
 

บรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
รายงานการสอบทาน และ งบการเงนิรวมระหวา่งกาล 
สําหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 2562 



 

 
 
รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาต  
เสนอตอ่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั (มหาชน) 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 งบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสรจ็รวม งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวม และงบกระแส
เงนิสดรวมสําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ
รวมแบบย่อของบรษิทั 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  



 

รุง้นภา  เลศิสุวรรณกลุ 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 3516 

บรษิทั สํานักงาน อวีาย จาํกดั 
กรงุเทพฯ: 10 พฤษภาคม 2562 



บรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที� 31 มนีาคม 2562

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 31 มนีาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 มนีาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สนิทรพัย ์
สนิทรพัยห์มนุเวยีน
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 348,903               367,329             88,960                129,204           
เงนิลงทนุชั�วคราว 5 562,000               516,380             312,000              259,000           
ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น 6 73,642                 38,027               2,982                  13,523             
สนิคา้คงเหลอื 7 6,237                    7,590                 -                          -                       
สนิทรัพยห์มนุเวยีนอื�น 9,899                    12,733               3,014                  4,463               
รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,000,681            942,059             406,956              406,190           
สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน
เงนิฝากธนาคารที�มภีาระคํ�าประกัน 1,368                    1,368                 1,368                  1,368               
เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ยซึ�งบันทกึโดยวธิสีว่นไดเ้สยี 8 -                           -                         407,700              382,832           
เงนิลงทนุในการรว่มคา้ซึ�งบันทกึโดยวธิสีว่นไดเ้สยี 9 50,614                 50,373               50,614                50,373             
อสงัหารมิทรัพยเ์พื�อการลงทนุ 10 -                           -                         883,157              899,460           
ที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 11 1,375,250            1,385,912          40,345                44,067             
สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน 12 1,548                    1,698                 1,446                  1,589               
สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอื�น 52,033                 43,897               32,587                24,235             
รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 1,480,813            1,483,248          1,417,217           1,403,924        
รวมสนิทรพัย ์ 2,481,494            2,425,307          1,824,173           1,810,114        

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)
ณ วนัที� 31 มนีาคม 2562

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 31 มนีาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 มนีาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนี�สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้
หนี�สนิหมนุเวยีน
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 13 49,695                 28,918               9,989                  10,121             
รายไดร้อการรับรูท้ี�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 450,024               470,693             -                          -                       
หนี�สนิตามสญัญาเชา่การเงนิที�ถงึกําหนด
   ชําระภายในหนึ�งปี 2,879                    3,379                 255                     442                  
เงนิมัดจําคา่เลา่เรยีนที�ถงึกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 14,760                 14,880               -                          -                       
ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 918                       437                    -                          -                       
หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 14,208                 5,392                 10,949                1,625               
รวมหนี�สนิหมนุเวยีน 532,484               523,699             21,193                12,188             
หนิ�สนิไมห่มนุเวยีน     
รายไดร้อการรับรู ้ 142,254               142,489             -                          -                       
หนี�สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 824                       1,424                 -                          -                       
เงนิมัดจําคา่เลา่เรยีน 57,960                 55,020               -                          -                       
ประมาณการตน้ทนุในการรื�อถอน 13,919                 13,810               13,919                13,810             
สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 18,060                 17,093               7,282                  6,940               
หนี�สนิภาษีเงนิไดร้อตัดบัญชี 1,214                    1,391                 170                     198                  
ประมาณการหนี�สนิของเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย
   ซึ�งบันทกึโดยวธิสีว่นไดเ้สยี 8 -                           -                         68,931                108,506           
หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น 74,303                 72,363               72,202                70,454             
รวมหนี�สนิไมห่มนุเวยีน 308,534               303,590             162,504              199,908           
รวมหนี�สนิ 841,018               827,289             183,697              212,096           

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ตอ่)
ณ วนัที� 31 มนีาคม 2562

(หน่วย: พันบาท)

31 มนีาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 31 มนีาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สว่นของผูถ้อืหุน้
ทนุเรอืนหุน้
   ทนุจดทะเบยีน
      หุน้สามัญ 940,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท 470,000               470,000             470,000              470,000           
   ทนุที�ออกและเรยีกชําระ
      หุน้สามัญ 940,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท 470,000               470,000             470,000              470,000           
      สว่นเกนิมลูคา่หุน้บรุมิสทิธิ 1,000                    1,000                 1,000                  1,000               
      สว่นเกนิมลูคา่หุน้สามัญ 1,176,311            1,176,311          1,176,311           1,176,311        
กําไร (ขาดทนุ) สะสม 
   จัดสรรแลว้ - สํารองตามกฎหมาย 21,720                 21,720               21,720                21,720             
   ยังไมไ่ดจ้ัดสรร (28,555)                (71,013)              (28,555)              (71,013)            
สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 1,640,476            1,598,018          1,640,476           1,598,018        
สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีที�ไมม่อํีานาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย -                           -                         -                          -                       
รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,640,476            1,598,018          1,640,476           1,598,018        
รวมหนี�สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 2,481,494            2,425,307          1,824,173           1,810,114        

-                       -                         -                      -                       
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
สําหรบังวดสามเดอืนสิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 2562

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561
(ปรับปรงุใหม)่ (ปรับปรงุใหม)่

กําไรขาดทนุ:
รายได้
รายไดค้า่ธรรมเนียมทางการศกึษาและบรกิาร 3 258,698    221,276    -                -                
รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 3 -                -                41,522      45,643      
รายไดจ้ากการขายอปุกรณ์การศกึษา 3 2,297        1,914        -                -                
รายไดอ้ื�น 3 7,643        2,867        3,280        3,214        
รวมรายได้ 268,638    226,057    44,802      48,857      
คา่ใชจ้า่ย
ตน้ทนุทางการศกึษาและบรกิาร 151,176    140,270    -                -                
ตน้ทนุคา่เชา่และบรกิาร -                -                37,432      41,272      
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 74,335      54,554      16,738      7,714        
คา่ใชจ้า่ยอื�น 6               -                -                -                
รวมคา่ใชจ้า่ย 225,517    194,824    54,170      48,986      
กําไร (ขาดทนุ) กอ่นสว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไดเ้สยี
   คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ และรายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษเีงนิได้ 43,121      31,233      (9,368)       (129)          
สว่นแบง่กําไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไ 8, 9 241           (1,275)       51,925      29,574      
กําไรกอ่นคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิและรายได  ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษเีง ิ 43,362      29,958      42,557      29,445      
คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (600)          (6,962)       (127)          (6,556)       
กําไรกอ่นรายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษเีงนิได้ 42,762      22,996      42,430      22,889      
รายได ้(คา่ใชจ้า่ย) ภาษีเงนิได ้ 14 (304)          (107)          28             -                
กําไรสําหรบังวด 42,458      22,889      42,458      22,889      

กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�น:
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด -                -                -                -                
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรบังวด 42,458      22,889      42,458      22,889      

การแบง่ปนักําไร 
สว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 42,458      22,889      42,458      22,889      
สว่นที�เป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย -                -                

42,458      22,889      

การแบง่ปนักําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวม
สว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 42,458      22,889      42,458      22,889      
สว่นที�เป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีที�ไมม่อีํานาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย -                -                

42,458      22,889      
กําไรตอ่หุน้ 15
กําไรตอ่หุน้ขั �นพื�นฐาน
   กําไรสว่นที�เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ (บาทตอ่หุน้) 0.05 0.05 0.05 0.05

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
งบกระแสเงนิสด
สําหรบังวดสามเดอืนสิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 2562

(หน่วย: พันบาท)

