
 
บรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
(เดมิช ือ่ “บรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั”) 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงนิรวมระหวา่งกาล 
สําหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 
กนัยายน 2561 



 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาต  
เสนอตอ่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั (มหาชน) 
(เดมิชือ่ “บรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั”) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 งบ
กาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมสําหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 
กนัยายน 2561 งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวม               และงบ
กระแสเงนิสดรวมสําหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตปุระกอบงบ
การเงนิรวมแบบย่อของบรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย และได ้
สอบทานขอ้มูลทางการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั (มหาชน) 
ดว้ยเชน่กนั ซึง่ผูบ้รหิารของกจิการเป็นผูร้บัผดิชอบในการจดัทําและนําเสนอ
ขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลเหล่านีต้ามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เร ือ่ง การ
รายงานทางการเงนิระหว่างกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบในการใหข้อ้สรปุ
เกีย่วกบัขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทานของขา้พเจา้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั 2410 เร ือ่ง การ
สอบทานขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของกจิการ การ
สอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชว้ธิกีารสอบถามบุคลากร ซึง่ส่วนใหญ่เป็น
ผูร้บัผดิชอบดา้นการเงนิและบญัชแีละการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีารสอบทาน
อืน่ การสอบทานนีม้ขีอบเขตจาํกดักว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ี
ทาํใหข้า้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเชือ่มั่นว่าจะพบเร ือ่งทีม่นัียสําคญัทัง้หมดซึง่อาจ
พบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงัน้ันขา้พเจา้จงึไม่ไดแ้สดงความเห็นตอ่ขอ้มูลทาง
การเงนิระหว่างกาลทีส่อบทาน 

ขอ้สรุป  

ขา้พเจา้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตใุหเ้ช ือ่ว่าขอ้มูลทางการเงนิระหว่างกาลดงักล่าวไม่ได ้
จดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่34 เร ือ่ง การรายงานทางการเงนิระหว่าง
กาล ในสาระสําคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้  
 



 

 

 

 

 

ขอ้มูลและเหตกุารณท์ีเ่น้น 

ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิขอ้ 1.4 และ 1.5 ในระหว่างงวด
ปัจจบุนั บรษิทัฯและบรษิทัย่อยไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 
เร ือ่ง รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลูกคา้มาถอืปฎบิตักิอ่นวนัทีม่ผีลบงัคบัใช ้บรษิทัฯ
ไดป้รบัยอ้นหลงังบการเงนิสําหรบังวด 2560 ใหม่ เพือ่สะทอ้นถงึการเปลีย่นแปลง
นโยบายการบญัชดีงักล่าว ขา้พเจา้เห็นว่ารายการปรบัปรงุเพือ่จดัทาํงบการเงนิ
ดงักล่าวมคีวามเหมาะสมและไดนํ้าไปปรบัปรงุ                งบการเงนิตามสมควร
แลว้ ทัง้นี ้ขา้พเจา้มไิดใ้หข้อ้สรปุอย่างมเีงือ่นไขตอ่กรณีนีแ้ต่อย่างใด 
 

รุง้นภา  เลศิสุวรรณกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 3516 

บรษิทั สํานักงาน อวีาย จาํกดั 
กรงุเทพฯ: 8 พฤศจกิายน 2561 



บรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
(เดมิชื�อ “บรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั”)
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561

 (หน่วย: พันบาท)

ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ (ปรับปรงุใหม)่ (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ (ปรับปรงุใหม)่
แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สนิทรพัย์
สนิทรพัยห์มนุเวยีน
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 76,836                     75,637                     9,398                         27,183               
เงนิลงทนุชั�วคราว 4 279,827                   70,018                     62,113                       -                         
ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น 5 8,539                       33,869                     9,792                         3,973                 
สนิคา้คงเหลอื 6 6,555                       8,969                       -                                -                         
สนิทรัพยห์มนุเวยีนอื�น 5,981                       7,861                       1,136                         1,868                 
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 377,738                   196,354                   82,439                       33,024               
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน
เงนิฝากธนาคารที�มภีาระคํ�าประกนั 1,568                       1,568                       1,568                         1,568                 
เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ยซึ�งบนัทกึโดยวธิสีว่นไดเ้สยี 7 -                              -                               366,647                     238,998             
เงนิลงทนุในการรว่มคา้ซึ�งบนัทกึโดยวธิสีว่นไดเ้สยี 8 50,447                     52,560                     50,447                       52,560               
อสงัหารมิทรัพยเ์พื�อการลงทนุ 9 -                              -                               900,692                     1,050,575          
ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 10 1,396,955                1,429,710                46,974                       61,702               
สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน 11 1,806                       2,396                       1,736                         2,371                 
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 44,578                     42,556                     35,798                       42,179               
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 1,495,354                1,528,790                1,403,862                  1,449,953          
รวมสนิทรพัย์ 1,873,092                1,725,144                1,486,301                  1,482,977          

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
(เดมิชื�อ “บรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั”)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)
ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พันบาท)

ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ (ปรับปรงุใหม)่ (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ (ปรับปรงุใหม)่
แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนี�สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้
หนี�สนิหมนุเวยีน
เงนิกูย้มืระยะสั �น 12 150,000                   150,000                   150,000                     150,000             
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 13 36,981                     41,365                     240,605                     337,210             
รายไดร้อการรับรูท้ ี�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 482,808                   393,067                   -                                -                         
เงนิกูย้มืระยะยาวที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 14 94,000                     85,000                     94,000                       85,000               
เงนิกูย้มืระยะยาวสว่นที�จัดเป็นหนี�สนิหมนุเวยีน 14 -                              163,000                   -                                163,000             
หนี�สนิตามสญัญาเชา่การเงนิที�ถงึกําหนด
   ชําระภายในหนึ�งปี 3,906                       2,649                       627                            777                    
เงนิมัดจําคา่เลา่เรยีนที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 15,000                     9,720                       -                                -                         
ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 406                          190                          -                                -                         
หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 3,997                       3,842                       714                            1,237                 
รวมหนี�สนิหมนุเวยีน 787,098                   848,833                   485,946                     737,224             
หนิ�สนิไมห่มนุเวยีน
รายไดร้อการรับรู ้ 153,493                   152,670                   -                                -                         
เงนิกูย้มืระยะยาว 14 519,000                   381,000                   519,000                     381,000             
หนี�สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 2,015                       2,263                       -                                442                    
เงนิมัดจําคา่เลา่เรยีน 52,500                     53,250                     -                                -                         
ประมาณการตน้ทนุในการรื�อถอน 13,702                     13,379                     13,702                       13,379               
สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 15,336                     13,691                     6,775                         6,162                 
หนี�สนิภาษีเงนิไดร้อตดับญัชี 1,111                       448                          179                            -                         
ประมาณการหนี�สนิของเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย
   ซึ�งบนัทกึโดยวธิสีว่นไดเ้สยี 7 -                              -                               132,236                     85,801               

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น 70,190                     72,507                     69,816                       71,866               
รวมหนี�สนิไมห่มนุเวยีน 827,347                   689,208                   741,708                     558,650             
รวมหนี�สนิ 1,614,445                1,538,041                1,227,654                  1,295,874          

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�



บรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
(เดมิชื�อ “บรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั”)
งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)
ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พันบาท)

ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ (ปรับปรงุใหม)่ (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ (ปรับปรงุใหม)่
แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สว่นของผูถ้อืหุน้
ทนุเรอืนหุน้ 15
   ทนุจดทะเบยีน
      หุน้สามัญ 940,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท
      (31 ธนัวาคม 2560: หุน้สามัญ 25,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 470,000                   250,000                   470,000                     250,000             
   ทนุที�ออกและเรยีกชําระ
      หุน้สามัญ 680,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท
      (31 ธนัวาคม 2560: หุน้สามัญ 25,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 10 340,000                   250,000                   340,000                     250,000             
      สว่นเกนิมลูคา่หุน้บรุมิสทิธิ 1,000                       1,000                       1,000                         1,000                 
ขาดทนุสะสม 16
   จัดสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 21,720                     16,400                     21,720                       16,400               
   ยังไมไ่ดจ้ัดสรร (104,073)                 (80,297)                    (104,073)                   (80,297)              
สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 258,647                   187,103                   258,647                     187,103             
สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีที�ไมม่อํีานาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย -                              -                               -                                -                         
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 258,647                   187,103                   258,647                     187,103             
รวมหนี�สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,873,092                1,725,144                1,486,301                  1,482,977          

-                              -                               -                                -                         
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
(เดมิชื�อ “บรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั”)
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
สําหรบังวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรงุใหม่) (ปรับปรงุใหม่)

กําไรหรอืขาดทนุ:
รายได้
รายไดค้า่ธรรมเนยีมทางการศกึษาและบรกิาร 228,965     194,047     -                 -                 
รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 3 -                 -                 45,501        43,184        
รายไดจ้ากการขายอปุกรณ์การศกึษา 3 3,690          3,464          -                 -                 
รายไดอ้ื�น 3 4,756          1,844          -                 2,285          
รวมรายได้ 237,411     199,355     45,501        45,469        
คา่ใชจ้า่ย
ตน้ทนุทางการศกึษาและบรกิาร 135,420     136,766     -                 -                 
ตน้ทนุคา่เชา่และบรกิาร -                 -                 39,367        41,662        
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 63,708        51,641        7,702          5,451          
คา่ใชจ้า่ยอื�น 344             3                 345             3                 
รวมคา่ใชจ้า่ย 199,472     188,410     47,414        47,116        
กําไร (ขาดทนุ) กอ่นสว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุ
   ตามวธิสีว่นไดเ้สยี คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ และ
   คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 37,939        10,945        (1,913)        (1,647)        
สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุตา 7, 8 287             (2,446)        38,826        9,399          
กําไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ยภ 38,226        8,499          36,913        7,752          
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (9,623)        (7,521)        (9,033)        (7,216)        
กําไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 28,603        978             27,880        536             
คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ 17 (749)           (448)           (26)             (6)               
กําไรสําหรบังวด 27,854        530             27,854        530             

