
 

บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย 

รำยงำนกำรสอบทำน และ งบกำรเงนิรวมระหวำ่งกำล 

ส ำหรบังวดสำมเดอืนและหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 

มถินุำยน 2562 



 

รายงานการสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลโดยผูส้อบบญัชรีบั

อนุญาต  

เสนอตอ่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงนิรวม ณ วนัที ่30 มถินุำยน 2562 งบ

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสรจ็รวมส ำหรบังวดสำมเดอืนและหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั งบ

แสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้รวมและงบกระแส       เงนิสดรวมส ำหรบั

งวดหกเดอืนสิน้สุดวนัเดยีวกนั และหมำยเหตปุระกอบงบกำรเงนิรวมแบบย่อของ

บรษิทั       เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัย่อย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำง

กำรเงนิเฉพำะกจิกำรของบรษิทั             เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเชน่กนั 

ซึง่ผูบ้รหิำรของกจิกำรเป็นผูร้บัผดิชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงนิ

ระหว่ำงกำลเหล่ำนีต้ำมมำตรฐำนกำรบญัช ีฉบบัที ่34 เร ือ่ง กำรรำยงำนทำง

กำรเงนิระหว่ำงกำล      ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูร้บัผดิชอบในกำรใหข้อ้สรปุเกีย่วกบั

ขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏบิตังิำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร ือ่ง กำร

สอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญำตของกจิกำร กำร

สอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ธิกีำรสอบถำมบุคลำกร ซึง่ส่วนใหญ่เป็น

ผูร้บัผดิชอบดำ้นกำรเงนิและบญัชแีละกำรวเิครำะหเ์ปรยีบเทยีบและวธิกีำรสอบทำน

อืน่ กำรสอบทำนนีม้ขีอบเขตจ ำกดักว่ำกำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัช ี

ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำมเชือ่มั่นว่ำจะพบเร ือ่งทีม่นัียส ำคญัทัง้หมดซึง่อำจ

พบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงัน้ันขำ้พเจำ้จงึไม่ไดแ้สดงควำมเห็นตอ่ขอ้มูลทำง

กำรเงนิระหว่ำงกำลทีส่อบทำน 

ขอ้สรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบสิง่ทีเ่ป็นเหตใุหเ้ช ือ่ว่ำขอ้มูลทำงกำรเงนิระหว่ำงกำลดงักล่ำวไม่ได ้

จดัท ำขึน้ตำมมำตรฐำนกำรบญัชฉีบบัที ่34 เร ือ่ง กำรรำยงำนทำงกำรเงนิระหว่ำง

กำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  



 

รุง้นภำ  เลศิสุวรรณกลุ 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญำต เลขทะเบยีน 3516 

บรษิทั ส ำนักงำน อวีำย จ ำกดั 

กรงุเทพฯ: 14 สงิหำคม 2562 



บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่30 มถินุำยน 2562

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 30 มถิุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 มถิุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

สนิทรพัย์

สนิทรพัยห์มนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด 431,993     367,329     82,137       129,204     

เงนิลงทนุชั่วคราว 5 794,000     516,380     325,000     259,000     

ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อืน่ 6 156,805     38,027       1,485         13,523       

สนิคา้คงเหลอื 7 6,039         7,590         -                -                

สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 10,067       12,733       1,570         4,463         

รวมสนิทรพัยห์มนุเวยีน 1,398,904  942,059     410,192     406,190     

สนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน

เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนั 1,368         1,368         1,368         1,368         

เงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ยซึง่บันทกึโดยวธิสีว่นไดเ้สยี 8 -                -                1,198,060  382,832     

เงนิลงทนุในการรว่มคา้ซึง่บันทกึโดยวธิสีว่นไดเ้สยี 9 50,593       50,373       50,593       50,373       

อสงัหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ 10 -                -                21,522       899,460     

ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ 11 1,349,553  1,385,912  18,369       44,067       

สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน 12 1,411         1,698         1,301         1,589         

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ 52,211       43,897       26,872       24,235       

รวมสนิทรพัยไ์มห่มนุเวยีน 1,455,136  1,483,248  1,318,085  1,403,924  

รวมสนิทรพัย์ 2,854,040  2,425,307  1,728,277  1,810,114  

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

งบการเงนิเฉพาะกจิการงบการเงนิรวม



บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ตอ่)

ณ วนัที ่30 มถินุำยน 2562

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 30 มถิุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 มถิุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561

(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยังไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)

แตส่อบทานแลว้) แตส่อบทานแลว้)

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้

หนีส้นิหมนุเวยีน

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อืน่ 13 56,894       28,918       12,580       10,121       

รายไดร้อการรับรูท้ีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 709,926     470,693     -                -                

หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิทีถ่งึก าหนด

   ช าระภายในหนึง่ปี 2,170         3,379         64              442            

เงนิมัดจ าคา่เลา่เรยีนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 15,510       14,880       -                -                

ภาษีเงนิไดค้า้งจา่ย 1,298         437            -                -                

หนี้สนิหมนุเวยีนอืน่ 13,544       5,392         10,720       1,625         

รวมหนีส้นิหมนุเวยีน 799,342     523,699     23,364       12,188       

หนิส้นิไมห่มนุเวยีน     

รายไดร้อการรับรู ้ 189,398     142,489     -                -                

หนี้สนิตามสญัญาเชา่การเงนิ 547            1,424         -                -                

เงนิมัดจ าคา่เลา่เรยีน 60,240       55,020       -                -                

ประมาณการตน้ทนุในการรือ้ถอน 14,027       13,810       2,150         13,810       

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 14 20,114       17,093       7,664         6,940         

หนี้สนิภาษีเงนิไดร้อตัดบัญชี 1,225         1,391         214            198            

ประมาณการหนี้สนิของเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย

   ซึง่บันทกึโดยวธิสีว่นไดเ้สยี 8 -                -                -                108,506     

หนี้สนิไมห่มนุเวยีนอืน่ 76,629       72,363       2,367         70,454       

รวมหนีส้นิไมห่มนุเวยีน 362,180     303,590     12,395       199,908     

รวมหนีส้นิ 1,161,522  827,289     35,759       212,096     

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ตอ่)

ณ วนัที ่30 มถินุำยน 2562

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 30 มถิุนายน 2562 31 ธันวาคม 2561 30 มถิุนายน 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     

   ทนุทีอ่อกและเรยีกช าระ

      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 15 1,127,018  1,176,311  1,127,018  1,176,311  

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม 

   จัดสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 15 -                21,720       -                21,720       

   ยงัไมไ่ดจั้ดสรร 94,500       (71,013)      94,500       (71,013)      

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 1,692,518  1,598,018  1,692,518  1,598,018  

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย -                -                -                -                

รวมสว่นของผูถ้อืหุน้ 1,692,518  1,598,018  1,692,518  1,598,018  

รวมหนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 2,854,040  2,425,307  1,728,277  1,810,114  

-             -                -             -                

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ

ส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุำยน 2562

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ก ำไรขำดทนุ:

รำยได้

รายไดค้า่ธรรมเนียมทางการศกึษาและบรกิาร 3 261,591      220,901      -                  -                  

รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 3 -                  -                  17,502        45,666        

รายไดจ้ากการขายอปุกรณ์การศกึษา 3 1,766          2,022          -                  -                  

