
 

บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย 
รำยงำนกำรสอบทำน และ ขอ้มูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยำยน 2565                                               



 
 

รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) 

ขำ้พเจำ้ไดส้อบทำนงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยำยน 2565 งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับ
งวดสำมเดือนและเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวม                     
และงบกระแสเงินสดรวมส ำหรับงวดเกำ้เดือนส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม     
ระหวำ่งกำลแบบยอ่ของบริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัยอ่ย และไดส้อบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
เฉพำะกิจกำรของบริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั (รวมเรียกวำ่ “ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำล”) 
ซ่ึงผูบ้ริหำรของกิจกำรเป็นผูรั้บผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนอขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลเหล่ำน้ีตำม
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ส่วนขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบ                 
ในกำรใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวจำกผลกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  

ขอบเขตการสอบทาน  

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนสอบทำนตำมมำตรฐำนงำนสอบทำน รหสั 2410 เร่ือง กำรสอบทำนขอ้มูลทำงกำรเงิน
ระหวำ่งกำลโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญำตของกิจกำร กำรสอบทำนดงักล่ำวประกอบดว้ย กำรใชว้ิธีกำรสอบถำม
บุคลำกร ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผูรั้บผิดชอบดำ้นกำรเงินและบญัชีและกำรวิเครำะห์เปรียบเทียบและวิธีกำรสอบทำนอ่ืน 
กำรสอบทำนน้ีมีขอบเขตจ ำกดักวำ่กำรตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ท ำใหข้ำ้พเจำ้ไม่สำมำรถไดค้วำม
เช่ือมัน่วำ่จะพบเร่ืองท่ีมีนยัส ำคญัทั้งหมดซ่ึงอำจพบไดจ้ำกกำรตรวจสอบ ดงันั้นขำ้พเจำ้จึงไม่ไดแ้สดงควำมเห็น
ต่อขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลท่ีสอบทำน 

ข้อสรุป  

ขำ้พเจำ้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวำ่ขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลดงักล่ำวไม่ไดจ้ดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรบญัชี
ฉบบัท่ี 34 เร่ือง กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งกำล ในสำระส ำคญัจำกกำรสอบทำนของขำ้พเจำ้  
 

รสพร เดชอำคม 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5659 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 14 พฤศจิกำยน 2565 



บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 327,995 245,644 154,388 82,109
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 2, 3 23,490 69,624 3,214 1,318
รายไดท่ี้ยงัไมไ่ดเ้รียกช าระ -                        8,739 -                        -                        
สินคา้คงเหลือ 5,988 7,963 -                        -                        
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 4 625,099 518,332 425,099 5,080
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 15,942 12,312 2,962 900
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 998,514 862,614 585,663 89,407
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 1,596 1,628 1,596 1,628
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 4 14,622 14,622 -                        -                        
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 5 -                        -                        1,018,172 1,185,476
เงินลงทนุในการร่วมคา้ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 6 58,134 55,110 58,134 55,110
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทนุ -                        -                        8,392 9,649
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 7 2,217,529 1,999,407 538,277 723,846
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 344,219 353,345 15,938 14,162
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 3,938 8,274 3,914 8,233
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 120,191 38,705 101,729 17,793
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,760,229 2,471,091 1,746,152 2,015,897
รวมสินทรัพย์ 3,758,743 3,333,705 2,331,815 2,105,304

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2 157,463 84,265 100,633 38,080
รายไดร้อการรับรู้ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 650,662 497,698 -                        -                        
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 12,898 12,297 3,152 2,334
เงินมดัจ าคา่เล่าเรียนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 22,145 18,365 -                        -                        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 347 6 -                        -                        
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 23,841 22,680 19,086 18,247
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 867,356 635,311 122,871 58,661
หนิสิ้นไม่หมุนเวยีน     
รายไดร้อการรับรู้ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 145,071 133,060 -                        -                        
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 443,410 445,071 15,822 15,084
เงินมดัจ าคา่เล่าเรียน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 77,810 58,320 -                        -                        
ประมาณการตน้ทนุในการร้ือถอน 13,355 13,160 865 850
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 33,498 33,734 9,874 12,413
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 761 579 96 -                        
ประมาณการหน้ีสินของเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 
   ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 5 -                        -                        4,805 3,826
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 16,081 -                        16,081 -                        
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 729,986 683,924 47,543 32,173
รวมหนีสิ้น 1,597,342 1,319,235 170,414 90,834