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
(เดมิชื�อ “บรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั”)
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (ตอ่)
สําหรบังวดสามเดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พันบาท)

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรงุใหม่) (ปรับปรงุใหม่)

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                 -                 -                 -                 
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรบังวด 27,854        530             27,854        530             

การแบง่ปนักําไร 
สว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 27,854        530             27,854        530             
สว่นที�เป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีที�ไมม่อํีานาจ
   ควบคมุของบรษัิทยอ่ย -                 -                 

27,854        530             

การแบง่ปนักําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม
สว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 27,854        530             27,854        530             
สว่นที�เป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีที�ไมม่อํีานาจ
   ควบคมุของบรษัิทยอ่ย -                 -                 

27,854        530             

กําไรตอ่หุน้ 18 ( หน่วย: บาท)
กําไรตอ่หุน้ขั �นพื�นฐาน
   กําไรสว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 0.041 0.001 0.041 0.001

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
(เดมิชื�อ “บรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั”)
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
สําหรบังวดเกา้เดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560
(ปรับปรงุใหม่) (ปรับปรงุใหม่)

กําไรหรอืขาดทนุ:
รายได้
รายไดค้า่ธรรมเนยีมทางการศกึษาและบรกิาร 671,142     536,404     -                 -                 
รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 3 -                 -                 136,810     129,563     
รายไดจ้ากการขายอปุกรณ์การศกึษา 3 7,626          6,262          -                 -                 
รายไดอ้ื�น 3 11,623        5,622          4,321          12,757        
รวมรายได้ 690,391     548,288     141,131     142,320     
คา่ใชจ้า่ย
ตน้ทนุทางการศกึษาและบรกิาร 415,491     363,132     -                 -                 
ตน้ทนุคา่เชา่และบรกิาร -                 -                 122,121     125,291     
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 172,186     146,730     19,453        21,636        
คา่ใชจ้า่ยอื�น 347             38               347             38               
รวมคา่ใชจ้า่ย 588,024     509,900     141,921     146,965     
กําไร (ขาดทนุ) กอ่นสว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุ
   ตามวธิสีว่นไดเ้สยี คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ และ
   คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 102,367     38,388        (790)           (4,645)        
สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุตา 7, 8 (2,113)        (7,685)        97,613        33,634        
กําไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและคา่ใชจ้า่ยภ 100,254     30,703        96,823        28,989        
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (27,401)      (22,597)      (25,100)      (21,537)      
กําไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้ 72,853        8,106          71,723        7,452          
คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ 17 (1,309)        (670)           (179)           (16)             
กําไรสําหรบังวด 71,544        7,436          71,544        7,436          

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
(เดมิชื�อ “บรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั”)
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ (ตอ่)
สําหรบังวดเกา้เดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พันบาท)

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรงุใหม่) (ปรับปรงุใหม่)

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                 -                 -                 -                 
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรบังวด 71,544        7,436          71,544        7,436          

การแบง่ปนักําไร 
สว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 71,544        7,436          71,544        7,436          
สว่นที�เป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีที�ไมม่อํีานาจ
   ควบคมุของบรษัิทยอ่ย -                 -                 

71,544        7,436          

การแบง่ปนักําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม
สว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 71,544        7,436          71,544        7,436          
สว่นที�เป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีที�ไมม่อํีานาจ
   ควบคมุของบรษัิทยอ่ย -                 -                 

71,544        7,436          

กําไรตอ่หุน้ 18 ( หน่วย: บาท)
กําไรตอ่หุน้ขั �นพื�นฐาน
   กําไรสว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 0.12 0.02 0.12 0.02

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
(เดมิชื�อ “บรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั”)
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้
สําหรบังวดเกา้เดอืนสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พันบาท)

สว่นของผูม้ี
สว่นไดเ้สยีที�ไมม่ี

ทนุเรอืนหุน้ที�ออก สว่นเกนิมลูคา่ จัดสรรแลว้ รวมสว่นของ อํานาจควบคมุ รวม
และเรยีกชําระ หุน้บรุมิสทิธิ สํารองตามกฎหมาย ยังไมไ่ดจ้ัดสรร ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ ของบรษัิทยอ่ย สว่นของผูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลอื ณ 31 ธนัวาคม 2559 - ตามที�รายงาน 200,000             1,000                 10,000               90,817               301,817             -                         301,817             
ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี
    เกี�ยวกบัรายไดจ้ากสญัญาที�ทํากบัลกูคา้ (หมายเหต -                         -                         -                         (113,262)            (113,262)            -                         (113,262)            
ยอดคงเหลอื ณ 31 ธนัวาคม 2559 - หลงัปรบัปรุง 200,000             1,000                 10,000               (22,445)              188,555             -                         188,555             
กําไรสําหรับงวด -                         -                         -                         7,436                 7,436                 -                         7,436                 
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                         -                         7,436                 7,436                 -                         7,436                 
เงนิปันผลจา่ย (หมายเหต ุ20) -                         -                         -                         (50,000)              (50,000)              -                         (50,000)              
ออกหุน้สามัญเพิ�มทนุ 50,000               -                         -                         -                         50,000               -                         50,000               
สํารองตามกฎหมาย (หมายเหต ุ16) -                         -                         4,300                 (4,300)                -                         -                         -                         
ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 250,000             1,000                 14,300               (69,309)              195,991             -                         195,991             

ยอดคงเหลอื ณ 31 ธนัวาคม 2560 - ตามที�รายงาน 250,000             1,000                 16,400               74,650               342,050             -                         342,050             
ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี
    เกี�ยวกบัรายไดจ้ากสญัญาที�ทํากบัลกูคา้ (หมายเหต -                         -                         -                         (154,947)            (154,947)            -                         (154,947)            
ยอดคงเหลอื ณ 31 ธนัวาคม 2560 - หลงัปรบัปรุง 250,000             1,000                 16,400               (80,297)              187,103             -                         187,103             
กําไรสําหรับงวด -                         -                         -                         71,544               71,544               -                         71,544               
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                         -                         -                         -                         -                         -                         -                         
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                         -                         -                         71,544               71,544               -                         71,544               
เงนิปันผลจา่ย (หมายเหต ุ20) -                         -                         -                         (90,000)              (90,000)              -                         (90,000)              
ออกหุน้สามัญเพิ�มทนุ (หมายเหต ุ15) 90,000               -                         -                         -                         90,000               -                         90,000               
สํารองตามกฎหมาย (หมายเหต ุ16) -                         -                         5,320                 (5,320)                -                         -                         -                         
ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 340,000             1,000                 21,720               (104,073)            258,647             -                         258,647             

-                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

กําไร(ขาดทนุ)สะสม

งบการเงนิรวม
สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
(เดมิชื�อ “บรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั”)
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ (ตอ่)
สําหรบังวดเกา้เดอืนสิ�นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงนิเฉพาะกจิการ

กําไร(ขาดทนุ)สะสม
ทนุเรอืนหุน้ที�ออกสว่นเกนิมลูคา่ จดัสรรแลว้ รวมสว่นของ
และเรยีกชําระ หุน้บรุมิสทิธาิรองตามกฎหมายงัไมไ่ดจ้ดัสรร ผูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลอื ณ 31 ธนัวาคม 2559 - ตามที�รายงานไวเ้ดมิ 200,000     1,000      10,000       90,817       301,817     
ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี
    เกี�ยวกบัรายไดจ้ากสญัญาที�ทํากบัลกูคา้ (หมายเหต ุ1.5) -                 -              -                 (113,262)    (113,262)    
ยอดคงเหลอื ณ 31 ธนัวาคม 2559 - หลงัปรบัปรงุ 200,000     1,000      10,000       (22,445)      188,555     
กําไรสําหรับงวด -                 -              -                 7,436         7,436         
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                 -              -                 -                 -                 
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                 -              -                 7,436         7,436         
เงนิปันผลจา่ย (หมายเหต ุ20) -                 -              -                 (50,000)      (50,000)      
ออกหุน้สามัญเพิ�มทนุ 50,000       -              -                 -                 50,000       
สํารองตามกฎหมาย (หมายเหต ุ16) -                 -              4,300         (4,300)        -                 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 250,000     1,000      14,300       (69,309)      195,991     

ยอดคงเหลอื ณ 31 ธนัวาคม 2560 - ตามที�รายงานไวเ้ดมิ 250,000     1,000      16,400       74,650       342,050     
ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบญัชี
    เกี�ยวกบัรายไดจ้ากสญัญาที�ทํากบัลกูคา้ (หมายเหต ุ1.5) -                 -              -                 (154,947)    (154,947)    
ยอดคงเหลอื ณ 31 ธนัวาคม 2560 - หลงัปรบัปรงุ 250,000     1,000      16,400       (80,297)      187,103     
กําไรสําหรับงวด -                 -              -                 71,544       71,544       
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                 -              -                 -                 -                 
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด -                 -              -                 71,544       71,544       
เงนิปันผลจา่ย (หมายเหต ุ20) -                 -              -                 (90,000)      (90,000)      
ออกหุน้สามัญเพิ�มทนุ (หมายเหต ุ15) 90,000       -              -                 -                 90,000       
สํารองตามกฎหมาย (หมายเหต ุ16) -                 -              5,320         (5,320)        -                 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 340,000     1,000      21,720       (104,073)    258,647     

-             -          -             -             -             

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�



(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
(เดมิชื�อ “บรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั”)
งบกระแสเงนิสด
สําหรบังวดเกา้เดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2561

(หน่วย: พันบาท)