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรงุใหม)่ (ปรับปรงุใหม)่

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดําเนนิงาน
กําไรกอ่นภาษี 42,762      22,996      42,430      22,889      
รายการปรับกระทบยอดกําไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษี
   เป็นเงนิสดรับ (จา่ย) จากกจิกรรมดําเนนิงาน
   คา่เสื�อมราคาและคา่ตัดจําหน่าย 30,165      28,075      18,541      20,559      
   คา่เผื�อหนี�สงสยัจะสญู (โอนกลับ) (497)          2,235        -                349           
   การปรับลดสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูคา่สทุธทิี�จะไดรั้บ (โอนกลับ) (16)            773           -                -                
   กําไรจากการขายเงนิลงทนุระยะสั �น -                (147)          -                -                
   ตัดจําหน่ายสนิทรัพยถ์าวร 6               -                -                -                
   สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน 967           994           342           364           
   ดอกเบี�ยรับ (3,352)       (253)          (1,717)       (129)          
   สว่นแบง่ขาดทนุ (กําไร) จากเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไดเ้สยี (241)          1,275        (51,925)     (29,574)     
   คา่ใชจ้า่ยดอกเบี�ย 69             6,485        6               6,436        
กําไรจากการดําเนนิงานกอ่นการเปลี�ยนแปลง
   ในสนิทรัพยแ์ละหนี�สนิดําเนนิงาน 69,863      62,433      7,677        20,894      
สนิทรัพยดํ์าเนนิงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง 
   ลกูหนี�การคา้และลกูหนี�อื�น (35,118)     (21,715)     10,541      (31,703)     
   สนิคา้คงเหลอื 1,369        909           -                -                
   สนิทรัพยห์มนุเวยีนอื�น 4,513        (372)          2,173        774           
   สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอื�น (6,361)       391           (6,585)       347           
หนี�สนิดําเนนิงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)
   เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�อื�น 19,673      13,404      (146)          (13,834)     
   รายไดร้อการรับรู ้ (20,904)     (2,758)       -                -                
   หนี�สนิหมนุเวยีนอื�น 8,695        5,009        9,324        452           
   สํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานจา่ย -                (450)          -                (450)          
   หนี�สนิไมห่มนุเวยีนอื�น    4,880        (7,122)       1,748        (6,395)       
เงนิสดจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดําเนนิงาน 46,610      49,729      24,732      (29,915)     
   เงนิสดจา่ยดอกเบี�ย 39             (6,377)       103           (6,328)       
   เงนิสดจา่ยภาษีเงนิได ้ (1,775)       (55)            (1,767)       (53)            
เงนิสดสทุธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมดําเนนิงาน 44,874      43,297      23,068      (36,296)     

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั และบรษิทัยอ่ย
งบกระแสเงนิสด (ตอ่)
สําหรบังวดสามเดอืนสิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 2562

(หน่วย: พันบาท)

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรงุใหม)่ (ปรับปรงุใหม)่

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ
เงนิลงทนุชั�วคราวเพิ�มขึ�น (45,620)     -                (53,000)     -                
เงนิสดรับจากการขายหน่วยลงทนุ -                70,165      -                -                
เงนิสดจา่ยซื�ออสงัหารมิทรัพยเ์พื�อการลงทนุ -                -                (10,998)     (15,871)     
เงนิสดจา่ยซื�อที�ดนิ อาคารและอปุกรณ์ (18,254)     (19,508)     (120)          (485)          
เงนิปันผลรับจากเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย -                -                -                60,000      
รับดอกเบี�ย 1,674        -                993           -                
เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (62,200)     50,657      (63,125)     43,644      
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะสั �น -                150,000    -                150,000    
เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะยาว -                47,000      -                47,000      
ชําระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร -                (21,000)     -                (21,000)     
ชําระหนี�ตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ (1,100)       (662)          (187)          (203)          
เงนิสดสทุธจิากกจิกรรมจดัหาเงนิ (1,100)       175,338    (187)          175,797    
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สทุธิ (18,426)     269,292    (40,244)     183,145    
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 367,329    75,637      129,204    27,183      
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดปลายปี 348,903    344,929    88,960      210,328    

-                -                -                -                
ขอ้มลูกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ�มเตมิ
รายการที�ไมใ่ชเ่งนิสด
   เจา้หนี�อื�นเพิ�มขึ�น (ลดลง) จากการซื�ออาคารและอปุกรณ์ 1,105        (13,151)     14             (12,984)     
   โอนทรัพยส์นิไปเป็นสว่นทนุของโรงเรยีน -                -                (12,759)     (2,334)       

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้
สาํหรบังวดสามเดอืนสิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 2562

(หน่วย: พันบาท)

สว่นของผูม้ี
รวม สว่นไดเ้สยีที�ไมม่ี

ทนุเรอืนหุน้ที�ออกสว่นเกนิมลูคา่สว่นเกนิมลูคา่ จัดสรรแลว้ สว่นของผูถ้อืหุน้อํานาจควบคมุ รวม
และเรยีกชาํระ หุน้บรุมิสทิธิ หุน้สามัญ ารองตามกฎหมายังไมไ่ดจั้ดสรร ของบรษัิทฯ ของบรษัิทยอ่ยสว่นของผูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกร  250,000    1,000        -               16,400      (80,297)    187,103       -               187,103    
กําไรสําหรับงวด -                -               -               -               22,889      22,889         -               22,889      
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสําห -                -               -               -               -               -                   -               -               
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําห -                -               -               -               22,889      22,889         -               22,889      
ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 มนี  250,000    1,000        -               16,400      (57,408)    209,992       -               209,992    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกร  470,000    1,000        1,176,311 21,720      (71,013)    1,598,018    -               1,598,018 
กําไรสําหรับงวด -                -               -               -               42,458      42,458         -               42,458      
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสําห -                -               -               -               -               -                   -               -               
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําห -                -               -               -               42,458      42,458         -               42,458      
ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 มนี  470,000    1,000        1,176,311 21,720      (28,555)    1,640,476    -               1,640,476 

-                -               -               -               -               -                   -               -               
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

กําไร (ขาดทนุ) สะสม

งบการเงนิรวม
สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บรษิทั เอสไอเอสบ ีจํากดั (มหาชน) และบรษิทัยอ่ย
งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ (ตอ่)
สําหรบังวดสามเดอืนสิ�นสดุวนัที� 31 มนีาคม 2562

(หน่วย: พันบาท)

ทนุเรอืนหุน้ที�ออก สว่นเกนิมลูคา่ สว่นเกนิมลูคา่ จัดสรรแลว้ รวม
และเรยีกชําระ หุน้บรุมิสทิธิ หุน้สามญั สํารองตามกฎหมายยงัไมไ่ดจ้ัดสรรสว่นของผูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกรา  250,000        1,000            -                    16,400          (80,297)   187,103        
กําไรสําหรับงวด -                    -                    -                    -                    22,889     22,889          
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับ -                    -                    -                    -                    -          -                
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรั -                    -                    -                    -                    22,889     22,889          
ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 มนีา  250,000        1,000            -                    16,400          (57,408)   209,992        

ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 1 มกรา  470,000        1,000            1,176,311     21,720          (71,013)   1,598,018     
กําไรสําหรับงวด -                    -                    -                    -                    42,458     42,458          
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับ -                    -                    -                    -                    -              -                    
กําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมสําหรั -                    -                    -                    -                    42,458     42,458          
ยอดคงเหลอื ณ วนัที� 31 มนีา  470,000        1,000            1,176,311     21,720          (28,555)   1,640,476     

-                    -                    -                    -                    -              -                    
หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึ�งของงบการเงนินี�

กําไร (ขาดทนุ) สะสม
งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้) 
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บรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาล 
สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2562  

1. ขอ้มูลทัว่ไป 

1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของบรษิทัฯ 

 บรษิทั เอสไอเอสบ ีจาํกดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) เป็นบรษิทัมหาชนซึง่จดัตัง้
และมีภูมิลําเนาใน      ประเทศไทย ทีอ่ยู่ตามทีจ่ดทะเบยีนของบรษิทัฯอยู่ที ่
498/12 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1)                   ถนนประชาอุทิศ 
แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพมหานคร 

 บรษิทัฯเป็นผูร้บัใบอนุญาตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีน “โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์
กรุงเทพฯ” ซ ึง่ตัง้อยู่ที่ 498/11 ซ.รามคําแหง 39 (เทพลีลา1) แขวงวงั
ทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร “โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์
สวุรรณภูม”ิ ซ ึง่ตัง้อยู่ที ่4/5 หมู่ที ่5 ถนนหนามแดง-บางพล ีตาํบลบางแกว้                  
อําเภอบางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ และ “โรงเรยีนนานาชาติสิงคโปร ์
ธนบุร”ี ซ ึง่ตัง้อยู่ที่ 138               ถนนราชมนตร ีแขวงคลองขวาง เขต
ภาษีเจรญิ กรงุเทพมหานคร และ “โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์     เอกมยั” 
ซึง่ตัง้อยู่ที ่154 ซอยเอกมยั 14 ถนนสุขมุวทิ เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 

