
 

 
 

 
บรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
(เดมิช ือ่ “บรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั”) 
รายงาน และ งบการเงนิรวม 
31 ธนัวาคม 2561 



 

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
เสนอตอ่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั (มหาชน) 
(เดมิชือ่ “บรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั”) 

ความเหน็ 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบรษิทั เอสไอเอสบี จาํกดั (มหาชน) และ
บรษิทัย่อย (กลุ่มบรษิทั) ซ ึง่ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2561 งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อื
หุน้รวมและงบกระแสเงนิสดรวม สําหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัและหมายเหตปุระกอบงบ
การเงนิรวม รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีีส่ําคญั และไดต้รวจสอบงบ
การเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั (มหาชน) ดว้ยเชน่กนั 

ขา้พเจา้เห็นว่างบการเงนิขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
ผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสด สําหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนัของบรษิทั เอสไอเอส
บ ีจาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และเฉพาะของบรษิทั                       เอสไอเอสบ ี
จาํกดั (มหาชน)โดยถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ   

เกณฑใ์นการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของ
ขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรค ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบ
การเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกลุ่มบรษิทัตาม
ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่าํหนดโดยสภาวชิาชพีบญัช ี
ในส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิ และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้กาํหนด
ดา้นจรรยาบรรณอืน่ๆตามทีร่ะบุในขอ้กาํหนดน้ันดว้ย ขา้พเจา้เช ือ่ว่าหลกัฐานการ
สอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพือ่ใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ 

ขอ้มูลและเหตกุารณท์ีเ่น้น 

ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 3 และ 4 ในระหว่างปีปัจจบุนั 
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บรษิทัฯและบรษิทัย่อยไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 เร ือ่ง 
รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลูกคา้มาถอืปฎบิตักิอ่นวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้บรษิทัฯไดป้รบั
ยอ้นหลงังบการเงนิสําหรบังวด 2560 ใหม่ เพือ่สะทอ้นถงึการเปลีย่นแปลงนโยบาย
การบญัชดีงักล่าว ขา้พเจา้เห็นว่ารายการปรบัปรงุเพือ่จดัทาํงบการเงนิดงักล่าวมี
ความเหมาะสมและไดนํ้าไปปรบัปรงุ                งบการเงนิตามสมควรแลว้ ทัง้นี ้
ขา้พเจา้มไิดแ้สดงความเห็นอย่างมเีงือ่นไขตอ่กรณีนีแ้ต่อย่างใด 
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เร ือ่งสาํคญัในการตรวจสอบ 

เร ือ่งสาํคญัในการตรวจสอบคอืเร ือ่งต่างๆ ทีม่ีนัยสาํคญัทีสุ่ดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู ้
ประกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินสาํหรบังวดปัจจุบนั 
ขา้พเจา้ไดนํ้าเร ือ่งเหล่านีม้าพิจารณาในบรบิทของการตรวจสอบงบการเงิน
โดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทัง้นี ้ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดง
ความเห็น    แยกต่างหากสําหรบัเร ือ่งเหล่านี ้

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตามความรบัผดิชอบทีไ่ดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิชอบของ
ผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิในรายงานของขา้พเจา้ ซ ึง่ไดร้วมความ
รบัผดิชอบทีเ่กีย่วกบัเร ือ่งเหล่านีด้ว้ย การปฏบิตังิานของขา้พเจา้ไดร้วมวธิกีาร
ตรวจสอบทีอ่อกแบบมาเพือ่ตอบสนองต่อการประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูล
ทีข่ดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัในงบการเงนิ ผลของวธิกีารตรวจสอบของ
ขา้พเจา้ ซ ึง่ไดร้วมวธิกีารตรวจสอบสําหรบัเร ือ่งเหล่านีด้ว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิโดยรวม  
เร ือ่งสําคญัในการตรวจสอบ พรอ้มวธิกีารตรวจสอบสําหรบัแตล่ะเร ือ่งมดีงัตอ่ไปนี ้

การรบัรูร้ายไดค้า่ธรรมเนียมทางการศกึษาและบรกิาร 
บรษิทัฯรบัรูร้ายไดค้า่ธรรมเนียมทางการศกึษาและบรกิารตามนโยบายการบญัชทีี่
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 5 รายไดค้า่ธรรมเนียมทางการศกึษาและ
บรกิารเป็นตวัเลขทีม่สีาระสําคญัทีสุ่ดในงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ และเป็นตวัชีว้ดั
หลกัในแง่ผลการดาํเนินงานของธรุกจิซึง่ผูใ้ชง้บการเงนิใหค้วามสนใจ ประกอบกบั
กลุ่มบรษิทัมรีายการรายไดค้า่ธรรมเนียมทางการศกึษาและบรกิารกบัลูกคา้เป็น
จาํนวนมากราย ดงัน้ัน ขา้พเจา้จงึพจิารณาการรบัรูร้ายไดค้า่ธรรมเนียมทาง
การศกึษาและบรกิารเป็นเร ือ่งสําคญัในการตรวจสอบ โดยใหค้วามสําคญักบัการ
เกดิขึน้จรงิของรายไดแ้ละระยะเวลาในการรบัรูร้ายได ้
วธิกีารตรวจสอบทีส่ําคญัของขา้พเจา้ตอ่เร ือ่งดงักล่าว ประกอบดว้ย 
• ประเมนิและทดสอบระบบสารสนเทศและระบบการควบคมุภายในทีส่ําคญัของ

บรษิทัฯ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบการรบัสมคัรนักเรยีนและการรบัรูร้ายได ้
คา่ธรรมเนียมทางการศกึษาและบรกิาร โดยการสอบถามผูร้บัผดิชอบ ทาํความ
เขา้ใจ และเลอืกตวัอย่างมาสุม่ทดสอบการปฏบิตัติามการควบคมุทีบ่รษิทัฯ
ออกแบบไว ้



3 

• สุ่มตวัอย่างรายการรายไดค้า่ธรรมเนียมทางการศกึษาและบรกิารในระหว่างปี
เพือ่ตรวจสอบการรบัรูร้ายไดว้่าเป็นไปตามเงือ่นไขทีร่ะบุ และสอดคลอ้งกบั
นโยบายการรบัรูร้ายไดข้องกลุ่มบรษิทั 

• สุ่มตวัอย่างเพือ่ตรวจสอบการบนัทกึปรบัปรงุรายการกบัเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งของ
รายการรายไดค้า่ธรรมเนียมทางการศกึษาและบรกิาร 

• สุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายไดค้า่ธรรมเนียมทางการศกึษาและ
บรกิารทีเ่กดิขึน้ชว่งใกลส้ิน้รอบระยะเวลาบญัช ี

• วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบขอ้มูลบญัชรีายไดแ้บบแยกย่อย (Disaggregated data) 
เพือ่ตรวจสอบความผดิปกตทิีอ่าจเกดิขึน้ของรายไดค้า่ธรรมเนียมทางการศกึษา
และบรกิารตลอดรอบระยะเวลาบญัช ี 

ขอ้มูลอืน่ 

ผูบ้รหิารเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอืน่ ซ ึง่รวมถงึขอ้มูลทีร่วมอยู่ในรายงานประจาํปี
ของกลุ่มบรษิทั (แตไ่ม่รวมถงึงบการเงนิและรายงานของผูส้อบบญัชทีีแ่สดงอยู่ใน
รายงานน้ัน) ซึง่คาดว่าจะถกูจดัเตรยีมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของ
ผูส้อบบญัชนีี ้

ความเห็นของขา้พเจา้ตอ่งบการเงนิไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอืน่และขา้พเจา้ไม่ไดใ้ห ้
ขอ้สรปุในลกัษณะการให ้             ความเชือ่มั่นในรปูแบบใดๆตอ่ขอ้มูลอืน่น้ัน 

ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงนิคอื การอา่น
และพจิารณาว่าขอ้มูลอืน่น้ันมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระสําคญักบังบการเงนิหรอืกบั
ความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรอืไม่ หรอืปรากฏว่าขอ้มูลอืน่แสดง
ขดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัหรอืไม่  

เมือ่ขา้พเจา้ไดอ้า่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบรษิทัตามทีก่ล่าวขา้งตน้แลว้ และหาก
สรปุไดว้่ามกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญั ขา้พเจา้จะสือ่สาร
เร ือ่งดงักล่าวใหผู้ม้หีนา้ทีใ่นการกาํกบัดูแลทราบเพือ่ใหม้กีารดําเนินการแกไ้ขที่
เหมาะสมต่อไป 

ความรบัผดิชอบของผูบ้รหิารและผูม้หีน้าทีใ่นการกาํกบัดูแลตอ่งบ
การเงิน 
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ผูบ้รหิารมหีนา้ทีร่บัผดิชอบในการจดัทาํและนําเสนองบการเงนิเหล่านีโ้ดยถูกตอ้ง
ตามทีค่วรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกีย่วกบัการ
ควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพจิารณาว่าจาํเป็นเพือ่ใหส้ามารถจดัทาํ งบการเงนิที่
ปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัไม่ว่าจะเกดิจากการ
ทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงนิ ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่ม
บรษิทัในการดาํเนินงานตอ่เน่ือง การเปิดเผยเร ือ่งทีเ่กีย่วกบัการดาํเนินงานตอ่เน่ือง
ในกรณีทีม่เีร ือ่งดงักล่าว  และการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีําหรบักจิการทีด่าํเนินงาน
ตอ่เน่ืองเวน้แตผู่บ้รหิารมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มบรษิทัหรอืหยดุดาํเนินงานหรอืไม่
สามารถดาํเนินงานต่อเน่ืองอกีตอ่ไปได ้

ผูม้หีนา้ทีใ่นการกาํกบัดแูลมหีนา้ทีใ่นการสอดส่องดแูลกระบวนการในการจดัทาํ
รายงานทางการเงนิของกลุ่มบรษิทั  
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ความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตีอ่การตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหไ้ดค้วามเชือ่มั่นอย่างสมเหตสุมผล
ว่างบการเงนิโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็น
สาระสําคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงาน
ของผูส้อบบญัชซี ึง่รวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชือ่มั่นอย่าง
สมเหตสุมผลคอืความเชือ่มั่นในระดบัสูงแตไ่ม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลทีข่ดัตอ่ขอ้เท็จจรงิ
อนัเป็นสาระสําคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิอาจเกดิจากการทจุรติ
หรอืขอ้ผดิพลาดและถอืว่ามสีาระสําคญัเมือ่คาดการณอ์ย่างสมเหตสุมผลไดว้่า
รายการทีข่ดัตอ่ขอ้เท็จจรงิแตล่ะรายการหรอืทกุรายการรวมกนัจะมผีลตอ่การ
ตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิจากการใชง้บการเงนิเหล่านี ้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ใชด้ลุยพนิิจและ
การสงัเกตและสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ได ้
ปฏบิตังิานดงัตอ่ไปนีด้ว้ย 

• ระบุและประเมนิความเสีย่งทีอ่าจมกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดัตอ่ขอ้เท็จจรงิอนัเป็น
สาระสําคญัในงบการเงนิ  ไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด 
ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพือ่ตอบสนองตอ่ความเสีย่ง
เหล่าน้ัน และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพือ่เป็น
เกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อ
ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระสําคญัซึง่เป็นผลมาจากการทจุรติจะสูงกว่าความเสีย่ง
ทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทจุรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้ว่มคดิ การ
ปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดง
ขอ้มูลทีไ่ม่ตรงตามขอ้เท็จจรงิหรอืการแทรกแซงการควบคมุภายใน 

• ทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัระบบการควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบ 
เพือ่ออกแบบวธิกีารตรวจสอบใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ ์แต่ไม่ใชเ่พือ่
วตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นตอ่ความมปีระสทิธผิลของการควบคมุ
ภายในของกลุ่มบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใชแ้ละความ
สมเหตสุมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งที่
ผูบ้รหิารจดัทาํ 
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• สรปุเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสีําหรบักจิการที่
ดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้รหิาร และสรปุจากหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บั
ว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระสําคญัทีเ่กีย่วกบัเหตกุารณห์รอืสถานการณท์ี่
อาจเป็นเหตใุหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมนัียสําคญัตอ่ความสามารถของกลุ่มบรษิทั
ในการดาํเนินงานต่อเน่ืองหรอืไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรปุว่ามคีวามไม่แน่นอน
ทีม่สีาระสําคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีอง
ขา้พเจา้ถงึการเปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งในงบการเงนิ หรอืหากเห็นว่าการ
เปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นทีเ่ปลีย่นแปลงไป 
ขอ้สรปุของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่น
รายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตกุารณห์รอื
สถานการณใ์นอนาคตอาจเป็นเหตใุหก้ลุ่มบรษิทัตอ้งหยุดการดําเนินงาน
ตอ่เน่ืองได ้

• ประเมนิการนําเสนอ โครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงนิโดยรวม รวมถงึการ
เปิดเผยขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนประเมนิว่างบการเงนิแสดงรายการและ
เหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่  

• รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบั
ขอ้มูลทางการเงนิของกจิการหรอืของกจิกรรมทางธรุกจิภายในกลุ่มบรษิทั
เพือ่แสดงความเห็นต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบตอ่การกาํหนด
แนวทาง การควบคมุดแูล และการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มบรษิทั ขา้พเจา้
เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวตอ่ความเห็นของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดส้ือ่สารกบัผูม้หีนา้ทีใ่นการกาํกบัดแูลในเร ือ่งตา่งๆซึง่รวมถงึขอบเขตและ
ชว่งเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว ้ประเด็นทีม่นัียสําคญัทีพ่บจากการ
ตรวจสอบรวมถงึขอ้บกพรอ่งทีม่นัียสําคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้
ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรบัรองแกผู่ม้หีนา้ทีใ่นการกาํกบัดูแลว่าขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติาม
ขอ้กาํหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเป็นอสิระและไดส้ือ่สารกบัผูม้หีนา้ทีใ่น
การกาํกบัดแูลเกีย่วกบัความสมัพนัธท์ัง้หมดตลอดจนเร ือ่งอืน่ซ ึง่ขา้พเจา้เช ือ่ว่ามี
เหตผุลทีบุ่คคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบตอ่ความเป็นอสิระของขา้พเจา้และ
มาตรการทีข่า้พเจา้ใชเ้พือ่ป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
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จากเร ือ่งทัง้หลายทีส่ือ่สารกบัผูม้หีนา้ทีใ่นการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเร ือ่ง
ตา่ง ๆ ทีม่นัียสําคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็น
เร ือ่งสําคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเร ือ่งเหล่านีไ้วใ้นรายงานของผูส้อบ
บญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร ือ่งดงักล่าวตอ่สาธารณะ หรอื
ในสถานการณท์ีย่ากทีจ่ะเกดิขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสือ่สารเร ือ่งดงักล่าวใน
รายงานของขา้พเจา้เพราะการกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณไ์ดอ้ย่าง
สมเหตสุมผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชนท์ีผู่ม้สี่วนไดเ้สยี
สาธารณะจะไดจ้ากการสือ่สารดงักล่าว 

ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบงานสอบบญัชแีละการนําเสนอรายงานฉบบันี ้

รุง้นภา เลศิสุวรรณกุล 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 3516 

บรษิทั สํานักงาน อวีาย จาํกดั 
กรงุเทพฯ: 22 กมุภาพนัธ ์2562 



บรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
(เดมิชื�อ “บรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั”)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2560
(ปรับปรงุใหม)่ (ปรับปรงุใหม)่ (ปรับปรงุใหม)่ (ปรับปรงุใหม)่

สนิทรพัย์
สนิทรพัยห์มนุเวยีน
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 9 367,329,115      75,636,869        67,927,312         129,203,934      27,183,114        42,639,245         
เงนิลงทนุชั�วคราว 10 516,380,317      70,017,740        -                          259,000,000      -                         -                         
ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น 11 38,026,517        33,869,026        32,197,027         13,523,432        3,972,716          35,071,773         
สนิคา้คงเหลอื 12 7,589,605          8,969,018          11,240,186         -                     -                         -                         
สนิทรัพยห์มนุเวยีนอื�น 12,733,062        7,861,182          15,967,735         4,463,076          1,868,051          9,304,355           
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 942,058,616      196,353,835      127,332,260       406,190,442      33,023,881        87,015,373         
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน
เงนิฝากธนาคารที�มภีาระคํ�าประกัน 1,368,000          1,568,000          1,268,000           1,368,000          1,568,000          1,268,000           
เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ยซึ�งบันทกึโดยวธิสีว่นไ 13 -                         -                        -                          382,831,714      238,997,821      961,261              
เงนิลงทนุในการรว่มคา้ซึ�งบันทกึโดยวธิสีว่นไ 14 50,373,064        52,560,264        62,437,944         50,373,064        52,560,264        62,437,944         
อสังหารมิทรัพยเ์พื�อการลงทนุ 15 -                         -                        -                          899,460,409      1,050,574,575   1,126,234,663    
ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 16 1,385,912,286   1,429,709,921   1,252,175,879    44,066,761        61,701,980        75,971,533         
สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน 17 1,698,322          2,396,247          2,942,803           1,588,955          2,370,560          2,910,029           
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 18 43,896,710        42,556,528        22,966,860         24,234,802        42,179,340        22,638,991         
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 1,483,248,382   1,528,790,960   1,341,791,486    1,403,923,705   1,449,952,540   1,292,422,421    
รวมสนิทรพัย์ 2,425,306,998   1,725,144,795   1,469,123,746    1,810,114,147   1,482,976,421   1,379,437,794    

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
(เดมิชื�อ “บรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั”)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2560
(ปรับปรงุใหม)่ (ปรับปรงุใหม)่ (ปรับปรงุใหม)่ (ปรับปรงุใหม)่

หนี�สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้
หนี�สนิหมนุเวยีน
เงนิกูย้มืระยะสั �น 19 -                         150,000,000      50,000,000         -                         150,000,000      50,000,000         
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 20 28,918,141        41,364,518        115,844,553       10,121,040        337,209,531      493,623,454       
รายไดร้อการรับรูท้ี�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�ง 21 470,692,981      393,067,568      305,128,453       -                         -                         -                         
เงนิกูย้มืระยะยาวที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�ง 22 -                         85,000,000        54,000,000         -                         85,000,000        54,000,000         
เงนิกูย้มืระยะยาวสว่นที�จัดเป็นหนี�สนิหมนุเวยี 22 -                         163,000,000      -                          -                         163,000,000      -                         
หนี�สนิตามสัญญาเชา่การเงนิที�ถงึกําหนด
   ชําระภายในหนึ�งปี 23 3,378,526          2,648,950          94,454                442,335             776,838             94,454                
เงนิมัดจําคา่เลา่เรยีนที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 14,880,000        9,720,000          6,810,000           -                         -                         -                         
ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย 436,959             190,235             68,650                -                         -                         -                         
หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 5,392,130          3,842,813          5,210,228           1,625,373          1,236,500          2,793,953           
รวมหนี�สนิหมนุเวยีน 523,698,737      848,834,084      537,156,338       12,188,748        737,222,869      600,511,861       
หนิ�สนิไมห่มนุเวยีน       
รายไดร้อการรับรู ้ 21 142,489,005      152,670,447      126,868,632       -                         -                         -                         
เงนิกูย้มืระยะยาว 22 -                         381,000,000      446,000,000       -                         381,000,000      446,000,000       
หนี�สนิตามสัญญาเชา่การเงนิ 23 1,423,620          2,262,560          62,368                -                         442,335             62,368                
เงนิมัดจําคา่เลา่เรยีน 55,020,000        53,250,000        43,560,000         -                         -                         -                         
ประมาณการตน้ทนุในการรื�อถอน 24 13,810,000        13,379,000        12,949,559         13,810,000        13,379,000        12,949,559         
สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 25 17,093,076        13,690,879        10,991,077         6,939,762          6,161,725          4,838,150           
หนี�สนิภาษีเงนิไดร้อตัดบัญชี 29 1,391,152          447,992             -                          198,039             -                         -                         
ประมาณการหนี�สนิของเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย
   ซึ�งบันทกึโดยวธิสีว่นไดเ้สยี 13 -                         -                        -                          108,505,685      85,800,876        23,662,628         
หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น 72,363,190        72,506,946        102,980,528       70,453,686        71,866,709        102,858,013       
รวมหนี�สนิไมห่มนุเวยีน 303,590,043      689,207,824      743,412,164       199,907,172      558,650,645      590,370,718       
รวมหนี�สนิ 827,288,780      1,538,041,908   1,280,568,502    212,095,920      1,295,873,514   1,190,882,579    