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรงุใหม่) (ปรับปรงุใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนนิงาน
กําไรกอ่นภาษี 72,853       8,106         71,723       7,452         
รายการปรับกระทบกําไรกอ่นภาษีเป็นเงนิสดรับ (จา่ย)
   จากกจิกรรมดําเนนิงาน
   คา่เสื�อมราคาและคา่ตดัจําหน่าย 87,436       72,871       61,288       64,998       
   คา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญู (โอนกลบั) (2,207)        5,148         (174)           (8)               
   การปรับลดสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูคา่สทุธทิี�จะ  1,136         (576)           -                 -                 
   ขาดทนุจากการจําหน่ายอปุกรณ์ 421            38              345            38              
   กําไรจากการปรับมลูคา่เงนิลงทนุระยะสั �น (762)           (29)             (105)           -                 
   กําไรจากการขายเงนิลงทนุระยะสั �น (194)           (158)           (8)               -                 
   สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 2,984         2,656         1,093         1,079         
   ดอกเบี�ยรับ (368)           (194)           (111)           (99)             
   สว่นแบง่ขาดทนุ (กําไร) จากเงนิลงทนุตามวธิี 2,113         7,685         (97,613)      (33,634)      
   คา่ใชจ้า่ยดอกเบี�ย 24,823       21,094       24,635       21,094       
กําไรจากการดําเนนิงานกอ่นการเปลี�ยนแปลง
   ในสนิทรัพยแ์ละหนี�สนิดําเนนิงาน 188,235     116,641     61,073       60,920       
สนิทรัพยด์ําเนนิงานลดลง (เพิ�มขึ�น)
   ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น 27,537       15,814       (5,645)        31,540       
   สนิคา้คงเหลอื 1,278         3,428         -                 -                 
   สนิทรัพยห์มนุเวยีนอื�น 1,953         2,911         749            4,423         
   เงนิฝากธนาคารที�มภีาระคํ�าประกันเพิ�มขึ�น -                 (300)           -                 (300)           
   สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 1,674         (7,788)        10,075       (7,744)        
หนี�สนิดําเนนิงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)
   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 8,700         18,349       (83,544)      (71,285)      
   รายไดร้อการรับรู ้ 90,564       94,932       -                 -                 
   เจา้หนี�สญัญาเชา่ทางการเงนิ 1,009         5,408         (592)           1,263         
   หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 5,435         1,892         (523)           (1,038)        
   สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานจา่ย (1,339)        -                 (480)           -                 
   หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น (3,067)        (27,358)      (2,050)        (34,355)      
เงนิสดจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดําเนนิงาน 321,979     223,929     (20,937)      (16,576)      
   เงนิสดจา่ยดอกเบี�ย (24,499)      (20,772)      (24,312)      (20,772)      
   เงนิสดจา่ยภาษีเงนิได ้ (4,127)        (6,849)        (3,695)        (6,741)        
เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดาํเนนิง 293,353     196,308     (48,944)      (44,089)      

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
(เดมิชื�อ “บรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั”)
งบกระแสเงนิสด (ตอ่)
สําหรบังวดเกา้เดอืนสิ�นสุดวนัที� 30 กนัยายน 2560

(หน่วย: พันบาท)

2561 2560 2561 2560
(ปรับปรงุใหม่) (ปรับปรงุใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ
เงนิสดรับจากการขายหน่วยลงทนุ 166,147     54,000       13,000       -                 
เงนิสดจา่ยซื�อหน่วยลงทนุ (375,000)    (155,000)    (75,000)      -                 
เงนิสดรับจากการจําหน่ายอปุกรณ์ -                 -                 4,648         -                 
เงนิสดจา่ยซื�ออาคารและอปุกรณ์ (67,596)      (314,878)    (3,115)        (22,272)      
เงนิสดจา่ยซื�ออสงัหารมิทรัพยเ์พื�อการลงทนุ -                 -                 (22,524)      (239,330)    
เงนิสดรับจากการขายสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน -                 -                 55              -                 
เงนิสดจา่ยซื�อสนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน -                 (305)           -                 (305)           
ดอกเบี�ยรับ 295            127            95              71              
เงนิสดจา่ยสําหรับเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย -                 -                 (10,000)      (1,000)        
เงนิปันผลรับจากกจิการโรงเรยีน -                 -                 140,000     80,000       
เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ (276,154)    (416,056)    47,159       (182,836)    
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะสั �น 300,000     440,000     300,000     440,000     
ชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยสั �น (300,000)    (340,000)    (300,000)    (340,000)    
เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะยาว 47,000       145,000     47,000       145,000     
ชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร (63,000)      (38,000)      (63,000)      (38,000)      
เงนิสดรับจากการเพิ�มทนุ 90,000       50,000       90,000       50,000       
จา่ยเงนิปันผล (90,000)      (50,000)      (90,000)      (50,000)      
เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเง ิ (16,000)      207,000     (16,000)      207,000     
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิ�มขึ�น  1,199         (12,748)      (17,785)      (19,925)      
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้งวด 75,637       67,927       27,183       42,639       
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายงว 76,836       55,179       9,398         22,714       

-                 -                 
ขอ้มลูเพิ�มเตมิประกอบกระแสเงนิสด
รายการที�ไมใ่ชเ่งนิสด
   เจา้หนี�อื�นลดลงจากการซื�ออาคารและอปุกรณ (13,084)      (70,025)      (13,061)      (58,589)      

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ
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บรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
(เดมิชือ่ “บรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561  

1. ขอ้มูลทัว่ไป 
1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของบรษิทัฯ 
 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) เป็นบรษิทัจํากดัซึง่จดัตัง้

และมีภูมิลําเนาในประเทศไทย โดยบรษิัทฯมีผูถ้อืหุน้ใหญ่ 2 รายทีถ่ือหุน้
เกินกว่ารอ้ยละ 40 ที่อยู่ตามที่จดทะเบียนของบรษิัทฯ            อยู่ที ่
498/11 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวัง
ทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 
เมื่อวนัที่ 4 มิถุนายน 2561 บรษิัทฯไดจ้ดทะเบียนยา้ยที่อยู่บรษิัทฯกบั
กระทรวงพาณิชยเ์ป็นที่ 498/12 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนน
ประชาอทุศิ แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 

 บรษิทัฯเป็นผูร้บัใบอนุญาตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีน “โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์
กรุงเทพฯ” ซ ึง่ตั้งอยู่ที่ 498/11 ซ.รามคําแหง 39 (เทพลีลา1) แขวงวัง
ทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร “โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์
สุวรรณภูม”ิ ซ ึง่ตัง้อยู่ที ่4/5 หมู่ที ่5 ถนนหนามแดง-บางพล ีตําบลบางแกว้ 
อําเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ “โรงเรยีนนานาชาติสิงคโปรธ์นบุร”ี 
ซ ึ่งตั้งอยู่ 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) 

1.2 เกณฑใ์นการจดัทํางบการเงินระหวา่งกาล 
 งบการเงนิระหว่างกาลนีจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เร ือ่ง 

การรายงานทางการเงินระหว่างกาลโดยบรษิทัฯเลือกนําเสนองบการเงิน
ระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบรษิทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะ
การเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อื
หุน้ และงบกระแสเงนิสดในรปูแบบเชน่เดยีวกบังบการเงนิประจาํปี  
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 งบการเงินระหว่างกาลนี้จดัทําขึน้เพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงิน
ประจําปีที่นําเสนอคร ัง้ล่าสุด ดงัน้ันงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให ้
ขอ้มูลเกีย่วกบักจิกรรม เหตุการณแ์ละสถานการณใ์หม่ๆ เพื่อไม่ใหข้อ้มูล
ทีนํ่าเสนอซํา้ซอ้นกบัขอ้มูลที่ไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บ
การเงนิระหว่างกาลนีค้วบคูไ่ปกบังบการเงนิประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบ่รษิทัฯใชเ้ป็น
ทางการตามกฎ หมาย                 งบการเงิน ระหว่ างกาลฉบับ
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยนี ้

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบ่รษิทัฯใชเ้ป็น
ทางการตามกฎหมาย                 งบการเงิน ระหว่างกาลฉบับ
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยนี ้

1.3 เกณฑใ์นการจดัทํางบการเงินรวม 
 งบการเงนิรวมระหว่างกาลนีจ้ดัทําขึน้โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกบังบการเงิน

รวมสําหรบัปีสิน้สุดวันที่                31 ธ ันวาคม 2560 โดยไม่มีการ
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งของกลุ่มบรษิทัในระหว่างงวด 

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เร ิม่มีผลบงัคบัใชใ้นปี
ปัจจุบนั 

 ในระหว่างงวด บรษิัทฯและบรษิัทย่อยไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรบัปรุง 
(ปรบัปรุง 2560) จํานวนหลายฉบบั ซึง่มีผลบงัคบัใชส้ําหรบังบการเงินทีม่ี
รอบระยะเวลาบญัชทีี่เร ิม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ี
ขึน้เพื่อใหม้ีเนือ้หาเท่าเทยีมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงนิระหว่าง
ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรบัปรุงและอธบิายใหช้ดัเจนเกีย่วกบัการ
เปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํามาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสําคญัตอ่งบการเงนิของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบงัคบัใช ้ใน
อนาคต 
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 ในระหว่างงวด สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ ฉบบัที ่15 เร ือ่ง รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลูกคา้ ซึง่มผีลบงัคบัใช ้
สําหรบังบการเงนิทีม่ีรอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ร ิม่ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 
2562 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร ือ่งมือทางการเงิน 
จาํนวน 5 ฉบบั ซึง่มผีลบงัคบัใชส้ําหรบังบการเงนิทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีี่
เร ิม่ในหรอืหลงัวนัที่                1 มกราคม 2563 หลกัการสําคญัของ
มาตรฐานดงักล่าวสรปุไดด้งันี ้

  

 

 

 

 