 ตลาดหลกัทรพัยเ์อ็ม เอ ไอ ไดร้บัหุน้สามญัของบรษิทัฯเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรพัย เ์อ็ม เอ ไอและเร ิ่มซือ้ขายในวันที่ 29 
พฤศจกิายน 2561 ต่อมาตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยยา้ยหลกัทรพัย ์
จดทะเบียนของบรษิัทฯเขา้ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
ตัง้แตว่นัที ่                 23 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป 

1.2 เกณฑใ์นการจดัทํางบการเงินระหวา่งกาล 

 งบการเงนิระหว่างกาลนีจ้ดัทําขึน้ตามมาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่34 เร ือ่ง 
การรายงานทางการเงินระหว่างกาลโดยบรษิทัฯเลือกนําเสนองบการเงิน
ระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบรษิทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะ
การเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อื
หุน้ และงบกระแสเงนิสดในรปูแบบเชน่เดยีวกบังบการเงนิประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลนี้จดัทําขึน้เพื่อใหข้อ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงิน
ประจําปีที่นําเสนอคร ัง้ล่าสุด ดงัน้ันงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให ้
ขอ้มูลเกีย่วกบักจิกรรม เหตุการณแ์ละสถานการณใ์หม่ๆ เพือ่ไม่ใหข้อ้มูล



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้) 
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ทีนํ่าเสนอซํา้ซอ้นกบัขอ้มูลทีไ่ดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บ
การเงนิระหว่างกาลนีค้วบคูไ่ปกบังบการเงนิประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัทีบ่รษิทัฯใชเ้ป็น
ทางการตามกฎหมาย                 งบการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษ
แปลมาจากงบการเงนิระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยนี ้

1.3 เกณฑใ์นการจดัทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลนีจ้ดัทําขึน้โดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดยีวกบังบการเงิน
รวมสําหรบัปีสิน้สุดวันที่               31 ธ ันวาคม 2561 โดยไม่มีการ
เปลีย่นแปลงโครงสรา้งของกลุ่มบรษิทัในระหว่างงวด 

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม ่

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร ิม่มผีลบงัคบัใชใ้นงวด
ปัจจุบนั 

ในระหว่างงวด บรษิทัฯและบรษิทัย่อยไดนํ้ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงนิและการตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุง 
(ปรบัปรุง 2561) และฉบบัใหม่จํานวนหลายฉบบั ซึง่มีผลบงัคบัใช ้
สําหรบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร ิม่ในหรอืหลังวันที่ 1 
มกราคม 2562 มาถอืปฏบิตั ิมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดงักล่าว
ไดร้บัการปรบัปรุงหรอืจดัใหม้ขีึน้เพือ่ใหม้เีนือ้หาเท่าเทยีมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธบิาย
ใหช้ดัเจนเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัทิางการบญัชแีละการใหแ้นวปฏบิตัทิางการ
บัญชกีบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบ
การเงนิของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงาน           
ทางการเงินฉบบัใหม่ซึง่ไดม้ีการเปลีย่นแปลงหลกัการสําคญั สามารถ
สรปุไดด้งันี ้  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่15 เร ือ่ง รายไดจ้าก
สญัญาทีท่ํากบัลูกคา้ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการ
บญัชแีละการตคีวามมาตรฐานการบญัชทีีเ่กีย่วขอ้งตอ่ไปนี ้ 

มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่11 
(ปรบัปรงุ 2560) 

เร ือ่ง สญัญากอ่สรา้ง 
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มาตรฐานการบญัช ีฉบบัที ่18 
(ปรบัปรงุ 2560) 

เร ือ่ง รายได ้

การตคีวามมาตรฐานการบญัช ีฉบบั
ที ่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 
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กจิการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบบัที ่15 กบัสญัญา
ทีท่ํากบัลูกคา้ทุกสญัญา ยกเวน้สญัญาทีอ่ยู่ในขอบเขตของมาตรฐาน
การบญัชฉีบบัอื่น มาตรฐานฉบับนี้ไดก้ําหนดหลักการ 5 ขัน้ตอน
สําหรบัการรบัรูร้ายไดท้ีเ่กดิขึน้จากสญัญาทีท่าํกบัลูกคา้ โดยกจิการจะ
รบัรูร้ายไดใ้นจํานวนเงินที่สะทอ้นถึงสิ่งตอบแทนที่กจิการคาดว่าจะมี
สทิธไิดร้บัจากการแลกเปลีย่นสนิคา้หรอืบรกิารทีไ่ดส้่งมอบใหแ้กลู่กคา้ 
และกําหนดใหก้ิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจรงิและ
เหตุการณท์ี่เกีย่วขอ้งทัง้หมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละ
ขัน้ตอน  

ในไตรมาสที ่2 ปี 2561 บรษิทัฯไดต้ดัสินใจนํามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัที่ 15 เร ือ่ง รายไดจ้ากสญัญาที่ทํากบัลูกคา้มาถือ
ปฏิบตัิก่อนวนัที่มีผลบงัคบัใช ้ดงัน้ันบรษิัทฯจึงปรบัยอ้นหลงังบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสรจ็สําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2561 ที่
แสดงเปรยีบเทยีบเพื่อสะทอ้นผลของการเปลีย่นแปลงขา้งตน้ ผลสะสม
ของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชดีงักล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงนิขอ้ 1.5 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบงัคบัใช ้
สําหรบังบการเงินทีม่รีอบระยะเวลาบญัชทีีเ่ร ิม่ในหรอืหลงัวนัที ่
1 มกราคม 2563 

สภาวชิาชพีบญัชไีดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและ
การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ ซึง่จะมผีลบงัคบั
ใชส้ําหรบังบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบญัชทีี่เร ิม่ในหรอืหลงัวนัที่ 1 
มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่ดงักล่าวได ้
มกีารเปลีย่นแปลงหลกัการสําคญัซึง่ สามารถสรปุไดด้งันี ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร ือ่งมอืทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ ม เคร ื่องมือทางการเงิน 
ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตคีวามมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก ่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

ฉบบัที ่7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร ือ่งมอืทางการเงนิ 
ฉบบัที ่9 เคร ือ่งมอืทางการเงนิ 

มาตรฐานการบญัช ี
ฉบบัที ่32  การแสดงรายการเคร ือ่งมอืทางการเงนิ 
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การตคีวามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที ่16 การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิใน

หน่วยงานตา่งประเทศ 
ฉบบัที ่19 การชาํระหนีส้นิทางการเงนิดว้ยตราสารทนุ 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวขา้งตน้ กําหนด
หลกัการเกีย่วกบัการจดัประเภทและการวดัมูลค่าเคร ือ่งมอืทางการเงนิ
ดว้ยมูลค่ายุตธิรรมหรอืราคาทุนตดัจําหน่ายโดยพจิารณาจากประเภท
ของตราสารทางการเงนิ ลกัษณะของกระแสเงนิสดตามสญัญาและแผน
ธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการ
คํานวณการดอ้ยค่าของเคร ือ่งมือทางการเงินโดยใชแ้นวคิดของผล
ขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ และหลกัการเกีย่วกบัการบญัชี
ป้องกนัความเสี่ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูล
เคร ือ่งมอืทางการเงนิ และเมือ่มาตรฐานการรายงานทางการเงนิกลุ่มนีม้ี
ผลบงัคบัใช ้จะทําใหม้าตรฐานการบญัช ีการตีความมาตรฐานการ
บัญช ีและแนวปฏิบัติทางการบัญชบีางฉบับที่มีผลบังคับใชอ้ยู่ใน
ปัจจบุนัถกูยกเลกิไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมนิผล
กระทบทีอ่าจมีต่อ        งบการเงินในปีทีเ่ร ิม่นํามาตรฐานกลุ่มดงักล่าว
มาถอืปฏบิตั ิ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที ่16 เร ือ่ง สญัญาเชา่ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 ใชแ้ทนมาตรฐานการ
บญัช ีฉบบัที ่17 เร ือ่ง               สญัญาเชา่ และการตคีวามมาตรฐาน
บญัชทีี่เกี่ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันี้ไดก้ําหนดหลกัการของการรบัรู ้
รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของ
สญัญาเชา่ และกําหนดให ้     ผูเ้ชา่รบัรูส้ินทรพัยแ์ละหนี้สินสําหรบั
สญัญาเชา่ทกุรายการทีม่รีะยะเวลาในการเชา่มากกว่า          12 เดอืน 
เวน้แตส่นิทรพัยอ์า้งองิน้ันมมูีลคา่ตํ่า 