รายไดอ้ืน่ 3 9,036          4,000          1,875          1,758          

รวมรำยได้ 272,393      226,923      19,377        47,424        

คำ่ใชจ้ำ่ย

ตน้ทนุทางการศกึษาและบรกิาร 155,924      139,801      -                  -                  

ตน้ทนุคา่เชา่และบรกิาร -                  -                  14,530        41,482        

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 62,351        53,924        3,469          4,688          

คา่ใชจ้า่ยอืน่ 17               3                 8                 2                 

รวมคำ่ใชจ้ำ่ย 218,292      193,728      18,007        46,172        

ก ำไรกอ่นสว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงนิลงทนุตำมวธิสีว่นไดเ้สยี

   คำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ และคำ่ใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได้ 54,101        33,195        1,370          1,252          

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไดเ้สยี8, 9 (21)              (1,126)         50,754        29,212        

ก ำไรกอ่นคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิและคำ่ใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได้ 54,080        32,069        52,124        30,464        

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (1,191)         (10,816)       (38)              (9,511)         

ก ำไรกอ่นคำ่ใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได้ 52,889        21,253        52,086        20,953        

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ 16 (847)            (453)            (44)              (153)            

ก ำไรส ำหรบังวด 52,042        20,800        52,042        20,800        

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอืน่:

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด -                  -                  -                  -                  

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรบังวด 52,042        20,800        52,042        20,800        

กำรแบง่ปนัก ำไร 

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 52,042        20,800        52,042        20,800        

สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย -                  -                  

52,042        20,800        

กำรแบง่ปนัก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวม

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 52,042        20,800        52,042        20,800        

สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย -                  -                  

52,042        20,800        

ก ำไรตอ่หุน้ 17

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน

   ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ (บาทตอ่หุน้) 0.06 0.04 0.06 0.04

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย

งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุำยน 2562

(หน่วย: พันบาท)

หมายเหตุ 2562 2561 2562 2561

ก ำไรขำดทนุ:

รำยได้

รายไดค้า่ธรรมเนียมทางการศกึษาและบรกิาร 3 520,289      442,177      -                  -                  

รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 3 -                  -                  59,024        91,309        

รายไดจ้ากการขายอปุกรณ์การศกึษา 3 4,063          3,936          -                  -                  

รายไดอ้ืน่ 3 16,679        6,867          5,155          4,972          

รวมรำยได้ 541,031      452,980      64,179        96,281        

คำ่ใชจ้ำ่ย

ตน้ทนุทางการศกึษาและบรกิาร 307,100      280,071      -                  -                  

ตน้ทนุคา่เชา่และบรกิาร -                  -                  51,962        82,754        

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 136,686      108,478      20,207        12,402        

คา่ใชจ้า่ยอืน่ 23               3                 8                 2                 

รวมคำ่ใชจ้ำ่ย 443,809      388,552      72,177        95,158        

ก ำไร (ขำดทนุ) กอ่นสว่นแบง่ก ำไร (ขำดทนุ) จำกเงนิลงทนุตำมวธิสีว่นไดเ้สยี

   คำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิ และคำ่ใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได้ 97,222        64,428        (7,998)         1,123          

สว่นแบง่ก าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไดเ้สยี8, 9 220             (2,400)         102,679      58,787        

ก ำไรกอ่นคำ่ใชจ้ำ่ยทำงกำรเงนิและคำ่ใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได้ 97,442        62,028        94,681        59,910        

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ (1,791)         (17,778)       (165)            (16,067)       

ก ำไรกอ่นคำ่ใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได้ 95,651        44,250        94,516        43,843        

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได ้ 16 (1,151)         (560)            (16)              (153)            

ก ำไรส ำหรบังวด 94,500        43,690        94,500        43,690        

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จอืน่:

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด -                  -                  -                  -                  

ก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวมส ำหรบังวด 94,500        43,690        94,500        43,690        

กำรแบง่ปนัก ำไร 

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 94,500        43,690        94,500        43,690        

สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย -                  -                  

94,500        43,690        

กำรแบง่ปนัก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จรวม

สว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 94,500        43,690        94,500        43,690        

สว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบรษัิทยอ่ย -                  -                  

94,500        43,690        

ก ำไรตอ่หุน้ 17

ก าไรตอ่หุน้ขัน้พืน้ฐาน

   ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ (บาทตอ่หุน้) 0.10 0.08 0.10 0.08

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุำยน 2562

(หน่วย: พันบาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน

ก าไรกอ่นภาษี 95,651        44,250        94,516        43,843        

รายการปรับกระทบยอดก าไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษี

   เป็นเงนิสดรับ (จา่ย) จากกจิกรรมด าเนนิงาน

   คา่เสือ่มราคาและคา่ตัดจ าหน่าย 61,745        56,923        20,077        41,048        

   คา่เผือ่หนีส้งสัยจะสญู (โอนกลับ) 873             (652)            (700)            85               

   การปรับลดสนิคา้คงเหลอืเป็นมลูคา่สทุธทิีจ่ะไดรั้บ (โอนกลับ) 739             1,221          -                  -                  

   ขาดทนุ (ก าไร) จากการจ าหน่ายอปุกรณ์ (183)            3                 8                 2                 

   ก าไรจากการปรับมลูคา่เงนิลงทนุระยะสัน้ -                  (98)              -                  (13)              

   ก าไรจากการขายเงนิลงทนุระยะสัน้ -                  (147)            -                  -                  

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 3,021          1,989          724             728             

   ดอกเบีย้รับ (7,011)         (291)            (3,106)         (94)              

   สว่นแบง่ขาดทนุ (ก าไร) จากเงนิลงทนุตามวธิสีว่นไดเ้สยี (220)            2,400          (102,679)     (58,787)       

   คา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้ 107             15,873        9                 15,766        

ก าไรจากการด าเนนิงานกอ่นการเปลีย่นแปลง

   ในสนิทรัพยแ์ละหนีส้นิด าเนนิงาน 154,722      121,471      8,849          42,578        

สนิทรัพยด์ าเนนิงาน (เพิม่ข ึน้) ลดลง 

   ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ ืน่ (119,651)     (85,462)       12,738        (3,915)         

   สนิคา้คงเหลอื 812             (1,602)         -                  -                  

   สนิทรัพยห์มนุเวยีนอืน่ 4,493          1,455          3,422          1,146          

   สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีนอืน่ (5,977)         689             (6,478)         661             

หนีส้นิด าเนนิงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)

   เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ ืน่ 25,561        25,302        798             (73,381)       

   รายไดร้อการรับรู ้ 286,142      289,726      -                  -                  

   หนีส้นิหมนุเวยีนอืน่ 8,782          4,059          9,095          (384)            

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานจา่ย -                  (720)            -                  (480)            

   หนีส้นิไมห่มนุเวยีนอืน่    9,703          (2,271)         2,108          (4,223)         

เงนิสดจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนนิงาน 364,587      352,647      30,532        (37,998)       

   เงนิสดจา่ยดอกเบีย้ (107)            (15,657)       (9)                (15,550)       

   เงนิสดจา่ยภาษีเงนิได ้ (2,793)         (2,653)         (2,337)         (2,459)         

เงนิสดสทุธจิำก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด ำเนนิงำน 361,687      334,337      28,186        (56,007)       

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย

งบกระแสเงนิสด (ตอ่)

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุำยน 2562

(หน่วย: พันบาท)