 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่15 เร ือ่ง รายไดจ้าก
สญัญาทีท่ํากบัลูกคา้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัช ี
ฉบับที่ 11 เร ือ่ง สญัญาก่อสรา้ง มาตรฐานการบัญช ีฉบับที่ 18 เร ือ่ง 
รายได ้และการตคีวามมาตรฐานบญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง กจิการตอ้งใชม้าตรฐาน
การรายงานทางการเงนิฉบบันีก้บัสญัญาทีท่ํากบัลูกคา้ทุกสญัญา ยกเวน้
สญัญาทีอ่ยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชฉีบบัอืน่ มาตรฐานฉบบันี้
ไดก้าํหนดหลกัการ 5 ขัน้ตอนสําหรบัการรบัรูร้ายไดท้ีเ่กดิขึน้จากสญัญา
ทีท่ํากบัลูกคา้ โดยกจิการจะรบัรูร้ายไดใ้นจํานวนเงินทีส่ะทอ้นถึงสิ่งตอบ
แทนทีก่จิการคาดว่าจะมสีทิธไิดร้บัจากการแลกเปลีย่นสนิคา้หรอืบรกิารที่
ไดส้่งมอบใหแ้กลู่กคา้ และกาํหนดใหก้จิการตอ้งใชด้ลุยพนิิจและพจิารณา
ขอ้เท็จจรงิและเหตุการณท์ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดในการพจิารณาตามหลกัการ
ในแตล่ะขัน้ตอน  

 ในระหว่างปี 2561 บรษิัทฯไดต้ัดสินใจนํามาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิ ฉบบัที ่15 เร ือ่ง รายไดจ้ากสญัญาทีท่าํกบัลูกคา้มาถอืปฏบิตักิอ่น
วนัที่มีผลบังคบัใช ้บรษิัทฯไดป้รบัยอ้นหลังงบการเงินงวดก่อนที่แสดง
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เปรยีบเทยีบเพื่อสะทอ้นผลของการเปลีย่นแปลงขา้งตน้ ผลสะสมของการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชดีังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงนิขอ้ 1.5 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร ือ่งมอืทางการเงิน 
 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ กลุ่มเคร ือ่งมอืทางการเงนิ ประกอบดว้ย

มาตรฐานและการตคีวามมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก ่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่9 เคร ือ่งมอืทางการเงนิ 
ฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร ือ่งมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่32  การแสดงรายการเคร ือ่งมอืทางการเงนิ 

การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานตา่งประเทศ 
ฉบบัที ่19 การชาํระหนีส้นิทางการเงนิดว้ยตราสารทนุ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กําหนดหลกัการ
เกีย่วกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร ือ่งมือทางการเงินดว้ยมูลค่า
ยุตธิรรมหรอืราคาทุนตดัจําหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสาร
ทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาและแผนธุรกิจของ
กจิการ (Business Model) หลกัการเกีย่วกบัวิธกีารคํานวนการดอ้ยค่า
ของเคร ือ่งมือทางการเงนิโดยใชแ้นวคดิของผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าด
ว่าจะเกดิขึน้ และหลกัการเกีย่วกบัการบญัชป้ีองกนัความเสีย่ง รวมถงึการ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร ือ่งมือทางการเงิน และเมื่อ
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มนีม้ีผลบงัคบัใช ้จะทําใหม้าตรฐาน
การบญัช ีการตีความมาตรฐานการบญัช ีและแนวปฏิบตัิทางการบญัชี
บางฉบบัทีม่ผีลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจบุนัถกูยกเลกิไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯและบรษิัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผล
กระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เร ิม่นํามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือ
ปฏบิตั ิ

1.5  ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีน่ืองจากการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถอืปฏบิตักิอ่นวนัทีม่ผีล
บงัคบัใช ้
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ตามทีก่ล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 1.4 ในระหว่างงวดปัจจุบนั 
บรษิทัฯไดเ้ปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชเีกีย่วกบัการรบัรูค้่าธรรมเนียม
แรกเขา้เป็นรบัรูร้ายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้               ตามประมาณการ
ระยะเวลาเรยีนของนักเรยีนแต่ละโรงเรยีน ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลง
ดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน
ของผูถ้อืหุน้ 
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 23,663 
รายไดร้อการรบัรูท้ีถ่งึกาํหนดชาํระภายใน

หน่ึงปีเพิม่ขึน้ 
41,900 32,612 

- - 
รายไดร้อการรบัรูเ้พิม่ขึน้ 110,391 80,650 - - 
กาํไรสะสมลดลง 154,947 113,262 154,947 113,262 
 

(หน่วย: พนับาท) 

 
สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 

กนัยายน 2560 

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็    
กาํไรขาดทุน:   
รายไดค้า่ธรรมเนียมทางการศกึษาและ
บรกิารลดลง (9,741) - 
สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนตามวธิสีว่น (391) (10,132) 
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ไดเ้สยีลดลง 
กาํไรสทุธลิดลง (10,132) (10,132) 
กาํไรตอ่หุน้ (บาท)   
กาํไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานลดลง (0.02) (0.02) 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 
สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 

กนัยายน 2560 

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็    
กาํไรขาดทุน:   
รายไดค้า่ธรรมเนียมทางการศกึษาและ
บรกิารลดลง 

(30,621) 
- 

สว่นแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนตามวธิสีว่น
ไดเ้สยีลดลง 

(2,424) 
(33,045) 

กาํไรสทุธลิดลง (33,045) (33,045) 
กาํไรตอ่หุน้ (บาท)   
กาํไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานลดลง (0.07) (0.07) 

2. นโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 

งบการเงินระหว่างกาลนี้จดัทําขึน้โดยใชน้โยบายการบัญชแีละวิธีการ
คํานวณเชน่เดยีวกบัทีใ่ชใ้น                          งบการเงนิสําหรบัปีสิน้สุด
วันที่ 31 ธ ันวาคม 2560 ยกเวน้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
เน่ืองจากการนํามาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัที ่15 เร ือ่ง รายไดจ้าก
สญัญาทีท่าํกบัลูกคา้มาถอืปฏบิตัติามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหต ุ1.4 

3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ลกัษณะความสมัพนัธข์องบรษิทัฯและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี ้

ช ือ่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ความสมัพนัธ ์
บรษิทั เอสไอเอสบ ีธนบุร ีจาํกดั บรษิทัย่อย 
โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์
กรงุเทพฯ 

กจิการโรงเรยีน 

โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์สุวรรร
ภูม ิ

กจิการโรงเรยีน 

โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์ธนบุร ี กจิการโรงเรยีน 
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โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์เอกมยั กจิการโรงเรยีน 
บรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิจาํกดั การรว่มคา้ 
โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์
เชยีงใหม่ 

กจิการโรงเรยีนของบรษิทั เอสไอ
เอสบ ีสริ ิ

บรษิทั แอม อนิเตอรเ์นช ัน่แนล 
จาํกดั 

มผูีถ้อืหุน้รายใหญ่รว่มกนั 

กองทุนส่วนบุคคลของญาติ
กรรมการบรษิทั 

ญาตขิองกรรมการบรษิทั 

  
 

 ในระหว่างงวด บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมรีายการธรุกจิทีส่ําคญักบับุคคลหรอื
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายการธรุกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไขทางการคา้
และเกณฑต์ามทีต่กลงกนัระหว่างบรษิทัฯและบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง
กนัเหล่าน้ัน ซึง่เป็นไปตามปกตธิรุกจิโดยสามารถสรปุไดด้งันี ้

 (หน่วย: พนับาท)  
 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ                 

เฉพาะกจิการ  
 สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่

30 กนัยายน  
 

2561 2560 2561 2560 
นโยบายการกาํหนด

ราคา 
รายการธุรกิจกบับรษิ ัท
ยอ่ย 

  
   

(ไดต้ดัออกจากงบการเงนิ
รวมแลว้) 

  
   

รายไดค้า่ธรรมเนียมการ
จดัการรบั 

- - 15,24
7 

14,58
5 

ตามราคาทีร่ะบุไวใ้น
สญัญา 

รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร
รบั 

- - 29,88
7 

28,39
6 

ตามราคาทีร่ะบุไวใ้น
สญัญา 

รายไดค้า่บรกิาร
สาธารณูปโภค 

- - - 1,347 
ตามทีต่กลงรว่มกนั 

รายการธุรกจิกบัการ
รว่มคา้ 

    
 

รายไดจ้ากการขายอปุกรณ์
การศกึษา 

146 - - - ตน้ทุนบวกกาํไรสว่น
เพิม่ 
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รายไดจ้ากคา่ธรรมเนียม
การจดัการรบั 

367 203 367 203 ตามราคาทีร่ะบุไวใ้น
สญัญา 

รายการธุรกจิกบักจิการ
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

    
 

ซ ือ้อปุกรณ ์ - 16 - 8 ราคาตลาด 
ดอกเบีย้จา่ย 88 77 88 77 ตามอตัราทีร่ะบไุวใ้น

สญัญา 
 (หน่วย: พนับาท)  

 
งบการเงนิรวม 

งบการเงนิ                 
เฉพาะกจิการ  

 สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่
30 กนัยายน  

 
2561 2560 2561 2560 

นโยบายการกาํหนด
ราคา 

รายการธุรกิจกบับรษิ ัท
ยอ่ย 

  
   

(ไดต้ดัออกจากงบการเงนิ
รวมแลว้) 

  
   

รายไดค้า่ธรรมเนียมการ
จดัการรบั 

- - 45,29
2 

43,75
5 

ตามราคาทีร่ะบุไวใ้น
สญัญา 

รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร
รบั 

- - 90,53
0 

85,04
0 

ตามราคาทีร่ะบุไวใ้น
สญัญา 

รายไดค้า่บรกิาร
สาธารณูปโภค 

- - 3,451 10,19
8 ตามทีต่กลงรว่มกนั 

รายการธุรกจิกบัการ
รว่มคา้ 

    
 