การบญัชสีําหรบัผูใ้หเ้ชา่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสําคญัจาก
มาตรฐานการบญัช ี          ฉบบัที่ 17 ผูใ้หเ้ชา่ยงัคงตอ้งจดัประเภท
สญัญาเชา่เป็นสญัญาเชา่ดําเนินงานหรอืสญัญาเชา่เงินทุนโดยใช ้
หลกัการเชน่เดยีวกนักบัมาตรฐานการบญัชฉีบบัที ่17 

ปัจจบุนัฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมนิผล
กระทบทีอ่าจมตีอ่งบการเงนิในปีทีเ่ร ิม่นํามาตรฐานฉบบันีม้าถอืปฏบิตั ิ

1.5  ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีน่ืองจากการนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถอืปฏบิตั ิ 
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ตามที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 ในไตรมาสที่ 2 ปี 
2561 บรษิทัฯและบรษิทัย่อย     ไดเ้ปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชเีกีย่วกบั
การรบัรูค้า่ธรรมเนียมแรกเขา้เป็นรบัรูร้ายไดค้า่ธรรมเนียม     แรกเขา้ตาม
ประมาณการระยะเวลาเรยีนของนักเรยีนแตล่ะโรงเรยีน  
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จาํนวนเงนิของรายการปรบัปรงุทีม่ผีลกระทบต่อรายการในงบกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็ มดีงันี ้  

(หน่วย: พนับาท) 

 
สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่ 

31 มนีาคม 2561 

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็    
กาํไรขาดทุน:   
รายไดค้า่ธรรมเนียมทาง
การศกึษาและบรกิาร 
   ลดลง (8,256) - 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทนุตาม
วธิสี่วนไดเ้สยี 
   ลดลง (590) (8,846) 
กาํไรสุทธลิดลง (8,846) (8,846) 
กาํไรตอ่หุน้ (บาท)   
กาํไรต่อหุน้ขัน้พืน้ฐานลดลง (0.02) (0.02) 

รายการปรบัปรงุขา้งตน้มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้ 

- รายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้ บรษิัทฯและบรษิัทย่อยพิจารณารบัรู ้
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เป็นรบัรู ร้ายไดค้่าธรรมเนียมแรกเขา้ตาม
ประมาณการระยะเวลาเรยีนของนักเรยีนแตล่ะโรงเรยีน 

2. นโยบายการบญัชทีีส่าํคญั 

งบการเงินระหว่างกาลนี้จดัทําขึน้โดยใชน้โยบายการบญัชแีละวิธีการ
คํานวณเชน่เดยีวกบัทีใ่ชใ้น                          งบการเงนิสําหรบัปีสิน้สุด
วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
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3. รายไดจ้ากสญัญาทีท่ํากบัลูกคา้ 

3.1 การจาํแนกรายได ้ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สาํหรบังวดสามเดอืน              

สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 
สาํหรบังวดสามเดอืน           

สิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 
 2562 2561 2562 2561 
  (ปรบัปรงุ

ใหม่) 
  

ประเภทของสนิคา้หรอืบรกิาร     
รายไดค้า่ธรรมเนียมทาง
การศกึษาและบรกิาร 258,698 221,276 - - 
รายไดค้า่เชา่และบรกิาร - - 41,522 45,643 
รายไดจ้ากการขายอปุกรณ์
การศกึษา 2,297 1,914 - - 
รายไดอ้ืน่ 7,643 2,867 3,280 3,214 
รวมรายไดจ้ากสญัญาทีทํ่ากบั
ลกูคา้ 268,638 226,057 44,802 48,857 
จงัหวะเวลาในการรบัรูร้ายได ้     
รบัรูร้ายได ้ณ เวลาใดเวลาหน่ึง 9,940 4,781 3,280 3,214 
รบัรูร้ายไดต้ลอดชว่งเวลาหน่ึง 258,698 221,276 41,522 45,643 
รวมรายไดจ้ากสญัญาทีทํ่ากบั
ลกูคา้ 268,638 226,057 44,802 48,857 

3.2 รายไดท้ีร่บัรูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัยอดคงเหลอืตามสญัญา 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 31 

มนีาคม 
31 

มนีาคม 
 2562 2561 
รายไดท้ีร่บัรูท้ีเ่คยรวมอยู่ในยอดยกมาของหนีส้นิที่
เกดิจากสญัญา 241,563 204,051 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้) 

10 

3.3 รายไดท้ีค่าดวา่จะรบัรูส้าํหรบัภาระทีย่งัปฏบิตัไิม่เสรจ็สิน้ 

 รายไดท้ี่คาดว่าจะรบัรูใ้นอนาคตสําหรบัภาระที่ยงัปฏิบตัิไม่เสร็จสิน้ของ
สัญญาที่ทํากับลูกคา้ที่มีอยู่      ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และ 31 
ธนัวาคม 2561 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม 
 31 

มนีาคม 
31 

ธนัวาคม  
 2562 2561 
ภายใน 1 ปี 450,024 470,693 
มากกว่า 1 ปี  142,254 142,489 
 592,278 613,182 

4. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 

ลกัษณะความสมัพนัธข์องบรษิทัฯและกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนัมดีงันี ้

ช ือ่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ความสมัพนัธ ์
บรษิทั เอสไอเอสบ ีธนบุร ีจาํกดั บรษิทัย่อย 
โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์
กรงุเทพฯ 

กจิการโรงเรยีน 

โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์
สุวรรณภูม ิ

กจิการโรงเรยีน 

โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปรธ์นบุร ี กจิการโรงเรยีน 

โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปรเ์อก
มยั 

กจิการโรงเรยีน 

บรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิจาํกดั การรว่มคา้ 
โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์
เชยีงใหม่ 

กจิการโรงเรยีนของบรษิทั เอสไอ
เอสบ ีสริ ิจาํกดั 

บรษิทั แอม อนิเตอรเ์นช ัน่แนล 
จาํกดั 

มผูีถ้อืหุน้รายใหญ่รว่มกนั 

กองทุนส่วนบุคคลของญาติ
กรรมการบรษิทั 

ญาตขิองกรรมการบรษิทั 
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 ในระหว่างงวด บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมรีายการธรุกจิทีส่ําคญักบับุคคลหรอื
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั รายการธรุกจิดงักล่าวเป็นไปตามเงือ่นไขทางการคา้
และเกณฑต์ามทีต่กลงกนัระหว่างบรษิทัฯและบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง
กนัเหล่าน้ัน ซึง่เป็นไปตามปกตธิรุกจิโดยสามารถสรปุไดด้งันี ้
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 (หน่วย: พนับาท)  
 

งบการเงนิรวม 
งบการเงนิ                 

เฉพาะกจิการ  
 สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่

31 มนีาคม  
 

2562 2561 2562 2561 
นโยบายการกาํหนด

ราคา 
รายการธุรกิจกบับรษิ ัท
ยอ่ย 

  
   

(ไดต้ดัออกจากงบการเงนิ
รวมแลว้) 

  
   

รายไดค้า่ธรรมเนียมการ
จดัการรบั 

- - 15,70
3 

15,02
3 

ตามราคาทีร่ะบุไวใ้น
สญัญา 

รายไดค้า่เชา่และคา่บรกิาร
รบั 

- - 25,43
4 

30,32
2 

ตามราคาทีร่ะบุไวใ้น
สญัญา 

รายไดค้า่บรกิาร
สาธารณูปโภค 

- - 1,438 2,533 
ตามทีต่กลงรว่มกนั 

รายการธุรกจิกบัการรว่ม
คา้ 

    
 