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
(เดมิชื�อ “บรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั”)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2560 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 1 มกราคม 2560
(ปรับปรงุใหม)่ (ปรับปรงุใหม)่ (ปรับปรงุใหม)่ (ปรับปรงุใหม)่

สว่นของผูถ้อืหุน้
ทนุเรอืนหุน้ 26
   ทนุจดทะเบยีน
      หุน้สามัญ 940,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท
      (31 ธันวาคม 2560: หุน้สามัญ 25,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท)
      (1 มกราคม 2560: หุน้สามัญ 20,000,000 หุน้ มลูคา่   470,000,000      250,000,000      200,000,000       470,000,000      250,000,000      200,000,000       
   ทนุที�ออกและเรยีกชําระ
      หุน้สามัญ 940,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท
      (31 ธันวาคม 2560: หุน้สามัญ 25,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 บาท)
      (1 มกราคม 2560: หุน้สามัญ 20,000,000 หุน้ มลูคา่   470,000,000      250,000,000      200,000,000       470,000,000      250,000,000      200,000,000       
      สว่นเกนิมลูคา่หุน้บรุมิสทิธิ 1,000,000          1,000,000          1,000,000           1,000,000          1,000,000          1,000,000           
      สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามัญ 1,176,311,291   -                        -                          1,176,311,291   -                         -                         
กําไร (ขาดทนุ) สะสม 
   จัดสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 27 21,720,000        16,400,000        10,000,000         21,720,000        16,400,000        10,000,000         
   ยังไมไ่ดจั้ดสรร (71,013,064)       (80,297,093)      (22,444,785)        (71,013,064)       (80,297,093)       (22,444,785)       
สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 1,598,018,227   187,102,907      188,555,215       1,598,018,227   187,102,907      188,555,215       
สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีที�ไมม่อํีานาจควบคมุของบรษัิท (9)                       (20)                    29                       -                         -                         -                         
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,598,018,218   187,102,887      188,555,244       1,598,018,227   187,102,907      188,555,215       
รวมหนี�สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 2,425,306,998   1,725,144,795   1,469,123,746    1,810,114,147   1,482,976,421   1,379,437,794    

-                     -                        -                          -                     -                         -                         
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
(เดมิชื�อ “บรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั”)
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
สําหรบัปีส ิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรงุใหม)่ (ปรับปรงุใหม)่

กําไรขาดทนุ:
รายได้
รายไดค้า่ธรรมเนียมทางการศกึษาและบรกิาร 7 923,980,450  730,836,303   -                      -                     
รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 7, 8 -                     -                      181,363,723   172,662,952  
รายไดจ้ากการขายอปุกรณ์การศกึษา 7, 8 8,475,854      7,204,718       -                      -                     
รายไดอ้ื�น 7, 8 14,897,207    8,308,858       5,412,441       15,125,776    
รวมรายได้ 947,353,511  746,349,879   186,776,164   187,788,728  
คา่ใชจ้า่ย
ตน้ทนุทางการศกึษาและบรกิาร 567,178,928  491,350,020   -                      -                     
ตน้ทนุคา่เชา่และบรกิาร -                     -                      159,850,092   169,051,860  
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 238,674,936  196,627,037   27,822,360     27,568,737    
คา่ใชจ้า่ยอื�น 346,641         40,526            344,980          40,529           
รวมคา่ใชจ้า่ย 806,200,505  688,017,583   188,017,432   196,661,126  
กําไร (ขาดทนุ) กอ่นสว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไดเ้สยี
   คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ และคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 141,153,006  58,332,296     (1,241,268)     (8,872,398)     
สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไ13, 14 (2,278,969)     (9,877,680)     136,509,378   55,203,269    
กําไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไ 138,874,037  48,454,616     135,268,110   46,330,871    
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (33,972,538)   (29,859,232)   (31,586,172)   (28,413,920)   
กําไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 104,901,499  18,595,384     103,681,938   17,916,951    
คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ 29 (1,382,294)     (678,482)        (162,744)        -                     
กําไรสําหรบัปี 103,519,205  17,916,902     103,519,194   17,916,951    

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น:
รายการที�จะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของกําไรหรอืขาดทนุภายหลงั
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั 
   - สทุธจิากภาษีเงนิได ้ 25 993,066         630,741          141,178          98,771           
สว่นแบง่กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นจากเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไดเ้สยี
   - สทุธจิากภาษีเงนิได ้ 13, 14 91,769           -                      943,657          531,970         
รายการที�จะไมถ่กูบนัทกึในสว่นของกําไรหรอืขาดทนุภายหลงั
   - สทุธจิากภาษีเงนิได ้ 1,084,835      630,741          1,084,835       630,741         
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสําหรบัปี 1,084,835      630,741          1,084,835       630,741         

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรบัปี 104,604,040  18,547,643     104,604,029   18,547,692    

การแบง่ปนักําไร 
สว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 103,519,194  17,916,951     103,519,194   17,916,951    
สว่นที�เป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคมุของบรษัิท 11                   (49)                  

103,519,205  17,916,902     

การแบง่ปนักําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม
สว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 104,604,029  18,547,692     104,604,029   18,547,692    
สว่นที�เป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคมุของบรษัิท 11                   (49)                  

104,604,040  18,547,643     
กําไรตอ่หุน้ข ั�นพื�นฐาน 30
กําไรสว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 0.16 0.04 0.16 0.04

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
(เดมิชื�อ “บรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั”)
งบกระแสเงนิสด
สําหรบัปีส ิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรงุใหม)่ (ปรับปรงุใหม)่

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน
กําไรกอ่นภาษี 104,901,499  18,595,384     103,681,938   17,916,951    
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษี
   เป็นเงนิสดรับ (จา่ย) จากกจิกรรมดําเนนิงาน
   คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 118,190,294  100,877,917   81,156,901     88,012,888    
   คา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญู (โอนกลบั) (2,582,428)     1,487,399       (174,169)        209,730         
   การปรับลดสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูคา่สทุธทิี�จะไดร้ับ (โอนกล 1,211,578      (576,946)        -                      -                     
   กําไรจากการขายเงนิลงทนุระยะสั �น (1,126,855)     (288,289)        (123,537)        -                     
   กําไรจากการปรับมลูคา่เงนิลงทนุระยะสั �น -                     (17,740)          -                      -                     
   ตดัจําหน่ายสนิทรัพยถ์าวร 420,965         40,529            344,980          40,529           
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 5,880,550      3,454,323       1,404,510       1,422,346      
   ดอกเบี�ยรับ (1,095,233)     (407,598)        (611,886)        (141,912)        
   สว่นแบง่ (กําไร) ขาดทนุจากเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไดเ้สยี 2,278,969      9,877,680       (136,509,378) (55,203,269)   
   คา่ใชจ้า่ยดอกเบี�ย 29,776,492    27,940,083     29,931,702     27,847,690    
กําไรจากการดําเนนิงานกอ่นการเปลี�ยนแปลง
   ในสนิทรัพยแ์ละหนี�สนิดําเนนิงาน 257,855,831  160,982,742   79,101,061     80,104,953    
สนิทรัพยด์ําเนนิงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง 
   ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น (1,575,063)     (3,159,398)     (9,376,547)     30,889,327    
   สนิคา้คงเหลอื 167,835         2,848,114       -                      -                     
   สนิทรัพยห์มนุเวยีนอื�น (4,704,506)     5,220,324       (2,491,066)     4,543,034      
   เงนิฝากธนาคารที�มภีาระคํ�าประกนั 200,000         (300,000)        200,000          (300,000)        
   สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 3,096,051      (7,261,451)     22,382,110     (7,213,474)     
หนี�สนิดําเนนิงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)
   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 134,095         4,775,600       (314,062,895) (89,289,777)   
   รายไดร้อการรับรู ้ 67,443,971    113,740,930   -                      -                     
   เจา้หนี�สญัญาเชา่ทางการเงนิ (109,364)        4,754,688       (776,838)        1,062,351      
   หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 6,709,317      1,542,586       388,873          (1,557,453)     
   สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานจา่ย (1,237,020)     (123,780)        (450,000)        -                     
   หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น    1,626,244      (20,783,583)   (1,413,023)     (30,991,304)   
เงนิสดจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดําเนนิงาน 329,607,391  262,236,772   (226,498,325) (12,752,343)   
   เงนิสดจา่ยดอกเบี�ย (29,345,492)   (27,510,641)   (29,500,702)   (27,418,248)   
   เงนิสดจา่ยภาษีเงนิได ้ (4,876,909)     (9,543,414)     (4,437,570)     (9,433,914)     
เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดําเนนิงาน 295,384,990  225,182,717   (260,436,597) (49,604,505)   

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั และบรษิทัยอ่ย
งบกระแสเงนิสด (ตอ่)
สําหรบัปีส ิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรงุใหม)่ (ปรับปรงุใหม)่

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ
เงนิลงทนุชั�วคราวเพิ�มขึ�น (516,380,317) -                      (259,000,000) -                     
เงนิสดรับจากการขายหน่วยลงทนุ 446,144,594  202,288,289   75,123,537     -                     
เงนิสดจา่ยซื�อหน่วยลงทนุ (375,000,000) (272,000,000) (75,000,000)   -                     
เงนิสดจา่ยคา่เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย -                     -                      (10,000,000)   (5,999,970)     
เงนิสดรับจากการจําหน่ายอปุกรณ์ -                     -                      4,648,048       -                     
เงนิสดจา่ยซื�ออสงัหารมิทรัพยเ์พื�อการลงทนุ -                     -                      (37,952,035)   (274,641,635) 
เงนิสดจา่ยซื�อที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ (86,650,375)   (356,819,266) (3,236,117)     (24,009,940)   
เงนิสดรับจากการขายสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน -                     -                      54,766            -                     
เงนิสดจา่ยซื�อสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน (45,796)          (342,300)        -                      (342,300)        
เงนิปันผลรับจากเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย -                     -                      140,000,000   130,000,000  
รับดอกเบี�ย 927,859         400,117          507,927          142,219         
เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (531,004,035) (426,473,160) (164,853,874) (174,851,626) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะสั �น 300,000,000  590,000,000   420,000,000   590,000,000  
ชําระคนืเงนิกูย้มืระยะสั �น (450,000,000) (490,000,000) (570,000,000) (490,000,000) 
เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะยาว 47,000,000    183,000,000   47,000,000     183,000,000  
ชําระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (676,000,000) (54,000,000)   (676,000,000) (54,000,000)   
เงนิสดรับจากการเพิ�มทนุ ########### 50,000,000     ########### 50,000,000    
เงนิสดจา่ยคา่ใชจ้า่ยทางตรงในการเสนอขายหุน้ (45,688,709)   -                      (45,688,709)   -                     
จา่ยเงนิปันผล (90,000,000)   (70,000,000)   (90,000,000)   (70,000,000)   
เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ 527,311,291  209,000,000   527,311,291   209,000,000  
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิ�มข ึ�น (ลดลง) สทุธ ิ 291,692,246  7,709,557       102,020,820   (15,456,131)   
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 75,636,869    67,927,312     27,183,114     42,639,245    
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี 367,329,115  75,636,869     129,203,934   27,183,114    

-                     -                      -                      -                     
ขอ้มลูกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ�มเตมิ
รายการที�ไมใ่ชเ่งนิสด
   เจา้หนี�อื�นลดลงจากการซื�ออาคารและอปุกรณ์ (12,580,472)   (79,255,634)   (13,025,596)   (66,124,176)   
   ผลกําไรจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนัภยั
      - สทุธจิากภาษีเงนิได ้ 1,084,835      630,741          141,178          98,771           

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
(เดมิชื�อ “บรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั”)
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรบัปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

สว่นของผูม้ี
รวม สว่นไดเ้สยีที�ไมม่ี

ทนุเรอืนหุน้ที�ออก สว่นเกนิมลูคา่ สว่นเกนิมลูคา่ จัดสรรแลว้ สว่นของผูถ้อืหุน้ อํานาจควบคมุ รวม
และเรยีกชําระ หุน้บรุมิสทิธิ หุน้สามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไมไ่ดจ้ัดสรร ของบรษัิทฯ ของบรษัิทยอ่ย สว่นของผูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 - ตามที�รายงานไวเ้ดมิ 200,000,000  1,000,000     -               10,000,000   90,816,573       301,816,573     29            301,816,602   
ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี
    เกี�ยวกบัรายไดจ้ากสญัญาที�ทํากบัลกูคา้ (หมายเหตุ 4) -                     -                    -               -                   (113,261,358)   (113,261,358)    -               (113,261,358)  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2560 - หลงัปรบัปรงุ 200,000,000  1,000,000     -               10,000,000   (22,444,785)     188,555,215     29            188,555,244   
กําไรสําหรับปี -                     -                    -               -                   17,916,951       17,916,951       (49)           17,916,902     
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                     -                    -               -                   630,741            630,741            -               630,741          
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                     -                    -               -                   18,547,692       18,547,692       (49)           18,547,643     
เงนิปันผลจา่ย (หมายเหตุ 32) -                     -                    -               -                   (70,000,000)     (70,000,000)      -               (70,000,000)    
ออกหุน้สามัญเพิ�มทนุ (หมายเหตุ 26) 50,000,000    -                    -               -                   -                       50,000,000       -               50,000,000     
สํารองตามกฎหมาย  (หมายเหตุ 27) -                     -                    -               6,400,000     (6,400,000)       -                        -               -                      
ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 250,000,000  1,000,000     -               16,400,000   (80,297,093)     187,102,907     (20)           187,102,887   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 - ตามที�รายงานไวเ้ดมิ 250,000,000  1,000,000     -               16,400,000   74,649,826       342,049,826     (20)           342,049,806   
ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี
    เกี�ยวกบัรายไดจ้ากสญัญาที�ทํากบัลกูคา้ (หมายเหตุ 4) -                     -                    -               -                   (154,946,919)   (154,946,919)    -               (154,946,919)  
ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกราคม 2561 - หลงัปรบัปรงุ 250,000,000  1,000,000     -               16,400,000   (80,297,093)     187,102,907     (20)           187,102,887   
กําไรสําหรับปี -                     -                    -               -                   103,519,194     103,519,194     11            103,519,205   
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                     -                    -               -                   1,084,835         1,084,835         -               1,084,835       
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                     -                    -               -                   104,604,029     104,604,029     11            104,604,040   
เงนิปันผลจา่ย (หมายเหตุ 32) -                     -                    -               -                   (90,000,000)     (90,000,000)      -               (90,000,000)    
ออกหุน้สามัญเพิ�มทนุ (หมายเหตุ 26) 220,000,000  -                    ######## -                   -                       1,396,311,291  -               ###########
สํารองตามกฎหมาย  (หมายเหตุ 27) -                     -                    -               5,320,000     (5,320,000)       -                        -               -                      
ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 470,000,000  1,000,000     ######## 21,720,000   (71,013,064)     1,598,018,227  (9)             ###########

-                     -                    -               -                   -                       -                        -               -                      
-                     -                    -               -                   -                       -                        -               -                      

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

กําไร (ขาดทนุ) สะสม

งบการเงนิรวม
สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ



บรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
(เดมิชื�อ “บรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั”)
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
สําหรบัปีสิ�นสดุวนัท ี� 31 ธนัวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

ทุนเรอืนหุน้ที�ออก สว่นเกนิมลูคา่ สว่นเกนิมลูคา่ จัดสรรแลว้ รวม
และเรยีกชําระ หุน้บรุมิสทิธิ หุน้สามัญ สํารองตามกฎหมาย ยังไมไ่ดจั้ดสรร สว่นของผูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี� 1 มกราคม 2560 - ตามที�รายงานไวเ้ดมิ 200,000,000   1,000,000     -                          10,000,000   90,816,573      301,816,573     
ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี
    เกี�ยวกับรายไดจ้ากสัญญาที�ทํากับลกูคา้  (หมายเหตุ 4) -                       -                    -                          -                    (113,261,358)   (113,261,358)    
ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี� 1 มกราคม 2560 - หลงัปรบัปรงุ 200,000,000   1,000,000     -                          10,000,000   (22,444,785)     188,555,215     
กําไรสําหรับปี -                       -                    -                          -                    17,916,951      17,916,951       
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                       -                    -                          -                    630,741           630,741             
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                       -                    -                          -                    18,547,692      18,547,692       
เงนิปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                       -                    -                          -                    (70,000,000)     (70,000,000)      
ออกหุน้สามัญเพิ�มทุน (หมายเหตุ 26) 50,000,000     -                    -                          -                    -                       50,000,000       
สํารองตามกฎหมาย  (หมายเหตุ 27) -                       -                    -                          6,400,000     (6,400,000)       -                         
ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี� 31 ธนัวาคม 2560 250,000,000   1,000,000     -                          16,400,000   (80,297,093)     187,102,907     

ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี� 1 มกราคม 2561 - ตามที�รายงานไวเ้ดมิ 250,000,000   1,000,000     -                          16,400,000   74,649,826      342,049,826     
ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชี
    เกี�ยวกับรายไดจ้ากสัญญาที�ทํากับลกูคา้  (หมายเหตุ 4) -                       -                    -                          -                (154,946,919)   (154,946,919)    
ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี� 1 มกราคม 2561 - หลงัปรบัปรงุ 250,000,000   1,000,000     -                          16,400,000   (80,297,093)     187,102,907     
กําไรสําหรับปี -                       -                    -                          -                    103,519,194    103,519,194     
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                       -                    -                          -                    1,084,835        1,084,835         
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                       -                    -                          -                    104,604,029    104,604,029     
เงนิปันผลจ่าย (หมายเหตุ 32) -                       -                    -                          -                    (90,000,000)     (90,000,000)      
ออกหุน้สามัญเพิ�มทุน (หมายเหตุ 26) 220,000,000   -                    1,176,311,291    -                    -                       1,396,311,291  
สํารองตามกฎหมาย  (หมายเหตุ 27) -                       -                    -                          5,320,000     (5,320,000)       -                         
ยอดคงเหลอื ณ วนัท ี� 31 ธนัวาคม 2561 470,000,000   1,000,000     1,176,311,291    21,720,000   (71,013,064)     1,598,018,227  

-                       -                    -                          -                    -                       -                         
-                       -                    -                          -                    -                       -                         

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

กําไร (ขาดทุน) สะสม
งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
(เดมิชือ่ “บรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
สาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

1. ขอ้มูลท ัว่ไป 
 บรษิัท เอสไอเอสบี จํากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) เป็นบรษิัทซึง่จดัตัง้และมี

ภูมิลําเนาในประเทศไทย ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบรษิัทฯอยู่ที่ 498/11 
ซอยรามคําแหง 39 (เทพลลีา 1) ถนนประชาอุทศิ แขวงวงัทองหลาง เขตวงั
ทองหลาง กรงุเทพมหานคร 
เมื่อวนัที่ 4 มิถุนายน 2561 บรษิัทฯไดจ้ดทะเบียนยา้ยที่อยู่บรษิัทฯกบั
กระทรวงพาณิชยเ์ป็นที่ 498/12 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนน
ประชาอทุศิ แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 