รายไดจ้ากการขายอปุกรณ์
การศกึษา 

202 - - - ตน้ทุนบวกกาํไรสว่น
เพิม่ 

รายไดจ้ากคา่ธรรมเนียม
การจดัการรบั 

988 768 988 768 ตามราคาทีร่ะบุไวใ้น
สญัญา 

รายการธุรกจิกบักจิการ
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

    
 

ซ ือ้อปุกรณ ์ 80 364 - 8 ราคาตลาด 
ดอกเบีย้จา่ย 253 165 253 165 ตามอตัราทีร่ะบไุวใ้น

สญัญา 

 ยอดคงคา้งระหว่างบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มรีายละเอยีดดงันี ้
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
 30 

กนัยายน 
2561 

31 
ธนัวาคม 
2560 

30 
กนัยายน 
2561 

31 
ธนัวาคม 
2560 

ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ืน่ - กจิการ
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 5) 

    

   บรษิทัยอ่ย - - 9,403 3,694 
   การรว่มคา้ 368 530 368 228 
รวมลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ - กจิการ
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

368 530 9,771 3,922 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่ - 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 
13) 

    

   บรษิทัยอ่ย - - 235,09
9 

314,03
5 

   การรว่มคา้ - 728 - - 
   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 173 78 173 78 
รวมเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่ - กจิการ
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

173 806 235,27
2 

314,11
3 

เงินกูย้มืระยะส ัน้ - กจิการที่
เกีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 12) 

    

   กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 10,000 10,000 10,000 10,000 
รวมลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ - กจิการ
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

10,000 10,000 10,000 10,000 

เงินกูย้มืระยะส ัน้กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ยอดคงคา้งของเงนิกูย้มืระยะสัน้ระหว่างบรษิทัฯกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ณ 
วนัที ่30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 และการเคลือ่นไหวของ
เงนิกูย้มืระยะสัน้ดงักล่าวมรีายละเอยีดดงันี ้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 ยอด

คงเหลอื  
  ยอด

คงเหลอื  
 ณ วนัที ่   ณ วนัที ่
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 31 
ธนัวาคม 

  30 
กนัยายน 

ลกัษณะความสมัพนัธ ์ 2560 เพิม่ขึน้ ลดลง 2561 
ญาตขิองกรรมการ
บรษิทัฯ 

10,000 10,000 (10,000) 10,000 

 เงนิกูย้มืระยะสัน้จากกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัเป็นตั๋วแลกเงนิทีไ่ม่มีหลกัทรพัย ์
คํา้ประกนัและมีกําหนดชาํระคนืภายใน 6 เดอืน นับจากวนัทีอ่อกตั๋ว โดย
คดิดอกเบีย้อตัรารอ้ยละ 3.50 ตอ่ปี 

 คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

 ในระหว่างงวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 และ 
2560 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีค่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นักงานที่ใหแ้ก่
กรรมการและผูบ้รหิารสําคญั ดงัตอ่ไปนี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
 สําหรบังวดสามเดอืน              

สิน้สุดวนัที ่30 
กนัยายน 

สําหรบังวดสามเดอืน     
สิน้สุดวนัที ่30 

กนัยายน 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 15,506 15,322 6,369 6,635 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,180 604 436 454 
รวม 16,686 15,926 6,805 7,089 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
 สําหรบังวดเกา้เดอืน              

สิน้สุดวนัที ่30 
กนัยายน 

สําหรบังวดเกา้เดอืน     
สิน้สุดวนัที ่30 

กนัยายน 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 39,411 38,960 16,769 17,324 
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ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 2,425 1,811 1,310 1,368 
รวม 41,836 40,771 18,079 18,692 

 การคํา้ประกนัโดยกรรมการของบรษิทัฯ 

  ตามทีก่ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 14 เงนิกูย้มืระยะยาวคํา้
ประกนัโดยกรรมการของบรษิทัฯ 

4. เงินลงทุนช ัว่คราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 
 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  มูลคา่  มูลคา่ 
 ราคาทนุ ยุตธิรรม ราคาทนุ ยุตธิรรม 

หน่วยลงทนุ 279,047 279,827 70,000 70,018 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเฉพาะกจิการ 
 30 กนัยายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  มูลคา่  มูลคา่ 
 ราคาทนุ ยุตธิรรม ราคาทนุ ยุตธิรรม 

หน่วยลงทนุ 62,008 62,113 - - 

5. ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ืน่ 
(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

 

30 
กนัยายน 
2561 

31 
ธนัวาคม 
2560 

30 
กนัยายน 
2561 

31 
ธนัวาคม 
2560 

ลูกหนี้การคา้ - กิจการที่ไม่
เกีย่วขอ้งกนั 

    

อายุห นี้ค งค ้างนับจากวันที่ถึ ง
กาํหนดชาํระ 

    

ยงัไม่ถงึกาํหนดชาํระ 3,466 2,219 - - 
คา้งชาํระ     
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   ไม่เกนิ 3 เดอืน  2,215 30,262 - - 
   3 - 6 เดอืน 4,246 970 - - 
   6 - 12 เดอืน 779 2,296 - - 
   มากกวา่ 12 เดอืน 210 2,394 - 640 
รวม 10,916 38,141 - 640 
หกั: คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู (2,828) (5,035) - (594) 
ลูกห นี้ก ารค ้า  - กิจการที่ ไ ม่
เกีย่วขอ้งกนั, สทุธ ิ

8,088 33,106 - 46 

ลูก ห นี้ ก ารค้า  - กิจก ารที่
เกีย่วขอ้งกนั 

    

อายุห นี้ค งค ้างนับจากวันที่ถึ ง
กาํหนดชาํระ 

    

ยงัไม่ถงึกาํหนดชาํระ 368 217 368 70 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกนิ 3 เดอืน  - 158 - 578 
   3 - 6 เดอืน - - - 280 
   6 - 12 เดอืน - - 420 - 
   มากกวา่ 12 เดอืน - - 280 - 
รวม 368 375 1,068 928 
หกั: คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู - - (700) (280) 
ลู ก ห นี้ ก า ร ค ้ า  - กิ จ ก า ร ที่
เกีย่วขอ้งกนั, สทุธ ิ

368 375 368 648 
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(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

 

30 
กนัยายน 
2561 

31 
ธนัวาคม 
2560 

30 
กนัยายน 
2561 

31 
ธนัวาคม 
2560 

ลูกหนีอ้ืน่     
ลกูหนีอ้ืน่-กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 155 9,403 3,274 
ลูกหนีอ้ืน่-กจิการที่ไม่เกีย่วขอ้ง
กนั 

83 233 21 5 

รวมลกูหนีอ้ืน่ 83 388 9,424 3,279 
รวมลูกหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ - 
สทุธ ิ

8,539 33,869 9,792 3,973 

6. สนิคา้คงเหลอื 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 
 

ราคาทุน 

รายการปรบัลดราคา
ทุน                        

ใหเ้ป็นมูลคา่สทุธทิีจ่ะ
ไดร้บั 

สนิคา้คงเหลอื   
- สทุธ ิ

 30 
กนัยายน 
2561 

31 
ธนัวาคม 
2560 

30 
กนัยายน 
2561 

31 
ธนัวาคม 
2560 

30 
กนัยายน 
2561 

31 
ธนัวาคม 
2560 

อุ ป ก ร ณ์
การศกึษา 

7,723 9,001 (1,168) (32) 6,555 8,969 

7. เงินลงทุนในบรษิทัย่อย 

7.1 เงินลงทุนในบร ิษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงิน เฉพาะกิจการ มี
รายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

 (หน่วย: พนับาท) 

บรษิทั ทุนเรยีกชาํระแลว้ สดัส่วนเงนิลงทุน ราคาทุน 

มูลค่าตามบญัชตีาม
วธิ ี             ส่วนได ้

เสยี 
 30 

กนัยายน 
2561 

31 
ธนัวาคม 
2560 

30 
กนัยายน 

2561 

31 
ธนัวาคม 
2560 

30 
กนัยายน 

2561 

31 
ธนัวาคม 
2560 

30 
กนัยายน 

2561 

31 
ธนัวาคม 
2560 

   (รอ้ยละ) (รอ้ยละ) 
 

  (ปรบัปรุง
ใหม่) 
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โรงเรยีนนานาชาติ
สงิคโปร ์กรุงเทพ 

 
1,000 

 
1,000 100.00 100.00 1,000 1,000 - - 

โรงเรยีนนานาชาติ
สงิคโปรส์ุวรรณ
ภูม ิ 1,000 1,000 100.00 100.00 1,000 1,000 - - 

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

โรงเรยีนนานาชาติ
สงิคโปร ์ธนบุร ี

337,57
5 

240,28
6 100.00 100.00 

337,57
5 

240,28
6 

343,61
9 

238,99
8 

โรงเรยีนนานาชาติ
สงิคโปร ์เอกมยั 24,199 - 100.00 - 24,199 - 23,028 - 

     364,77
4 

243,28
6 

366,64
7 

238,99
8 
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7.2 การเปลีย่นแปลงทีส่ําคญัของเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย 

1) ในระหว่างงวด 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 

7.3 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็ 

 ในระหว่างงวดบรษิทัฯรบัรูส้่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทนุในบรษิทั
ย่อยตามวธิสี่วนไดเ้สยีใน          งบการเงนิเฉพาะกจิการดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ช ือ่บรษิทั 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)
จาก 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยใน
ระหว่างงวดสามเดอืน

สิน้สุดวนัที ่                    
30 กนัยายน 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็อืน่จากเงนิลงทุน
ในบรษิทัย่อยในระหว่าง
งวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่

30 กนัยายน 

เงนิปันผลทีบ่รษิทัฯรบั
ระหว่างงวดสามเดอืน

สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
 2561 2560 

(ปรบัปรงุ
ใหม่) 