รายไดจ้ากการขายอปุกรณ์
การศกึษา 

46 12 - - ตน้ทุนบวกกาํไรสว่น
เพิม่ 

รายไดจ้ากคา่ธรรมเนียมการ
จดัการรบั 

384 299 384 299 ตามราคาทีร่ะบุไวใ้น
สญัญา 

รายการธุรกจิกบักจิการที่
เกีย่วขอ้งกนั 

    
 

ซ ือ้อปุกรณ ์ - 80 - - ราคาตลาด 
ดอกเบีย้จา่ย - 78 - 78 ตามอตัราทีร่ะบไุวใ้น

สญัญา 

 ยอดคงคา้งระหว่างบรษิทัฯ บรษิทัย่อย และบุคคลหรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มรีายละเอยีดดงันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

 2562 2561 2562 2561 
ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ืน่ - กจิการ

ทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 6) 
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   บรษิทัยอ่ย - - 1,765 13,036 
   การรว่มคา้ 384 424 384 378 
รวมลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่ - กจิการที่
เกีย่วขอ้งกนั   

384 424 2,149 13,414 

เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่ - 
กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั (หมายเหตุ 
13) 

    

   บรษิทัยอ่ย - - 2,498 3,530 
   การรว่มคา้ - 521 - 522 
รวมเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่ - กจิการ
ทีเ่กีย่วขอ้งกนั   

- 521 2,498 4,052 
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 คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

 ในระหว่างงวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2562 และ 2561 บรษิทัฯ
และบรษิัทย่อยมีค่าใชจ้่ายผลประโยชนพ์นักงานที่ใหแ้ก่กรรมการและ
ผูบ้รหิารสําคญั ดงัตอ่ไปนี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
 สําหรบังวดสามเดอืน              

สิน้สุดวนัที ่31 
มนีาคม 

สําหรบังวดสามเดอืน     
สิน้สุดวนัที ่31 

มนีาคม 
 2562 2561 2562 2561 
ผลประโยชนร์ะยะสัน้ 10,493 11,869 5,553 4,993 
ผลประโยชนห์ลงัออกจาก
งาน 

724 619 507 434 

รวม 11,217 12,488 6,060 5,427 

5. เงินลงทุนช ัว่คราว 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
 31 

มนีาคม 
2562 

31 
ธนัวาคม 
2561 

31 
มนีาคม 
2562 

31 
ธนัวาคม 
2561 

เงนิฝากประจาํทีม่อีายุเกนิ
กว่า           3 เดอืน แต่
ไม่เกนิ 1 ปี 562,000 516,380 312,000 259,000 

รวม 562,000 516,380 312,000 259,000 

 ณ วนัที ่31 มีนาคม 2562 เงินฝากประจํามีอตัราดอกเบีย้ 1.65 ถงึ 1.80 
ตอ่ปี (31 ธนัวาคม 2561: 1.65 และ 1.80 ตอ่ปี) 
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6. ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ืน่ 
(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

 

31 
มนีาคม 
2562 

31 
ธนัวาคม 
2561 

31 
มนีาคม 
2562 

31 
ธนัวาคม 
2561 

ลูกหนี้การคา้ - กิจการที่ไม่
เกีย่วขอ้งกนั 

    

อ ายุ ห นี้ค งค ้า ง นับ จ ากวัน ที่ ถึ ง
กาํหนดชาํระ 

    

ยงัไม่ถงึกาํหนดชาํระ 1,038 1,662 - - 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกนิ 3 เดอืน  68,740 34,804 - - 
   3 - 6 เดอืน 1,931 1,149 - - 
   6 - 12 เดอืน 1,314 2,028 - - 
   มากกวา่ 12 เดอืน 272 130 - - 
รวม 73,295 39,773 - - 
หกั: คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู (1,956) (2,453) - - 
ลู กห นี้ก า รค ้า  -  กิจ กา รที่ ไ ม่
เกีย่วขอ้งกนั, สทุธ ิ

71,339 37,320 - - 

ลู ก ห นี้ ก า ร ค้า  -  กิจ ก า ร ที่
เกีย่วขอ้งกนั 

    

อ ายุ ห นี้ค งค ้า ง นับ จ ากวัน ที่ ถึ ง
กาํหนดชาํระ 

    

ยงัไม่ถงึกาํหนดชาํระ 384 364 384 364 
คา้งชาํระ     
   มากกวา่ 12 เดอืน - - 700 700 
รวม 384 364 1,084 1,064 
หกั: คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญู - - (700) (700) 
ลูกหนีก้ารคา้ - กจิการทีเ่กีย่วขอ้ง
กนั, สทุธ ิ

384 364 384 364 

ลูกหนีอ้ืน่     
ลกูหนีอ้ืน่-กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - 60 1,765 13,050 
ลูกหนี้อื่น-กิจการที่ไม่เกี่ยวขอ้ง
กนั 

1,919 283 833 109 

รวมลกูหนีอ้ืน่ 1,919 343 2,598 13,159 
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รวมลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่น - 
สทุธ ิ

73,642 38,027 2,982 13,523 
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7. สนิคา้คงเหลอื 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 
 

ราคาทุน 

รายการปรบัลดราคา
ทุน                        

ใหเ้ป็นมูลคา่สทุธทิีจ่ะ
ไดร้บั 

สนิคา้คงเหลอื   
- สทุธ ิ

 31 
มนีาคม 
2562 

31 
ธนัวาคม 
2561 

31 
มนีาคม 
2562 

31 
ธนัวาคม 
2561 

31 
มนีาคม 
2562 

31 
ธนัวาคม 
2561 

อุ ป ก ร ณ์
การศกึษา 

7,465 8,834 (1,228) (1,244) 6,237 7,590 

8. เงินลงทุนในบรษิทัย่อย 
8.1 เงินลงทุนในบร ิษัทย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มี

รายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้
(หน่วย: พนับาท) 

บรษิทั 
ทนุประเดมิ/ทนุเรยีก         

ชาํระแลว้ สดัสว่นเงนิลงทนุ ราคาทนุ 
มูลคา่ตามบญัชตีาม                 

วธิสีว่นไดเ้สยี 
 31 

มนีาคม 
2562 

31 
ธนัวาคม 
2561 

31 
มนีาคม 
2562 

31 
ธนัวาคม 
2561 

31 
มนีาคม 
2562 

31 
ธนัวาคม 
2561 

31 
มนีาคม 
2562 

31 
ธนัวาคม 
2561 

   (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)     
โรงเรยีนนานาชาติ

สงิคโปรก์รงุเทพ 
 

1,000 
 

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

สงิคโปรส์วุรรณ
ภมู ิ 13,759 1,000 100.00 100.00 13,759 1,000 7,643 - 

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

โรงเรยีนนานาชาต ิ
สงิคโปรธ์นบุร ี

337,57
5 

337,57
5 100.00 100.00 

337,57
5 

337,57
5 

381,42
1 361,876 

โรงเรยีนนานาชาติ
สงิคโปรเ์อกมยั 24,199 24,199 100.00 100.00 24,199 24,199 18,636 20,956 

รวม     377,53
3 

364,77
4 

407,70
0 382,832 

8.2 การเปลีย่นแปลงทีส่ําคญัของเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย  
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1) เมือ่วนัที ่22 กมุภาพนัธ ์2562 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทัฯมีมตใิห ้
เลิกกิจการ บรษิัท เอสไอเอสบี ธนบุร ีจํากดั เน่ืองจากบรษิัทย่อย
ดงักล่าวไม่ไดม้กีารประกอบธรุกจิใด 

2) ในระหว่างงวด บรษิัทฯไดโ้อนทรพัยส์ินไปเป็นส่วนทุนของโรงเรยีน
นานาชาตสิงิคโปร ์       สุวรรณภูม ิมูลคา่สุทธปิระมาณ 13 ลา้นบาท 
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8.3 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) เบ็ดเสรจ็ 

 ในระหว่างงวดบรษิทัฯรบัรูส้่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทนุในบรษิทั
ย่อยตามวธิสี่วนไดเ้สยีใน          งบการเงนิเฉพาะกจิการดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