 บรษิทัฯเป็นผูร้บัใบอนุญาตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีน “โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์
กรุงเทพฯ” ซึง่ตั้งอยู่ที่ 498/11 ซ.รามคําแหง 39 (เทพลีลา1) แขวงวัง
ทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร “โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์
สุวรรณภูม”ิ ซึง่ตัง้อยู่ที ่4/5 หมู่ที ่5 ถนนหนามแดง-บางพล ีตําบลบางแกว้ 
อําเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ “โรงเรยีนนานาชาติสิงคโปรธ์นบุร”ี 
ซึ่งตั้งอยู่ ที่  138 ถนนราชมนตรี แขวงคลองขวาง เขตภาษี เจร ิญ 
กรุงเทพมหานคร และ “โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปรเ์อกมยั” ซึง่ตัง้อยู่ที ่154 
ซอยเอกมยั 14 ถนนสุขมุวทิ เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 

 เมื่อวนัที่ 4 มิถุนายน 2561 บรษิัทฯไดจ้ดทะเบียนแปรสภาพเป็นบรษิัท
มหาชนจํากดักบักระทรวงพาณิชย ์และเปลีย่นชือ่จาก บรษิทั เอสไอเอสบ ี
จาํกดั เป็น บรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั (มหาชน) 

 ในระหว่างปี ตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ ไดร้บัหุน้สามญัของบรษิัทฯเป็น
หลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอและเร ิม่ซ ือ้ขายในวนัที ่
29 พฤศจกิายน 2561 

2. เกณฑใ์นการจดัทํางบการเงิน 
2.1 งบการเงินนี้จดัทําขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กําหนดใน

พระราชบญัญตัวิิชาชพีบญัช ี          พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบ
การเงินตามขอ้กําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ลงวันที ่                       
11 ตลุาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 
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งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัที่บรษิัทฯใชเ้ป็นทางการตาม
กฎหมาย งบการเงนิฉบบัภาษาองักฤษแปลจากงบการเงนิฉบบัภาษาไทยนี ้
งบการเงินนีไ้ดจ้ดัทําขึน้โดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดมิเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็น
อย่างอืน่ในนโยบายการบญัช ี

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงนิรวม 
ก) บรษิทัฯมีอํานาจควบคุมบรษิทัย่อยและกจิการโรงเรยีน ดงัน้ัน บรษิทัฯ

จดัทํา งบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบรษิัท เอสไอเอสบี จํากดั 
(มหาชน) (ซึง่ต่อไปนี้เรยีกว่า “บรษิัทฯ”) และบรษิัทย่อยและกิจการ
โรงเรยีน (ซึง่ตอ่ไปนีเ้รยีกว่า “บรษิทัย่อย”) ดงัตอ่ไปนี ้

  จดัตัง้ขึน้
ใน 

 

ชือ่โรงเรยีน ลกัษณะธรุกจิ ประเทศ สดัสว่นเงนิลงทุน 
   2561 2560 
   รอ้ยละ รอ้ยละ 
โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์
กรงุเทพฯ 

โรงเรยีน ไทย 100.00 100.00 

โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์
สวุรรรภมู ิ

โรงเรยีน ไทย 100.00 100.00 

โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์
ธนบุร ี

โรงเรยีน ไทย 100.00 100.00 

โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์
เอกมยั 

โรงเรยีน ไทย 100.00 - 

บรษิทั เอสไอเอสบ ี ธนบุร ี
จาํกดั 

ธรุกจิที่
เกีย่วขอ้งกบั
โรงเรยีน
เอกชน 

ไทย 99.99 
 

99.99 
 

ข) บรษิทัฯจะถอืว่ามีการควบคุมกจิการทีเ่ขา้ไปลงทุนหรอืบรษิทัย่อยหรอื
กิจการโรงเรยีนได ้หากบรษิัทฯมีสิทธิไดร้บัหรอืมีส่วนไดเ้สียใน
ผลตอบแทนของกจิการทีเ่ขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ํานาจในการสั่ง
การกจิกรรมทีส่่งผลกระทบอย่างมนัียสําคญัต่อจํานวนเงนิผลตอบแทน
น้ันได ้ 

ค)  บรษิทัฯนํางบการเงนิของบรษิทัย่อยและกจิการโรงเรยีนมารวมใน
การจดัทํางบการเงินรวมตัง้แต่วนัที่บรษิัทฯมีอํานาจในการควบคุม
บรษิัทย่อยหรอืกิจการโรงเรยีนจนถึงวนัที่บรษิัทฯสิน้สุดการควบคุม
บรษิทัย่อยหรอืกจิการโรงเรยีนน้ัน   
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ง) งบการเงินของบรษิัทย่อยและกิจการโรงเรยีนไดจ้ ัดทําขึน้โดยใช ้
นโยบายการบญัชทีีส่ําคญัเชน่เดยีวกนักบัของบรษิทัฯ 

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบรษิทัฯ บรษิทัย่อยและกจิการโรงเรยีน รายการคา้
ระหว่างกนัทีม่สีาระสําคญัไดถ้กูตดัออกจากงบการเงนิรวมนีแ้ลว้  

ฉ) ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรอื
ขาดทุนและสินทรพัยส์ุทธขิองบรษิัทย่อยส่วนที่ไม่ไดเ้ป็นของบรษิัทฯ 
และแสดงเป็นรายการแยกตา่งหากในส่วนของกาํไรหรอืขาดทนุรวมและ
ส่วนของผูถ้อืหุน้ในงบแสดงฐานะการเงนิรวม 

2.3 บรษิัทฯจดัทํางบการเงินเฉพาะกจิการ โดยแสดงเงินลงทุนในบรษิัทย่อย 
และการรว่มคา้ตามวธิ ี          ส่วนไดเ้สยี 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร ิม่มีผลบงัคบัใชใ้นปี
ปัจจุบนั 

 ในระหว่างปี บรษิทัฯและบรษิทัย่อยไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 
2560) จํานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใชส้ําหรบังบการเงินที่มีรอบ
ระยะเวลาบัญชีที่เร ิม่ในหรอืหลังวันที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัต ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ี
ขึน้เพื่อใหม้ีเนือ้หาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงและอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัการ
เปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสําคญัตอ่งบการเงนิของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมผีลบงัคบัใชส้ําหรบังบ
การเงินทีม่ีรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ร ิม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 
2562 

สภาวิชาชพีบญัชไีดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการ
ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุง (ปรบัปรุง 2561) 
และฉบบัใหม่จํานวนหลายฉบบั ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ําหรบังบการเงนิทีม่ีรอบ
ระยะเวลาบัญชทีี่เร ิม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2562 มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ีขึน้เพื่อใหม้ี
เนื้อหาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดย
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ส่วนใหญ่เป็นการอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิางการบญัชแีละการ
ใหแ้นวปฏบิตัทิางบญัชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

ฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯและบรษิัทย่อยเชือ่ว่ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรบัปรุงดังกล่าวส่วนใหญ่ จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสําคญัต่องบการเงนิเมื่อนํามาถอืปฏบิตั ิอย่างไรก็ตาม มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึ่งไดม้ีการเปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ 
สามารถสรปุไดด้งันี ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 เร ือ่ง รายไดจ้าก
สญัญาทีท่ํากบัลูกคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี
และการตคีวามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไปนี ้ 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 (ปรบัปรงุ 
2560) 

เร ือ่ง สญัญากอ่สรา้ง 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 
2560) 

เร ือ่ง รายได ้

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่31 
(ปรบัปรงุ 2560) 

เร ือ่ง รายได ้- รายการ
แลกเปลีย่นเกีย่วกบับรกิาร
โฆษณา 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ ฉบบัที ่13 (ปรบัปรงุ 2560)  

เร ือ่ง โปรแกรมสทิธพิเิศษแก่
ลูกคา้ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ ฉบบัที ่15 (ปรบัปรงุ 2560)  

เร ือ่ง สญัญาสําหรบัการ
กอ่สรา้งอสงัหารมิทรพัย ์

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ ฉบบัที ่18 (ปรบัปรงุ 2560)  

เร ือ่ง การโอนสนิทรพัยจ์าก
ลูกคา้ 

กจิการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่15 กบัสญัญาที่
ทํากบัลูกคา้ทุกสญัญา ยกเวน้สญัญาทีอ่ยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการ
บญัชฉีบบัอืน่ มาตรฐานฉบบันีไ้ดก้าํหนดหลกัการ 5 ขัน้ตอนสําหรบัการ
รบัรูร้ายไดท้ีเ่กดิขึน้จากสญัญาทีท่ํากบัลูกคา้ โดยกจิการจะรบัรูร้ายไดใ้น
จํานวนเงินทีส่ะทอ้นถงึสิง่ตอบแทนทีก่จิการคาดว่าจะมีสทิธไิดร้บัจากการ
แลกเปลีย่นสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ดส้่งมอบใหแ้กลู่กคา้ และกาํหนดใหก้จิการ
ตอ้งใชดุ้ลยพนิิจและพจิารณาขอ้เท็จจรงิและเหตุการณท์ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด
ในการพจิารณาตามหลกัการในแตล่ะขัน้ตอน  
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ในระหว่างปี 2561 บรษิัทฯไดต้ัดสินใจนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ ฉบบัที ่15 เร ือ่ง รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลกูคา้มาถอืปฏบิตักิอ่น
วนัที่มีผลบังคบัใช  ้บรษิัทฯไดป้รบัยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนที่แสดง
เปรยีบเทยีบเพื่อสะทอ้นผลของการเปลีย่นแปลงขา้งตน้ ผลสะสมของการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชดีงักล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิขอ้ 4 

ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร ือ่งมอืทางการเงินที่
จะมผีลบงัคบัใชส้ําหรบังบการเงินทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ร ิม่ใน
หรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 2563 
ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน กลุ่มเคร ือ่งมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการ
ตคีวามมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก ่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร ือ่งมอืทางการเงนิ 
ฉบบัที ่9 เคร ือ่งมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่32  การแสดงรายการเคร ือ่งมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่16 การป้อ งกัน ความ เสี่ ย งของเงินล งทุ น สุท ธิใน

หน่วยงานตา่งประเทศ 
ฉบบัที ่19 การชาํระหนีส้นิทางการเงนิดว้ยตราสารทนุ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กําหนดหลกัการ
เกีย่วกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร ือ่งมือทางการเงินดว้ยมูลค่า
ยุตธิรรมหรอืราคาทุนตดัจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กจิการ (Business Model) หลกัการเกีย่วกบัวธิกีารคํานวณการดอ้ยค่า
ของเคร ือ่งมือทางการเงินโดยใชแ้นวคดิของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าด
ว่าจะเกดิขึน้ และหลกัการเกีย่วกบัการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง รวมถงึการ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร ือ่งมือทางการเงิน และเมื่อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนีม้ีผลบงัคบัใช ้จะทําใหม้าตรฐาน
การบญัช ีการตีความมาตรฐานการบญัช ีและแนวปฏิบตัิทางการบญัชี
บางฉบบัทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจบุนัถกูยกเลกิไป 
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ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯและบรษิัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผล
กระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เร ิม่นํามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือ
ปฏบิตั ิ

 
 
 
 

4.  ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีน่ืองจากการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถอืปฏบิตักิอ่นวนัทีม่ผีล
บงัคบัใช ้

ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 ในระหว่างปีปัจจุบัน 
บรษิทัฯและบรษิทัย่อยไดเ้ปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัการรบัรู ้
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เป็นรบัรูร้ายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้ตามประมาณ
การระยะเวลาเร ียนของนักเร ียนแต่ละโรงเร ียน  ผลสะสมของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการ
เปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้ 
จํานวนเงินของรายการปรบัปรุงทีม่ีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะ
การเงนิและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ มดีงันี ้  

(หน่วย:  พัน
บาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 

ณ วนัที ่                   
31 

ธนัวาคม 
2560 

ณ วนัที ่                            
1 มกราคม 

2560 

ณ วนัที ่                   
31 

ธนัวาคม 
2560 

ณ วนัที ่                            
1 มกราคม 

2560 
งบแสดงฐานะการเงิน      
เงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยซึง่บนัทกึโดยวธิี

สว่นไดเ้สยีลดลง 
- - 

(72,364)  (89,599) 
เงนิลงทุนในการรว่มคา้ซ ึง่บนัทกึโดยวธิี

สว่นไดเ้สยีลดลง 
(2,656) - 

(2,656) - 
ประมาณการหนีส้นิของเงนิลงทุนในบรษิทั

ยอ่ยซึง่บนัทกึโดยวธิสีว่นไดเ้สยีเพิม่ขึน้ 
 

- 
 

- 79,927 23,662 
รายไดร้อการรบัรูท้ีถ่งึกาํหนดชาํระภายใน

หน่ึงปีเพิม่ขึน้ 
41,900 32,611 

- - 
รายไดร้อการรบัรูเ้พิม่ขึน้ 110,391 80,650 - - 
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กาํไรสะสมลดลง (154,947) (113,261) (154,947) (113,261) 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็    
กาํไรขาดทุน:   
รายไดค้่าธรรมเนียมทางการศึกษาและ
บรกิารลดลง (39,030) - 
ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนตามวธิสี่วน
ไดเ้สยีลดลง (2,656) (41,686) 
กาํไรสทุธลิดลง (41,686) (41,686) 
กาํไรตอ่หุน้ (บาท)   
กาํไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานลดลง (0.09) (0.09) 

รายการปรบัปรงุขา้งตน้มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้ 

- รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้ บรษิัทฯและบรษิัทย่อยพิจารณารบัรู ้
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เป็นรบัรูร้ายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้ตาม
ประมาณการระยะเวลาเรยีนของนักเรยีนแตล่ะโรงเรยีน 

5. นโยบายการบญัชทีีส่าํคญั  

5.1 การรบัรูร้ายได ้

 รายไดค้า่ธรรมเนียมทางการศกึษา 

 รายไดค้่าธรรมเนียมและรายไดค้า่อาหารรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามระยะเวลาของ
หลกัสูตร  

 รายไดค้า่ธรรมเนียมแรกเขา้ 

 รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้รบัรูร้ายไดต้ามประมาณการระยะเวลาเรยีน
ของนักเรยีนแตล่ะโรงเรยีน 

 รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร 

 รายไดค้่าเชา่และค่าบรกิารทีเ่กีย่วขอ้งจะรบัรูเ้ป็นรายไดต้ามเกณฑเ์สน้ตรง
ตลอดอายุสญัญาเชา่ 

 รายไดค้า่บรกิารรบัรูเ้มือ่ไดใ้หบ้รกิารแลว้ 

 ขายสนิคา้ 
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 รายได ้จากการขายสินค ้ารบั รู เ้มื่ อบร ิษัทฯได ้โอนความ เสี่ย งและ
ผลตอบแทนทีเ่ป็นนัยสําคญัของความเป็นเจา้ของสนิคา้ใหก้บัผูซ้ ือ้แลว้ 

 ดอกเบีย้รบั 

 ดอกเบีย้ถอืเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคํานึงถงึอตัราผลตอบแทนที่
แทจ้รงิ 

5.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถงึ เงินสดและเงินฝากธนาคาร 
และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง ซ ึ่งถึงกําหนดจ่ายคืนภายใน
ระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดอืนนับจากวนัทีไ่ดม้าและไม่มขีอ้จาํกดัในการเบกิใช ้

5.3 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรพั ย เ์พื่ อค ้าแสดงตาม มูลค่ายุติธรรม  การ
เปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรพัยบ์นัทกึในส่วนของกําไร
หรอืขาดทนุ  

ข) เงนิลงทุนในการรว่มคา้ทีแ่สดงอยู่ในงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธิี
ส่วนไดเ้สยี  

ค) เงินลงทุนในบรษิัทย่อยและการรว่มคา้ที่แสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะ
กจิการแสดงมูลคา่ตามวธิสี่วนไดเ้สยี  

 มูลค่ายุตธิรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสนิทรพัยส์ุทธขิองหน่วย
ลงทนุ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน 

 บรษิทัฯใชว้ธิถีวัเฉลีย่ถว่งน้ําหนักในการคาํนวณตน้ทนุของเงนิลงทนุ  

 เมื่อมีการจําหน่ายเงินลงทุนผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ไดร้บักบั
มูลคา่ตามบญัชขีองเงนิลงทนุถกูบนัทกึในส่วนของกาํไรหรอืขาดทุน 

5.4 ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ืน่ 

 ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่นแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธทิี่จะไดร้บั 
บรษิทัฯบนัทกึค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสูญสําหรบัผลขาดทุนโดยประมาณทีอ่าจ
เกิดขึน้จากการเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได ้ซ ึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณก์ารเก็บเงนิและการวเิคราะหอ์ายุหนี ้ 

5.5 สนิคา้คงเหลอื 
 สนิคา้คงเหลอืแสดงมูลค่าตามราคาทุน (ตามวธิเีขา้ก่อน ออกก่อน) หรอื

มูลคา่สุทธทิีจ่ะไดร้บัแลว้แตร่าคาใดจะตํ่ากว่า  
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5.6 อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 
 บรษิทัฯบนัทกึมูลค่าเร ิม่แรกของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุน

ซึ่ ง ร ว ม ต ้น ทุ น ก า รทํ า ร าย ก า ร  ห ลั งจ าก น้ั น  บ ร ิษั ท ฯ จ ะบัน ทึ ก
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเสือ่มราคาสะสมและค่า
เผือ่การดอ้ยคา่ (ถา้ม)ี 

 ค่าเสือ่มราคาของอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดย
วธิเีสน้ตรงตามอายุการใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณ ดงันี ้
อาคาร 3, 19.5, 20, 28, 

28.5 ปี 
ส่วนปรบัปรงุทีด่นิและส่วนปรบัปรงุ
อาคาร 

 5 - 20 ปี 

 ค่าเสือ่มราคาของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนรวมอยู่ในการคํานวณผล
การดาํเนินงาน 

 ไม่มกีารคดิคา่เสือ่มราคาสําหรบัทีด่นิ 

 บรษิัทฯรบัรูผ้ลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ไดร้บัสุทธิจากการจําหน่ายกบั
มูลค่าตามบัญชขีองสินทรพัยใ์นส่วนของกําไรหรอืขาดทุนในปีที่ต ัด
รายการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุออกจากบญัช ี

5.7 ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ ์และคา่เสือ่มราคา 

 ทีด่นิแสดงมูลคา่ตามราคาทนุ อาคารและอปุกรณแ์สดงมูลค่าตามราคาทุน
หกัคา่เสือ่มราคาสะสม และคา่เผือ่การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์(ถา้ม)ี  

 คา่เสือ่มราคาของอาคารและอุปกรณค์ํานวณจากราคาทุนโดยวธิเีสน้ตรง
ตามอายุการใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณดงันี ้
อาคาร 3, 19.5, 20, 28, 

28.5 ปี 
ส่วนปรบัปรงุทีด่นิและส่วนปรบัปรงุ
อาคาร 

 5 - 20 ปี 

เคร ือ่งตกแตง่ ตดิตัง้และอปุกรณ ์  5 ปี 
ยานพาหนะ  5 ปี 

 คา่เสือ่มราคารวมอยู่ในการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มกีารคดิคา่เสือ่มราคาสําหรบัทีด่นิและสนิทรพัยร์ะหว่างกอ่สรา้ง 



 10 

 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยตดัรายการอาคารและอุปกรณ์ออกจากบญัชเีมื่อ
จําหน่ายสินทรพัยห์รอืคาดว่าจะไม่ไดร้บัประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิในอนาคต
จากการใชห้รอืการจําหน่ายสนิทรพัย ์รายการผลกาํไรหรอืขาดทุนจากการ
จําหน่ายสินทรพัยจ์ะรบัรูใ้นส่วนของกําไรขาดทุนเมื่อบรษิัทฯตดัรายการ
สนิทรพัยน้ั์นออกจากบญัช ี

