
เงินไดนิ้ติบุคคลให้กบับริษทัหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีบริษทัหรือห้ำงหุ้นส่วน 
นิติบุคคลไดรั้บจำกกิจกำรโรงเรียนเอกชนท่ีตั้งข้ึนตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยโรงเรียนเอกชนซ่ึงเป็นไปตำม
มำตรำ 48 (4) ของพระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชนในกำรยกเวน้ภำษีเงินได้ของผูรั้บใบอนุญำต                
ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯจึงเช่ือว่ำผลตอบแทนซ่ึงจดัสรรจำกก ำไรสุทธิและก ำไรสะสมจำกโรงเรียน
ใหก้บับริษทัฯ และบริษทัฯไดรั้บ ไดรั้บกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลภำยใตบ้ทบญัญติัแห่งพระรำช
กฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรวำ่ดว้ยกำรยกเวน้รัษฎำกร ฉบบัท่ี 588   

 
30.  ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรสุทธิส ำหรับปี (ไม่รวมก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ย
จ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัของหุ้นสำมญัท่ีออกจ ำหน่ำยอยูใ่นระหวำ่งปี โดยบริษทัฯไดป้รับจ ำนวน
หุ้นสำมญัตำมสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจ ำนวนหุ้นสำมญัท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้นท่ีตรำไว้
จำกมูลค่ำหุ้นละ 10 บำท เป็นมูลค่ำหุ้นละ 0.50 บำท ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน
ขอ้ 26 ซ่ึงบริษทัฯไดป้รับปรุงจ ำนวนหุน้สำมญัโดยถือเสมือนวำ่กำรแตกหุน้ไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้
ของงวดแรกท่ีเสนอรำยงำน 

 

 

 

 

 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนแสดงกำรค ำนวณไดด้งัน้ี 
 

ก ำไรส ำหรับปี 
จ ำนวนหุน้สำมญั 
ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั ก ำไรต่อหุน้ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
 (พนับำท) (พนับำท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บำท) (บำท) 
  (ปรับปรุงใหม่)    (ปรับปรุงใหม่) 

งบกำรเงินรวม 103,519 17,917 627,507 460,280 0.16 0.04 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 103,519 17,917 627,507 460,280 0.16 0.04 
 

31. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 
 บริษัทฯและบริษัทย่อยและพนักงำนบริษัทฯได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพข้ึนตำม

พระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุน
เป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 - 7 ของเงินเดือน และพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือน
ในอตัรำร้อยละ 3 - 7 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ัดกำร
กองทุน ซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล จ ำกดั และจะจ่ำยให้แก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำม
ระเบียบวำ่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ในระหวำ่งปี 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงิน
สมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 2.9 ลำ้นบำท (2560: 2.5 ลำ้นบำท) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 1.2 
ลำ้นบำท (2560: 1 ลำ้นบำท)) 

 

32.  เงินปันผลจ่ำย 
   เงินปันผลจ่ำย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย ต่อหุน้ 
  (พนับำท) (บำทต่อหุน้) 

เงินปันผลจำกผลก ำไรสุทธิ ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560   
   ปี 2559    วนัท่ี 27 เมษำยน 2560 50,000 2.50 
เงินปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำน ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ   
   ปี 2560    วนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2560 20,000 0.80 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2560 70,000 3.30 
 เงินปันผลระหวำ่งกำลปี 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรของบริษทัฯ

วนัท่ี 10 พฤษภำคม 2561 90,000 3.60 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2561  90,000 3.60 

เงินปันผลท่ีจ่ำยจำกก ำไรสุทธิของกิจกำรโรงเรียนไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

211บริษัท เอสไอเอสบี จำ�กัด (มห�ชน)        sisb.ac.th\\



 

33. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีผูมี้

อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจใน
กำรจดัสรรทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ ธุรกิจ
โรงเรียนนำนำชำติ และด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดั
มูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมในงบ
กำรเงิน ดงันั้น รำยได ้ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถือ
เป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนด ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แลว้  

  ในปี 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกวำ่
ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกิจกำร 

 
 
34. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 
34.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและบริกำร 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้  ำสัญญำเช่ำท่ีดิน ส ำนกังำนและอุปกรณ์และสัญญำบริกำร อำยุของสัญญำมี

ระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 30 ปี  
 บริษทัฯมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำขำ้งตน้ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

จ่ำยช ำระ 2561 2560 2561 2560 
       ภำยใน 1 ปี 43,125 40,372 21,149 31,227 
       มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี 692,504 790,943 637,003 786,612 

34.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซ่ึงส่วนใหญ่เก่ียวเน่ือง

กบักำรก่อสร้ำงอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำรจ ำนวน 4.4 ลำ้นบำท (2560: 4 ลำ้นบำท) (งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร: 2.4 ลำ้นบำท (2560: 0.4 ลำ้นบำท)) 