2561 2560 2561 2560 

โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์
กรงุเทพ 

23,895 13,921 - - 20,000 30,000 

โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์
สุวรรณภมู ิ

2,397 (1,598) - - - - 

บรษิทั เอสไอเอสบ ีธนบุร ี
จาํกดั 

(28) (478) - - - - 

โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์
ธนบุร ี

13,446 - - - 15,000 - 

โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์
เอกมยั 

(1,171) - - - - - 

รวม 38,539 11,845 - - 35,000 30,000 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ช ือ่บรษิทั 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)
จาก 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยใน

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็อืน่จากเงนิลงทุน
ในบรษิทัย่อยในระหว่าง

เงนิปันผลทีบ่รษิทัฯรบั
ระหว่างงวดเกา้เดอืน

สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
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ระหว่างงวดเกา้เดอืน
สิน้สุดวนัที ่                    

30 กนัยายน 

งวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่         
30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
  (ปรบัปรงุ

ใหม่) 
    

โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์
กรงุเทพ 

63,623 43,858 - - 110,000 80,000 

โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์
สุวรรณภมู ิ

(390) (1,256) - - - - 

บรษิทั เอสไอเอสบ ีธนบุร ี
จาํกดั 

332 (1,283) - - - - 

โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์
ธนบุร ี

37,332 - - - 30,000 - 

โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์
เอกมยั 

(1,171) - - - - - 

รวม 99,726 41,319 - - 140,000 80,000 

7.4 บรษิัทฯแสดงมูลค่าเงินลงทุนในบรษิัทย่อยซึง่บนัทึกโดยวิธสี่วนไดเ้สียที่มี
มูลค่าติดลบซึง่เกิดจากการส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบรษิัทย่อย
ภายใต ้"ประมาณการหนีส้ินของเงินลงทุนในบรษิทัย่อยซึง่บนัทกึดว้ยวิธี
ส่วนไดเ้สยี" มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
ชือ่บรษิทั งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

  
(ปรบัปรงุ

ใหม่) 
โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์กรงุเทพ 124,557 78,180 
โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์สุวรรณภูม ิ 7,613 7,223 
บรษิทั เอสไอเอสบ ีธนบุร ีจาํกดั 66 398 
รวม 132,236 85,801 

8. เงินลงทุนในการรว่มคา้ 

8.1 รายละเอยีดของการรว่มคา้  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   มูลคา่ตามบญัช ี

กจิการทีค่วบคุม
รว่มกนั 

ลกัษณะธรุกจิ สดัสว่นเงนิลงทุน ราคาทุน ตามวธิสีว่นไดเ้สยี 

  30 31 30 31 30 31 
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กนัยายน 
2561 

ธนัวาคม 
2560 

กนัยายน 
2561 

ธนัวาคม 
2560 

กนัยายน 
2561 

ธนัวาคม 
2560 

  (รอ้ยละ)  (รอ้ยละ)    (ปรบัปรงุ
ใหม่) 

ถอืหุน้โดย
บรษิทัฯ 

       

บรษิทั เอสไอ
เอสบ ีสริ ิจาํกดั 

ลงทนุใน
กจิการ
โรงเรยีน
เอกชน 

50 50 65,000 65,000 50,447 52,560 

รวม    65,000 65,000 50,447 52,560 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 สว่นแบง่กาํไร (ขาดทุน) 

 ในระหว่างงวดบรษิทัฯรบัรูส้่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการ
รว่มคา้ตามวิธสี่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
ดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

บรษิทั 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จากการ
รว่มคา้ในระหว่างงวดสามเดอืน 

สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
 2561 2560 

(ปรบัปรงุใหม่) 
บรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิจาํกดั 287 (2,446) 
รวม 287 (2,446) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

บรษิทั 

ส่วนแบ่งขาดทนุจากการรว่มคา้
ในระหว่าง          งวดเกา้เดอืน

สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 
 2561 2560 
  (ปรบัปรงุใหม่) 

บรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิจาํกดั (2,113) (7,685) 
รวม (2,113) (7,685) 

9. อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบญัชอีสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนสําหรบังวด
เกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่              30 กนัยายน 2561 สรปุไดด้งันี ้

(หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิ 
  เฉพาะ

กจิการ 
มูลคา่สุทธติามบญัช ี ณ วนัที ่ 1 มกราคม 
2561 

 1,050,575 

ซ ือ้เพิม่ระหว่างงวด - ราคาทนุ  9,693 
โอนทรพัยส์นิไปเป็นส่วนทนุของโรงเรยีน  (108,848) 
ตดัจาํหน่าย - มูลคา่สุทธทิางบญัช ี  (332) 
คา่เสือ่มราคาระหว่างงวด  (50,396) 
มูลคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่30 กนัยายน 
2561 

 900,692 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนมูลค่าสุทธติาม
บญัชจีํานวน 95 ลา้นบาท         เป็นงานระหว่างกอ่สรา้งของอาคารเรยีน
ของโรงเรยีนนานาชาต ิสงิคโปร ์ธนบุร ีซ ึง่ก่อสรา้งภายใตใ้บอนุญาตของ
บรษิัท เอสไอเอสบี ธนบุร ีจํากัด โดยในระหว่างงวดบรษิัทฯไดโ้อน
สนิทรพัยด์งักล่าวไปเป็นส่วนทนุของโรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์ธนบุร ี

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัฯไดนํ้าอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน
มูลค่าสุทธติามบญัชจีาํนวนประมาณ 624 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 
891 ลา้นบาท) ไปคํา้ประกนัวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดร้บัจากธนาคารพาณิชย ์
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9.1 อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนใหเ้ชา่ตามสญัญาเชา่ดาํเนินงาน 

 บรษิทัฯมีสญัญาเชา่ดําเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหเ้ชา่ทีด่นิ อาคารและ
ส่ วนปรบัปรุงอาคาร อายุของสัญ ญ ามีระยะเวลา 1 ถึ ง 3 ปี  โดย
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนทีใ่หเ้ชา่ตามสญัญาเชา่ดําเนินงานดงักล่าว 
ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 จะก่อใหเ้กดิรายได ้
คา่เชา่ขัน้ตํ่าในอนาคตดงันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
   30 

กนัยายน 
2561 

31 
ธนัวาคม 
2560 

ภายใน 1 ปี   31,076 67,466 
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 
3 ปี  

  687 4,920 

10. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์

 รายการเปลี่ยนแปลงของบญัช ีที่ดิน อาคารและอุปกรณส์ําหรบังวดเกา้
เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 สรปุไดด้งันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงนิ              
 งบการเงนิ

รวม 
เฉพาะ
กจิการ 

มูลคา่สุทธติามบญัช ี ณ วนัที ่ 1 
มกราคม 2561 

1,429,710 61,702 

ซ ือ้เพิม่ระหว่างงวด - ราคาทนุ 54,512 2,885 
โอนทรพัยส์นิไปเป็นส่วนทนุของ
โรงเรยีน 

- (2,640) 

จาํหน่าย - มูลคา่สุทธทิางบญัช ี (421) (4,661) 
คา่เสือ่มราคาระหว่างงวด (86,846) (10,312) 
มูลคา่สุทธติามบญัช ี ณ วนัที ่ 30 
กนัยายน 2561 

1,396,955 46,974 
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 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมียอดคงเหลือของ
ยานพาหนะ และอุปกรณซ์ึง่ไดม้าภายใตส้ญัญาเชา่การเงิน โดยมีมูลค่า
สุทธติามบญัชเีป็นจํานวนเงิน 11 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 6 ลา้น
บาท) (งบการเงนิเฉพาะกจิการ: ไม่ม ี(31 ธนัวาคม 2560: 0.4 ลา้นบาท)) 

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์
จํานวนหน่ึงซึง่ตดัค่าเสือ่มราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชี
ก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรพัยด์งักล่าวมีจํานวนเงิน 73 ลา้น
บาท (31 ธนัวาคม 2560: 64 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 55 
ลา้นบาท                (31 ธนัวาคม 2560: 64 ลา้นบาท)) 

 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยไดนํ้าทีด่นิ อาคารและอุปกรณมู์ลค่าสุทธติามบญัชี
จํานวนประมาณ 862 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 891 ลา้นบาท) (งบ
การเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี (31 ธนัวาคม 2560: ไม่มี)) ไปคํา้ประกัน
วงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดร้บัจากสถาบนัการเงนิ  

11. สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบญัชสีินทรพัยไ์ม่มีตวัตนสําหรบังวดเกา้เดือน
สิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 สรปุไดด้งันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงนิ              
 งบการเงนิ

รวม 
เฉพาะ
กจิการ 

มูลคา่สุทธติามบญัช ี ณ วนัที ่ 1 
มกราคม 2561 

2,396 2,371 

ซ ือ้เพิม่ระหว่างงวด - - 
จาํหน่าย - มูลคา่สุทธทิางบญัช ี - (55) 
คา่ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด (590) (580) 
มูลคา่สุทธติามบญัช ี ณ วนัที ่ 30 
กนัยายน 2561 

1,806 1,736 

12. เงินกูย้มืระยะส ัน้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 

อตัราดอกเบีย้ (รอ้ยละต่อปี) 
งบการเงนิรวมและ                          

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
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  30 
กนัยายน      

2561 

31 ธนัวาคม      
2560 

 30 
กนัยายน 
2561 

31 
ธนัวาคม 
2560 

ตั๋วแลกเงนิ 3.50 3.15 150,000 150,000 
รวม   150,000 150,000 

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560  เงินกูย้ืมระยะสัน้
เป็นตั๋วแลกเงนิทีไ่ม่มีหลกัทรพัยค์ํา้ประกนัและมีกําหนดชาํระคนืภายใน 6 
เดือน นับจากวนัที่ออกตั๋ว ยอดคงเหลือดงักล่าวรวมยอดคงเหลือของ
บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนัจํานวน 10 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 10 ลา้น
บาท) 

13. เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
 30 

กนัยายน 
2561 

31 
ธนัวาคม 
2560 

30 
กนัยายน 

2561 

31 
ธนัวาคม 
2560 

เจ ้าห นี้ ก า รค ้า -กิ จ ก ารที่
เกีย่วขอ้งกนั 

- 728 - - 

เจา้หนี้การคา้-กิจการที่ไม่
เกีย่วขอ้งกนั 

5,428 3,243 277 227 

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

173 78 235,27
2 

314,11
3 

เจ ้าห นี้ อื่น  - กิจก ารที่ ไ ม่
เกีย่วขอ้งกนั 

3,079 14,931 16 13,449 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 28,301 22,385 5,040 9,421 
รวม 36,981 41,365 240,60

5 
337,21

0 

14. เงินกูย้มืระยะยาว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวมและ                      
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งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

 30 
กนัยายน 

2561 

31 
ธนัวาคม 
2560 

เงนิกูย้มืระยะยาว 613,000 629,00
0 

หกั: ส่วนทีถ่งึกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (94,000) (85,000
) 

หกั: ส่วนทีจ่ดัเป็นหนีส้นิหมุนเวยีน - (163,00
0) 

เงนิกูย้มืระยะยาว - สุทธจิากส่วนทีถ่งึ   
   กาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 519,000 381,00

0 

 

 

 

การเปลี่ยนแปลงของบญัชเีงินกูย้ืมระยะยาวสําหรบังวดเกา้เดือนสิน้สุด
วนัที ่30 กนัยายน 2561 มรีายละเอยีดดงันี ้

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวมและ                    

งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 629,000 
บวก: กูเ้พิม่ 47,000 
หกั: จา่ยคนืเงนิกู ้ (63,000) 
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 613,000 

 เงนิกูย้มืดงักล่าวคํา้ประกนัโดยการจดจํานองสิง่ปลูกสรา้งของบรษิทัฯ หุน้
สามญัของบรษิัทย่อย              ใบหุน้ของกรรมการและผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ 
และคํา้ประกนัโดยกรรมการและผูถ้อืหุน้บรษิทัฯ 
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 เมื่อวนัที ่17 กุมภาพนัธ ์2560 บรษิทัฯไดเ้ขา้ทําสญัญากูเ้งินกบัธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศแห่งหน่ึงมีวงเงินสินเชือ่ 230 ลา้นบาทเพื่อก่อสรา้ง
อาคาร ปีที่ 1 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ MLR-1.75 ต่อปี ปีที่ 2 ถึง 4 อตัรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ MLR - 1.50 ต่อปี และตัง้แต่ปีที่ 4 อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 
MLR - 1 ต่อปี เงนิกูย้มืดงักล่าวมีกําหนดชาํระดอกเบีย้เป็นรายเดอืนและ
ชาํระเงินตน้เป็นรายไตรมาส วงเงินสินเชือ่ดงักล่าวคํา้ประกนัโดย ที่ดิน 
สทิธปิระโยชนใ์นประกนัภยัของสิง่ปลูกสรา้ง ใบหุน้ของบรษิทัฯและบรษิทั
ย่อยของกรรมการและผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย ในระหว่างงวด
บรษิทัฯไดเ้บกิใชว้งเงนิสนิเชือ่ดงักล่าวจาํนวน 47 ลา้นบาท 

 ภายใตส้ญัญาเงนิกู ้บรษิทัฯตอ้งปฏบิตัติามเงือ่นไขทางการเงนิบางประการ
ตามทีร่ะบุในสญัญา เชน่ การดํารงอตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้ือหุน้ 
เป็นตน้ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิัทฯไม่สามารถปฏิบตัิตามขอ้จํากดับาง
ประการทีร่ะบุในสญัญาได ้เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรายงานตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิบรษิทัฯไดแ้สดงยอดคงเหลอื             ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2560 ของเงนิกูย้มืดงักล่าวเป็นหนีส้นิหมุนเวยีนในงบแสดงฐานะ
การเงนิ  

 ในระหว่างงวด บรษิัทฯไดร้บัจดหมายผ่อนปรนการปฏิบตัิตามเงื่อนไข
ดงักล่าว บรษิทัฯจงึไดแ้สดงยอดคงคา้ง ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 ของ
เงนิกูย้มืธนาคารดงักล่าวเป็นหนีส้นิไม่หมุนเวยีนในงบแสดงฐานะการเงนิ 

  

 

 ณ วันที่ 31 ธ ันวาคม 2560 หลังการปรบัปรุงจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายทางบัญชีตามที่กล่าวในหมายเหตุ  1.4 และ 1.5 ส่งผลให ้
อตัราส่วนหนีส้นิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ไม่เป็นไปตามเงือ่นไขทางการเงนิการ
ดาํรงอตัราส่วนหนีส้นิตอ่ส่วนของผูถ้อืหุน้ทีร่ะบุในสญัญาเงนิกูย้มื อย่างไร
ก็ตาม ผลกระทบดงักล่าวเกดิจากการปรบัปรุงยอ้นหลงัอนัเน่ืองจากการ
เปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี 

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 หลงัการปรบัปรุงตามที่กล่าวในหมายเหต ุ
1.4 และ 1.5 ส่งผลใหอ้ตัราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขทางการเงิน อย่างไรก็ตามธนาคารผูใ้หกู้ย้ืมเงินจะพิจารณา
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เงื่อนไขอตัราส่วนทางการเงินดงักล่าวดว้ยงบการเงินประจําปี ดว้ยเหตุ
ดงักล่าวบรษิทัฯจงึแสดงยอดคงคา้ง ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 และ 31 
ธนัวาคม 2560 ของเงินกูย้ืมธนาคารดงักล่าวเป็นหนีส้ินไม่หมุนเวียนใน
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัฯไม่มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวตามสญัญา
เงนิกูท้ีย่งัไม่ไดเ้บกิใช ้                    (31 ธนัวาคม 2560: 47 ลา้นบาท) 

15. ทุนเรอืนหุน้ 

 เมื่อวนัที ่26 พฤษภาคม 2561 ทีป่ระชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯมีมติ
อนุมตัดิงันี ้

1. อนุมตักิารเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ที่ตราไวข้องบรษิัทฯจากเดิมมูลค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 10 บาท เป็นมูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท ซึง่จะทําให ้
จํานวนหุน้สามญัของบรษิัทฯเพิ่มจากเดิมจํานวน 25,000,000 หุน้ 
เป็น 500,000,000 หุน้  

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
เดยีวกนัหรอืต่างคราวกนัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน 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   
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16. สาํรองตามกฎหมาย 

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

 เมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 2561 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯมมีตอินุมตัิ
จดัสรรกาํไรสุทธเิป็นทนุสํารองตามกฎหมายจาํนวนเงนิ 5.3 ลา้นบาท 

17. ภาษเีงินได ้
 คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิไดส้ําหรบังวดสามเดอืนและเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่ 30 

กนัยายน 2561 และ 2560 สรปุไดด้งันี ้
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษเีงินไดปั้จจบุนั:     
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลระหวา่งกาล 646 110 - - 
ภาษเีงินไดร้อการตดับญัช:ี      
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีาก

การเกดิผลแตกตา่งช ัว่คราว
และการกลบัรายการผล
แตกตา่งช ัว่คราว 103 338 26 6 

คา่ใชจ้า่ยภาษเีงินไดท้ีแ่สดง
อยูใ่นงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็ 749 448 26 6 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษเีงินไดปั้จจบุนั:     
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลระหวา่งกาล 646 192 - - 
ภาษเีงินไดร้อการตดับญัช:ี      
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีาก

การเกดิผลแตกตา่งช ัว่คราว
และการกลบัรายการผล 663 478 179 16 
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แตกตา่งช ัว่คราว 
คา่ใชจ้า่ยภาษเีงินไดท้ีแ่สดง

อยูใ่นงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็ 1,309 670 179 16 

 ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการ
ยกเวน้รษัฎากร ฉบับที่ 588 ใหย้กเวน้ภาษีเงินไดส้ําหรบัเงินไดใ้หก้บั
บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล ดงัตอ่ไปนี ้

1) กําไรสุทธทิี่ไดร้บัจากกจิการโรงเรยีนเอกชนที่ต ัง้ขึน้ตามกฎหมายว่า
ดว้ยโรงเรยีนเอกชน แต่ไม่รวมถงึกําไรสุทธทิีไ่ดจ้ากกกจิการโรงเรยีน
เอกชนนอกระบบประเภทกวดวชิาทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรยีน
เอกชน 

2) เงินปันผลหรอืส่วนแบ่งของกําไรทีไ่ดจ้ากกําไรสุทธขิองบรษิทัหรอืหา้ง
หุน้ส่วนนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลตาม (1) 

 การบญัญตัพิระราชกฤษฎีกาฉบบัดงักล่าวขา้งตน้มีวตัถุประสงคเ์พื่อการ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใหก้ ับบรษิัทหรอืหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลที่
ประกอบกจิการโรงเรยีนเอกชนเพื่อส่งเสรมิใหภ้าคเอกชนเขา้รว่มพฒันา
การศกึษาของชาต ิ 

 ตามพระราชบญัญตัิโรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 24 กําหนดให ้
กิจการโรงเรยีนเป็นนิติบุคคลนับแต่ว ันที่ไดร้บัใบอนุญาตและใหผู้ร้บั
ใบอนุญาตเป็นผูแ้ทนของนิตบิุคคลโรงเรยีน  

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

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

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

 ในระหว่างงวด กรมสรรพากรไดม้กีารตอบขอ้หารอืใหแ้ก่บรษิทัแห่งหน่ึงที่
ไดร้บัใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรยีนเอกชนว่า การที่โรงเรยีนไดจ้ ัดสรร
ผลตอบแทนทีไ่ดจ้ากการดําเนินการของโรงเรยีนใหแ้กบ่รษิทัในฐานะผูร้บั
ใบอนุญาตเป็นการจ่ายเงินเพื่อตอบแทนการที่บรษิัทในฐานะผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตจดัตัง้โรงเรยีน ถอืเป็นเงินไดท้ีม่นัียทีอ่าจทําใหผู้ร้บัใบอนุญาต
จดัตัง้โรงเรยีนไม่ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล 