5.8 ตน้ทุนการกูย้มื 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท้ี่ใชใ้นการไดม้า การก่อสรา้ง หรอืการผลิต
สนิทรพัยท์ีต่อ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลงสภาพใหพ้รอ้มใชห้รอืขาย ได ้
ถูกนําไปรวมเป็นราคาทุนของสนิทรพัยจ์นกว่าสินทรพัยน้ั์นจะอยู่ในสภาพ
พรอ้มทีจ่ะใชไ้ดต้ามทีมุ่่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอืน่ถอืเป็นค่าใชจ้่าย
ในงวดทีเ่กดิรายการ ตน้ทุนการกูย้ืมประกอบดว้ยดอกเบีย้และตน้ทุนอืน่ที่
เกดิขึน้จากการกูย้มืน้ัน 

5.9 สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนและคา่ตดัจาํหน่าย 

บรษิัทฯและบรษิัทย่อยบนัทึกตน้ทุนเร ิม่แรกของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนตาม
ราคาทุน ภายหลงัการรบัรูร้ายการเร ิม่แรก สนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่า
ตามราคาทุนหกัค่าตดัจําหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม  (ถา้มี) 
ของสนิทรพัยน้ั์น 

บรษิัทฯและบรษิัทย่อยตัดจําหน่ายสินทรพัยไ์ม่มีตัวตนที่มีอายุการให ้
ประโยชนจ์ํากดัอย่างมีระบบตลอดอายุการใหป้ระโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิของ
สนิทรพัยน้ั์น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรพัยด์งักล่าวเมื่อมีขอ้บ่งชี ้
ว่าสนิทรพัยน้ั์นเกดิการดอ้ยค่า บรษิทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจําหน่าย
และวิธกีารตดัจําหน่ายของสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกสิน้ปีเป็นอย่าง
นอ้ย คา่ตดัจาํหน่ายรบัรูเ้ป็นคา่ใชจ้า่ยในส่วนของกาํไรขาดทุน 

คอมพวิเตอรซ์อฟตแ์วรม์อีายุการใหป้ระโยชน ์5 ปี 

5.10 รายการธุรกจิกบับุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

บุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนักบับรษิทัฯ หมายถงึ บุคคลหรอืกจิการทีม่ี
อํานาจควบคุมบรษิทัฯ หรอืถูกบรษิทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรอื
ทางออ้ม หรอือยู่ภายใตก้ารควบคมุเดยีวกนักบับรษิทัฯ 

นอกจากนี้ บุคคลหรอืกจิการที่เกีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบรษิัทรว่มและ
บุคคลหรอืกิจการที่มีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรอืทางออ้มซึง่ทําใหม้ี
อิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบรษิัทฯ ผูบ้รหิารสําคญั กรรมการหรอื
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พนักงานของบรษิทัฯทีม่ีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงาน
ของบรษิทัฯ 

 
 

5.11 สญัญาเชา่ระยะยาว 

สญัญาเชา่ทีด่นิ อาคารและอุปกรณท์ีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความ
เป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปใหก้ ับผู เ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน 
สญัญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
สนิทรพัยท์ีเ่ชา่หรอืมูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองจํานวนเงนิทีต่อ้งจ่ายตามสญัญา
เชา่แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสญัญาเชา่หกัค่าใชจ้่ายทาง
การเงินจะบนัทกึเป็นหนีส้นิระยะยาว ส่วนดอกเบีย้จ่ายจะบนัทกึในส่วนของ
กําไรขาดทุนตลอดอายุของสญัญาเชา่ สินทรพัยท์ี่ไดม้าตามสญัญาเชา่
การเงนิจะคดิคา่เสือ่มราคาตลอดอายุการใชง้านของสนิทรพัยท์ีเ่ชา่  

สญัญาเชา่ทีด่นิ อาคารและอุปกรณท์ีค่วามเสีย่งและผลตอบแทนของความ
เป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ชา่ถอืเป็นสญัญาเชา่ดําเนินงาน 
จํานวนเงินที่จ่ายตามสญัญาเชา่ดําเนินงานรบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในส่วนของ
กาํไรขาดทนุตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุของสญัญาเชา่ 

5.12 เงินตราตา่งประเทศ 

บรษิทัฯแสดงงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นสกุลเงนิบาท ซึง่
เป็นสกลุเงนิทีใ่ชใ้นการดาํเนินงานของบรษิทัฯ 

รายการที่ เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ัตรา
แลกเปลี่ยน ณ วนัทีเ่กดิรายการ สินทรพัยแ์ละหนี้สินที่เป็นตวัเงินซึง่อยู่ใน
สกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปลีย่น ณ 
วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  

กาํไรและขาดทนุทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงในอตัราแลกเปลีย่นไดร้วมอยู่ใน
การคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

5.13 การดอ้ยคา่ของสนิทรพัย ์

ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะทําการประเมินการ
ดอ้ยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ  ์อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนหรอื
สินทรพัยท์ี่ไม่มีตัวตนอื่นของบรษิัทฯและบรษิัทย่อยหากมีขอ้บ่งชีว้่า
สินทรพัยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บรษิัทฯและบรษิัทย่อยรบัรูข้าดทุนจากการ
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ดอ้ยค่าเมื่อมูลค่าที่คาดว่าจะไดร้บัคืนของสินทรพัยม์ีมูลค่าตํ่ากว่ามูลค่า
ตามบญัชขีองสนิทรพัยน้ั์น ทัง้นี ้มูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนืหมายถงึ มูลค่า
ยุตธิรรมหกัตน้ทุนในการขายของสนิทรพัยห์รอืมูลค่าจากการใชส้นิทรพัย ์
แลว้แตร่าคาใดจะสูงกว่า  

บรษิัทฯและบรษิัทย่อยจะรบัรูร้ายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของ
กาํไรขาดทนุ  

 
 
 
 

5.14 ผลประโยชนข์องพนกังาน 

 ผลประโยช นร์ะยะส ัน้ของพนกังาน  

บรษิัทฯและบรษิัทย่อยรบัรูเ้งินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุน
ประกนัสงัคมเป็นคา่ใชจ้า่ยเมือ่เกดิรายการ 

 ผ ลปร ะโยช น ห์ ล งัออกจากงาน ข องพ น ักงาน แ ล ะผ ล ปร ะโยช น ์
ระยะยาวอ ืน่ของพนกังาน  

 โครงการสมทบเงนิ 

 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยและพนักงานไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทุนสํารองเลีย้งชพี 
ซึง่ประกอบดว้ยเงนิที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บรษิัทฯและบรษิัทย่อย
จ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรพัยข์องกองทุนสํารองเลีย้งชพีไดแ้ยก
ออกจากสินทรพัยข์องบรษิัทฯและบรษิัทย่อย เงินที่บรษิัทฯจ่ายสมทบ
กองทนุสํารองเลีย้งชพีบนัทกึเป็นคา่ใชจ้า่ยในปีทีเ่กดิรายการ 

 โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานและผลประโยชนร์ะยะยาวอืน่ของ
พนักงาน 

บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีภาระสําหรบัเงินชดเชยทีต่อ้งจ่ายใหแ้ก่พนักงาน
เมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน และตามโครงการผลตอบแทน
พนักงานอื่นๆ ซึง่บรษิัทฯและบรษิัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็น
โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานสําหรบัพนักงาน นอกจากน้ัน 
บรษิัทฯจดัใหม้ีโครงการผลประโยชนร์ะยะยาวอื่นของพนักงาน ไดแ้ก ่
โครงการเงนิรางวลัการปฏบิตังิานครบกาํหนดระยะเวลา 
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บรษิัทฯคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของ
พนักงาน และโครงการผลประโยชนร์ะยะยาวอืน่ของพนักงาน โดยใชว้ิธี
คดิลดแต่ละหน่วยทีป่ระมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 
โดยผูเ้ช ีย่วชาญอิสระไดท้ําการประเมินภาระผูกพันดงักล่าวตามหลัก
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

ผลกําไรหรอืขาดทุนจากการประมาณ การตามหลักคณิ ตศาสตร ์
ประกนัภยั สําหรบัโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนักงานจะ
รบัรูท้นัทใีนกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน่ 

5.15 ประมาณการหนีส้นิ 

บรษิัทฯและบรษิัทย่อยจะบนัทึกประมาณการหนี้สินไวใ้นบญัชเีมื่อภาระ
ผูกพันซึง่เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดขึน้แลว้ และมีความ
เป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบรษิัทฯและบรษิัทย่อยจะเสียทรพัยากรเชงิ
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลือ้งภาระผูกพันน้ัน และบรษิัทฯและบรษิัทย่อย
สามารถประมาณมูลคา่ภาระผูกพนัน้ันไดอ้ย่างน่าเชือ่ถอื  

 
 
 
5.16 ภาษเีงินได ้ 

ภาษีเงนิไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงนิไดปั้จจบุนัและภาษีเงนิไดร้อการตดับญัช ี

ภาษเีงินไดปั้จจุบนั 

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยบนัทกึภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจํานวนทีค่าดว่าจะจ่าย
ใหแ้ก่หน่วยงานจดัเก็บภาษีของรฐั โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตาม
หลกัเกณฑท์ีก่าํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษเีงินไดร้อการตดับญัช ี

บรษิัทฯและบรษิัทย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชขีองผลแตกต่าง
ช ั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชขีองสินทรพัยแ์ละหนี้สิน ณ วนัสิน้รอบ
ระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทีเ่กีย่วขอ้งน้ัน โดยใช ้
อตัราภาษีทีม่ผีลบงัคบัใช ้ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน  

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยรบัรูห้นีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชขีองผลแตกต่าง
ช ัว่คราวที่ตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่รบัรูส้ินทรพัยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชสีําหรบัผลแตกต่างช ัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษี รวมทัง้ผลขาดทุนทางภาษีที่
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ยงัไม่ไดใ้ชใ้นจํานวนเท่าทีม่ีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ทีบ่รษิทัฯและบรษิทั
ย่อยจะมีกําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจ่ะใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่าง
ช ัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษีและผลขาดทนุทางภาษีทีย่งัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยภ์าษีเงินได ้
รอการตดับญัชทีุกสิน้รอบระยะเวลารายงานและจะทําการปรบัลดมูลค่า
ตามบญัชดีงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบรษิทัฯและบรษิทั
ย่อยจะไม่มกีาํไรทางภาษีเพยีงพอต่อการนําสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดั
บญัชทีัง้หมดหรอืบางส่วนมาใชป้ระโยชน ์

 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะบนัทกึภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชโีดยตรงไปยงัส่วน
ของผูถ้อืหุน้หากภาษีทีเ่กดิขึน้เกีย่วขอ้งกบัรายการทีไ่ดบ้นัทกึโดยตรงไปยงั
ส่วนของผูถ้อืหุน้  

5.17 การวดัมูลคา่ยุตธิรรม 
 มูลค่ายุตธิรรม หมายถงึ ราคาทีค่าดว่าจะไดร้บัจากการขายสนิทรพัยห์รอื

เป็นราคาที่จะตอ้งจ่ายเพื่อโอนหนี้สินใหผู้อ้ื่นโดยรายการดงักล่าวเป็น
รายการทีเ่กดิขึน้ในสภาพปกตริะหว่างผูซ้ ือ้และผูข้าย                  (ผูร้ว่ม
ในตลาด) ณ วนัทีว่ดัมูลค่า บรษิทัฯและบรษิทัย่อยใชร้าคาเสนอซือ้ขายใน
ตลาดทีม่ีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนีส้ินซึง่
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งกําหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มตีลาดทีม่สีภาพคล่องสําหรบัสนิทรพัย ์
หรอืหนี้สินที่มีลกัษณะเดียวกนัหรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายใน
ตลาดที่มีสภาพคล่องได  ้    บรษิัทฯและบรษิัทย่อยจะประมาณมูลค่า
ยุตธิรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าทีเ่หมาะสมกบัแต่ละสถานการณ ์
และพยายามใชข้อ้มูลที่สามารถสงัเกตไดท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัสินทรพัยห์รอื
หนีส้นิทีจ่ะ               วดัมูลคา่ยุตธิรรมน้ันใหม้ากทีสุ่ด  

 ลําดบัช ัน้ของมูลค่ายุตธิรรมที่ใชว้ดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุตธิรรมของ
สินทรพัยแ์ละหนี้สินใน                    งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบั
ตามประเภทของขอ้มูลทีนํ่ามาใชใ้นการวดัมูลคา่ยุตธิรรม ดงันี ้

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือ้ขายของสินทรพัยห์รอืหนี้สิน
อย่างเดยีวกนัในตลาดทีม่สีภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอืน่ทีส่ามารถสงัเกตไดข้องสินทรพัยห์รอืหนีส้ิน ไม่ว่าจะ
เป็นขอ้มูลทางตรงหรอืทางออ้ม 
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 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้เชน่ ขอ้มูลเกีย่วกบักระแสเงินใน
อนาคตทีก่จิการประมาณขึน้  

 ทุกวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิัทฯและบรษิัทย่อยจะประเมินความ
จําเป็นในการโอนรายการระหว่างลําดบัช ัน้ของมูลค่ายุติธรรมสําหรบั
สินทรพัยแ์ละหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วนัสิน้รอบระยะเวลารายงานที่มีการวดั
มูลคา่ยุตธิรรมแบบเกดิขึน้ประจาํ 

6. การใชด้ลุยพนิิจและประมาณการทางบญัชทีีส่าํคญั 

ในการจดัทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบรหิาร
จําเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ   การประมาณการในเร ือ่งทีม่ีความไม่แน่นอน
เสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อ
จํานวนเงนิทีแ่สดงในงบการเงนิและต่อขอ้มูลทีแ่สดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ผลทีเ่กดิขึน้จรงิอาจแตกต่างไปจากจํานวนทีป่ระมาณการไว ้ การ
ใชด้ลุยพนิิจและการประมาณการทีส่ําคญัมดีงันี ้

สญัญาเชา่  

ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเชา่ว่าเป็นสญัญาเชา่ดําเนินงานหรอื
สญัญาเชา่การเงนิ ฝ่ายบรหิารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและ
รายละเอยีดของสญัญาเพือ่พจิารณาว่าบรษิทัฯและ              บรษิทัย่อยได ้
โอนหรอืรบัโอนความเสีย่งและผลประโยชนใ์นสนิทรพัยท์ีเ่ชา่ดงักล่าวแลว้
หรอืไม่ 

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสูญของลูกหนี ้

ในการประมาณค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสูญของลูกหนี ้ฝ่ายบรหิารจําเป็นตอ้งใช ้
ดลุยพนิิจในการประมาณการผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้จากลูกหนีแ้ต่ละ
ราย โดยคํานึงถงึประสบการณก์ารเก็บเงินในอดตี อายุของหนีท้ีค่งคา้งและ
สภาวะเศรษฐกจิทีเ่ป็นอยู่ในขณะน้ัน เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 

มูลคา่ยุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงิน 
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ในการประเมินมูลค่ายุตธิรรมของเคร ือ่งมอืทางการเงนิทีบ่นัทกึในงบแสดง
ฐานะการเงิน ที่ไม่มี               การซือ้ขายในตลาดและไม่สามารถหา
ราคาไดใ้นตลาดซือ้ขายคล่อง ฝ่ายบรหิารตอ้งใชดุ้ลยพนิิจในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของเคร ือ่งมือทางการเงินดังกล่าว โดยใชเ้ทคนิคและ
แบบจําลอง                    การประเมนิมูลค่า ซึง่ตวัแปรทีใ่ชใ้นแบบจําลอง
ไดม้าจากการเทยีบเคยีงกบัตวัแปรทีม่อียู่ในตลาด โดยคํานึงถงึความเสีย่ง
ทางดา้นเครดิต (ทัง้ของธนาคารฯ และคู่ส ัญญา) สภาพคล่อง ขอ้มูล
ความสมัพนัธ ์และการเปลีย่นแปลงของมูลค่าของเคร ือ่งมอืทางการเงนิใน
ระยะยาว การเปลีย่นแปลงของสมมตฐิานทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวัแปรทีใ่ชใ้นการ
คํานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงนิ และการเปิดเผยลําดบัช ัน้ของมูลคา่ยุตธิรรม 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน และค่า
เสือ่มราคา 

ในการคํานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ์และอสงัหารมิทรพัย ์
เพื่อการลงทุน ฝ่ายบรหิารจําเป็นตอ้งทําการประมาณอายุการใหป้ระโยชน์
แล ะมู ลค่ าค งเห ลื อ เมื่ อ เลิ ก ใช ้งาน ข องอาค ารแล ะอุ ป กรณ์  แล ะ
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน และตอ้งทบทวนอายุการใหป้ระโยชนแ์ละ
มูลคา่คงเหลอืใหม่หากมกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ 

นอกจากนี้ ฝ่ายบรหิารจําเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอาคารและ
อุปกรณ์ และอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึก
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคนื              ตํ่า
กว่ามูลค่าตามบญัชขีองสินทรพัยน้ั์น ในการนี้ฝ่ายบรหิารจําเป็นตอ้งใช ้
ดุลยพินิจทีเ่กีย่วขอ้งกบั                   การคาดการณร์ายไดแ้ละค่าใชจ้่าย
ในอนาคตซึง่เกีย่วเน่ืองกบัสนิทรพัยน้ั์น 

ผลประโยชน์หล ังออกจากงานของพนักงานตามโครงการ
ผลประโยชน ์และผลประโยชนร์ะยะยาวอืน่ของพนกังาน 

หนี้สินตามโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนักงานและตาม
โครงการผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงานประมาณขึน้ตามหลัก
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั ซึง่ตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณ
การน้ัน เชน่ อตัราคดิลด อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต อตัรามรณะ และ
อตัราการเปลีย่นแปลงในจาํนวนพนักงาน เป็นตน้ 
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7. รายไดจ้ากสญัญาทีท่ํากบัลูกคา้ 

7.1 การจาํแนกรายได ้ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
 

 
(ปรบัปรงุ

ใหม่)  
(ปรบัปรงุ

ใหม่) 
ประเภทของสนิคา้หรอืบรกิาร     
รายไดค้า่ธรรมเนียมทาง
การศกึษาและบรกิาร 923,980 730,836 - - 
รายไดค้า่เชา่และบรกิาร - - 181,364 172,663 
รายไดจ้ากการขายอปุกรณ์
การศกึษา 8,476 7,205 - - 
รายไดอ้ืน่ 14,897 8,309 5,412 15,126 
รวมรายไดจ้ากสญัญาทีทํ่ากบั
ลกูคา้ 947,353 746,350 186,776 187,789 
จงัหวะเวลาในการรบัรูร้ายได ้     
รบัรูร้ายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 23,373 15,514 5,412 15,126 
รบัรูร้ายไดต้ลอดชว่งเวลาหน่ึง 923,980 730,836 181,364 172,663 
รวมรายไดจ้ากสญัญาทีทํ่ากบั
ลกูคา้ 947,353 746,350 186,776 187,789 

7.2 รายไดท้ีร่บัรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัยอดคงเหลอืตามสญัญา 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2561 2560 
 

 
(ปรบัปรงุ

ใหม่) 
รายไดท้ีร่บัรูท้ีเ่คยรวมอยู่ในยอดยกมาของหนีส้นิที่ 393,068 305,128 
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เกดิจากสญัญา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7.3 รายไดท้ีค่าดวา่จะรบัรูส้าํหรบัภาระทีย่งัปฏบิตัไิม่เสรจ็สิน้ 