 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

212 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 

33. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 
 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีผูมี้

อ  ำนำจตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจใน
กำรจดัสรรทรัพยำกรใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ ธุรกิจ
โรงเรียนนำนำชำติ และด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดั
มูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นกำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนและสินทรัพยร์วมในงบ
กำรเงิน ดงันั้น รำยได ้ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถือ
เป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนด ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แลว้  

  ในปี 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกวำ่
ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกิจกำร 

 
 
34. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 
34.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและบริกำร 
 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดท้  ำสัญญำเช่ำท่ีดิน ส ำนกังำนและอุปกรณ์และสัญญำบริกำร อำยุของสัญญำมี

ระยะเวลำตั้งแต่ 1 ถึง 30 ปี  
 บริษทัฯมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตทั้งส้ินภำยใตส้ัญญำขำ้งตน้ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

จ่ำยช ำระ 2561 2560 2561 2560 
       ภำยใน 1 ปี 43,125 40,372 21,149 31,227 
       มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี 692,504 790,943 637,003 786,612 

34.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 
  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภำระผูกพนัรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซ่ึงส่วนใหญ่เก่ียวเน่ือง

กบักำรก่อสร้ำงอำคำรและส่วนปรับปรุงอำคำรจ ำนวน 4.4 ลำ้นบำท (2560: 4 ลำ้นบำท) (งบกำรเงิน
เฉพำะกิจกำร: 2.4 ลำ้นบำท (2560: 0.4 ลำ้นบำท)) 

 

 

34.3 กำรค ำ้ประกนั 
  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้ ำประกนัซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำม

บริษทัฯเหลืออยูเ่ป็นจ ำนวนเงิน 1.37 ลำ้นบำท (2560: 1.57 ลำ้นบำท) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 1.37 
ลำ้นบำท (2560: 1.57 ลำ้นบำท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจ
ของบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้ำประกนัเพื่อค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำและอ่ืนๆ  

 
35. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม

หรือเปิดเผยมูลค่ำยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  
 

(หน่วย: พนับำท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 งบกำรเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม     
เงินลงทุนชัว่ครำว     
หน่วยลงทุน - 70,018 - 70,018 

 
(หน่วย: พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม  
 อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - - 1,043,795 1,043,795 

 
(หน่วย: พนับำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม  

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 1,050,692 1,050,692 

 

36. เคร่ืองมือทางการเงิน 
36.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน เงินกู้ยืมระยะสั้ น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน               
เงินกู้ยืมระยะยาวและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน บริษทัฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือ
ทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

  
 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุม

ความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวธีิการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น บริษทัฯ
จึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของ
บริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่  านวนมากราย  

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชัว่คราว             

เงินกู้ยืมระยะสั้ น หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร อย่างไรก็ตาม 
เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯจึงอยู่
ในระดบัต ่า  

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนด
อตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

214 รายงานประจำาปี 2561

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 

(หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุติธรรม  
 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 1,050,692 1,050,692 

 

36. เคร่ืองมือทางการเงิน 
36.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 
 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การแสดง

รายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ยเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหน้ีการคา้ ลูกหน้ีอ่ืน เงินกู้ยืมระยะสั้ น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน               
เงินกู้ยืมระยะยาวและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน บริษทัฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองมือ
ทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

  
 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหารควบคุม

ความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวธีิการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้น บริษทัฯ
จึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของ
บริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่  านวนมากราย  

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 
 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชัว่คราว             

เงินกู้ยืมระยะสั้ น หน้ีสินตามสัญญาเช่าทางการเงิน เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร อย่างไรก็ตาม 
เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมี
อตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯจึงอยู่
ในระดบัต ่า  

 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนด
อตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 

 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลงตำม ไม่มี   
 1 ปี ถึง 5 ปี อตัรำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 364 3 367 0.37-0.375 
เงินลงทุนชัว่ครำว 516 - - - 516 1.65 - 1.80 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 38 38 - 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 29 29 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 3 1 - - 4 4.94-6.00 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลงตำม ไม่มี   
 1 ปี ถึง 5 ปี อตัรำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 128 1 129 0.37-0.375 
เงินลงทุนชัว่ครำว 259 - - - 259 1.65 - 1.80 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 14 14 - 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 10 10 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 1 - - - 1 4.94 - 6.00 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลงตำม ไม่มี   
 1 ปี ถึง 5 ปี อตัรำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 69 7 76 0.37 - 0.375 
เงินลงทุนชัว่ครำว - - - 70 70 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 34 34 - 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ      
เงินกูย้มืระยะสั้น 150 - - - 150 3.15 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 41 41 - 
เงินกูย้มืระยะยำว - - 629 - 629 MLR ลบ 1, 
      MLR ลบ 1.50, 
      MLR ลบ 1.75 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 3 2 - - 5 4.94 - 6.00 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