2562 2561 2562 2561

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทนุ

เงนิลงทนุชัว่คราวเพิม่ขึน้ (277,620)     -                  (66,000)       -                  

เงนิสดรับจากการขายหน่วยลงทนุ -                  70,165        -                  -                  

เงนิสดจา่ยซือ้หน่วยลงทนุ -                  (320,000)     -                  (40,000)       

เงนิสดรับจากการจ าหน่ายอปุกรณ์ 432             -                  -                  4,648          

เงนิสดจา่ยซือ้อาคารและอปุกรณ์ (22,919)       (42,086)       (453)            (717)            

เงนิสดจา่ยซือ้สนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน (14)              -                  -                  -                  

เงนิสดจา่ยซือ้อสังหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทนุ -                  -                  (10,999)       (17,657)       

เงนิสดรับจากการขายสนิทรัพยไ์มม่ตีัวตน -                  -                  -                  55               

เงนิปันผลรับจากเงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ย -                  -                  -                  105,000      

รับดอกเบีย้ 5,184          291             2,577          94               

เงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ (294,937)     (291,630)     (74,875)       51,423        

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ

เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะสัน้ -                  300,000      -                  300,000      

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยสัน้ -                  (300,000)     -                  (300,000)     

เงนิสดรับจากเงนิกูย้มืระยะยาว -                  47,000        -                  47,000        

ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร -                  (42,000)       -                  (42,000)       

เจา้หนีส้ัญญาเชา่ทางการเงนิ (2,086)         2,007          (378)            (410)            

เงนิสดรับจากการเพิม่ทนุ -                  90,000        -                  90,000        

จา่ยเงนิปันผล -                  (90,000)       -                  (90,000)       

เงนิสดสทุธจิำกกจิกรรมจดัหำเงนิ (2,086)         7,007          (378)            4,590          

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดเพิม่ข ึน้ (ลดลง) สทุธิ 64,664        49,714        (47,067)       6                 

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี 367,329      75,637        129,204      27,183        

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงนิสดปลำยปี 431,993      125,351      82,137        27,189        

-                  -                  

ขอ้มลูกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ

รายการทีไ่มใ่ชเ่งนิสด

   เจา้หนีอ้ ืน่เพิม่ข ึน้ (ลดลง) จากการซือ้สนิทรัพย์ 2,415          (12,106)       1,661          (12,981)       

   โอนทรัพยส์นิไปเป็นสว่นทนุของโรงเรยีน -                  -                  821,274      2,334          

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุำยน 2562

(หน่วย: พันบาท)

สว่นของผูม้ี

รวม สว่นไดเ้สยีทีไ่มม่ี

ทนุเรอืนหุน้ทีอ่อก สว่นเกนิมลูคา่ สว่นเกนิมลูคา่ จัดสรรแลว้ สว่นของผูถ้อืหุน้ อ านาจควบคมุ รวม

และเรยีกช าระ หุน้บรุมิสทิธิ หุน้สามัญ ส ารองตามกฎหมาย ยังไมไ่ดจั้ดสรร ของบรษัิทฯ ของบรษัิทยอ่ย สว่นของผูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 250,000       1,000           -                  16,400         (80,297)       187,103           -                  187,103       

ก าไรส าหรับงวด -                   -                  -                  -                  43,690         43,690             -                  43,690         

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด -                   -                  -                  -                  -                  -                      -                  -                  

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                   -                  -                  -                  43,690         43,690             -                  43,690         

เงนิปันผลจา่ย (หมายเหต ุ19) - -                  -                  -                  (90,000)       (90,000)           -                  (90,000)       

ออกหุน้สามญัเพิม่ทนุ 90,000         -                  -                  -                  -                  90,000             -                  90,000         

ส ารองตามกฎหมาย -                   -                  -                  5,320           (5,320)         -                      -                  -                  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถินุำยน 2561 340,000       1,000           -                  21,720         (131,927)     230,793           -                  230,793       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 470,000       1,000           1,176,311    21,720         (71,013)       1,598,018        -                  1,598,018    

ก าไรส าหรับงวด -                   -                  -                  -                  94,500         94,500             -                  94,500         

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด -                   -                  -                  -                  -                  -                      -                  -                  

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                   -                  -                  -                  94,500         94,500             -                  94,500         

โอนส ารองตามกฎหมายและสว่นเกนิมลูคา่

   หุน้สามญัเพือ่ลดขาดทนุสะสม (หมายเหต ุ15) -                   -                  (49,293)       (21,720)       71,013         -                      -                  -                  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถินุำยน 2562 470,000       1,000           1,127,018    -                  94,500         1,692,518        -                  1,692,518    

-                   -                  -                  -                  -                  -                      -                  

-                   -                  -                  -                  -                  -                      -                  -                  

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

งบการเงนิรวม

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ



(ยังไมไ่ดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)

บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ ำกดั (มหำชน) และบรษิทัยอ่ย

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงสว่นของผูถ้อืหุน้ (ตอ่)

ส ำหรบังวดหกเดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถินุำยน 2562

(หน่วย: พันบาท)

ทนุเรอืนหุน้ทีอ่อก สว่นเกนิมลูคา่ สว่นเกนิมลูคา่ จัดสรรแลว้ รวม

และเรยีกช าระ หุน้บรุมิสทิธิ หุน้สามัญ ส ารองตามกฎหมาย ยังไมไ่ดจั้ดสรร สว่นของผูถ้อืหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2561 250,000           1,000               -                       16,400             (80,297)      187,103           

ก าไรส าหรับงวด -                       -                       -                       -                       43,690       43,690             

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด -                       -                       -                       -                       -             -                   

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                       -                       -                       -                       43,690       43,690             

เงนิปันผลจา่ย (หมายเหต ุ19) - -                       -                       -                       (90,000)      (90,000)            

ออกหุน้สามัญเพิม่ทนุ 90,000             -                       -                       -                       -             90,000             

ส ารองตามกฎหมาย -                       -                       -                       5,320               (5,320)        -                       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถินุำยน 2561 340,000           1,000               -                       21,720             (131,927)    230,793           

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกรำคม 2562 470,000           1,000               1,176,311        21,720             (71,013)      1,598,018        

ก าไรส าหรับงวด -                       -                       -                       -                       94,500       94,500             

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด -                       -                       -                       -                       -                 -                       

ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                       -                       -                       -                       94,500       94,500             

โอนส ารองตามกฎหมายและสว่นเกนิมลูคา่

   หุน้สามัญเพือ่ลดขาดทนุสะสม (หมายเหต ุ15) -                       -                       (49,293)            (21,720)            71,013       -                       

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่30 มถินุำยน 2562 470,000           1,000               1,127,018        -                       94,500       1,692,518        

-                       -                       -                       -                       -                 -                       

-                       -                       -                       -                       -                 -                       

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิเป็นสว่นหนึง่ของงบการเงนินี้

ก าไร (ขาดทนุ) สะสม

งบการเงนิเฉพาะกจิการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษทั เอสไอเอสบ ีจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มถิุนายน 2562  

1. ข้อมลูทั�วไป 

1.1 ข้อมลูทั�วไปของบริษทัฯ 

 บริษทั เอสไอเอสบี จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึ� งจัดตั� งและมีภูมิลาํเนาใน      

ประเทศไทย ที�อยู่ตามที�จดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ที�  498/12 ซอยรามคําแหง 39 (เทพลีลา 1)                   