 รายไดท้ี่คาดว่าจะรบัรูใ้นอนาคตสําหรบัภาระที่ยงัปฏิบตัิไม่เสร็จสิน้ของ
สญัญาทีท่าํกบัลูกคา้ทีม่อียู่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 2561 2560 
 

 
(ปรบัปรงุ

ใหม่) 
ภายใน 1 ปี 470,693 393,068 
มากกว่า 1 ปี  142,489 152,670 
 613,182 545,738 

8. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ลกัษณะความสมัพนัธข์องบรษิทัฯและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี ้

ชือ่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ความสมัพนัธ ์
บรษิทั เอสไอเอสบ ีธนบุร ีจาํกดั บรษิทัย่อย 
โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์กรงุเทพฯ กจิการโรงเรยีน 

โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์สุวรรร
ภูม ิ

กจิการโรงเรยีน 

โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์ธนบุร ี กจิการโรงเรยีน 

โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์เอกมยั กจิการโรงเรยีน 
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บรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิจาํกดั การรว่มคา้ 
โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์เชยีงใหม่ กจิการโรงเรยีนของบรษิทั เอสไอ

เอสบ ีสริ ิ

บรษิทั แอม อนิเตอรเ์นช ัน่แนล จาํกดั มผูีถ้อืหุน้รายใหญ่รว่มกนั 
กองทุนส่วนบุคคลของญาตกิรรมการ
บรษิทั 

ญาตขิองกรรมการบรษิทั 

 ในระหว่างปี บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมีรายการธุรกจิทีส่ําคญักบับุคคลหรอื
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายการธรุกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไขทางการคา้
และเกณฑต์ามทีต่กลงกนัระหว่างบรษิทัฯและบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง
กนัเหล่าน้ัน ซึง่เป็นไปตามปกตธิรุกจิโดยสามารถสรปุไดด้งันี ้

 
 
 
 
 
 

(หน่วย: พนับาท)  
 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ                 

เฉพาะกจิการ  
 

2561 2560 2561 2560 
นโยบายการกาํหนด

ราคา 
รายการธุรกิจกบับรษิ ัท
ยอ่ย 

  
   

(ไดต้ดัออกจากงบการเงนิ
รวมแลว้) 

  
   

รายไดค้า่ธรรมเนียมการ
จดัการรบั 

- - 60,98
5 

58,34
0 

ตามราคาทีร่ะบุไวใ้น
สญัญา 

รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร
รบั 

- - 119,5
48 

113,3
27 

ตามราคาทีร่ะบุไวใ้น
สญัญา 

รายไดค้า่บรกิาร
สาธารณูปโภค 

- - 4,000 11,42
6 ตามทีต่กลงรว่มกนั 

ดอกเบีย้จา่ย - - 411 - ตามราคาทีร่ะบุไวใ้น
สญัญา 

รายการธุรกจิกบัการรว่ม
คา้ 
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รายไดจ้ากการขายอปุกรณ์
การศกึษา 

236 253 - - ตน้ทุนบวกกาํไรสว่น
เพิม่ 

รายไดจ้ากคา่ธรรมเนียมการ
จดัการรบั 

831 996 831 996 ตามราคาทีร่ะบุไวใ้น
สญัญา 

รายการธุรกจิกบักจิการที่
เกีย่วขอ้งกนั 

    
 

ซือ้อปุกรณ ์ 80 364 - 8 ราคาตลาด 
ดอกเบีย้จา่ย 256 243 256 243 ตามอตัราทีร่ะบไุวใ้น

สญัญา 

  ยอดคงคา้งระหว่างบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มรีายละเอยีดดงันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ืน่ - 

กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 
11) 

    

   บรษิทัยอ่ย - - 13,036 3,694 
   การรว่มคา้ 424 530 378 228 
รวมลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ - กจิการ
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

424 530 13,414 3,922 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่ - 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 
20) 

    

   บรษิทัยอ่ย - - 3,530 314,03
5 

   การรว่มคา้ 521 728 522 - 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 78 - 78 
รวมเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่ - 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

521 806 4,052 314,11
3 

เงินกูย้มืระยะส ัน้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง
กนั (หมายเหตุ 19) 

    

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 10,000 - 10,000 
รวมเงนิกูย้มืระยะสัน้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง
กนั   

- 10,000 - 10,000 
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เงินกูย้มืระยะส ัน้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ยอดคงคา้งของเงนิกูย้มืระยะสัน้ระหว่างบรษิทัฯกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 และการเคลือ่นไหวของเงินกูย้มืระยะ
สัน้ดงักล่าวมรีายละเอยีดดงันี ้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ยอด

คงเหลอื  
  ยอด

คงเหลอื  
 ณ วนัที ่   ณ วนัที ่
 31 

ธนัวาคม 
  31 

ธนัวาคม 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์ 2560 เพิม่ขึน้ ลดลง 2561 

ญาตขิองกรรมการบรษิทัฯ 10,000 10,000 (20,000) - 

 ณ วนัที่  31 ธนัวาคม 2560 เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกจิการที่เกี่ยวขอ้งกนั
เป็นตั๋วแลกเงนิทีไ่ม่มีหลกัทรพัยค์ํา้ประกนัและมีกําหนดชาํระคนืภายใน 6 
เดอืน นับจากวนัทีอ่อกตัว๋ โดยคดิดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 3.15 ตอ่ปี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอด

คงเหลอื  
  ยอด

คงเหลอื  
 ณ วนัที ่   ณ วนัที ่
 31 

ธนัวาคม 
  31 

ธนัวาคม 
ลกัษณะความสมัพนัธ ์ 2560 เพิม่ขึน้ ลดลง 2561 

ญาตขิองกรรมการบรษิทัฯ 10,000 10,000 (20,000) - 
บรษิทัยอ่ย - 120,000 (120,000) - 
รวม 10,000 130,000 (140,000) - 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เงินกูย้ืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวขอ้งกนั
เป็นตั๋วแลกเงนิทีไ่ม่มีหลกัทรพัยค์ํา้ประกนัและมีกําหนดชาํระคนืภายใน 6 
เดอืน นับจากวนัทีอ่อกตัว๋ โดยคดิดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 3.15 ตอ่ปี 

 คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 
 ในระหว่างปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัฯและบรษิัท

ย่อยมคี่าใชจ้า่ยผลประโยชนพ์นักงานทีใ่หแ้กก่รรมการและผูบ้รหิารสําคญั 
ดงัตอ่ไปนี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
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 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 52,661 50,538 21,650 22,730 
ผลประโยชนห์ลงัออกจาก
งาน 

3,072 1,948 1,761 1,335 

รวม 55,733 52,486 23,411 24,065 

 การคํา้ประกนัโดยกรรมการของบรษิทัฯ 

  ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 19 และ 22 เงนิกูย้มืระยะ
สัน้จากสถาบนัการเงินและเงินกูย้ืมระยะยาวคํา้ประกนัโดยกรรมการของ
บรษิทัฯ 

9. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงนิสด 567 650 240 240 
เงนิฝากธนาคาร 366,76

2 
74,987 128,96

4 
26,943 

รวม 367,32
9 75,637 

129,20
4 27,183 

  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เงินฝากออมทรพัยม์ีอตัราดอกเบีย้ระหว่าง
รอ้ยละ 0.37 ถึง 0.375 ต่อปี (2560: รอ้ยละ 0.37 ถึง 0.375 ต่อปี) (งบ
การเงนิเฉพาะกจิการ: รอ้ยละ 0.37 ถงึ 0.375 ต่อปี (2560: รอ้ยละ 0.37 
ถงึ 0.375 ตอ่ปี)) 

10. เงินลงทุนช ัว่คราว 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

 2561 2560 2561 2560 
หน่วยลงทนุ - 70,018 - - 
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เงนิฝากประจาํทีม่อีายุเกนิ
กว่า 3 เดอืน แตไ่ม่เกนิ 1 
ปี 516,380 - 259,000 - 

รวม 516,380 70,018 259,000 - 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เงินฝากประจํามีอตัราดอกเบีย้ 1.65 และ 
1.80 ตอ่ปี (2560: ไม่ม)ี 

 
 
 
 
 
 
 
 

11. ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ืน่ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
ลูกหนี้การคา้ - กิจการที่ไม่
เกีย่วขอ้งกนั 

    

อายุห นี้ค งค ้างนับจากวันที่ถึ ง
กาํหนดชาํระ 

    

ยงัไม่ถงึกาํหนดชาํระ 1,662 2,219 - - 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกนิ 3 เดอืน  34,804 30,262 - - 
   3 - 6 เดอืน 1,149 970 - - 
   6 - 12 เดอืน 2,028 2,296 - - 
   มากกวา่ 12 เดอืน 130 2,394 - 640 
รวม 39,773 38,141 - 640 
หกั: คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู (2,453) (5,035) - (594) 
ลู ก ห นี้ก ารค ้า  - กิจก ารที่ ไ ม่
เกีย่วขอ้งกนั, สทุธ ิ

37,320 33,106 - 46 

ลู ก ห นี้ ก ารค้า  - กิจ ก ารที่
เกีย่วขอ้งกนั 
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อายุห นี้ค งค ้างนับจากวันที่ถึ ง
กาํหนดชาํระ 

    

ยงัไม่ถงึกาํหนดชาํระ 364 217 364 70 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกนิ 3 เดอืน  - 158 - 578 
   มากกวา่ 12 เดอืน - - 700 280 
รวม 364 375 1,064 928 
หกั: คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู - - (700) (280) 
ลู ก ห นี้ ก า ร ค ้ า  - กิ จ ก า ร ที่
เกีย่วขอ้งกนั, สทุธ ิ

364 375 364 648 

ลูกหนีอ้ืน่     
ลกูหนีอ้ืน่-กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 60 155 13,050 3,274 
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่ไม่เกีย่วขอ้ง
กนั 

283 233 109 5 

รวมลกูหนีอ้ืน่ 343 388 13,159 3,279 
รวมลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ืน่ - 
สทุธ ิ

38,027 33,869 13,523 3,973 

12. สนิคา้คงเหลอื 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 
 

 
ราคาทุน 

รายการปรบัลดราคา
ทุน    ใหเ้ป็นมูลคา่

สทุธทิีจ่ะไดร้บั สนิคา้คงเหลอื-สทุธ ิ
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

อุ ป ก ร ณ์
การศกึษา 

8,834 9,001 (1,244) (32) 7,590 8,969 

13 เงินลงทุนในบรษิทัย่อย  

13.1 เงินลงทุนในบรษิัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มี
รายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

 (หน่วย: พนับาท) 

บรษิทั ทุนเรยีกชาํระแลว้ สดัส่วนเงนิลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี

ตามวธิสี่วนไดเ้สยี 
เงนิปันผลทีบ่รษิทัฯ

รบัระหว่างปี 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
   (รอ้ย

ละ) 
(รอ้ย
ละ)   

 (ปรบัปรุง
ใหม่) 

  

โรงเรยีนนานาชาติ
สงิคโปร ์กรุงเทพ 

 
1,000 

 
1,000 

100.0
0 

100.0
0 1,000 1,000 - - 

110,0
00 

130,0
00 

โรงเรยีนนานาชาติ
สงิคโปร ์สุวรรณ
ภูม ิ 1,000 1,000 

100.0
0 

100.0
0 1,000 1,000 - - - - 
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บรษิทั เอสไอเอสบ ี
ธนบุร ีจาํกดั 1,000 1,000 99.99 99.99 1,000 1,000 - - - - 

โรงเรยีนนานาชาต ิ
สงิคโปร ์ธนบุร ี

337,5
75 

240,2
86 

100.0
0 

100.0
0 

337,5
75 

240,2
86 

361,8
76 

238,9
98 

30,00
0 - 

โรงเรยีนนานาชาติ
สงิคโปร ์เอกมยั 

24,19
9 - 

100.0
0 - 

24,19
9 - 

20,95
6 - - - 

รวม     364,7
74 

243,2
86 

382,8
32 

238,9
98 

140,0
00 

130,0
00 

13.2 การเปลีย่นแปลงทีส่ําคญัของเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 

1) ในระหว่างปี บรษิัทฯไดโ้อนทรพัยส์ินไปเป็นส่วนทุนของโรงเรยีน
นานาชาตสิงิคโปร ์ธนบุร ีมูลคา่สุทธปิระมาณ 97.3 ลา้นบาท 

2) เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561 บรษิัทฯไดร้บัใบอนุญาตใหจ้ ัดตั้ง
โรงเรยีน “โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปรเ์อกมยั” (“กจิการโรงเรยีน”) เพื่อ
ดําเนินธุรกิจหลักเป็นโรงเรยีนเอกชนจัดตั้งขึน้ เป็นโรงเรยีนตาม
พระราชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 และบรษิทัฯไดโ้อนเงินสด
และทรพัยส์ินไปเป็นส่วนทุนของโรงเรยีนนานาชาติสิงคโปรเ์อกมัย 
มูลคา่สุทธปิระมาณ 24.2 ลา้นบาท 

13.3 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) 

 ในระหว่างปีบรษิัทฯรบัรูส้่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบรษิัท
ย่อยตามวธิสี่วนไดเ้สยีใน          งบการเงนิเฉพาะกจิการดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ชือ่บรษิทั 

สว่นแบ่งกาํไร(ขาดทนุ)
จาก 

เงนิลงทนุในบรษิทัยอ่ย
ในระหวา่งปี 

สว่นแบ่งกาํไรขาดทนุ
เบ็ดเสรจ็อืน่จากเงนิ

ลงทนุในบรษิทัยอ่ยใน
ระหวา่งปี 

เงนิปันผลทีบ่รษิทัฯ 
รบัระหวา่งปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
  (ปรบัปรงุ

ใหม่) 
    

โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์
กรงุเทพ 

85,904 74,904 686 185 110,000 130,000 

โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์
สวุรรณภมู ิ

282 (7,176) 105 347 - - 

บรษิทั เอสไอเอสบ ีธนบรุ ี
จาํกดั 

318 (1,359) - - - - 

โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์
ธนบุร ี

55,586 (1,288) 3 - 30,000 - 

โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์
เอกมยั 

(3,301) - 58 - - - 

รวม 138,789 65,081 852 532 140,000 130,000 
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13.4 บรษิทัฯแสดงมูลค่าเงินลงทุนในบรษิทัย่อยซึง่บนัทกึโดยวธิสี่วนไดเ้สยีทีม่ี
มูลค่าติดลบซึง่เกิดจากการส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบรษิัทย่อย
ภายใต ้"ประมาณการหนีส้นิของเงินลงทุนในบรษิทัย่อยซึง่บนัทกึดว้ยวิธี
ส่วนไดเ้สยี" มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
ชือ่บรษิทั งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 2561 2560 

 
 (ปรบัปรงุ

ใหม่) 
โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์กรงุเทพ 101,590 78,180 
โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์สุวรรณภูม ิ 6,836 7,223 
บรษิทั เอสไอเอสบ ีธนบุร ีจาํกดั 80 398 
รวม 108,506 85,801 

14. เงินลงทุนในการรว่มคา้ 
14.1 รายละเอยีดของการรว่มคา้  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 

กจิการที่
ควบคมุ 

   มูลคา่ตามบญัช ี

รว่มกนั ลกัษณะธรุกจิ สดัสว่นเงนิลงทนุ ราคาทนุ ตามวธิสีว่นไดเ้สยี 
  31 

ธนัวาค
ม 2561 

31 
ธนัวาค
ม 2560 

31 
ธนัวาค
ม 2561 

31 
ธนัวาค
ม 2560 

31 
ธนัวาค
ม 2561 

31 
ธนัวาค
ม 2560 

  (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)    (ปรบัปรงุ
ใหม่) 

ถอืหุน้โดย
บรษิทัฯ 

       

บรษิทั เอสไอ
เอสบ ีสริ ิ
จาํกดั 

ลงทนุใน
กจิการ
โรงเรยีน
เอกชน 

50 50 65,000 65,000 50,373 52,560 

รวม    65,000 65,000 50,373 52,560 

14.2 สว่นแบง่กาํไร (ขาดทุน)   

 ในระหว่างปีบรษิทัฯรบัรูส้่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทุนในการรว่ม
คา้ตามวธิสี่วนไดเ้สยีใน          งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ดงันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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บรษิทั 

สว่นแบ่งขาดทุนจาก
การรว่มคา้ในระหวา่งปี 

สว่นแบ่งกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็อืน่จากการรว่ม

คา้ระหวา่งปี 
 2561 2560 2561 2560 
  (ปรบัปรงุ

ใหม่) 
  

บรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิจาํกดั (2,279) (9,878) 92 - 
รวม (2,279) (9,878) 92 - 

14.3 ขอ้มูลทางการเงนิโดยสรปุของการรว่มคา้ทีม่สีาระสําคญั 

สรปุรายการฐานะทางการเงนิ  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 บรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิ

จาํกดั                และ
บรษิทัย่อย 

 2561 2560 
  (ปรบัปรงุ

ใหม่) 
สนิทรพัยห์มุนเวยีน 29 14 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 147 155 
หนีส้นิหมุนเวยีน (26) (14) 
หนีส้นิไม่หมุนเวยีน (49) (49) 
สนิทรพัย ์- สุทธ ิ 101 105 
สดัส่วนเงนิลงทนุ (รอ้ยละ) 50 50 
สดัส่วนตามสว่นไดเ้สยีของกจิการใน
สนิทรพัย ์- สุทธ ิ

50 50 

การตดัรายการระหว่างกนัและรายการ
ปรบัปรงุอืน่ 

- - 

มูลคา่ตามบญัชขีองสว่นไดเ้สยีของ
กจิการในการรว่มคา้ 

50 53 

สรปุรายการกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็  
 (หน่วย : ลา้นบาท) 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิ
จาํกดั                และ
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บรษิทัย่อย 
 สําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 

ธนัวาคม 
 2561 2560 
  (ปรบัปรงุ

ใหม่) 
รายได ้ 42 21 
ขาดทุน  (4) (20) 
กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวม (4) (20) 

 
 
 
 
 
 

15. อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

 มูลคา่ตามบญัชขีองอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุแสดงไดด้งันี ้
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 

ทีด่นิใหเ้ชา่ 
อาคารให ้

เชา่ รวม 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560:    
ราคาทนุ 

83,284 
1,351,31

2 
1,434,59

6 
โอนออกทรพัยส์นิไปเป็นส่วน
ทนุของโรงเรยีน (83,284) (130,678) (213,962) 

หกั: คา่เสือ่มราคาสะสม - (170,059) (170,059) 
มูลคา่ตามบญัช ี- สุทธ ิ

- 
1,050,57

5 
1,050,57

5 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561:    
ราคาทนุ 

- 
1,243,07

5 
1,243,07

5 
โอนออกทรพัยส์นิไปเป็นส่วน
ทนุของโรงเรยีน - (108,848) (108,848) 

หกั: คา่เสือ่มราคาสะสม - (234,767) (234,767) 
มูลคา่ตามบญัช ี- สุทธ ิ - 899,460 899,460 
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชขีองอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุสําหรบั
ปีแสดงไดด้งันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 2561 2560 

มูลคา่ตามบญัชตีน้ปี 1,050,575 1,126,235 
เพิม่ขึน้ระหว่างปี 25,120 208,271 
โอนทรพัยส์นิไปเป็นส่วนทนุของโรงเรยีน (108,848) (213,962) 
ตดัจาํหน่าย - มูลคา่สุทธติามบญัช ี (332) - 
คา่เสือ่มราคาระหว่างปี (67,055) (69,969) 
มูลคา่ตามบญัชปีลายปี 899,460 1,050,575 

 มูลค่ายุตธิรรมของอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2561 และ 2560 ของบรษิทัฯแสดงไดด้งันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 2561 2560 
อาคารใหเ้ชา่ 1,043,795 1,050,692 