 ดว้ยเหตุดงักล่าวฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯไดเ้ขา้รว่มหารอืถงึแนวทางปฎบิตัิ
กบัเจา้หน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งในวนัที่ 7 พฤศจิกายน 
2561 เพื่อทําความเขา้ใจเกี่ยวกบัการจดัเก็บภาษีจากบรษิัท           ผู ้
ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบกจิการโรงเรยีนเอกชน เจา้หนา้ที่ฯ 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 องผู ้ร ับ ใบ อ นุ ญ าต                
ฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯจงึเช ือ่ว่าผลตอบแทนซึง่จดัสรรจากกําไรสุทธแิละ
กําไรสะสมจากโรงเรยีนใหก้บับรษิทัฯ และบรษิทัฯไดร้บั ไดร้บัการยกเวน้
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลภายใตบ้ทบญัญัติแห่งพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ฉบบัที ่588  

18.  กาํไรตอ่หุน้        

กาํไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสุทธสิําหรบังวด (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดว้ยจํานวนถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้สามัญที่



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้) 

28 

ออกจําหน่ายอยู่ในระหว่างงวด โดยบรษิทัฯไดป้รบัจํานวนหุน้สามญัตาม
สดัส่วนทีเ่ปลีย่นไปของจํานวนหุน้สามญัทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงมูลค่า
หุน้ที่ตราไวจ้ากมูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท ตามที่
กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบ           งบการเงินขอ้ 15 ซ ึง่บรษิัทฯได ้
ปรบัปรุงจํานวนหุน้สามญัโดยถอืเสมอืนว่าการแตกหุน้ไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่วนั
เร ิม่ตน้ของงวดแรกทีเ่สนอรายงาน 

กาํไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานแสดงการคาํนวณไดด้งันี ้

 สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 
กนัยายน 

 
งบการเงนิรวม 

งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

 2561 2560 2561 2560 
  (ปรบัปรงุ

ใหม่) 
 (ปรบัปรงุ

ใหม่) 
กาํไรสาํหรบังวด (พนับาท) 27,85

4 
530 27,85

4 530 
จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก 
(พนัหุน้) 

680,0
00 

500,0
00 

680,0
00 

500,0
00 

กาํไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้) 0.041 0.001 0.041 0.001 
 

สาํหรบังวดเกา้เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 
กนัยายน 

 
งบการเงนิรวม 

งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

 2561 2560 2561 2560 
  (ปรบัปรงุ

ใหม่) 
 (ปรบัปรงุ

ใหม่) 
กาํไรสาํหรบังวด (พนับาท) 71,54

4 7,436 
71,54

4 7,436 
จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก 
(พนัหุน้) 

576,4
84 

446,8
86 

576,4
84 

446,8
86 

กาํไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้) 0.12 0.02 0.12 0.02 

19. สว่นงานดาํเนินงาน 
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 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยดําเนินธุรกจิหลกัในส่วนงานดําเนินงานทีร่ายงาน
เพียงส่วนงานเดยีว คอื ธุรกจิโรงเรยีนนานาชาต ิและดําเนินธุรกจิในเขต
ภูมิศาสตรเ์ดียว คือ ประเทศไทย บรษิัทฯและบรษิัทย่อยประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรอืขาดทุนจากการ
ดําเนินงานซึง่                วดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัที่ใชใ้นการวดั
กาํไรหรอืขาดทนุจากการดาํเนินงานและสนิทรพัยร์วมในงบการเงนิ ดงัน้ัน 
รายได ้กําไรจากการดําเนินงาน และสนิทรพัยท์ีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ จงึ
ถอืเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมศิาสตรแ์ลว้ 

20. เงินปันผลจา่ย 
เงนิปันผล อนุมตัโิดย เงนิปันผล

จา่ย 
เงนิปันผลจา่ย

ตอ่หุน้ 
  (พนับาท) (บาท) 
เงนิปันผลจากกาํไร

สทุธ ิ                 ปี 
2559 

ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้
ประจาํปี 2560 วนัที ่27 
เมษายน 2560 50,000 2.50 

รวมเงนิปันผลสาํหรบัปี 
2560 

 50,000 2.50 

เงนิปันผลระหวา่งกาลปี 
2561 

ทีป่ระชมุคณะกรรมการของ
บรษิทัฯวนัที ่10 
พฤษภาคม 2561 90,000 3.60 

รวมเงนิปันผลสาํหรบัปี 
2561 

 90,000 3.60 

21. ภาระผูกพนัและหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ 

21.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสญัญาเชา่ดาํเนินงานและบรกิาร 

 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยไดท้ําสญัญาเช่าที่ดิน สํานักงานและอุปกรณ์และ
สญัญาบรกิาร อายุของสญัญามรีะยะเวลาตัง้แต ่1 ถงึ 30 ปี  

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมจีาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจา่ยในอนาคตทัง้สิน้ภายใต ้
สญัญาขา้งตน้ ดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
 30 31 30 31 
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กนัยายน 
2561 

ธนัวาคม  
2560 

กนัยายน 
2561 

ธนัวาคม  
2560 

       ภายใน 1 ปี 48,305 40,372 26,298 31,227 
       มากกว่า 1 ปี แตไ่ม่เกนิ 
30 ปี 

782,34
1 

790,94
3 

724,00
6 

786,61
2 

 

 

21.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจา่ยฝ่ายทุน 

  ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมีภาระผูกพนัรายจ่าย
ฝ่ายทุนซึง่ส่วนใหญ่เกี่ยวเน่ืองกบัการก่อสรา้งอาคารและส่วนปรบัปรุง
อาคารจํานวน 2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 4 ลา้นบาท) (งบการเงิน
เฉพาะกจิการ: ไม่ม ี(31 ธนัวาคม 2560: 0.4 ลา้นบาท)) 

21.3 การคํา้ประกนั 

  ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมีหนังสอืคํา้ประกนัซึง่
ออกโดยธนาคารในนามบรษิัทฯเหลืออยู่เป็นจํานวนเงิน 1.57 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2560: 1.57 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1.57 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 1.57 ลา้นบาท)) ซึง่เกี่ยวเน่ืองกบัภาระ
ผูกพนัทางปฏบิตับิางประการตามปกตธิุรกจิของบรษิทัฯ ซึง่ประกอบดว้ย
หนังสอืคํา้ประกนัเพือ่คํา้ประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอืน่ๆ  

22. การวดัมูลคา่ยุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงิน 

 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยใชว้ิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรพัยแ์ละหนี้สินซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้ง
กาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มีตลาดทีม่ี
สภาพคล่อง หรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่อง
ได ้บรษิัทฯและบรษิัทย่อยจะใชว้ิธรีาคาทุนหรอืวิธรีายไดใ้นการวดัมูลค่า
ยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิดงักล่าวแทน 

 ลําดบัช ัน้ของมูลคา่ยุตธิรรม 

 ในการนําเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้ง
พยายามใชข้อ้มูลทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิที่
จะวดัมูลค่ายุติธรรมน้ันใหม้ากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ฉบับที่ 13 เร ือ่ง การวัดมูลค่ายุติธรรม กําหนดลําดับช ัน้ของมูลค่า
ยุติธรรมออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลที่นํามาใชใ้นการวดั
มูลคา่ยุตธิรรม ดงันี ้

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิอย่างเดยีวกนั
ในตลาดทีม่สีภาพคล่อง 

ระดบั 2  ใชข้อ้มูลอืน่ทีส่ามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิ ไม่ว่าจะ
เป็นขอ้มูลทางตรงหรอืทางออ้ม 

ระดบั 3   ใชข้อ้มูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้เชน่ ขอ้มูลเกีย่วกบักระแสเงนิใน
อนาคตทีก่จิการประมาณขึน้  

  

 

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิัทฯและบรษิัท
ย่อยมีสนิทรพัยท์ีว่ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรมแยกแสดงตามลําดบัช ัน้ของ
มูลคา่ยุตธิรรม ดงันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 
 งบการเงนิรวม 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สนิทรพัยท์ีว่ดัมูลคา่ดว้ย
มูลคา่ยุตธิรรม 

  
  

เงนิลงทนุช ัว่คราว     

 หน่วยลงทนุ 
- 279,82

7 
- 279,82

7 
 

 ณ วนัที ่30 กนัยายน 2561 
 งบการเฉพาะกจิการ 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สนิทรพัยท์ีว่ดัมูลคา่ดว้ย
มูลคา่ยุตธิรรม 

  
  

เงนิลงทนุช ัว่คราว     
 หน่วยลงทนุ - 62,113 - 62,113 

 
(หน่วย: พนับาท) 
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 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 
 งบการเงนิรวม 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สนิทรพัยท์ีว่ดัมูลคา่ดว้ย
มูลคา่ยุตธิรรม 

  
  

เงนิลงทนุช ัว่คราว     
 หน่วยลงทนุ - 70,018 - 70,018 

 เทคนิคการประเมินมูลค่ายุติธรรมและขอ้มูลที่ใชส้ําหรบัการวดัมูลค่า
ยุตธิรรมระดบั 2  

 มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสินทรพัย ์
สุทธขิองหน่วยลงทนุทีป่ระกาศโดยบรษิทัหลกัทรพัยจ์ดัการกองทุน 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดบัช ัน้ของมูลค่า
ยุตธิรรม 

23. การอนุมตังิบการเงินระหวา่งกาล 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้ไดร้บัอนุมตัิใหอ้อกโดยกรรมการผูร้บัมอบ
อาํนาจของบรษิทัฯเมือ่วนัที ่                          8 พฤศจกิายน 2561 
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