ถนนประชาอุทิศ แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

 บริษทัฯเป็นผูรั้บใบอนุญาตให้จัดตั�งโรงเรียน “โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพฯ” ซึ� งตั�งอยู่ที� 

498/11 ซ.รามคาํแหง 39 (เทพลีลา1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร “โรงเรียน

นานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ” ซึ� งตั� งอยู่ ที�  4/5 หมู่ที�  5 ถนนหนามแดง-บางพลี ตําบลบางแก้ว                  

อาํเภอบางพลี จังหวดัสมุทรปราการ และ “โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี” ซึ� งตั� งอยู่ที�  138               

ถนนราชมนตรี แขวงคลองขวาง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และ “โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์      

เอกมยั” ซึ� งตั�งอยูที่� 154 ซอยเอกมยั 14 ถนนสุขมุวิท เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

 ตลาดหลกัทรัพยเ์อ็ม เอ ไอ ไดรั้บหุน้สามญัของบริษทัฯเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์

เอ็ม เอ ไอและเริ�มซื�อขายในวนัที� 29 พฤศจิกายน 2561 ต่อมาตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยา้ย

หลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทฯเข้าซื� อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั� งแต่วันที�                   

23 เมษายน 2562 เป็นตน้ไป 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลนี� จดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 34 เรื�อง การรายงานทางการเงิน

ระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบย่อ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง

รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 

และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลนี� จดัทาํขึ�นเพื�อให้ขอ้มูลเพิ�มเติมจากงบการเงินประจาํปีที�นาํเสนอครั� งล่าสุด 

ดงันั�นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเกี�ยวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 

เพื�อไม่ให้ข้อมูลที�นาํเสนอซํ� าซ้อนกับขอ้มูลที�ไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน

ระหวา่งกาลนี�ควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที�บริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยนี�  
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1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลนี� จดัทาํขึ�นโดยใช้หลกัเกณฑเ์ดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีสิ�นสุดวนัที�               

31 ธนัวาคม 2561 โดยไม่มีการเปลี�ยนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวด 

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�เริ�มมผีลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จาํนวนหลายฉบบั 

ซึ�งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�มในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2562 

มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ�นเพื�อให้มี

เนื�อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการ

อธิบายให้ชัดเจนเกี�ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบัญชีกับผูใ้ช้

มาตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี�ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น

สาระสําคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงาน           

ทางการเงินฉบบัใหม่ซึ�งไดมี้การเปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญั สามารถสรุปไดด้งันี�    

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 15 เรื�อง รายได้จากสัญญาที�ทํากับลูกค้า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน

การบญัชีที�เกี�ยวขอ้งต่อไปนี�   

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 11 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง สัญญาก่อสร้าง 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2560) เรื�อง รายได ้

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที� 31  

   (ปรับปรุง 2560) 

เรื�อง รายได ้- รายการแลกเปลี�ยนเกี�ยวกบั

บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที� 13 (ปรับปรุง 2560)  

เรื�อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที� 15 (ปรับปรุง 2560)  

เรื�อง สัญญาสาํหรับการก่อสร้าง

อสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

   ฉบบัที� 18 (ปรับปรุง 2560)  

เรื�อง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 
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กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 กบัสัญญาที�ทาํกับลูกค้าทุกสัญญา 

ยกเวน้สัญญาที�อยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอื�น มาตรฐานฉบับนี� ได้กําหนด

หลกัการ 5 ขั�นตอนสําหรับการรับรู้รายไดที้�เกิดขึ�นจากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้

รายไดใ้นจาํนวนเงินที�สะทอ้นถึงสิ�งตอบแทนที�กิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดร้ับจากการแลกเปลี�ยน

สินคา้หรือบริการที�ไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณา

ขอ้เท็จจริงและเหตุการณ์ที�เกี�ยวขอ้งทั�งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั�นตอน  

ในไตรมาสที� 2 ปี 2561 บริษทัฯไดต้ดัสินใจนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 15 เรื�อง 

รายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้มาถือปฏิบติัก่อนวนัที�มีผลบงัคบัใช ้ 

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินที�จะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบัญชีที�

เริ�มในหรือหลังวันที� 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบบัใหม่ ซึ� งจะมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินที�มีรอบระยะเวลาบญัชีที�เริ�ม

ในหรือหลงัวนัที� 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ดงักล่าวไดมี้การ

เปลี�ยนแปลงหลกัการสาํคญัซึ�ง สามารถสรุปไดด้งันี�  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื�องมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ

มาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 7 การเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน 

ฉบบัที� 9 เครื�องมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัที� 32  การแสดงรายการเครื�องมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัที� 16 การป้องกนัความเสี�ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 

ฉบบัที� 19 การชาํระหนี� สินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเกี�ยวกบัการจดัประเภท

และการวดัมูลค่าเครื�องมือทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณา

จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ

กิจการ (Business Model) หลกัการเกี�ยวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเครื�องมือทางการเงินโดย

ใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตที�คาดว่าจะเกิดขึ�น และหลกัการเกี�ยวกับการบญัชีป้องกัน

ความเสี�ยง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเครื�องมือทางการเงิน และเมื�อมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินกลุ่มนี� มีผลบงัคบัใช ้จะทาํใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการ

บญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัที�มีผลบงัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที�อาจมีต่อ        

งบการเงินในปีที�เริ�มนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที� 16 เรื�อง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที�  16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที�  17 เรื� อง               

สญัญาเช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีที�เกี�ยวขอ้ง มาตรฐานฉบบันี�ไดก้าํหนดหลกัการของการ

รับรู้รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และกาํหนดให ้     

ผูเ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหนี� สินสําหรับสัญญาเช่าทุกรายการที�มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า          

12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั�นมีมูลค่าตํ�า 

การบัญชีสําหรับผู ้ให้เช่าไม่มีการเปลี�ยนแปลงอย่างมีสาระสําคัญจากมาตรฐานการบัญชี           

ฉบบัที� 17 ผูใ้หเ้ช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน

โดยใชห้ลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัที� 17 

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบที�อาจมีต่องบ

การเงินในปีที�เริ�มนาํมาตรฐานฉบบันี�มาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีที�สําคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลนี� จดัทาํขึ�นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัที�ใช้ใน                          

งบการเงินสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2561 
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3. รายได้จากสัญญาที�ทํากับลูกค้า 

3.1 การจาํแนกรายได้  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือน              

สิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน 

สาํหรับงวดสามเดือน           

สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 

ประเภทของสินค้าหรือบริการ     

รายไดค่้าธรรมเนียมทางการศึกษาและบริการ 261,591 220,901 - - 

รายไดค่้าเช่าและบริการ - - 17,502 45,666 

รายไดจ้ากการขายอปุกรณ์การศึกษา 1,766 2,022 - - 

รายไดอ้ื�น 9,036 4,000 1,875 1,758 

รวมรายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ 272,393 226,923 19,377 47,424 

จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้     

รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง 10,802 6,022 1,875 1,758 

รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ�ง 261,591 220,901 17,502 45,666 

รวมรายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ 272,393 226,923 19,377 47,424 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือน              

สิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน 

สาํหรับงวดหกเดือน           

สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 

ประเภทของสินค้าหรือบริการ     

รายไดค่้าธรรมเนียมทางการศึกษาและบริการ 520,289 442,177 - - 

รายไดค่้าเช่าและบริการ - - 59,024 91,309 

รายไดจ้ากการขายอปุกรณ์การศึกษา 4,063 3,936 - - 

รายไดอ้ื�น 16,679 6,867 5,155 4,972 

รวมรายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ 541,031 452,980 64,179 96,281 