 มูลคา่ยุตธิรรมของอาคารประเมนิโดยผูป้ระเมนิราคาอสิระโดยใชเ้กณฑว์ธิี
พจิารณาจากรายได ้และตน้ทนุทดแทน 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุมูลคา่สุทธติาม
บญัชจีํานวน 95 ลา้นบาท เป็นงานระหว่างก่อสรา้งของอาคารเรยีนของ
โรงเรยีนนานาชาติ สิงคโปร ์ธนบุร ีซ ึง่ก่อสรา้งภายใตใ้บอนุญาตของ
บรษิัท เอสไอเอสบี ธนบุร ีจํากัด โดยในระหว่างงวดบรษิัทฯไดโ้อน
สนิทรพัยด์งักล่าวไปเป็นส่วนทนุของโรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์ธนบุร ี

  วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิัทฯไดนํ้าอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อ
การลงทุนมูลค่าสุทธติามบญัชจีํานวนประมาณ 618 ลา้นบาท (2560: 
891 ลา้นบาท) ไปคํา้ประกนัวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดร้บัจากธนาคารพาณิชย ์ซึง่
ปัจจบุนัอยู่ระหว่างดาํเนินการปลดจาํนองกบัธนาคาร  

15.1 อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนใหเ้ชา่ตามสญัญา
เชา่ดาํเนินงาน 

 บรษิทัฯมีสญัญาเชา่ดําเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหเ้ชา่ทีด่นิ อาคารและ
ส่วนปรบัปรุงอาคารกบัโรงเรยีนที่บรษิัทฯเป็นผูถ้ือใบอนุญาตใหจ้ดัตัง้
โรงเรยีน อายุของสญัญามีระยะเวลา 1 ถึง 3 ปี โดยอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อ
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การลงทุนที่ให เ้ช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงานดังกล่าว ณ  วันที่  31 
ธนัวาคม 2561และ 2560 จะกอ่ใหเ้กดิรายไดค้า่เชา่ขัน้ตํ่าในอนาคตดงันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
 31 

ธนัวาคม 
2561 

31 
ธนัวาคม 
2560 

ภายใน 1 ปี 3,864 67,466 
มากกว่า 1 ปี แตไ่ม่เกนิ 3 ปี  1,953 4,920 

16. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์
 (หน่วย: พนับาท)  

 งบการเงนิรวม 
 

   
เคร ือ่ง
ตกแตง่    

   อาคารและ ตดิตัง้และ    
 

 
สว่น

ปรบัปรงุ 
สว่น

ปรบัปรงุ เคร ือ่งใช ้  งานระหวา่ง  
 

ทีด่นิ ทีด่นิ อาคาร สาํนักงาน 
ยานพาห

นะ กอ่สรา้ง รวม 
ราคาทุน         
1 มกราคม 2560 

83,284 92,774 892,283 272,152 4,637 59,958 
1,405,08

8 
ซือ้เพิม่ - - 3,761 30,483 2,329 243,420 279,993 
โอนเขา้ (ออก) 

- 17,814 114,240 68,748 - 
(200,80

2) - 
ปรบัปรงุรายการ

ทรพัยส์นิ - (2,430) - - - - (2,430) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - - (180) - - (180) 
31 ธนัวาคม 2560 

83,284 108,158 
1,010,28

4 371,203 6,966 102,576 
1,682,47

1 
ซือ้เพิม่ - 2,244 1,800 20,112 - 49,914 74,070 
โอนเขา้ (ออก) 

- 157 81,159 22,095 - 
(103,41

1) - 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (745) (229) - - (974) 
31 ธนัวาคม 2561 

83,284 110,559 
1,092,49

8 413,181 6,966 49,079 
1,755,56

7 
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(หน่วย: พนับาท)  
 งบการเงนิรวม 
 

   
เคร ือ่ง
ตกแตง่    

   อาคารและ ตดิตัง้และ    
 

 
สว่น

ปรบัปรงุ 
สว่น

ปรบัปรงุ เคร ือ่งใช ้  งานระหวา่ง  
 

ทีด่นิ ทีด่นิ อาคาร สาํนักงาน 
ยานพาห

นะ กอ่สรา้ง รวม 
คา่เสือ่มราคา

สะสม         
1 มกราคม 2560 - 4,033 87,338 58,253 3,288 - 152,912 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบั

ปี - 9,539 50,957 38,831 662 - 99,989 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบั

สว่นทีจ่าํหน่าย/ตดั
จาํหน่าย - - - (140) - - (140) 

31 ธนัวาคม 2560 - 13,572 138,295 96,944 3,950 - 252,761 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบั

ปี - 10,704 56,894 49,004 845 - 117,447 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบั

สว่นทีจ่าํหน่าย/ตดั
จาํหน่าย - - (437) (116) - - (553) 

31 ธนัวาคม 2561 - 24,276 194,752 145,832 4,795 - 369,655 
มูลคา่สุทธติาม

บญัช ี        
31 ธนัวาคม 2560 

83,284 94,586 871,989 274,259 3,016 102,576 
1,429,71

0 
31 ธนัวาคม 2561 

83,284 86,283 897,746 267,349 2,171 49,079 
1,385,91

2 

 (หน่วย: ลา้นบาท)  
คา่เสือ่มราคา

สําหรบัปี 
 

     
 

2560 (จาํนวน 2 ลา้นบาท รวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร) 100 
2561 (จาํนวน 2 ลา้นบาท รวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร) 117 

(หน่วย: พนับาท)  
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   เคร ือ่ง

ตกแตง่ 
  

  อาคารและ ตดิตัง้และ   
 สว่น

ปรบัปรงุ 
สว่น

ปรบัปรงุ 
เคร ือ่งใช ้   

 ทีด่นิ อาคาร สาํนักงาน ยานพาห รวม 
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นะ 
ราคาทุน       
1 มกราคม 2560 - 25,694 96,765 4,581 127,040 
ซือ้เพิม่ 20 - 24,235 - 24,255 
โอนออกทรพัยส์นิไปเป็นสว่นทนุ

ของโรงเรยีน - - (22,737) - (22,737) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (180) - (180) 
31 ธนัวาคม 2560 20 25,694 98,083 4,581 128,378 
ซือ้เพิม่ 26 63 2,954 - 3,043 
โอนออกทรพัยส์นิไปเป็นสว่นทนุ

ของโรงเรยีน - - (4,625) - (4,625) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (4,552) (1,736) - (6,288) 
31 ธนัวาคม 2561 46 21,205 94,676 4,581 120,508 

 
 

(หน่วย: พนับาท)  
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   เคร ือ่ง

ตกแตง่ 
  

  อาคารและ ตดิตัง้และ   
 สว่น

ปรบัปรงุ 
สว่น

ปรบัปรงุ 
เคร ือ่งใช ้   

 ทีด่นิ อาคาร สาํนักงาน ยานพาห
นะ 

รวม 

คา่เสือ่มราคาสะสม       
1 มกราคม 2560 - 2,746 45,036 3,286 51,068 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบัปี 1 2,267 14,344 550 17,162 
โอนออกคา่เสือ่มราคาสะสม - - (1,414) - (1,414) 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบัสว่นที่

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (140) - (140) 
31 ธนัวาคม 2560 1 5,013 57,826 3,836 66,676 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบัปี 3 1,383 11,527 463 13,376 
โอนออกทรพัยส์นิไปเป็นสว่นทนุ

ของโรงเรยีน - - (1,985) - (1,985) 
คา่เสือ่มราคาสาํหรบัสว่นที่

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (1,252) (374) - (1,626) 
31 ธนัวาคม 2561 4 5,144 66,994 4,299 76,441 
มูลคา่สุทธติามบญัช ี      
31 ธนัวาคม 2560 19 20,681 40,257 745 61,702 
31 ธนัวาคม 2561 42 16,061 27,682 282 44,067 

 (หน่วย: ลา้นบาท)  
คา่เสือ่มราคาสําหรบัปี      
2560 (จาํนวน 1 ลา้นบาท รวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร) 17 
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2561 (จาํนวน 1 ลา้นบาท รวมอยูใ่นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร) 13 

 บรษิัทฯไดใ้ชเ้งินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงเพื่อใชใ้นการก่อสรา้ง
อาคาร โดยในระหว่างปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทฯไดร้วม
ตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นราคาทุนของโครงการ จํานวน 2.1 ลา้นบาท 
(2560: 3.4 ลา้นบาท) โดยคํานวณจากอตัราการตัง้ขึน้เป็นทุนในอตัรา
รอ้ยละ 2.23 (2560: รอ้ยละ 2.65) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมียอดคงเหลือของ
ยานพาหนะและอุปกรณซ์ึง่ไดม้าภายใตส้ญัญาเชา่การเงิน โดยมีมูลค่า
สุทธิตามบัญชเีป็นจํานวนเงิน 11 ลา้นบาท (2560: 6 ลา้นบาท) (งบ
การเงนิเฉพาะกจิการ: ไม่ม ี(2560: 0.4 ลา้นบาท)) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์
จํานวนหน่ึงซึง่ตดัค่าเสือ่มราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชี
ก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรพัยด์งักล่าวมีจํานวนเงิน 78 ลา้น
บาท (2560: 64 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 59 ลา้นบาท 
(2560: 64 ลา้นบาท)) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยไดนํ้าสิ่ง
ปลูกสรา้งมูลค่าสุทธิตามบญัชจีํานวนเงิน 853 ลา้นบาท (2560: 891 
ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี (2560: ไม่มี)) ไปคํา้ประกนั
วงเงินสินเชือ่ที่ไดร้บัจากธนาคาร ซึง่ปัจจุบนัอยู่ระหว่างดําเนินการปลด
จาํนองกบัธนาคาร 

 17. สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 
 มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยไ์ม่มีตวัตนทีเ่ป็นคอมพิวเตอรซ์อฟตแ์วร ์ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งันี ้
(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
ราคาทนุ 5,071 5,025 4,930 4,990 
หกั: คา่ตดัจาํหน่ายสะสม (3,373) (2,629) (3,341) (2,619) 
มูลคา่สุทธติามบญัช ี 1,698 2,396 1,589 2,371 
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การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชขีองสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนสําหรบัปี 2560 
และ 2559 แสดงไดด้งันี ้

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
มูลคา่ตามบญัชตีน้ปี 2,396 2,943 2,371 2,910 
ซือ้เพิม่ 46 342 - 342 
จาํหน่าย - มูลคา่สุทธทิาง
บญัช ี

- - (55) - 

คา่ตดัจาํหน่าย (744) (889) (727) (881) 
มูลคา่ตามบญัชปีลายปี 1,698 2,396 1,589 2,371 

18. สนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอืน่ 
(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงนิมดัจาํคา่เชา่ทีด่นิ 13,000 12,500 - 12,500 
คา่ใชจ้า่ยจา่ยล่วงหนา้ - 
สุทธ ิ

12,858 14,522 6,458 14,522 

เงนิมดัจาํ 1,275 1,922 1,013 1,546 
ภาษีเงนิไดถ้กูหกั ณ ทีจ่า่ย 16,764 12,327 16,764 12,327 
อืน่ๆ - 1,286 - 1,284 
รวม 43,897 42,557 24,235 42,179 

 

 

19.  เงินกูย้มืระยะส ัน้ 
   (หน่วย: พนับาท) 

 
อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละต่อปี) 

งบการเงนิรวมและ                          
งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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  31 
ธนัวาคม 
2561 

31 ธนัวาคม      
2560 

 31 
ธนัวาคม 
2561 

31 
ธนัวาคม      
2560 

ตั๋วแลกเงนิ - 3.15 - 150,000 
รวม   - 150,000 

ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2560 เงินกู ย้ืมระยะสั้น เป็นตั๋ วแลกเงินที่ไม่มี
หลกัทรพัยค์ํา้ประกนัและมีกําหนดชาํระคืนภายใน 6 เดือน นับจากวนัที่
ออกตั๋ว ยอดคงเหลือดงักล่าวรวมยอดคงเหลือของบุคคลที่เกี่ยวขอ้งกนั
จํานวน 10 ลา้นบาท ในระหว่างปีบรษิทัฯไดจ้่ายชาํระคนืเงินกูย้ืมระยะสัน้
ดงักล่าวครบทัง้จาํนวนแลว้ 

20. เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่ 
    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

 2561 2560 2561 2560 
เจ ้าห นี้ ก า รค ้า -กิ จ ก า รที่
เกีย่วขอ้งกนั 

- 728 - - 

เจา้หนี้การคา้-กิจการที่ไม่
เกีย่วขอ้งกนั 

3,557 3,243 77 227 

เจ ้ า ห นี้ อื่ น  - กิ จ ก า ร ที่
เกีย่วขอ้งกนั 

521 78 4,052 314,113 

เจ ้าห นี้ อื่ น  - กิจก ารที่ ไ ม่
เกีย่วขอ้งกนั 

3,320 14,931 51 13,449 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 21,520 22,385 5,941 9,421 
รวม 28,918 41,365 10,121 337,210 

21. รายไดร้อการรบัรู ้
 ยอดคงเหลือเป็นรายไดร้บัล่วงหน้าและใบแจง้หนี้ที่ออกสําหรบัภาค

การศกึษาในอนาคต 
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22. เงินกูย้มืระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงนิรวมและ        

งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

วงเงนิ (ลา้น
บาท) 

อตัราดอกเบีย้ เงือ่นไขการชาํระคนืเงนิตน้ 2561 2560 

180 MLR ลบ 1 ตอ่ปี และชาํระ
ดอกเบีย้        ทกุเดอืน 

ชาํระคนืเป็นรายเดอืน งวดที ่1 - 
36 เดอืนละ 1.50 ลา้นบาท งวด
ที ่37 - 72 เดอืนละ 2.00 ลา้น
บาท งวดที ่73 - 89 เดอืนละ 
3.00 ลา้นบาท งวดที ่90 ชาํระ
หนีส้ว่นทีเ่หลอืทัง้หมด    

   เร ิม่ชาํระงวดแรกสิน้เดอืน
ธนัวาคม 2555 - 76,000 

400 MLR ลบ 1.50 ตอ่ปี และ
ชาํระดอกเบีย้ทกุเดอืน 

ชาํระคนืเป็นรายสามเดอืน งวดที ่ 
1 - 10            งวดละ 10 ลา้น
บาท งวดที ่11 - 27 งวดละ 
16.5 ลา้นบาท งวดที ่28 งวดละ 
19.5 ลา้นบาท เร ิม่ชาํระงวดแรก
ในเดอืน เมษายน 2560 - 

370,00
0 

230 MLR ลบ 1.75 ตอ่ปี และ
ชาํระดอกเบีย้ทกุเดอืน 

ชาํระคนืเป็นรายสามเดอืน งวดที ่
1 - 10              งวดละ 5 ลา้น
บาท งวดที ่11 - 18 งวดละ 8 
ลา้นบาท งวดที ่19 - 24 งวดละ 
13 ลา้นบาท งวดที ่25 - 26 
งวดละ 19 ลา้นบาท เร ิม่ชาํระ   

   งวดแรกในเดอืนมนีาคม 2561 
- 

183,00
0 

รวม   
- 

629,00
0 

หกั: สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 
- 

(85,00
0) 

หกั: สว่นทีจ่ดัเป็นหนีส้นิหมุนเวยีน 
- 

(163,0
00) 

สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระเกนิกวา่หน่ึงปี 
- 

381,00
0 

 เงนิกูย้มืดงักล่าวคํา้ประกนัโดยการจดจํานองสิง่ปลูกสรา้งของบรษิทัฯ หุน้
สามญัของบรษิทัย่อย               ใบหุน้ของกรรมการและผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ 
และคํา้ประกนัโดยกรรมการและผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ 
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 เมื่อวนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2560 บรษิทัฯไดเ้ขา้ทําสญัญากูเ้งินกบัธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงมีวงเงินสินเชือ่ 230 ลา้นบาทเพื่อก่อสรา้ง
อาคาร อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR-1.75 ต่อปี เงินกูย้มืดงักล่าวมีกาํหนด
ชาํระดอกเบีย้เป็นรายเดอืนและชาํระเงนิตน้เป็นรายไตรมาส วงเงนิสนิเชือ่
ดงักล่าวคํา้ประกนัโดย ทีด่นิ สทิธปิระโยชนใ์นประกนัภยัของสิง่ปลูกสรา้ง 
ใบหุน้ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยของกรรมการและผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯและ
บรษิัทย่อย ในระหว่างงวดบรษิัทฯไดเ้บิกใชว้งเงินสินเชือ่ดงักล่าวจํานวน 
183 ลา้นบาท 

 ภายใตส้ญัญาเงนิกู ้บรษิทัฯตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการเงนิบางประการ
ตามที่ระบุในสญัญา เชน่ การดํารงอตัราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ 
เป็นตน้ 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิัทฯไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้จํากดับาง
ประการที่ระบุในบางสัญญาได ้เพื่อวัตถุประสงคใ์นการรายงานตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิบรษิทัฯไดแ้สดงยอดคงเหลอื   

  

 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 หลังการปรบัปรุงจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายทางบญัชตีามที่กล่าวในหมายเหตุ 3 และ 4 ส่งผลใหอ้ตัราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการเงินการดํารง
อตัราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ที่ระบุในสญัญาเงินกูย้ืม อย่างไรก็
ตาม ผลกระทบดงักล่าวเกิดจากการปรบัปรุงยอ้นหลงัอนัเน่ืองจากการ
เปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯไม่มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสญัญา
เงนิกูท้ีย่งัมไิดเ้บกิใช ้(2560: 47 ลา้นบาท) 

ในระหว่างปี 2561 บรษิัทฯไดจ้่ายคืนเงินกูย้ืมระยะยาวและดอกเบีย้คา้ง
จา่ยครบทัง้จาํนวนแลว้ 

23. หนีส้นิตามสญัญาเชา่การเงิน 

     (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
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หนีส้นิตามสญัญาเชา่
การเงนิ 5,011 5,227 451 1,279 
หกั: ดอกเบีย้รอการตดั
จาํหน่าย 

(209) (315) (9) (60) 

รวม 4,802 4,912 442 1,219 
หกั: ส่วนทีถ่งึกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 

(3,378) (2,649) (442) (777) 

ส่วนทีถ่งึกาํหนดชาํระเกนิ
กว่าหน่ึงปี 

1,424 2,263 - 442 

 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยไดท้ําสญัญาเช่าการเงินกบับรษิัทลีสซิง่เพื่อเช่า
ยานพาหนะและอุปกรณใ์ชใ้นการดาํเนินงานของกจิการโดยมกีาํหนดการ
ชาํระคา่เชา่เป็นรายเดอืน อายุของสญัญามรีะยะเวลา 4 ปี  

 บรษิทัฯมภีาระผูกพนัทีจ่ะตอ้งจา่ยคา่เชา่ขัน้ตํ่าตามสญัญาเชา่การเงนิดงันี ้
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
 ไม่เกนิ 

1 ปี 
1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจา่ย
ทัง้สิน้ตามสญัญาเชา่ 

3,543 1,468 5,011 

ดอกเบีย้ตามสญัญาเชา่การเงนิรอการตดั
บญัช ี                                                                                                                                                                                                              

(165) (44) (209) 

มูลคา่ปัจจบุนัของจาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้ง
จา่ยทัง้สิน้ตาม 

   

 สญัญาเชา่ 3,378 1,424 4,802 

 
 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
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 ไม่เกนิ 
1 ปี 

1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจา่ย
ทัง้สิน้ตามสญัญาเชา่ 

451 - 451 

ดอกเบีย้ตามสญัญาเชา่การเงนิรอการตดั
บญัช ี                                                                                                                                                                                                              

(9) - (9) 

มูลคา่ปัจจบุนัของจาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้ง
จา่ยทัง้สิน้ตาม 