ช ือ่บรษิทั 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)
จาก 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อยใน
ระหว่างงวดสามเดอืน

สิน้สุดวนัที ่                    
31 มนีาคม 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสรจ็อืน่จากเงนิลงทุน
ในบรษิทัย่อยในระหว่าง
งวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่

31 มนีาคม 

เงนิปันผลทีบ่รษิทัฯรบั
ระหว่างงวดสามเดอืน

สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
  (ปรบัปรงุ

ใหม่) 
 (ปรบัปรงุ

ใหม่) 
  

โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์
กรงุเทพ 

32,745 20,864 - - - 60,000 

โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์
สุวรรณภมู ิ

1,720 (2,159) - - - - 

บรษิทั เอสไอเอสบ ีธนบุร ี
จาํกดั 

(6) 321 - - - - 

โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์
ธนบุร ี

19,545 11,823 - - - - 

โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปรเ์อก
มยั 

(2,320) - - - - - 

รวม 51,684 30,849 - - - 60,000 

8.4 บรษิทัฯแสดงมูลค่าเงินลงทุนในบรษิัทย่อยซึง่บนัทึกโดยวิธสี่วนไดเ้สียที่มี
มูลค่าติดลบซึง่เกิดจาก     ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบรษิัทย่อย
ภายใต ้"ประมาณการหนีส้ินของเงินลงทุนในบรษิทัย่อยซึง่บนัทกึดว้ยวิธี
ส่วนไดเ้สยี" มรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
ชือ่บรษิทั งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 31 มนีาคม  31 ธนัวาคม  
 2562 2561 

โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปรก์รงุเทพ 68,845 101,590 
โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปรส์ุวรรณภูม ิ - 6,836 
บรษิทั เอสไอเอสบ ีธนบุร ีจาํกดั 86 80 
รวม 68,931 108,506 
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9. เงินลงทุนในการรว่มคา้ 

9.1 รายละเอยีดของการรว่มคา้  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ 
   มูลคา่ตามบญัช ี

กจิการทีค่วบคุม
รว่มกนั 

ลกัษณะธรุกจิ สดัสว่นเงนิลงทุน ราคาทุน ตามวธิสีว่นไดเ้สยี 

  31 
มนีาคม 
2562 

31 
ธนัวาคม 
2561 

31 
มนีาคม 
2562 

31 
ธนัวาคม 
2561 

31 
มนีาคม 
2562 

31 
ธนัวาคม 
2561 

  (รอ้ยละ) (รอ้ยละ)     
ถอืหุน้โดย
บรษิทัฯ 

       

บรษิทั เอสไอ
เอสบ ีสริ ิ
จาํกดั 

ลงทนุใน
กจิการ
โรงเรยีน
เอกชน 

50 50 65,000 65,000 50,614 50,373 

รวม    65,000 65,000 50,614 50,373 

9.2 สว่นแบง่กาํไร (ขาดทุน) 

 ในระหว่างงวดบรษิทัฯรบัรูส้่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการ
รว่มคา้ตามวิธสี่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ
ดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวมและงบการเงนิ

เฉพาะกจิการ 

บรษิทั 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทนุ) จาก
การรว่มคา้   ในระหว่างงวด

สามเดอืนสิน้สุดวนัที ่        31 
มนีาคม 

 2562 2561 
  (ปรบัปรงุใหม่) 

บรษิทั เอสไอเอสบ ีสริ ิจาํกดั 241 (1,275) 
รวม 241 (1,275) 

10. อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุน 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบญัชอีสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนสําหรบังวด
สามเดอืนสิน้สุดวนัที ่              31 มนีาคม 2562 สรปุไดด้งันี ้

(หน่วย : พนับาท) 
  งบการเงนิ 
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  เฉพาะ
กจิการ 

มูลคา่สุทธติามบญัช ี ณ วนัที ่ 1 มกราคม 
2562 

 899,460 

ซ ือ้เพิม่ระหว่างงวด - ราคาทนุ  10,998 
โอนทรพัยส์นิไปเป็นส่วนทนุของโรงเรยีน  (11,505) 
คา่เสือ่มราคาระหว่างงวด  (15,796) 
มูลคา่สุทธติามบญัช ีณ วนัที ่ 31 มนีาคม 
2562 

 883,157 

 ณ วนัที่ 31 ธนัาคม 2561 บรษิัทฯไดนํ้าอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน
มูลค่าสุทธติามบญัชจีํานวนประมาณ 618 ลา้นบาท (31 มีนาคม 2562: 
ไม่ม)ี ไปคํา้ประกนัวงเงนิสนิเชือ่ทีไ่ดร้บัจากธนาคารพาณิชย ์ซึง่บรษิทัฯได ้
ดาํเนินการปลดภาระคํา้ประกนักบัธนาคารเรยีบรอ้ยแลว้ในระหว่างงวด 

10.1 อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนใหเ้ชา่ตามสญัญา
เชา่ดาํเนินงาน 

 บรษิทัฯมสีญัญาเชา่ดําเนินงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหเ้ชา่ทีด่นิ อาคารและ
ส่วนปรบัปรุงอาคาร อายุของสัญญามีระยะเวลา 1 ถึง  3 ปี  โดย
อสงัหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทุนทีใ่หเ้ชา่ตามสญัญาเชา่ดําเนินงานดงักล่าว 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 จะกอ่ใหเ้กดิรายไดค้่า
เชา่ขัน้ตํ่าในอนาคตดงันี ้

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
   31 

มนีาคม 
2562 

31 
ธนัวาคม 
2561 

ภายใน 1 ปี   4,990 3,864 
มากกว่า 1 ปี แตไ่ม่เกนิ 3 
ปี  

  5,126 1,953 

11. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์

 รายการเปลี่ยนแปลงของบญัช ีทีด่นิ อาคารและอุปกรณส์ําหรบังวดสาม
เดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2562 สรปุไดด้งันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
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  งบการเงนิ              
 งบการเงนิ

รวม 
เฉพาะ
กจิการ 

มูลคา่สุทธติามบญัช ี ณ วนัที ่ 1 
มกราคม 2562 

1,385,912 44,067 

ซ ือ้เพิม่ระหว่างงวด - ราคาทนุ 19,359 134 
โอนทรพัยส์นิไปเป็นส่วนทนุของ
โรงเรยีน 

- (1,254) 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (6) - 
คา่เสือ่มราคาระหว่างงวด (30,015) (2,602) 
มูลคา่สุทธติามบญัช ี ณ วนัที ่ 31 
มนีาคม 2562 

1,375,250 40,345 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมียอดคงเหลือของ
ยานพาหนะ และอุปกรณซ์ึง่ไดม้าภายใตส้ญัญาเชา่การเงิน โดยมีมูลค่า
สุทธติามบญัชเีป็นจํานวนเงิน 10 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561:    11 
ลา้นบาท) (งบการเงนิเฉพาะกจิการ: ไม่ม ี(31 ธนัวาคม 2561: ไม่ม)ี) 

  

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีอาคารและอุปกรณ์
จํานวนหน่ึงซึง่ตดัค่าเสือ่มราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชี
ก่อนหกัค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรพัยด์งักล่าวมีจํานวนเงิน 81 ลา้น
บาท (31 ธนัวาคม 2561: 78 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกจิการ: 56 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 59 ลา้นบาท)) 

 ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยไดนํ้าทีด่นิ อาคารและ
อุปกรณมู์ลค่าสุทธติามบญัชจีํานวนประมาณ 853 ลา้นบาท (31 มนีาคม 
2562: ไม่ม)ี (งบการเงนิเฉพาะกจิการ: ไม่ม ี                                   (31 
มีนาคม 2562: ไม่มี)) ไปคํา้ประกนัวงเงินสินเชือ่ที่ไดร้บัจากสถาบัน
การเงิน ซึง่บรษิทัฯและ    บรษิทัย่อยไดด้ําเนินการปลดภาระคํา้ประกนักบั
ธนาคารเรยีบรอ้ยแลว้ในระหว่างงวด 

12. สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบญัชสีินทรพัยไ์ม่มีตวัตนสําหรบังวดสามเดือน
สิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 2562 สรปุไดด้งันี ้

(หน่วย: พนับาท) 
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  งบการเงนิ              
 งบการเงนิ