จงัหวะเวลาในการรับรู้รายได้     

รับรู้รายได ้ณ เวลาใดเวลาหนึ�ง 20,742 10,803 5,155 4,972 

รับรู้รายไดต้ลอดช่วงเวลาหนึ�ง 520,289 442,177 59,024 91,309 

รวมรายไดจ้ากสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ 541,031 452,980 64,179 96,281 
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3.2 รายได้ที�รับรู้ที�เกี�ยวข้องกบัยอดคงเหลือตามสัญญา 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 

 2562 2561 

รายไดที้�รับรู้ที�เคยรวมอยู่ในยอดยกมาของหนี� สินที�เกิดจากสญัญา 378,303 319,079 

3.3 รายได้ที�คาดว่าจะรับรู้สําหรับภาระที�ยังปฏิบัตไิม่เสร็จสิ�น 

 รายไดที้�คาดว่าจะรับรู้ในอนาคตสําหรับภาระที�ยงัปฏิบติัไม่เสร็จสิ�นของสัญญาที�ทาํกบัลูกคา้ที�มีอยู่     

ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม  

 2562 2561 

ภายใน 1 ปี 709,926 470,693 

มากกวา่ 1 ปี  189,398 142,489 

 899,324 613,182 

4. รายการธุรกิจกับกจิการที�เกี�ยวข้องกัน 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ของบริษทัฯและกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัมีดงันี�  

ชื�อกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์ 

บริษทั เอสไอเอสบี ธนบุรี จาํกดั บริษทัยอ่ย 

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ กิจการโรงเรียน 

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ กิจการโรงเรียน 

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี กิจการโรงเรียน 

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เอกมยั กิจการโรงเรียน 

บริษทั เอสไอเอสบี สิริ จาํกดั การร่วมคา้ 

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่ กิจการโรงเรียนของบริษทั เอสไอเอสบี สิริ จาํกดั 

บริษทั แอม อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 

กองทุนส่วนบุคคลของญาติกรรมการบริษทั ญาติของกรรมการบริษทั 
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 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจที�สําคญักับบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 

รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื�อนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามที�ตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ

บุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนัเหล่านั�น ซึ�งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท)  

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน                 

เฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน  

 2562 2561 2562 2561 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      

(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 15,703 15,022 ตามราคาที�ระบุไวใ้นสญัญา 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการรับ - - 1,419 30,321 ตามราคาที�ระบุไวใ้นสญัญา 

รายไดค่้าบริการสาธารณูปโภค - - 475 1,693 ตามที�ตกลงร่วมกนั 

รายการธุรกจิกบัการร่วมค้า      

รายไดจ้ากการขายอปุกรณ์การศึกษา 21 44 - - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมการจดัการรับ 379 322 379 322 ตามราคาที�ระบุไวใ้นสญัญา 

รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั      

ดอกเบี�ยจ่าย - 87 - 87 ตามอตัราที�ระบุไวใ้นสัญญา 

 (หน่วย: พนับาท)  

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน                 

เฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน  

 2562 2561 2562 2561 นโยบายการกาํหนดราคา 

รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      

(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดค่้าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 31,407 30,045 ตามราคาที�ระบุไวใ้นสญัญา 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการรับ - - 26,854 60,643 ตามราคาที�ระบุไวใ้นสญัญา 

รายไดค่้าบริการสาธารณูปโภค - - 1,913 4,226 ตามที�ตกลงร่วมกนั 

รายการธุรกจิกบัการร่วมค้า      

รายไดจ้ากการขายอปุกรณ์การศึกษา 67 56 - - ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ�ม 

รายไดจ้ากค่าธรรมเนียมการจดัการรับ 763 621 763 621 ตามราคาที�ระบุไวใ้นสญัญา 

รายการธุรกจิกบักจิการที�เกี�ยวข้องกนั      

ซื�ออุปกรณ์ - 80 - - ราคาตลาด 

ดอกเบี�ยจ่าย - 165 - 165 ตามอตัราที�ระบุไวใ้นสัญญา 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ย และบุคคลหรือกิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 

และ 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

30 มิถุนายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

ลูกหนี�การค้าและลกูหนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

(หมายเหตุ 6) 

    

   บริษทัยอ่ย - - 468 13,036 

   การร่วมคา้ 378 424 378 378 

รวมลูกหนี�การคา้และลกูหนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   378 424 846 13,414 

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั 

(หมายเหตุ 13) 

    

   บริษทัยอ่ย - - 4,308 3,530 

   การร่วมคา้ - 521 - 522 

รวมเจา้หนี�การคา้และเจา้หนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั   - 521 4,308 4,052 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวันที�  30 มิถุนายน 2562 และ 2561 บริษัทฯและ                   

บริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังานที�ใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารสาํคญั ดงัต่อไปนี�  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน              

สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือน     

สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชนร์ะยะสั�น 9,617 12,036 4,820 5,407 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 610 626 387 440 

รวม 10,227 12,662 5,207 5,847 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือน              

สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน     

สิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชนร์ะยะสั�น 20,110 23,905 10,373 10,400 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,335 1,245 894 874 

รวม 21,445 25,150 11,267 11,274 

5. เงนิลงทุนชั�วคราว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถุนายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
เงินฝากประจาํที�มีอายเุกินกวา่           

3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 794,000 516,380 325,000 259,000 
รวม 794,000 516,380 325,000 259,000 

 ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 เงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบี�ย 1.625 ถึง 1.95 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2561: 1.65 

และ 1.80 ต่อปี) 

6. ลูกหนี�การค้าและลกูหนี�อื�น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถนุายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

30 มิถุนายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

ลกูหนี�การค้า - กจิการที�ไม่เกี�ยวข้องกนั     

อายหุนี� คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถงึกาํหนดชาํระ 5,463 1,662 - - 

คา้งชาํระ     

   ไม่เกิน 3 เดือน  146,238 34,804 - - 

   3 - 6 เดือน 4,917 1,149 - - 

   6 - 12 เดือน 701 2,028 - - 

   มากกว่า 12 เดือน 345 130 - - 

รวม 157,664 39,773 - - 

หกั: ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ (3,326) (2,453) - - 

ลกูหนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั, สุทธิ 154,338 37,320 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถนุายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

30 มิถุนายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

ลกูหนี�การค้า - กจิการที�เกี�ยวข้องกนั     

อายหุนี� คงคา้งนบัจากวนัที�ถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถงึกาํหนดชาํระ 378 364 378 364 

คา้งชาํระ     

   มากกวา่ 12 เดือน - - - 700 

รวม 378 364 378 1,064 

หกั: ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสูญ - - - (700) 

ลกูหนี�การคา้ - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั, สุทธิ 378 364 378 364 

ลกูหนี�อื�น     

ลกูหนี�อื�น-กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 60 468 13,050 

ลกูหนี�อื�น-กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 2,089 283 639 109 