   

 สญัญาเชา่ 442 - 442 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
 ไม่เกนิ 

1 ปี 
1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจา่ย
ทัง้สิน้ตามสญัญาเชา่ 

2,856 2,371 5,227 

ดอกเบีย้ตามสญัญาเชา่การเงนิรอการตดั
บญัช ี                                                                                                                                                                                                              

(207) (108) (315) 

มูลคา่ปัจจบุนัของจาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้ง
จา่ยทัง้สิน้ตาม 

   

 สญัญาเชา่ 2,649 2,263 4,912 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
 ไม่เกนิ 

1 ปี 
1 - 4 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจา่ย
ทัง้สิน้ตามสญัญาเชา่ 

828 451 1,279 

ดอกเบีย้ตามสญัญาเชา่การเงนิรอการตดั
บญัช ี                                                                                                                                                                                                              

(51) (9) (60) 

มูลคา่ปัจจบุนัของจาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้ง
จา่ยทัง้สิน้ตาม 
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 สญัญาเชา่ 777 442 1,219 

 
 
 
 
 
 

24. ประมาณการตน้ทุนในการรือ้ถอน 
 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงนิรวมและ                                       
งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
   2561 2560 

ยอดคงเหลอืตน้ปี   13,379 12,950 
เพิม่ขึน้ในระหว่างปี   431 429 
ยอดคงเหลอืปลายปี   13,810 13,379 

 บรษิัทฯรบัรูป้ระมาณการหนี้สินสําหรบัตน้ทุนในการร ือ้ถอน เน่ืองจาก
บรษิัทฯมีภาระผูกพันในการร ือ้ถอนอาคาร สิ่งตกแต่งและติดตั้ง และ
ปรบัปรงุพืน้ทีเ่ชา่คนืแกผู่ใ้หเ้ชา่เมือ่สิน้สุดอายุสญัญาเชา่ 

25.  สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 
 จํานวนเงินสํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานซึง่เป็นเงินชดเชย

พนักงานเมือ่ออกจากงาน            แสดงไดด้งันี ้
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

 2561 2560 2561 2560 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของ

พนักงานตน้ปี 13,691 10,991 6,162 4,838 
สว่นทีร่บัรูใ้นกาํไรหรอืขาดทุน:     
ตน้ทุนบรกิารในปัจจบุนั  4,588 2,941 1,291 1,258 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 325 299 131 143 
ตน้ทุนบรกิารในอดตีและผลกาํไร

หรอืขาดทุนที ่     
 เกดิขึน้จากการจา่ยชาํระ 909 - (23) - 
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ผลประโยชน ์
โครงการเงนิรางวลัการปฏบิตังิาน

ครบกาํหนดระยะเวลา 59 214 5 21 
สว่นทีร่บัรูใ้นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็

อืน่:     
ขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลกั     
   คณิตศาสตรป์ระกนัภยั     
สว่นทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงขอ้

สมมต ิ     
   ดา้นประชากรศาสตร ์ (1,361) 156 (295) 73 
สว่นทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงขอ้

สมมต ิ              ทางการเงนิ (186) 21 (93) 173 
สว่นทีเ่กดิจากการปรบัปรงุจาก

ประสบการณ ์ 305 (807) 212 (344) 
ผลประโยชนท์ีจ่า่ยในระหวา่งปี (1,237) (124) (450) - 
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของ

พนักงานปลายปี 17,093 13,691 6,940 6,162 

 

 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของ
กาํไรหรอืขาดทนุแสดงไดด้งันี ้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
ตน้ทุนบรกิารในปัจจบุนั  4,588 2,941 1,291 1,258 
ตน้ทุนดอกเบีย้ 325 299 131 143 
ตน้ทุนบรกิารในอดตีและผลกาํไรหรอื

ขาดทุนที ่
    

 เกดิขึน้จากการจา่ยชาํระ
ผลประโยชน ์

909 - (23) - 

โครงการเงนิรางวลัการปฏบิตังิาน
ครบกาํหนดระยะเวลา 59 214 5 21 

รวมคา่ใชจ้า่ยทีร่บัรูใ้นสว่นของ
กาํไรหรอืขาดทุน 

5,881 3,454 1,404 1,422 

คา่ใชจ้า่ยดงักลา่วรบัรูใ้นคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารในสว่นของกาํไรหรอืขาดทุน 

บรษิัทฯและบรษิัทย่อยคาดว่าจะจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็นจํานวนประมาณ 0.21 ลา้นบาท 
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(2560: จํานวน 1.27 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกจิการ: ไม่มี (2560: 
0.46 ลา้นบาท)) 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชาํระ
ผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานของบรษิทัฯประมาณ 13 ปี (2560: 15 
ปี) (งบการเงนิเฉพาะกจิการ: 11 ปี (2560: 11 ปี)) 

 สมมตฐิานทีส่ําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
ณ วนัประเมนิสรปุไดด้งันี ้

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

 2561 2560 2561 2560 
 (รอ้ยละ

ตอ่ปี) 
(รอ้ยละ
ตอ่ปี) 

(รอ้ยละ
ตอ่ปี) 

(รอ้ยละ
ตอ่ปี) 

อตัราคดิลด 2.78 2.7 2.78 2.7 
อตัราการขึน้เงนิเดอืนในอนาคต 4.0 - 

8.0 
4.0 - 
8.0 

4.0 - 
8.0 

4.0 - 
8.0 

อตัราการเปลีย่นแปลงในจาํนวน
พนักงาน (ขึน้กบัชว่งอายุ) 

0 - 20.0 0 - 15.0 0 - 20.0 0 - 15.0 

 

 
 
 

 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสมมตฐิานที่สําคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของ
ภาระผูกพันผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2561 และ 2560 สรปุไดด้งันี ้

   (หน่วย: ลา้น
บาท) 

 31 ธนัวาคม 2561 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
 เพิม่ขึน้ ลดลง เพิม่ขึน้ ลดลง 
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1% 1% 1% 1% 
อตัราคดิลด (1.0) 1.2 (0.4) 0.4 
อตัราการขึน้เงนิเดอืน  1.1 (1.0) 0.4 (0.4) 
   

(หน่วย: ลา้น
บาท) 

 31 ธนัวาคม 2560 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
 เพิม่ขึน้ 

1% 
ลดลง 
1% 

เพิม่ขึน้ 
1% 

ลดลง 
1% 

อตัราคดิลด (1.0) 1.2 (0.4) 0.4 
อตัราการขึน้เงนิเดอืน  1.2 (1.0) 0.4 (0.4) 

เมื่อวนัที่ 13 ธนัวาคม 2561 สภานิติบญัญัติแห่งชาติไดม้ีมติผ่านรา่ง
พระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงานฉบบัใหม่ ซึง่กฎหมายดงักล่าวอยู่ใน
ระหว่างรอประกาศในราชกจิจานุเบกษาพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหม่นีก้ําหนดอตัราค่าชดเชยเพิ่มเตมิกรณีนายจา้งเลกิจา้ง สําหรบั
ลูกจา้งซึง่ทํางานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไปใหม้ีสิทธไิดร้บัค่าชดเชยไม่
นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวถือเป็น
การแกไ้ขโครงการสําหรบัโครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน และมี
ผลกระทบใหบ้รษิทัฯและบรษิทัย่อยมีหนี้สนิสํารองผลประโยชนร์ะยะยาว
ของพนักงานเพิ่มขึน้ 1 ลา้นบาท (เฉพาะของบรษิัทฯ: 0.1 ลา้นบาท) 
บรษิัทฯและบรษิัทย่อยจะบนัทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าว
โดยรบัรูต้น้ทุนบรกิารในอดีตเป็นค่าใชจ้่ายทนัทใีนงบกําไรขาดทุนของ
งวดทีก่ฎหมายดงักล่าวมผีลบงัคบัใช ้

26. ทุนเรอืนหุน้ 

 เมื่อวนัที ่26 พฤษภาคม 2561 ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯมีมติ
อนุมตัดิงันี ้

1. อนุมตัิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวข้องบรษิัทฯจากเดมิมูลค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เป็นมูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซึง่จะทําให ้
จํานวนหุน้สามัญของบรษิัทฯเพิ่มจากเดิมจํานวน 25,000,000 หุน้ 
เป็น 500,000,000 หุน้  
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2. อนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 250 ลา้นบาท เป็น 470 ลา้นบาท 
แบ่งออกเป็นหุน้สามัญจํานวน 940,000,000 หุน้ โดยการออกหุน้
สามญัเพิ่มทุนใหม่จํานวน 440,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ 
0.50 บาท และจดัสรรหุน้สามญัใหม่ตามรายละเอยีดดงันี ้

2.1. หุน้สามญัใหม่จํานวน 180,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายในคราว
เดยีวกนัหรอืต่างคราวกนัใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดมิตามสดัส่วน ในราคา
หุน้ละ 0.50 บาท โดยบรษิัทฯไดร้บัชําระค่าหุน้สามัญเพิ่มทุน
ดงักล่าวแลว้ในระหว่างงวด ทัง้นี ้บรษิทัฯไดจ้ดทะเบยีนการเพิม่ทุน
ชาํระแลว้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยเ์มือ่วนัที ่7 มถินุายน 2561 

2.2. หุน้สามัญใหม่จํานวน 234,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่
ประชาชนเป็นคร ัง้แรก (Initial Public Offering)  

2.3. หุน้สามัญใหม่จํานวน 26,000,000 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อยและ
บุคลากรของโรงเรยีนซึง่บรษิัทฯเป็นผูไ้ดร้บัใบอนุญาตในการ
ประกอบกิจการโรงเรยีน ในระยะเวลาการเสนอขายในคราว
เดยีวกนั และในราคาเสนอขายหุน้เท่ากบัราคาเสนอขายของหุน้
สามญัใหม่ใหแ้กป่ระชาชนเป็นคร ัง้แรก   

 ในระหว่างวนัที่ 22 - 26 พฤศจิกายน 2561 บรษิัทฯไดเ้สนอขายหุน้
สามัญ เพิ่ มทุนจํานวน  260 ลา้นหุ ้น  ในราคาหุ ้นละ 5.20 บาท แก่
ประชาชนทัว่ไป กรรมการ ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทัฯ บรษิทัฯไดร้บั
ชําระเงินค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวแลว้ทัง้จํานวนในวนัที่ 27 พฤศจิกายน 
2561 นอกจากนี้ ค่าใชจ้่ายทางตรงที่เกี่ยวขอ้งกับการเสนอขายหุน้
จาํนวนเงนิ 45.7 ลา้นบาทไดแ้สดงโดยหกัจากส่วนเกนิมูลคา่หุน้สามญั 

 บรษิทัฯไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนชาํระแลว้ดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชย ์
เมือ่วนัที ่27 พฤศจกิายน 2561 

 ตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ ไดร้บัหุน้สามญัของบรษิทัฯเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรพัย เ์อ็ม เอ ไอและเร ิ่มซือ้ขายในวันที่  29 
พฤศจกิายน 2561 

27. สาํรองตามกฎหมาย 

 ตามบทบญัญตัแิห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์บรษิทัฯตอ้งจดัสรร
ทนุสํารองไม่นอ้ยกว่า     รอ้ยละ 5 ของจาํนวนผลกาํไรซึง่บรษิทัฯทํามาหา
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ไดทุ้กคราวที่จ่ายเงินปันผลจนกว่าทุนสํารองน้ันจะมีจํานวนไม่นอ้ยกว่า
รอ้ยละ 10 ของจํานวนทุนของบรษิัทฯ สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่
สามารถนําไปจา่ยเงนิปันผลได ้

 เมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 2561 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯมมีตอินุมตัิ
จดัสรรกาํไรสุทธเิป็นทนุสํารองตามกฎหมายจาํนวนเงนิ 5.3 ลา้นบาท 

 ภายใตบ้ทบญัญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชน
จาํกดั พ.ศ. 2535 บรษิทัฯตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธปิระจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุน
สํารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปีหกัดว้ยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 10 
ของทุนจดทะเบยีน สํารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงิน
ปันผลได ้

28. คา่ใชจ้า่ยตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ้า่ยแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการคา่ใชจ้่ายทีส่ําคญั
ดงัตอ่ไปนี ้

      (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงิน เดื อน  โบ นั ส  ค่ าแรงแล ะ

ผลประโยชนอ์ืน่ของพนักงาน 
442,61

4 
379,69

9 42,851 41,871 
คา่เสือ่มราคา 117,44

7 99,989 80,431 87,131 
คา่ตดัจาํหน่าย 744 889 727 881 
ค่ า เช่ า จ่ า ย ต าม สัญ ญ า เช่ า

ดาํเนินงาน 
45,354 43,104 39,300 41,610 

วสัดสุิน้เปลอืงใชไ้ป 22,584 22,285 - - 

29. ภาษเีงินได ้
 คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิไดส้ําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่ 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 

สรปุไดด้งันี ้
   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 
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 2561 2560 2561 2560 
ภาษเีงินไดปั้จจบุนั:     
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบัปี 687 230 - - 
ภาษเีงินไดร้อการตดับญัช:ี      
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีากการ

เกดิผลแตกตา่งช ัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกตา่งช ัว่คราว 695 448 163 - 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงินไดท้ีแ่สดงอยู่
ในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 1,382 678 163 - 

 
 
 
 

จํานวนภาษีเงินไดท้ี่เกี่ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกําไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็อืน่สําหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรปุไดด้งันี ้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
     
ภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชทีี่
เกีย่วขอ้งกบั     
กาํไรจากการประมาณการตาม
หลกั     
  คณิตศาสตรป์ระกนัภยั 248 - 35 - 

รายการกระทบยอดระหว่างกาํไร (ขาดทุน) ทางบญัชกีบัคา่ใชจ้่ายภาษีเงนิ
ไดม้ดีงันี ้

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
 

 
(ปรบัปรงุ

ใหม่)  
(ปรบัปรงุ

ใหม่) 
กาํไรทางบญัชกีอ่นภาษเีงนิไดนิ้ติ

บุคคล 104,901 18,595 103,682 17,917 
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อตัราภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล 
รอ้ยละ 

20, 0 
รอ้ยละ 

20, 0 รอ้ยละ 20 รอ้ยละ 20 
กาํไรทางบญัชกีอ่นภาษเีงนิไดนิ้ติ

บุคคลคณู               อตัราภาษ ี 687 240 20,736 3,583 
ผลขาดทุนทางภาษทีีไ่ม่รบัรูส้นิทรพัย ์

ภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี - - 3,349 4,809 
ผลกระทบทางภาษสีาํหรบั:     

รายไดท้างภาษ ี 695 448 163 - 
รายไดท้ีไ่ม่ถอืเป็นรายไดท้างภาษ ี - (10) (27,301) (11,040) 
คา่ใชจ้า่ยตอ้งหา้มตามประมวล
รษัฎากร - - 3,464 2,703 
คา่ใชจ้า่ยทีม่สีทิธหิกัไดเ้พิม่ขึน้ - - (248) (55) 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดท้ีแ่สดงอยูใ่นงบ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ 1,382 678 163 - 

 

 
 
 
 
 

ส่วนประกอบของหนีส้นิภาษีเงนิไดร้อการตดับญัชปีระกอบดว้ยรายการ
ดงัตอ่ไปนี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
 2561 2560 2561 2560 
หนี้สนิภาษีเงินไดร้อการตดั

บญัช ี     
กาํไรจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตรป์ระกนัภยั 248 - 35 - 
กาํไรทีย่งัไม่เกดิขึน้จากการ

เปลีย่นแปลง - 3 - - 
 มูลค่าเงนิลงทุน     
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ 1,143 445 163 - 
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   รวม 1,391 448 198 - 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมีรายการผลแตกต่าง
ช ัว่คราวทีใ่ชห้กัภาษีจํานวน 97ลา้นบาท (2560: 110 ลา้นบาท) ทีบ่รษิทั
ฯและบรษิทัย่อยไม่ไดบ้นัทกึสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดร้อการตดับญัช ีเน่ืองจาก
บรษิทัฯและบรษิทัย่อยพิจารณาแลว้เห็นว่าจํานวนดงักล่าวมีความเป็นไป
ไดค้่อนขา้งแน่ที่บรษิทัฯและบรษิทัย่อยอาจไม่สามารถนํามาใชป้ระโยชน์
ทางภาษีได ้

ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการ
ยกเวน้รษัฎากร ฉบับที่ 588 ใหย้กเวน้ภาษีเงินไดส้ําหรบัเงินไดใ้หก้บั
บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล ดงัตอ่ไปนี ้

1) กําไรสุทธทิี่ไดร้บัจากกจิการโรงเรยีนเอกชนที่ต ัง้ขึน้ตามกฎหมายว่า
ดว้ยโรงเรยีนเอกชน แต่ไม่รวมถงึกําไรสุทธทิีไ่ดจ้ากกกจิการโรงเรยีน
เอกชนนอกระบบประเภทกวดวชิาทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีน
เอกชน 

2) เงินปันผลหรอืส่วนแบ่งของกําไรทีไ่ดจ้ากกําไรสุทธขิองบรษิทัหรอืหา้ง
หุน้ส่วนนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลตาม (1) 

 การบญัญตัพิระราชกฤษฎกีาฉบบัดงักล่าวขา้งตน้มีวตัถุประสงคเ์พื่อการ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใหก้ ับบรษิัทหรอืหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลที่
ประกอบกจิการโรงเรยีนเอกชนเพื่อส่งเสรมิใหภ้าคเอกชนเขา้รว่มพฒันา
การศกึษาของชาต ิ 

 ตามพระราชบญัญตัิโรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 24 กําหนดให ้
กิจการโรงเรยีนเป็นนิติบุคคลนับแต่วนัที่ไดร้บัใบอนุญาตและใหผู้ร้บั
ใบอนุญาตเป็นผูแ้ทนของนิตบิุคคลโรงเรยีน  

 ตามพระราชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 48 กาํหนดใหร้ฐั
พึงใหก้ารอุดหนุนและส่งเสรมิโรงเรยีนในระบบ โดยเฉพาะในเร ือ่ง
ดงัต่อไปนี้  “(4) ลดหย่อนหรอืยกเวน้เงินภาษีเงินไดข้องผูร้บัใบอนุญาต 
ตามทีก่าํหนดในประมวลรษัฎากร”  

  

 วตัถุประสงคห์ลกัประการหน่ึงในการบญัญัติพระราชบญัญัติโรงเรยีน
เอกชน พ.ศ. 2550 คอื กําหนดหลกัการบรหิารและการจดัการศกึษาของ
โรงเรยีนเอกชนใหม้ฐีานะเป็นนิตบิุคคลและมคีณะกรรมการบรหิาร เพือ่ทํา
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หนา้ที่บรหิารและจดัการศึกษาโรงเรยีนเอกชนใหม้ีความเป็นอสิระโดยมี
การกํากับ ติดตาม การประเมินคุณ ภาพและมาตรฐานการศึกษา
เชน่เดียวกบัสถานศึกษาของรฐั นอกจากนี้ เพื่อใหเ้อกชนมีส่วนรว่มใน
การจดัการศกึษา โดยรฐัพรอ้มใหก้ารสนับสนุนดา้นเงนิอุดหนุน และสทิธิ
ประโยชน์อย่างอื่นรวมทั้งส่งเสรมิและสนับสนุนดา้นวิชาการ ใหแ้ก่
สถานศกึษาของเอกชน 

 บรษิัทฯ ไดร้บัผลตอบแทนซึง่จดัสรรจากกําไรสุทธิและกําไรสะสมจาก
โรงเรยีน โดยฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯ เห็นว่าผลตอบแทนดงักล่าวไดร้บั
ยกเวน้ภาษเีงนิไดต้ามพระราชกฤษฎกีาออกตามความในประมวลรษัฎากร
ว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ฉบบัที ่588 มาตรา 3 (1) ทีบ่ญัญตัใิหย้กเวน้
ภาษีเงินไดส้ําหรบัเงินไดนิ้ตบิุคคลใหก้บับรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล
สําหรบักําไรสุทธทิีไ่ดร้บัจากกจิการโรงเรยีนเอกชนทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชน 