รวม 
เฉพาะ
กจิการ 

มูลคา่สุทธติามบญัช ี ณ วนัที ่ 1 
มกราคม 2562 

1,698 1,589 

คา่ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด (150) (143) 
มูลคา่สุทธติามบญัช ี ณ วนัที ่ 31 
มนีาคม 2562 

1,548 1,446 

13. เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 
 31 

มนีาคม 
2562 

31 
ธนัวาคม 
2561 

31 
มนีาคม 
2562 

31 
ธนัวาคม 
2561 

เจา้หนี้การคา้ - กจิการที่ไม่
เกีย่วขอ้งกนั 

7,200 3,557 - 77 

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

- 521 2,498 4,052 

เ จ ้าห นี้อื่น  - กิจการที่ ไ ม่
เกีย่วขอ้งกนั 

3,912 3,320 109 51 

คา่ใชจ้า่ยคา้งจา่ย 38,583 21,520 7,382 5,941 
รวม 49,695 28,918 9,989 10,121 
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14. ภาษเีงินได ้
 คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษีเงนิไดส้ําหรบังวดสามเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีาคม 

2562 และ 2561 สรุปไดด้งันี ้
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
 สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 มนีาคม 
 2562 2561 2562 2561 
ภาษเีงินไดปั้จจบุนั:     
ภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลสาํหรบัปี 481 88 - - 
ภาษเีงินไดร้อการตดับญัช:ี      
ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชจีาก

การเกดิผลแตกตา่งช ัว่คราว
และการกลบัรายการผล
แตกตา่งช ัว่คราว (177) 19 (28) - 

คา่ใชจ้า่ย (รายได)้ ภาษเีงิน
ไดท้ีแ่สดงอยูใ่นงบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสรจ็ 304 107 (28) - 

ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรษัฎากร ว่าดว้ยการ
ยกเวน้รษัฎากร ฉบบัที่ 588 ใหย้กเวน้ภาษีเงินไดส้ําหรบัเงินไดใ้หก้บั
บรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิตบิุคคล ดงัตอ่ไปนี ้

1) กําไรสุทธทิีไ่ดร้บัจากกจิการโรงเรยีนเอกชนทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายว่า
ดว้ยโรงเรยีนเอกชน แต่       ไม่รวมถึงกําไรสุทธิที่ไดจ้ากกกิจการ
โรงเรยีนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวชิาทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าดว้ย
โรงเรยีนเอกชน 

2) เงินปันผลหรอืส่วนแบ่งของกําไรทีไ่ดจ้ากกําไรสุทธขิองบรษิทัหรอืหา้ง
หุน้ส่วนนิตบิุคคลทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคลตาม (1) 

 การบญัญตัพิระราชกฤษฎกีาฉบบัดงักล่าวขา้งตน้มีวตัถุประสงคเ์พื่อการ
ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใหก้ ับบรษิัทหรอืหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลที่
ประกอบกจิการโรงเรยีนเอกชนเพื่อส่งเสรมิใหภ้าคเอกชนเขา้รว่มพฒันา
การศกึษาของชาต ิ 

 ตามพระราชบญัญตัิโรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 24 กําหนดให ้
กิจการโรงเรยีนเป็นนิติบุคคลนับแต่ว ันที่ไดร้บัใบอนุญาตและใหผู้ร้บั
ใบอนุญาตเป็นผูแ้ทนของนิตบิุคคลโรงเรยีน  
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 ตามพระราชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 48 กาํหนดใหร้ฐั
พึงใหก้ารอุดหนุนและส่งเสรมิโรงเรยีนในระบบ โดยเฉพาะในเร ื่อง
ดงัต่อไปนี ้ “(4) ลดหย่อนหรอืยกเวน้เงินภาษีเงินไดข้องผูร้บัใบอนุญาต 
ตามทีก่าํหนดในประมวลรษัฎากร”  

  

วตัถุประสงคห์ลกัประการหน่ึงในการบญัญตัิพระราชบญัญตัิโรงเรยีน
เอกชน พ.ศ. 2550 คอื กาํหนดหลกัการบรหิารและการจดัการศกึษาของ
โรงเรยีนเอกชนใหม้ฐีานะเป็นนิตบิุคคลและมคีณะกรรมการบรหิาร เพือ่ทํา
หนา้ทีบ่รหิารและจดัการศึกษาโรงเรยีนเอกชนใหม้ีความเป็นอสิระโดยมี
การกํากับ ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เชน่เดียวกบัสถานศึกษาของรฐั นอกจากนี้ เพื่อใหเ้อกชนมีส่วนรว่มใน
การจดัการศกึษา โดยรฐัพรอ้มใหก้ารสนับสนุนดา้นเงินอุดหนุน และสทิธิ
ประโยชน์อย่างอื่นรวมทั้งส่งเสรมิและสนับสนุนดา้นวิชาการ ใหแ้ก่
สถานศกึษาของเอกชน 

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

 ในระหว่างปี 2561 กรมสรรพากรไดม้ีการตอบขอ้หารอืใหแ้ก่บรษิัทแห่ง
หน่ึงทีไ่ดร้บัใบอนุญาตจดัตัง้โรงเรยีนเอกชนว่า การทีโ่รงเรยีนไดจ้ดัสรร
ผลตอบแทนทีไ่ดจ้ากการดําเนินการของโรงเรยีนใหแ้กบ่รษิทัในฐานะผูร้บั
ใบอนุญาตเป็นการจ่ายเงินเพื่อตอบแทนการที่บรษิัทในฐานะผูไ้ดร้บั
ใบอนุญาตจดัตัง้โรงเรยีน ถอืเป็นเงนิไดท้ีม่ีนัยทีอ่าจทําใหผู้ร้บัใบอนุญาต
จดัตัง้โรงเรยีนไม่ไดร้บัยกเวน้ภาษี    เงนิไดนิ้ตบิุคคล 

 ดว้ยเหตุดงักล่าวฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯไดเ้ขา้รว่มหารอืถงึแนวทางปฎบิตัิ
กบัเจา้หน้าที่ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้งในวนัที่ 7 พฤศจิกายน 
2561 เพื่อทําความเขา้ใจเกีย่วกบัการจดัเก็บภาษีจากบรษิัท           ผู ้
ไดร้บัอนุญาตใหป้ระกอบกจิการโรงเรยีนเอกชน เจา้หนา้ทีฯ่ ไดช้ ีแ้จงว่า
พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการยกเวน้
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รษัฎากร ฉบบัที ่588 บญัญตัใิหย้กเวน้ภาษีเงนิไดส้ําหรบัเงนิไดนิ้ตบิุคคล
ใหก้บับรษิทัหรอืหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลสําหรบักําไรสุทธทิีบ่รษิัทหรอืหา้ง
หุน้ส่วน นิตบิุคคลไดร้บัจากกจิการโรงเรยีนเอกชนทีต่ ัง้ขึน้ตามกฎหมาย
ว่าดว้ยโรงเรยีนเอกชนซึง่เป็นไปตามมาตรา 48 (4) ของพระราชบญัญตัิ
โรงเรยีนเอกชนในการยกเวน้ภาษีเงนิไดข้องผูร้บัใบอนุญาต                ฝ่าย
บรหิารของบรษิทัฯจงึเช ือ่ว่าผลตอบแทนซึง่จดัสรรจากกาํไรสุทธแิละกําไร
สะสมจากโรงเรยีนใหก้บับรษิทัฯ และบรษิทัฯไดร้บั ไดร้บัการยกเวน้ภาษี
เงนิไดนิ้ตบิุคคลภายใตบ้ทบญัญตัแิห่งพระราชกฤษฎกีาออกตามความใน
ประมวลรษัฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รษัฎากร ฉบบัที ่588  
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15.  กาํไรตอ่หุน้        

กาํไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสุทธสิําหรบังวด (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น) ดว้ยจํานวนถวัเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้สามัญที่
ออกจําหน่ายอยู่ในระหว่างงวด โดยบรษิทัฯไดป้รบัจํานวนหุน้สามญัตาม
สดัส่วนทีเ่ปลีย่นไปของจํานวนหุน้สามญัทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงมูลค่า
หุน้ทีต่ราไวจ้ากมูลคา่หุน้ละ 10 บาท เป็นมูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท ซึง่บรษิทั
ฯไดป้รบัปรงุจาํนวนหุน้สามญัโดยถอืเสมอืนว่าการแตกหุน้ไดเ้กดิขึน้ตัง้แต่
วนัเร ิม่ตน้ของงวดแรกทีเ่สนอรายงาน 

กาํไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐานแสดงการคาํนวณไดด้งันี ้

 สาํหรบังวดสามเดอืนสิน้สดุวนัที ่31 
มนีาคม 

 
งบการเงนิรวม 

งบการเงนิเฉพาะ
กจิการ 

 2562 2561 2562 2561 
  (ปรบัปรงุ

ใหม่) 
 (ปรบัปรงุ

ใหม่) 
กาํไรสาํหรบังวด (พนับาท) 42,45

8 
22,88

9 
42,45

8 
22,88

9 
จํานวนหุน้สามญัถวัเฉลีย่ถ่วงนํา้หนัก 
(พนัหุน้) 

940,0
00 

500,0
00 

940,0
00 

500,0
00 

กาํไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท/หุน้) 0.05 0.05 0.05 0.05 

16. สว่นงานดาํเนินงาน 

 บรษิทัฯและบรษิทัย่อยดําเนินธุรกจิหลกัในส่วนงานดําเนินงานทีร่ายงาน
เพียงส่วนงานเดยีว คอื ธุรกจิโรงเรยีนนานาชาต ิและดําเนินธุรกจิในเขต
ภูมิศาสตรเ์ดียว คือ ประเทศไทย บรษิัทฯและบรษิัทย่อยประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรอืขาดทุนจากการ
ดําเนินงานซึง่วดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัที่ใชใ้นการวดักําไรหรอื
ขาดทุนจากการดําเนินงานและสินทรพัยร์วมใน    งบการเงิน ดงัน้ัน 
รายได ้กําไรจากการดําเนินงาน และสนิทรพัยท์ีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ จงึ
ถอืเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมศิาสตรแ์ลว้ 

17. ภาระผูกพนัและหนีส้นิทีอ่าจเกดิขึน้ 
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17.1 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสญัญาเชา่ดาํเนินงานและบรกิาร 

 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยไดท้ําสญัญาเชา่ที่ดิน สํานักงานและอุปกรณแ์ละ
สญัญาบรกิาร อายุของสญัญามรีะยะเวลาตัง้แต ่1 ถงึ 30 ปี  
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บรษิทัฯและบรษิทัย่อยมจีาํนวนเงนิขัน้ตํ่าทีต่อ้งจา่ยในอนาคตทัง้สิน้ภายใต ้
สญัญาขา้งตน้ ดงันี ้

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

กจิการ 

 

31 
มนีาคม 
2562 

31 
ธนัวาคม  
2561 

31 
มนีาคม 
2562 

31 
ธนัวาคม  
2561 

       ภายใน 1 ปี 50,580 43,125 6,468 21,149 
       มากกว่า 1 ปี แตไ่ม่เกนิ 
30 ปี 

775,30
6 

692,50
4 

29,964 637,00
3 

17.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัรายจา่ยฝ่ายทุน 

  ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยมีภาระผูกพนัรายจ่าย
ฝ่ายทุนซึง่ส่วนใหญ่เกี่ยวเน่ืองกบัการก่อสรา้งอาคารและส่วนปรบัปรุง
อาคารจาํนวน 4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 4.4 ลา้นบาท) (งบการเงนิ
เฉพาะกจิการ: ไม่ม ี(31 ธนัวาคม 2561: 2.4 ลา้นบาท)) 

17.3 การคํา้ประกนั 

  ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 บรษิัทฯและบรษิทัย่อยมีหนังสือคํา้ประกนัซึง่
ออกโดยธนาคารในนาม   บรษิทัฯเหลอือยู่เป็นจํานวนเงิน 1.37 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2561: 1.37 ลา้นบาท) (งบการเงนิเฉพาะกจิการ: 1.37 ลา้น
บาท (31 ธนัวาคม 2561: 1.37 ลา้นบาท)) ซึง่เกีย่วเน่ืองกบัภาระผูกพนั
ทางปฏบิตับิางประการตามปกตธิุรกจิของบรษิทัฯ ซึง่ประกอบดว้ยหนังสอื
คํา้ประกนัเพือ่คํา้ประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอืน่ๆ  

18. การวดัมูลคา่ยุตธิรรมของเครือ่งมอืทางการเงิน 

 บรษิัทฯและบรษิัทย่อยใชว้ิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรพัยแ์ละหนี้สินซึง่มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวขอ้ง
กาํหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุตธิรรม ยกเวน้ในกรณีทีไ่ม่มตีลาดทีม่ี
สภาพคล่อง หรอืไม่สามารถหาราคาเสนอซือ้ขายในตลาดทีม่สีภาพคล่อง
ได ้บรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะใชว้ธิรีาคาทุนหรอืวิธรีายไดใ้นการวดัมูลค่า
ยุตธิรรมของสนิทรพัยแ์ละหนีส้นิดงักล่าวแทน 
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 ลําดบัช ัน้ของมูลคา่ยุตธิรรม 

 ในการนําเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้ง
พยายามใชข้อ้มูลทีส่ามารถสงัเกตไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิที่
จะวดัมูลค่ายุติธรรมน้ันใหม้ากที่สุด มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัที ่13 เร ือ่ง การวดัมูลคา่ยุตธิรรม กาํหนดลําดบัช ัน้ของมูลคา่ยุตธิรรม
ออกเป็นสามระดับตามประเภทของขอ้มูลที่นํามาใชใ้นการวัดมูลค่า
ยุตธิรรม ดงันี ้
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ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซือ้ขายของสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิอย่างเดยีวกนั
ในตลาดทีม่สีภาพคล่อง 

ระดบั 2  ใชข้อ้มูลอืน่ทีส่ามารถสงัเกตไดข้องสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิ ไม่ว่าจะ
เป็นขอ้มูลทางตรงหรอืทางออ้ม 

ระดบั 3   ใชข้อ้มูลทีไ่ม่สามารถสงัเกตได ้เชน่ ขอ้มูลเกีย่วกบักระแสเงนิใน
อนาคตทีก่จิการประมาณขึน้  

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดบัช ัน้ของมูลค่า
ยุตธิรรม 

19.  เหตุการณภ์ายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

19.1 การแกไ้ขกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัอตัราคา่ชดเชยกรณีเลกิจา้ง 

  เมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที่ 7) 
พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงใน              ราชกจิจานุเบกษา ซึง่ไดก้ําหนด
อตัราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรบัลูกจา้งซึง่ทํางาน
ตดิต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไปใหม้สีทิธไิดร้บัค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัรา
สุดทา้ย 400 วนั กฎหมายดงักล่าวจะมผีลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่5 พฤษภาคม 
2562 เป็นตน้ไป การเปลีย่นแปลงดงักล่าวถอืเป็นการแกไ้ขโครงการสําหรบั
โครงการผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน และมผีลกระทบใหบ้รษิทัฯและบรษิทั
ย่อยมีหนีส้นิสํารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงานเพิ่มขึน้ 1 ลา้นบาท 
(เฉพาะของบร ิษัทฯ: 0.1 ลา้นบาท) บร ิษัทฯและบร ิษัทย่อยจะบันทึก
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวโดยรบัรูต้น้ทุนบรกิารในอดีตเป็น
คา่ใชจ้่ายทนัทใีนงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ของงวดทีก่ฎหมายมผีลบงัคบัใช ้
คอืไตรมาสทีส่องของปี 2562  

19.2 เมือ่วนัที ่18 เมษายน 2562 ทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2562 มมีติ
อนุมตักิารนําทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 21.7 ลา้นบาท และส่วนเกนิ
มูลค่าหุน้จํานวน 49.3 ลา้นบาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบรษิทัฯ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 71 ลา้นบาท  

20. การอนุมตังิบการเงินระหวา่งกาล 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้ไดร้บัอนุมตัิใหอ้อกโดยกรรมการผูร้บัมอบ
อาํนาจของบรษิทัฯเมือ่วนัที ่                         10 พฤษภาคม 2562 
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