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2565

(หน่วย: พนับาท)

30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564
(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุน้
   ทนุจดทะเบียน
      หุน้สามญั 940,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท 470,000 470,000 470,000 470,000
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้
      หุน้สามญั 940,000,000 หุน้ มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท 470,000 470,000 470,000 470,000
ส่วนเกินมลูคา่หุน้บริุมสิทธิ 1,000 1,000 1,000 1,000
ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั 1,127,018 1,127,018 1,127,018 1,127,018
ก าไรสะสม 
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 30,200 30,200 30,200 30,200
   ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 533,183 386,252 533,183 386,252
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,161,401 2,014,470 2,161,401 2,014,470
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,161,401 2,014,470 2,161,401 2,014,470
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,758,743 3,333,705 2,331,815 2,105,304

-                        -                        -                        -                        
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดค้า่ธรรมเนียมทางการศึกษาและบริการ 337,207 254,581 -                           -                           
รายไดค้า่เช่าและบริการ 2 -                           -                           19,668 18,473
รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์การศึกษา 2 4,348 778 -                           -                           
รายไดอ่ื้น 2 6,317 2,441 791 195
รวมรำยได้ 347,872 257,800 20,459 18,668
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนทางการศึกษาและบริการ 171,920 140,208 -                           -                           
ตน้ทุนคา่เช่าและบริการ -                           -                           15,549 14,863
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 72,168 61,754 7,968 3,450
คา่ใชจ่้ายอ่ืน -                           4,285 -                           3,395
รวมค่ำใช้จ่ำย 244,088 206,247 23,517 21,708
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกจิกรรมด ำเนินงำน 103,784 51,553 (3,058) (3,040)
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 5, 6 1,531 200 102,268 49,310
รายไดท้างการเงิน 1,064 830 565 84
ตน้ทุนทางการเงิน (6,474) (6,402) (241) (256)
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 99,905 46,181 99,534 46,098
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8 (467) (83) (96) -                           
ก ำไรส ำหรับงวด 99,438 46,098 99,438 46,098

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 99,438 46,098 99,438 46,098

กำรแบ่งปันก ำไร 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 99,438 46,098 99,438 46,098
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           -                           

99,438 46,098

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 99,438 46,098 99,438 46,098
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           -                           

99,438 46,098
ก ำไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 0.11 0.05 0.11 0.05

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2565

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564

ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดค้า่ธรรมเนียมทางการศึกษาและบริการ 921,893               814,336               -                           -                           
รายไดค้า่เช่าและบริการ 2 -                           -                           58,228                 55,408                 
รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์การศึกษา 2 7,117                   2,295                   -                           -                           
รายไดอ่ื้น 2 14,422                 7,271                   1,706                   195                      
รวมรำยได้ 943,432               823,902               59,934                 55,603                 
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนทางการศึกษาและบริการ 471,149               421,285               -                           -                           
ตน้ทุนคา่เช่าและบริการ -                           -                           44,587                 41,531                 
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 217,314               200,114               16,419                 20,122                 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากเงินลงทุนในตราสารหน้ี - หุน้กู้ -                           267                      -                           -                           
คา่ใชจ่้ายอ่ืน -                           4,454                   -                           3,398                   
รวมค่ำใช้จ่ำย 688,463               626,120               61,006                 65,051                 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกจิกรรมด ำเนินงำน 254,969               197,782               (1,072)                 (9,448)                 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 5, 6 3,024                   857                      241,981               192,000               
รายไดท้างการเงิน 2,567                   3,040                   867                      442                      
ตน้ทุนทางการเงิน (19,069)               (19,390)               (749)                    (830)                    
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงนิได้ 241,491               182,289               241,027               182,164               
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8 (560)                    (125)                    (96)                       -                           
ก ำไรส ำหรับงวด 240,931               182,164               240,931               182,164               

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                           -                           -                           
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 240,931               182,164               240,931               182,164               

กำรแบ่งปันก ำไร 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 240,931               182,164               240,931               182,164               
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           -                           

240,931               182,164               

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 240,931               182,164               240,931               182,164               
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           -                           

240,931               182,164               
ก ำไรต่อหุ้น
ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (บาทต่อหุน้) 0.26 0.19 0.26 0.19

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 2565

(หน่วย: พนับาท)