 ในระหว่างงวด กรมสรรพากรไดม้ีการตอบขอ้หารอืใหแ้ก่บรษิทัแห่งหน่ึงที่
ไดร้บัใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรยีนเอกชนว่า การที่โรงเรยีนไดจ้ ัดสรร
ผลตอบแทนทีไ่ดจ้ากการดําเนินการของโรงเรยีนใหแ้กบ่รษิทัในฐานะผูร้บั
ใบอนุญาตเป็นการจ่ายเงินเพื่อตอบแทนการที่บรษิัทในฐานะผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตจดัตัง้โรงเรยีน ถอืเป็นเงนิไดท้ีม่ีนัยทีอ่าจทําใหผู้ร้บัใบอนุญาต
จดัตัง้โรงเรยีนไม่ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล 

 ดว้ยเหตุดงักล่าวฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯไดเ้ขา้รว่มหารอืถงึแนวทางปฎบิตัิ
กบัเจา้หน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งในวนัที่ 7 พฤศจิกายน 
2561 เพื่อทําความเขา้ใจเกี่ยวกบัการจดัเก็บภาษีจากบรษิัท           ผู ้
ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบกจิการโรงเรยีนเอกชน เจา้หนา้ทีฯ่ ไดช้ ีแ้จงว่า
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการยกเวน้
รษัฎากร ฉบบัที ่588 บญัญตัใิหย้กเวน้ภาษีเงนิไดส้ําหรบัเงนิไดนิ้ตบิุคคล
ใหก้บับรษิัทหรอืหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลสําหรบักําไรสุทธทิี่บรษิัทหรอืหา้ง
หุน้ส่วน นิตบิุคคลไดร้บัจากกจิการโรงเรยีนเอกชนทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชนซึง่เป็นไปตามมาตรา 48 (4) ของพระราชบญัญตัิ
โรง เร ีย น เอก ช น ใน ก ารยก เว ้น ภ าษี เงิน ได ้ข อ งผู ้ร ับ ใบ อ นุ ญ าต                
ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯจงึเช ือ่ว่าผลตอบแทนซึง่จดัสรรจากกาํไรสุทธแิละ
กําไรสะสมจากโรงเรยีนใหก้บับรษิทัฯ และบรษิทัฯไดร้บั ไดร้บัการยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลภายใตบ้ทบญัญัติแห่งพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ฉบบัที ่588   
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30.  กาํไรตอ่หุน้ข ัน้พืน้ฐาน 

กําไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธสิําหรบัปี (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดว้ยจํานวนถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้สามัญที่
ออกจําหน่ายอยู่ในระหว่างปี โดยบรษิัทฯไดป้รบัจํานวนหุน้สามัญตาม
สดัส่วนทีเ่ปลีย่นไปของจํานวนหุน้สามญัทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงมูลค่า
หุน้ที่ตราไวจ้ากมูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท ตามที่
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 26 ซึง่บรษิัทฯไดป้รบัปรุง
จํานวนหุน้สามญัโดยถอืเสมือนว่าการแตกหุน้ไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนัเร ิม่ตน้
ของงวดแรกทีเ่สนอรายงาน 

กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานแสดงการคาํนวณไดด้งันี ้
 

กาํไรสาํหรบัปี 

จาํนวนหุน้สามญั 
ถวัเฉลีย่ถว่ง

นํา้หนัก กาํไรตอ่หุน้ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 
(พนั
บาท) 

(พนั
บาท) 

(พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

 
 (ปรบัปรงุ

ใหม่) 
   (ปรบัปรงุ

ใหม่) 

งบการเงนิรวม 
103,51

9 17,917 
627,50

7 
460,28

0 
0.16 0.04 

งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

103,51
9 17,917 

627,50
7 

460,28
0 

0.16 0.04 

31. กองทุนสาํรองเลีย้งชพี 
 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยและพนักงานบรษิทัฯไดร้ว่มกนัจดัตัง้กองทุนสํารอง

เลีย้งชพีขึน้ตามพระราชบญัญตักิองทุนสํารองเลีย้งชพี พ.ศ. 2530 โดย
บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดอืนในอตัรารอ้ย
ละ 3 - 7 ของเงนิเดอืน และพนักงานจะจา่ยสมทบเขา้กองทนุเป็นรายเดอืน
ในอตัรารอ้ยละ 3 - 7 ของเงินเดอืน กองทุนสํารองเลีย้งชพีนี้บรหิารโดย
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บรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน ซไีอเอ็มบ ี- พรนิซเิพิล จํากดั และจะจ่าย
ใหแ้ก่พนักงานเมื่อพนักงานน้ันออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุน
ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย ในระหว่างปี 2561 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยรบัรู ้
เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ้่ายจํานวน 2.9 ลา้นบาท (2560: 2.5 ลา้น
บาท) (งบการเงนิเฉพาะกจิการ: 1.2 ลา้นบาท (2560: 1 ลา้นบาท)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
32.  เงินปันผลจา่ย 

   เงนิปันผล
จ่าย 

เงนิปันผล อนุมตัโิดย เงนิปันผล
จ่าย 

ต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาทต่อ
หุน้) 

เงินปันผลจากผลกําไร
สทุธ ิ

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้
ประจําปี 2560 

  

   ปี 2559    วนัที ่27 เมษายน 2560 50,000 2.50 
เงนิปันผลจากผลการ
ดําเนินงาน 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการของ
บรษิทัฯ 

  

   ปี 2560    วนัที ่ 7 พฤศจกิายน 
2560 20,000 0.80 

รวมเงนิปันผลสาํหรบัปี 2560 70,000 3.30 
 เงนิปันผลระหว่างกาลปี 
2561 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการของ
บรษิทัฯวนัที ่10 
พฤษภาคม 2561 90,000 3.60 

รวมเงนิปันผลสาํหรบัปี 
2561 

 90,000 3.60 
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เงนิปันผลทีจ่่ายจากกาํไรสุทธขิองกจิการโรงเรยีนไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิได ้
นิตบิุคคล 

33. ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามสว่นงาน 
 ขอ้มูลส่วนงานดําเนินงานที่นําเสนอนี้สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของ

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยทีผู่ม้อีํานาจตดัสนิใจสูงสุดดา้นการดําเนินงานไดร้บั
และสอบทานอย่างสม่ําเสมอเพื่อใชใ้นการตัดสินใจในการจัดสรร
ทรพัยากรใหก้บัส่วนงานและประเมนิผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

 บรษิทัฯและบรษิัทย่อยดําเนินธุรกจิหลกัในส่วนงานดําเนินงานที่รายงาน
เพียงส่วนงานเดยีว คอื ธุรกจิโรงเรยีนนานาชาต ิและดําเนินธุรกจิในเขต
ภูมิศาสตรเ์ดียว คือ ประเทศไทย บรษิัทฯและบรษิัทย่อยประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรอืขาดทุนจากการ
ดําเนินงานซึง่วดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัที่ใชใ้นการวดักําไรหรอื
ขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรพัยร์วมในงบการเงิน ดงัน้ัน รายได ้
กาํไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน และสนิทรพัยท์ีแ่สดงอยู่ในงบการเงิน 
จงึถอืเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมศิาสตรแ์ลว้  

  ในปี 2561 และ 2560 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยไม่มรีายไดจ้ากลูกคา้รายใด
ทีม่มูีลคา่เทา่กบัหรอืมากกว่ารอ้ยละ 10 ของรายไดข้องกจิการ 

 
 
 
 
 
 
 
34. ภาระผูกพนัและหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ 
34.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสญัญาเชา่ดาํเนินงานและบรกิาร 
 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยไดท้ําสญัญาเช่าที่ดิน สํานักงานและอุปกรณ์และ

สญัญาบรกิาร อายุของสญัญามรีะยะเวลาตัง้แต ่1 ถงึ 30 ปี  
 บรษิทัฯมจีาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจ่ายในอนาคตทัง้สิน้ภายใตส้ญัญาขา้งตน้ 

ดงันี ้
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ
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กจิการ 
จา่ยชาํระ 2561 2560 2561 2560 

       ภายใน 1 ปี 43,125 40,372 21,149 31,227 
       มากกว่า 1 ปี แตไ่ม่เกนิ 30 
ปี 

692,50
4 

790,94
3 

637,00
3 

786,61
2 

34.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจา่ยฝ่ายทุน 

  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมีภาระผูกพนัรายจ่าย
ฝ่ายทุนซึง่ส่วนใหญ่เกี่ยวเน่ืองกบัการก่อสรา้งอาคารและส่วนปรบัปรุง
อาคารจํานวน 4.4 ลา้นบาท (2560: 4 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะ
กจิการ: 2.4 ลา้นบาท (2560: 0.4 ลา้นบาท)) 

34.3 การคํา้ประกนั 
  ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมีหนังสอืคํา้ประกนัซึง่

ออกโดยธนาคารในนามบรษิัทฯเหลืออยู่เป็นจํานวนเงิน 1.37 ลา้นบาท 
(2560: 1.57 ลา้นบาท) (งบการเงนิเฉพาะกจิการ: 1.37 ลา้นบาท (2560: 
1.57 ลา้นบาท)) ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบรษิัทฯ ซึ่งประกอบดว้ยหนังสือคํา้ประกนัเพื่อคํา้
ประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอืน่ๆ  

35. ลําดบัช ัน้ของมูลคา่ยุตธิรรม 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมีสนิทรพัย ์
ที่ว ัดมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรอืเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามลําดบัช ัน้ของมูลคา่ยุตธิรรม ดงันี ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
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 งบการเงนิรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สนิทรพัยท์ี่วดัมูลค่าดว้ย
มูลคา่ยุตธิรรม 

  
  

เงนิลงทนุช ัว่คราว     
หน่วยลงทนุ - 70,018 - 70,018 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สนิทรพัยท์ีเ่ปิดเผยมูลคา่ยุตธิรรม  
 อสังหาร ิมทรพั ย เ์พื่ อการ
ลงทนุ 

- - 1,043,7
95 

1,043,7
95 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สนิทรพัยท์ีเ่ปิดเผยมูลคา่ยุตธิรรม  
 อสังหาร ิมทรพั ย เ์พื่ อการ
ลงทนุ 

- - 1,050,6
92 

1,050,6
92 

36. เคร ือ่งมอืทางการเงิน 

36.1 นโยบายการบรหิารความเสีย่ง 

 เคร ือ่งมือทางการเงนิทีส่ําคญัของบรษิทัฯตามทีนิ่ยามอยู่ในมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรบั
เคร ือ่งมอืทางการเงนิ” ประกอบดว้ยเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เงนิ
ลงทุนช ัว่คราว ลูกหนีก้ารคา้ ลูกหนีอ้ืน่ เงนิกูย้มืระยะสัน้ เจา้หนีก้ารคา้และ
เจา้หนีอ้ืน่               เงินกูย้ืมระยะยาวและหนี้สินตามสญัญาเชา่การเงิน 
บรษิัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้งกบัเคร ือ่งมือทางการเงินดงักล่าว และมี
นโยบายการบรหิารความเสีย่งดงันี ้
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 ความเส ีย่งดา้นการใหส้นิ เช ือ่ 
 บรษิัทฯมีความเสี่ยงดา้นการใหส้ินเชือ่ที่เกีย่วเน่ืองกบัลูกหนี้การคา้และ

ลูกหนี้อื่น ฝ่ายบรหิารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหม้ีนโยบาย
และวธิกีารในการควบคุมสนิเชือ่ทีเ่หมาะสม ดงัน้ัน บรษิทัฯจงึไม่คาดว่าจะ
ไดร้บัความเสยีหายทีเ่ป็นสาระสําคญัจากการใหส้นิเช ือ่ นอกจากนี ้การให ้
สินเชือ่ของบรษิัทฯไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบรษิทัฯมีฐานของลูกคา้ที่
หลากหลายและมอียู่จาํนวนมากราย  

 ความเส ีย่งจากอตัราดอกเบ ีย้ 
 บรษิัทฯมีความเสี่ยงจากอตัราดอกเบีย้ที่สําคญัอนัเกีย่วเน่ืองกบัเงินฝาก

ธนาคาร เงินลงทุนช ัว่คราว             เงินกูย้ืมระยะสัน้ หนีส้ินตามสญัญา
เชา่ทางการเงิน เงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคาร อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก
สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบีย้ทีป่รบัขึน้ลงตาม
อตัราตลาด หรอืมอีตัราดอกเบีย้คงทีซ่ ึง่ใกลเ้คยีงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 
ความเสีย่งจากอตัราดอกเบีย้ของบรษิทัฯจงึอยู่ในระดบัตํ่า  

 สินทรพัยแ์ละหนี้สินทางการเงินที่สําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบีย้ และสําหรบัสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิทางการเงนิทีม่อีตัราดอกเบีย้คงที่
สามารถแยกตามวนัทีค่รบกําหนด หรอืวนัทีม่ีการกําหนดอตัราดอกเบีย้
ใหม่ (หากวนัทีม่กีารกาํหนดอตัราดอกเบีย้ใหม่ถงึกอ่น) ไดด้งันี ้

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัรา

ดอกเบีย้ 
   

 ภายใน มากกวา่ 
1 

ปรบัขึน้ลง
ตาม 

ไม่ม ี   

 1 ปี ถงึ 5 ปี อตัรา
ตลาด 

อตัรา
ดอกเบีย้ 

รวม อตัราดอกเบีย้ 

      (รอ้ยละตอ่ปี) 
สนิทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่

เงนิสด 
- - 364 3 367 0.37-0.375 

เงนิลงทนุช ัว่คราว 516 - - - 516 1.65 - 1.80 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ - - - 38 38 - 
หนีส้นิทางการเงิน       
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี้

อืน่ 
- - - 29 29 - 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ทาง
การเงนิ 

3 1 - - 4 4.94-6.00 



 56 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัรา

ดอกเบีย้ 
   

 ภายใน มากกวา่ 
1 

ปรบัขึน้ลง
ตาม 

ไม่ม ี   

 1 ปี ถงึ 5 ปี อตัรา
ตลาด 

อตัรา
ดอกเบีย้ 

รวม อตัราดอกเบีย้ 

      (รอ้ยละตอ่ปี) 
สนิทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่

เงนิสด 
- - 128 1 129 0.37-0.375 

เงนิลงทนุช ัว่คราว 259 - - - 259 1.65 - 1.80 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ - - - 14 14 - 
หนีส้นิทางการเงิน       
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี้

อืน่ 
- - - 10 10 - 

หนีส้นิตามสญัญาเชา่ทาง
การเงนิ 

1 - - - 1 4.94 - 6.00 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงนิรวม 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัรา

ดอกเบีย้ 
   

 ภายใน มากกวา่ 
1 

ปรบัขึน้ลง
ตาม 

ไม่ม ี   

 1 ปี ถงึ 5 ปี อตัรา
ตลาด 

อตัรา
ดอกเบีย้ 

รวม อตัราดอกเบีย้ 

      (รอ้ยละตอ่ปี) 
สนิทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่

เงนิสด 
- - 69 7 76 0.37 - 0.375 

เงนิลงทนุช ัว่คราว - - - 70 70 - 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ - - - 34 34 - 
หนีส้นิทางการเงิน       
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 150 - - - 150 3.15 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี้

อืน่ 
- - - 41 41 - 

เงนิกูย้มืระยะยาว - - 629 - 629 MLR ลบ 1, 
      MLR ลบ 

1.50, 
      MLR ลบ 1.75 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ทาง

การเงนิ 
3 2 - - 5 4.94 - 6.00 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
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 อตัราดอกเบีย้คงที ่ อตัรา
ดอกเบีย้ 

   

 ภายใน มากกวา่ 
1 

ปรบัขึน้ลง
ตาม 

ไม่ม ี   

 1 ปี ถงึ 5 ปี อตัรา
ตลาด 

อตัรา
ดอกเบีย้ 

รวม อตัราดอกเบีย้ 

      (รอ้ยละตอ่ปี) 
สนิทรพัยท์างการเงิน       
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่

เงนิสด 
- - 27 - 27 0.37 - 0.375 

ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ - - - 4 4 - 
หนีส้นิทางการเงิน       
เงนิกูย้มืระยะสัน้ 150 - - - 150 3.15 
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนี้

อืน่ 
- - - 337 337 - 

เงนิกูย้มืระยะยาว - - 629 - 629 MLR ลบ 1, 
      MLR ลบ 

1.50, 
      MLR ลบ 1.75 
หนีส้นิตามสญัญาเชา่ทาง

การเงนิ 
1 - - - 1 4.94 - 6.00 

36.2 มูลคา่ยุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร ือ่งมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยจดัอยู่
ในประเภทระยะสัน้ หรอื        มีอตัราดอกเบีย้ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบีย้
ในตลาด บรษิัทฯและบรษิัทย่อยจงึประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร ือ่งมือ
ทางการเงนิใกลเ้คยีงกบัมูลคา่ตามบญัชทีีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิ 

 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมกีารประมาณการมูลค่ายุตธิรรมของเคร ือ่งมือทาง
การเงนิตามหลกัเกณฑด์งันี ้

 มูลค่ายุตธิรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสินทรพัย ์
สุทธขิองหน่วยลงทนุทีป่ระกาศโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดบัช ัน้ของมูลค่า
ยุตธิรรม 

37. การบรหิารจดัการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบรหิารจดัการทุนทีส่ําคญัของบรษิทัฯ คอืการจดัใหม้ี
ซ ึง่โครงสรา้งทุนทีเ่หมาะสมเพือ่สนับสนุนการดําเนินธรุกจิของบรษิทัฯและ
เสรมิสรา้งมูลคา่การถอืหุน้ใหก้บัผูถ้อืหุน้ โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีอตัราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากบั 0.52:1 (2560: 
8.22:1) และเฉพาะบรษิทัฯมอีตัราส่วนหนีส้นิต่อทุนเท่ากบั 0.13:1 (2560: 
6.93:1) 
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38.  เหตกุารณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เมือ่วนัที ่22 กมุภาพนัธ ์2562 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯมมีตดิงันี ้

1.  มีมติเห็นชอบใหเ้สนอต่อที่ประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจําปี 2562 
ในวนัที่ 18 เมษายน 2562 เพื่อพิจารณาและอนุมตักิารนําทุนสํารอง
ตามกฎหมายจํานวน 21.7 ลา้นบาท และส่วนเกินมูลค่าหุน้จํานวน 
49.3 ลา้นบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบรษิัทฯ ณ  วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2561 จาํนวน 71 ลา้นบาท  

2.  มีมตอินุมตัใิหเ้ลกิกจิการบรษิทั เอสไอเอสบ ีธนบุร ีจํากดั (บรษิทั
ย่อย) เน่ืองจากบรษิทัย่อยดงักล่าวไม่ไดม้กีารประกอบธรุกจิใด 

3.  มีมติอนุมัติใหบ้รษิัทฯดําเนินการโอนสิทธิการเช่าที่ดินและ
กรรมสิทธิส์ิ่งปลูกสรา้งที่ใชใ้นการดําเนินงานของโรงเรยีนนานาชาติ
สิงคโปร ์กรุงเทพฯ เป็นทุนประเดิมของโรงเรยีนนานาชาติสิงคโปร ์
กรงุเทพฯ  

39. การอนุมตังิบการเงิน 

  งบการเงินนี้ไดร้บัอนุมตัิใหอ้อกโดยคณะกรรมการบรษิัทฯเมื่อวนัที่ 22 
กมุภาพนัธ ์2562 
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