215บริษัท เอสไอเอสบี จำ�กัด (มห�ชน)        sisb.ac.th\\



 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลงตำม ไม่มี   
 1 ปี ถึง 5 ปี อตัรำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 27 - 27 0.37 - 0.375 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 4 4 - 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้น 150 - - - 150 3.15 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 337 337 - 
เงินกูย้มืระยะยำว - - 629 - 629 MLR ลบ 1, 
      MLR ลบ 1.50, 
      MLR ลบ 1.75 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 1 - - - 1 4.94 - 6.00 

 

36.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือ        

มีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรม
ของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนท่ี
ประกำศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน 

 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

 
37. กำรบริหำรจัดกำรทุน  
 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม

เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัท่ี 
31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.52:1 (2560: 8.22:1) และ
เฉพำะบริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.13:1 (2560: 6.93:1) 

 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 



 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    
 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลงตำม ไม่มี   
 1 ปี ถึง 5 ปี อตัรำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ีย 
      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - 27 - 27 0.37 - 0.375 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 4 4 - 
หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้น 150 - - - 150 3.15 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 337 337 - 
เงินกูย้มืระยะยำว - - 629 - 629 MLR ลบ 1, 
      MLR ลบ 1.50, 
      MLR ลบ 1.75 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน 1 - - - 1 4.94 - 6.00 

 

36.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯและบริษทัย่อยจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น หรือ        

มีอตัรำดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรม
ของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑด์งัน้ี 

 มูลค่ำยุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนค ำนวณจำกมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุนท่ี
ประกำศโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน 

 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

 
37. กำรบริหำรจัดกำรทุน  
 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษทัฯ คือกำรจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม

เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุ้นใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัท่ี 
31 ธันวำคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.52:1 (2560: 8.22:1) และ
เฉพำะบริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.13:1 (2560: 6.93:1) 

 
 

 

38.  เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 เม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯมีมติดงัน้ี 

1. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2562 ในวนัท่ี 18 เมษำยน 2562 เพื่อ
พิจำรณำและอนุมติักำรน ำทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 21.7 ลำ้นบำท และส่วนเกินมูลค่ำหุ้น
จ ำนวน 49.3 ลำ้นบำท เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบริษทัฯ ณ  วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 จ  ำนวน 
71 ลำ้นบำท  

2. มีมติอนุมติัให้เลิกกิจกำรบริษทั เอสไอเอสบี ธนบุรี จ  ำกัด (บริษทัย่อย) เน่ืองจำกบริษทัย่อย
ดงักล่ำวไม่ไดมี้กำรประกอบธุรกิจใด 

3. มีมติอนุมติัให้บริษทัฯด ำเนินกำรโอนสิทธิกำรเช่ำท่ีดินและกรรมสิทธ์ิส่ิงปลูกสร้ำงท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของโรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ กรุงเทพฯ เป็นทุนประเดิมของโรงเรียนนำนำชำติ
สิงคโปร์ กรุงเทพฯ  

 
39. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
  งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 22 กุมภำพนัธ์ 2562 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทุีนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถิุนำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

 

มดัจ ำเมื่อนักเรยีนจบกำรศึกษำหรอืลำออก  โดย ณ สิน้ปี 2559-2561 บรษิทัฯ มเีงนิมดัจ ำค่ำเล่ำเรยีนจ ำนวน 50.37 ล้ำนบำท 
จ ำนวน 62.97 ล้ำนบำท และจ ำนวน 69.90 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั ซึ่งคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 3.93 รอ้ยละ 4.09 และรอ้ยละ 8.45 
ของหน้ีสนิรวม ตำมล ำดบั 

 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ณ สิน้ปี 2559 กลุ่มบรษิทัฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้จ ำนวน 188.56 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จ ำนวน 56.96 ลำ้นบำทจำก 

ณ สิน้ปี 2558 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 100 ล้ำนบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 10,000,000 หุน้ มูล
ค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 10 บำท ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึ้นจำกจ ำนวน 100 ล้ำนบำท เป็น 200 ล้ำนบำท 
ประกอบกบักลุ่มบรษิทัฯ มกี ำไรทีเ่พิม่ขึน้จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2559 จ ำนวน 69.83 ลำ้นบำท และมกีำรจำ่ยเงนิปันผลในปี
ดงักล่ำวจ ำนวน 110 ลำ้นบำท  