รวมลูกหนี� อื�น 2,089 343 1,107 13,159 

รวมลูกหนี�การคา้และลูกหนี� อื�น - สุทธิ 156,805 38,027 1,485 13,523 

7. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ราคาทุน 

รายการปรับลดราคาทุน                        

ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิที�จะไดรั้บ 

สินคา้คงเหลือ   

- สุทธิ 

 30 มิถนุายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

30 มิถุนายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

30 มิถนุายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

อปุกรณ์การศึกษา 8,022 8,834 (1,983) (1,244) 6,039 7,590 
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8. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

8.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที�แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั 
ทุนประเดิม/ทุนเรียก         

ชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทนุ ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชีตาม                

วิธีส่วนไดเ้สีย 
 30 มิถนุายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถนุายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถนุายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 มิถนุายน 

2562 
31 ธันวาคม 

2561 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
โรงเรียนนานาชาติ

สิงคโปร์กรุงเทพ 809,515 
 

1,000 100.00 100.00 809,515 1,000 768,991 - 
โรงเรียนนานาชาติ

สิงคโปร์สุวรรณภูมิ 13,759 1,000 100.00 100.00 13,759 1,000 8,361 - 
บริษทั เอสไอเอสบี ธนบุรี 

จาํกดั 1,000 1,000 99.99 99.99 1,000 1,000 7 - 
โรงเรียนนานาชาติ 

สิงคโปร์ธนบุรี 337,575 337,575 100.00 100.00 337,575 337,575 403,415 361,876 
โรงเรียนนานาชาติ

สิงคโปร์เอกมยั 24,199 24,199 100.00 100.00 24,199 24,199 17,286 20,956 
รวม     1,186,048 364,774 1,198,060 382,832 

8.2 การเปลี�ยนแปลงที�สาํคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย  

1) เมื�อวนัที� 22 กุมภาพนัธ์ 2562 ที�ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติให้เลิกกิจการ บริษทั เอสไอ

เอสบี ธนบุรี จาํกัด เนื�องจากบริษัทย่อยดังกล่าวไม่ได้มีการประกอบธุรกิจใด โดยบริษัทฯ               

ไดจ้ดทะเบียนเลิกกิจการกบักระทรวงพาณิชยเ์มื�อวนัที� 9 เมษายน 2562 และอยู่ในระหว่างการ

ชาํระบญัชี 

2) ในระหว่างงวด บริษัทฯได้โอนทรัพย์สินไปเป็นส่วนทุนของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์        

สุวรรณภูมิ มูลค่าสุทธิประมาณ 13 ลา้นบาท 

3) ในระหว่างงวด บริษทัฯไดโ้อนทรัพยสิ์นสุทธิไปเป็นส่วนทุนของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์        

กรุงเทพ มูลค่าสุทธิประมาณ 808 ลา้นบาท 
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8.3 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จ 

 ในระหวา่งงวดบริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวิธีส่วนไดเ้สียใน          

งบการเงินเฉพาะกิจการดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื�อบริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จาก 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหว่าง

งวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที�                     

30 มิถุนายน 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยใน

ระหว่างงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 

30 มิถุนายน 

เงนิปันผลที�บริษทัฯรับระหว่างงวด

สามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ 29,320 18,865 - - - 30,000 

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูม ิ 718 (628) - - - - 

บริษทั เอสไอเอสบี ธนบุรี จาํกดั 93 40 - - - - 

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี 21,994 12,061 - - - 15,000 

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เอกมยั (1,350) - - - - - 

รวม 50,775 30,338 - - - 45,000 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื�อบริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร(ขาดทุน)จาก 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในระหว่าง

งวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที�                     

30 มิถุนายน 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น

จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยใน

ระหว่างงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที�         

30 มิถุนายน 

เงนิปันผลที�บริษทัฯรับระหว่างงวด

หกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ 62,064 39,728 - - - 90,000 

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูม ิ 2,438 (2,787) - - - - 

บริษทั เอสไอเอสบี ธนบุรี จาํกดั 88 360 - - - - 

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี 41,540 23,886 - - - 15,000 

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เอกมยั (3,671) - - - - - 

รวม 102,459 61,187 - - - 105,000 
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8.4 บริษทัฯแสดงมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยซึ� งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสียที� มีมูลค่าติดลบซึ� งเกิดจาก     

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยภายใต ้"ประมาณการหนี� สินของเงินลงทุนในบริษทัย่อย

ซึ� งบนัทึกดว้ยวิธีส่วนไดเ้สีย" มีรายละเอียดดงัต่อไปนี� 

 (หน่วย: พนับาท) 

ชื�อบริษทั งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2561 

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ 101,590 

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ 6,836 

บริษทั เอสไอเอสบี ธนบุรี จาํกดั 80 

รวม 108,506 

9. เงนิลงทุนในการร่วมค้า 

9.1 รายละเอยีดของการร่วมค้า  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

   มูลค่าตามบญัชี 

กิจการที�ควบคุมร่วมกนั ลกัษณะธุรกิจ สดัส่วนเงนิลงทุน ราคาทุน ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

  30 มิถุนายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

30 มิถุนายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

30 มิถุนายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

ถือหุ้นโดยบริษทัฯ        

บริษทั เอสไอเอสบี 
สิริ จาํกดั 

ลงทุนในกิจการ
โรงเรียนเอกชน 50 50 65,000 65,000 50,593 50,373 

รวม    65,000 65,000 50,593 50,373 

9.2 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 

 ในระหว่างงวดบริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สีย

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการร่วมคา้   
ในระหวา่งงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที�         

30 มิถุนายน 
 2562 2561 

บริษทั เอสไอเอสบี สิริ จาํกดั (21) (1,126) 
รวม (21) (1,126) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากการร่วมคา้   
ในระหวา่งงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที�         

30 มิถุนายน 
 2562 2561 

บริษทั เอสไอเอสบี สิริ จาํกดั 220 (2,400) 
รวม 220 (2,400) 

10. อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน 

 รายการเปลี�ยนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวันที�                

30 มิถุนายน 2562 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย : พนับาท) 

  งบการเงิน 
  เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 1 มกราคม 2562  899,460 
ซื�อเพิ�มระหวา่งงวด - ราคาทุน  12,711 
โอนทรัพยสิ์นไปเป็นส่วนทุนของโรงเรียน  (874,131) 
ค่าเสื�อมราคาระหวา่งงวด  (16,518) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562  21,522 

 ณ วนัที� 31 ธันาคม 2561 บริษทัฯได้นาํอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบญัชีจํานวน

ประมาณ 618 ลา้นบาท (30 มิถุนายน 2562: ไม่มี) ไปคํ�าประกนัวงเงินสินเชื�อที�ได้รับจากธนาคาร

พาณิชย ์ซึ�งบริษทัฯไดด้าํเนินการปลดภาระคํ�าประกนักบัธนาคารเรียบร้อยแลว้ในระหวา่งงวด 
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10.1 อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนให้เช่าตามสัญญาเช่าดําเนินงาน 

 บริษทัฯมีสัญญาเช่าดาํเนินงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการใหเ้ช่าที�ดิน อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร อายุของ

สัญญามีระยะเวลา 1 ถึง 3 ปี โดยอสังหาริมทรัพยเ์พื�อการลงทุนที�ให้เช่าตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน

ดงักล่าว ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 จะก่อให้เกิดรายไดค้่าเช่าขั�นตํ�าในอนาคต

ดงันี�  

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 มิถุนายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

ภายใน 1 ปี   4,303 3,864 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี    4,393 1,953 

11. ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชี ที�ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

2562 สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน             

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 1,385,912 44,067 

ซื�อเพิ�มระหวา่งงวด - ราคาทุน 25,334 402 

โอนทรัพยสิ์นไปเป็นส่วนทุนของโรงเรียน - (22,821) 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (249) (8) 

ค่าเสื�อมราคาระหวา่งงวด (61,444) (3,271) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 1,349,553 18,369 

 ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของยานพาหนะ และอุปกรณ์ซึ� งไดม้า

ภายใตส้ัญญาเช่าการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 8 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561:    

11 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี (31 ธนัวาคม 2561: ไม่มี)) 

 ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหนึ�งซึ�งตดัค่าเสื�อมราคา

หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเสื�อมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจาํนวน

เงิน 81 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 78 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 

2561: 59 ลา้นบาท)) 
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 ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํที�ดิน อาคารและอุปกรณ์มูลค่าสุทธิตามบญัชี

จํานวนประมาณ 853 ล้านบาท (30 มิถุนายน 2562:  ไม่ มี)  (งบการเ งินเฉพาะกิจการ:  ไม่ มี                                    

(30 มิถุนายน 2562: ไม่มี)) ไปคํ� าประกันวงเงินสินเชื�อที�ได้รับจากสถาบันการเงิน ซึ� งบริษทัฯและ    

บริษทัยอ่ยไดด้าํเนินการปลดภาระคํ�าประกนักบัธนาคารเรียบร้อยแลว้ในระหวา่งงวด 

12. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 รายการเปลี�ยนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562 

สรุปไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน             

 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 1,698 1,589 

ซื�อเพิ�มระหวา่งงวด - ราคาทุน 14 - 

ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (301) (288) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 1,411 1,301 

13. เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

30 มิถุนายน 

2562 

31 ธนัวาคม 

2561 

เจา้หนี�การคา้ - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 17,174 3,557 - 77 

เจา้หนี� อื�น - กิจการที�เกี�ยวขอ้งกนั - 521 4,308 4,052 

เจา้หนี� อื�น - กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั 10,259 3,320 2,646 51 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 29,461 21,520 5,626 5,941 

รวม 56,894 28,918 12,580 10,121 
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14.  สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 เมื�อวนัที� 5 เมษายน 2562 พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัที� 7) พ.ศ. 2562 ไดป้ระกาศลงในราช

กิจจานุเบกษา ซึ� งได้กาํหนดอตัราค่าชดเชยเพิ�มเติมกรณีนายจา้งเลิกจา้ง สําหรับลูกจา้งซึ� งทาํงาน

ติดต่อกนัครบ 20 ปีขึ�นไปใหมี้สิทธิไดรั้บค่าชดเชยไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 400 วนั กฎหมาย

ดงักล่าวจะมีผลบงัคบัใชต้ั�งแต่วนัที� 5 พฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป การเปลี�ยนแปลงดังกล่าวถือเป็น

การแกไ้ขโครงการสาํหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมีผลกระทบให้บริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยมีหนี� สินสาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานเพิ�มขึ�น 1 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 

0.1 ลา้นบาท) บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุน

บริการในอดีตเป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของงวดปัจจุบนั 

15. ส่วนเกนิมูลค่าหุ้นสามญัและสํารองตามกฎหมาย 

 เมื�อวนัที� 18 เมษายน 2562 ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 มีมติอนุมติัการนาํส่วนเกินมูลค่าหุ้น

จาํนวน 49.3 ลา้นบาท และทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 21.7 ลา้นบาท เพื�อชดเชยผลขาดทุนสะสม

ของบริษทัฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2561 จาํนวน 71 ลา้นบาท 

 รายการเปลี�ยนแปลงสํารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที�           

30 มิถุนายน 2562 สรุปไดด้งันี�  

หน่วย: พนับาท 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนเกินมูลค่าหุน้

สามญั 

สาํรองตามกฎหมาย 

 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 1 มกราคม 2562 1,176,311 21,720 

โอนสาํรองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัเพื�อลด

ขาดทนุสะสม (49,293) (21,720) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที� 30 มิถนุายน 2562 1,127,018 - 
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16. ภาษเีงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 2562 และ 2561 สรุป

ไดด้งันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 836 (88) - - 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชั�วคราวและการกลบัรายการผล

แตกต่างชั�วคราว 11 541 44 153 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 847 453 44 153 
 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถนุายน 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 1,317 - - - 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชั�วคราวและการกลบัรายการผล

แตกต่างชั�วคราว (166) 560 16 153 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที�แสดงอยู่ในงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จ 1,151 560 16 153 
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ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ฉบบัที� 588 ให้

ยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับเงินไดใ้หก้บับริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคล ดงัต่อไปนี�  

1) กาํไรสุทธิที�ได้รับจากกิจการโรงเรียนเอกชนที�ตั� งขึ�นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แต่       

ไม่รวมถึงกาํไรสุทธิที�ไดจ้ากกกิจการโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชาที�ตั� งขึ� นตาม

กฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน 

2) เงินปันผลหรือส่วนแบ่งของกาํไรที�ไดจ้ากกาํไรสุทธิของบริษทัหรือหา้งหุน้ส่วนนิติบุคคลที�ไดรั้บ

ยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลตาม (1) 

 การบญัญติัพระราชกฤษฎีกาฉบบัดงักล่าวขา้งตน้มีวตัถุประสงคเ์พื�อการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล

ใหก้บับริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลที�ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนเพื�อส่งเสริมให้ภาคเอกชน

เขา้ร่วมพฒันาการศึกษาของชาติ  

 ตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 24 กาํหนดให้กิจการโรงเรียนเป็นนิติบุคคลนบั

แต่วนัที�ไดรั้บใบอนุญาตและใหผู้รั้บใบอนุญาตเป็นผูแ้ทนของนิติบุคคลโรงเรียน  

 ตามพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มาตรา 48 กาํหนดใหร้ัฐพึงใหก้ารอุดหนุนและส่งเสริม

โรงเรียนในระบบ โดยเฉพาะในเรื�องดงัต่อไปนี�   “(4) ลดหย่อนหรือยกเวน้เงินภาษีเงินไดข้องผูรั้บ

ใบอนุญาต ตามที�กาํหนดในประมวลรัษฎากร”  

 วตัถุประสงค์หลกัประการหนึ� งในการบญัญติัพระราชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 คือ กาํหนด

หลกัการบริหารและการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีคณะกรรมการ

บริหาร เพื�อทาํหน้าที�บริหารและจดัการศึกษาโรงเรียนเอกชนให้มีความเป็นอิสระโดยมีการกาํกับ 

ติดตาม การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเช่นเดียวกบัสถานศึกษาของรัฐ นอกจากนี�  เพื�อให้

เอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยรัฐพร้อมให้การสนับสนุนด้านเงินอุดหนุน และสิทธิ

ประโยชน์อยา่งอื�นรวมทั�งส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นวชิาการ ใหแ้ก่สถานศึกษาของเอกชน 

 บริษทัฯ ไดรั้บผลตอบแทนซึ�งจดัสรรจากกาํไรสุทธิและกาํไรสะสมจากโรงเรียน โดยฝ่ายบริหารของ

บริษทัฯ เห็นว่าผลตอบแทนดงักล่าวไดร้ับยกเวน้ภาษีเงินไดต้ามพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน

ประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ฉบบัที� 588 มาตรา 3 (1) ที�บญัญติัให้ยกเวน้ภาษีเงินได้