ส ำหรบัส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ สิน้ปี 2560 มจี ำนวน 187.10 ล้ำนบำท ลดลงจำก ณ สิน้ปี 2559 จ ำนวน 1.45 
ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกีำรเพิม่ทุนจ ำนวน 50 ลำ้นบำท โดยกำรออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 5,000,000 หุน้ มลูคำ่ทีต่รำ
ไวหุ้น้ละ 10 บำทท ำใหบ้รษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้วเพิม่ขึน้จำกจ ำนวน 200 ล้ำนบำท เป็น 250 ล้ำนบำท มกี ำไรจำก
ผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 จ ำนวน 17.92 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลในปีดงักล่ำวจ ำนวน 70 ลำ้นบำท 

ณ สิ้นปี 2561 บรษิทัฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นจ ำนวน 1,598.02 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นจำก ณ สิ้นปี 2560 จ ำนวน 
1,410.92 ลำ้นบำท เน่ืองจำกบรษิทัฯ มกี ำไรจำกผลประกอบกำรของกลุ่มบรษิทัฯ จ ำนวน 103.52 ลำ้นบำท นอกจำกน้ี ทีป่ระชุม
วสิำมญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2561 ไดม้มีตอินุมตัใิหบ้รษิทัฯ เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีไ่วม้ลูคำ่หุน้สำมญัของบรษิทัฯ เป็นมลูคำ่หุน้ละ 0.50 
บำท และออกหุน้สำมญัเพิม่ทุนจ ำนวน 220 ลำ้นบำท แบ่งอออกเป็นหุน้สำมญัจ ำนวน 440.00 ลำ้นหุน้ มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ 0.50 
บำท เพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ จ ำนวน 180 ล้ำนหุน้ ซึ่งบรษิทัฯ ไดร้บัช ำระเงนิค่ำหุน้และจดทะเบยีนเพิม่ทุน
แล้ว เมื่อวนัที่ 7 มถุินำยน 2561 และเพื่อเสนอขำยใหแ้ก่ประชำชนทัว่ไป และกรรมกำร ผูบ้รหิำร และพนักงำนของบรษิทั และ
บุคลำกรของโรงเรยีนซึ่งบริษทัฯ เป็นผู้รบัใบอนุญำต รวมจ ำนวน 260 ล้ำนหุ้น ท ำให้บรษิทัฯ มทีุนที่ออกและเรยีกช ำระแล้ว
เพิ่มขึ้นจำกจ ำนวน 250 ล้ำนบำท เป็น 470 ล้ำนบำท อีกทัง้บริษทัฯ มีส่วนเกินมูลค่ำหุ้นสำมญัจำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมญั
ดงักล่ำวเป็นจ ำนวน 1,176.31 ลำ้นบำท ในขณะทีม่กีำรจำ่ยเงนิปันผลระหว่ำงปี จ ำนวน 90 ลำ้นบำท 

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มขีำดทุนสะสมจ ำนวน 71.01 ล้ำนบำท ซึ่งอำจท ำให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถจ่ำยเงินปันผลได้  
อย่ำงไรก็ตำมภำยหลงัจำกที่บริษทัฯ เสนอขำยหุ้นสำมญัเพิ่มทุนในครัง้น้ี   บริษทัฯ จะขออนุมตัิจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
ด ำเนินกำรโอนทุนส ำรองตำมกฎหมำยและสว่นเกนิมลูค่ำหุน้เพื่อชดเชยผลขำดทุนสะสมของบรษิทั  ตำมมำตรำ 119 ของพรบ. 
บรษิทัมหำชน 

 
ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 
บรษิทัฯ มอีตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ำกบั 6.79 เท่ำ ณ สิ้นปี 2559 เท่ำกบั 8.22 เท่ำ ณ สิ้นปี 

2560 สำเหตุที่อตัรำส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองในปี 2559-2560 เน่ืองจำกบรษิทัฯ มรีำยไดร้อกำรรบัรูท้ี่
เพิม่ขึน้อย่ำงต่อเน่ืองตำมจ ำนวนนักเรยีนที่เพิม่มำกขึน้ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีำรใช้เงนิกู้ยมืที่มำกขึน้เพื่อน ำมำใช้ลงทุนขยำย
กิจกำรโรงเรยีนในโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปร์กรุงเทพฯ เฟส 2 และโครงกำรโรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบุรีตำมที่
กล่ำวไวข้ำ้งต้น อย่ำงไรกต็ำม หลงัจำกบรษิทัฯ ไดม้กีำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนในช่วงปี 2561 บรษิทัฯไดช้ ำระคนืเงนิกู้ยมืทัง้
ระยะสัน้และระยะยำวทัง้หมด จงึท ำใหบ้รษิทัฯ มอีตัรำสว่นหน้ีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงเท่ำกบั 0.52 เท่ำ ณ สิน้ปี 2561 
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