สาํหรับเงินไดนิ้ติบุคคลใหก้บับริษทัหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที�ไดรั้บจากกิจการ

โรงเรียนเอกชนที�ตั�งขึ�นตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชน 

 ในระหวา่งปี 2561 กรมสรรพากรไดมี้การตอบขอ้หารือให้แก่บริษทัแห่งหนึ� งที�ไดร้ับใบอนุญาตจดัตั�ง

โรงเรียนเอกชนว่า การที�โรงเรียนไดจ้ดัสรรผลตอบแทนที�ไดจ้ากการดาํเนินการของโรงเรียนให้แก่

บริษทัในฐานะผูรั้บใบอนุญาตเป็นการจ่ายเงินเพื�อตอบแทนการที�บริษทัในฐานะผูไ้ดร้ับใบอนุญาต

จดัตั�งโรงเรียน ถือเป็นเงินไดที้�มีนัยที�อาจทาํให้ผูรั้บใบอนุญาตจดัตั�งโรงเรียนไม่ได้รับยกเวน้ภาษี    

เงินไดนิ้ติบุคคล 
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 ดว้ยเหตุดงักล่าวฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดเ้ขา้ร่วมหารือถึงแนวทางปฎิบติักบัเจา้หนา้ที�ของหน่วยงาน

ราชการที�เกี�ยวขอ้งในวนัที� 7 พฤศจิกายน 2561 เพื�อทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัการจดัเก็บภาษีจากบริษทั           

ผูไ้ดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการโรงเรียนเอกชน เจา้หนา้ที�ฯ ไดชี้�แจงว่าพระราชกฤษฎีกาออกตาม

ความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ฉบบัที� 588 บญัญติัให้ยกเวน้ภาษีเงินไดส้าํหรับ

เงินไดนิ้ติบุคคลให้กบับริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสําหรับกาํไรสุทธิที�บริษทัหรือห้างหุ้นส่วน 

นิติบุคคลไดรั้บจากกิจการโรงเรียนเอกชนที�ตั�งขึ�นตามกฎหมายว่าดว้ยโรงเรียนเอกชนซึ� งเป็นไปตาม

มาตรา 48 (4) ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนในการยกเวน้ภาษีเงินได้ของผูรั้บใบอนุญาต                

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯจึงเชื�อว่าผลตอบแทนซึ� งจดัสรรจากกาํไรสุทธิและกาํไรสะสมจากโรงเรียน

ใหก้บับริษทัฯ และบริษทัฯไดรั้บ ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลภายใตบ้ทบญัญติัแห่งพระราช

กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวา่ดว้ยการยกเวน้รัษฎากร ฉบบัที� 588  

17.  กาํไรต่อหุ้น        

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสุทธิสาํหรับงวด (ไม่รวมกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื�น) ดว้ย

จาํนวนถัวเฉลี�ยถ่วงนํ� าหนักของหุ้นสามัญที�ออกจาํหน่ายอยู่ในระหว่างงวด โดยบริษทัฯได้ปรับ

จาํนวนหุน้สามญัตามสดัส่วนที�เปลี�ยนไปของจาํนวนหุ้นสามญัที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงมูลค่าหุ้นที�

ตราไวจ้ากมูลค่าหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ซึ� งบริษทัฯไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญั

โดยถือเสมือนว่าการแตกหุน้ไดเ้กิดขึ�นตั�งแต่วนัเริ�มตน้ของงวดแรกที�เสนอรายงาน 

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานแสดงการคาํนวณไดด้งันี�  

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 52,042 20,800 52,042 20,800 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (พนัหุ้น) 940,000 547,472 940,000 547,472 

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาท/หุน้) 0.06 0.04 0.06 0.04 
 

 สาํหรับงวดหกเดือนสิ�นสุดวนัที� 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 94,500 43,690 94,500 43,690 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนกั (พนัหุ้น) 940,000 523,867 940,000 523,867 

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน (บาท/หุน้) 0.10 0.08 0.10 0.08 
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18. ส่วนงานดําเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานที�รายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจ

โรงเรียนนานาชาติ และดาํเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย บริษทัฯและบริษทัย่อย

ประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึ� งวดั

มูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัที�ใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมใน    

งบการเงิน ดงันั�น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยที์�แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็น

การรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

19. เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมตัิโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 

เงินปันผลระหว่างกาลปี 2561 ที�ประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ

วนัที� 10 พฤษภาคม 2561 90,000 3.60 

รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2561  90,000 3.60 

20. ภาระผูกพนัและหนี�สินที�อาจเกิดขึ�น 

20.1 ภาระผูกพนัเกี�ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าที�ดิน สาํนกังานและอุปกรณ์และสัญญาบริการ อายขุองสัญญามี

ระยะเวลาตั�งแต่ 1 ถึง 30 ปี  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ตอ้งจ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใตส้ญัญาขา้งตน้ ดงันี�  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 มิถุนายน 

2562 

31 ธนัวาคม  

2561 

30 มิถุนายน 

2562 

31 ธนัวาคม  

2561 

       ภายใน 1 ปี 49,987 43,125 6,556 21,149 

       มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 30 ปี 785,066 692,504 28,926 637,003 

20.2 ภาระผูกพนัเกี�ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

  ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนซึ�งส่วนใหญ่เกี�ยวเนื�อง

กบัการก่อสร้างอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารจาํนวน 58.5 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2561: 4.4 ลา้น

บาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: ไม่มี (31 ธนัวาคม 2561: 2.4 ลา้นบาท)) 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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20.3 การคํ�าประกนั 

  ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2562 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนงัสือคํ� าประกันซึ� งออกโดยธนาคารในนาม   

บริษทัฯเหลืออยู่เป็นจาํนวนเงิน 1.37 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 1.37 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะ

กิจการ: 1.37 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 1.37 ลา้นบาท)) ซึ� งเกี�ยวเนื�องกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับาง

ประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯ ซึ�งประกอบดว้ยหนงัสือคํ�าประกนัเพื�อคํ�าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและ

อื�นๆ  

21. การวดัมูลค่ายุตธิรรมของเครื�องมือทางการเงนิ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินซึ� งมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินที�เกี�ยวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีที�ไม่มี

ตลาดที�มีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและ

บริษทัย่อยจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายไดใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหนี� สินดงักล่าว

แทน 

 ลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 

 ในการนาํเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช ้กิจการจะตอ้งพยายามใชข้อ้มูลที�สามารถสังเกตได้

ที�เกี�ยวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหนี� สินที�จะวดัมูลค่ายติุธรรมนั�นใหม้ากที�สุด มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน ฉบบัที� 13 เรื�อง การวดัมูลค่ายติุธรรม กาํหนดลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรมออกเป็นสามระดบั

ตามประเภทของขอ้มูลที�นาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงันี�  

ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซื�อขายของสินทรัพยห์รือหนี� สินอยา่งเดียวกนัในตลาดที�มีสภาพคล่อง 

ระดบั 2  ใชข้อ้มูลอื�นที�สามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหนี� สิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ

ทางออ้ม 

ระดบั 3   ใชข้อ้มูลที�ไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเกี�ยวกบักระแสเงินในอนาคตที�กิจการประมาณ

ขึ�น  

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไมมี่การโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรม 

22. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลนี� ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื� อวันที�                           

14 สิงหาคม 2562 