รวม
ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - ส่วนของผูถื้อหุ้น รวม

หมายเหตุ และช าระแลว้ หุ้นบริุมสิทธิ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ส่วนของผูถื้อหุ้น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 470,000               1,000                  1,127,018           19,200                 259,938              1,877,156                1,877,156           
ก าไรส าหรับงวด -                           -                         -                         -                           182,164              182,164                   182,164              
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                         -                         -                           -                         -                               -                         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                         -                         -                           182,164              182,164                   182,164              
เงินปันผลจ่าย 10 -                           -                         -                         -                           (71,440)               (71,440)                    (71,440)               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 470,000               1,000                  1,127,018           19,200                 370,662              1,987,880                1,987,880           

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2565 470,000               1,000                  1,127,018           30,200                 386,252              2,014,470                2,014,470           
ก าไรส าหรับงวด -                           -                         -                         -                           240,931              240,931                   240,931              
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                           -                         -                         -                           -                         -                               -                         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                           -                         -                         -                           240,931              240,931                   240,931              
เงินปันผลจ่าย 10 -                           -                         -                         -                           (94,000)               (94,000)                    (94,000)               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565 470,000               1,000                  1,127,018           30,200                 533,183              2,161,401                2,161,401           

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2565

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก ส่วนเกินมูลคา่ ส่วนเกินมูลคา่ จดัสรรแลว้ - รวม
หมายเหตุ และช าระแลว้ หุน้บุริมสิทธิ หุน้สามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2564 470,000                     1,000                         1,127,018                  19,200                       259,938            1,877,156                  
ก าไรส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                182,164            182,164                     
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                        -                                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                182,164            182,164                     
เงินปันผลจ่าย 10 -                                -                                -                                -                                (71,440)             (71,440)                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2564 470,000                     1,000                         1,127,018                  19,200                       370,662            1,987,880                  

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกรำคม 2565 470,000                     1,000                         1,127,018                  30,200                       386,252            2,014,470                  
ก าไรส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                240,931            240,931                     
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                -                        -                                
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                -                                -                                -                                240,931            240,931                     
เงินปันผลจ่าย 10 -                                -                                -                                -                                (94,000)             (94,000)                     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 กนัยำยน 2565 470,000                     1,000                         1,127,018                  30,200                       533,183            2,161,401                  

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม
งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน
ก าไรก่อนภาษี 241,491 182,289 241,027 182,164
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษี
   เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 119,231 113,670 5,370 5,692
   กลบัรายการผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (388) (5,414) -                           -                           
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ 319 363 -                           -                           
   ขาดทุนจากการจ าหน่าย/ตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 2,490 3,810 2,490 3,396
   ก  าไรจากการปรับมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน (9) (267) -                           -                           
   ขาดทุนจากการปรับมูลคา่ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - หุน้กู้ -                           267 -                           -                           
   ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน 3,000 4,000 3,000 4,000
   ขาดทุนจากการขายตราสารหน้ีท่ีวดัมูลคา่ดว้ยมูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน 261 681 -                           -                           
   ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย (3,024) (857) (241,981) (192,000)
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 4,118 6,051 1,079 1,044
   รายไดท้างการเงิน (2,567) (3,040) (867) (442)
   ตน้ทุนทางการเงิน 17,084 17,923 701 782
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 382,006 319,476 10,819 4,636
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 46,522 61,645 (1,896) (461)
   รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 8,739 -                           -                           -                           
   สินคา้คงเหลือ 1,656 (2,212) -                           -                           
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3,054) (17) (1,434) (53)
   เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 32 (200) 32 (200)
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (82,741) 40,680 (85,203) 45,787
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (21,808) (12,087) (23,983) (21,510)
   รายไดร้อการรับรู้ 164,975 (83,809) -                           -                           
   เงินมดัจ าคา่เล่าเรียน 23,270 (2,220)                 -                           -                           
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,161 126 839 73
   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานจ่าย (4,354) (1,185) (3,618) (30)
   หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน    16,081 17,521 16,081 16,121
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 532,485 337,718 (88,363) 44,363
   จ่ายภาษีเงินได้ (1,782) (1,744) (1,733) (1,693)
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน 530,703 335,974 (90,096) 42,670

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยำยน 2565

(หน่วย: พนับาท)

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 846,080 1,033,062 5,080 75,062
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน (953,099) (1,191,080) (425,099) (75,080)
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (221,801) (403,680) (170,298) (347,303)
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (470) (2,001) (470) (2,001)
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 24 921 -                           -                           
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           850,000 245,000
เงินสดรับดอกเบ้ีย 1,991 2,853 239 359
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (327,275) (559,925) 259,452 (103,963)
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมจดัหำเงนิ
เงินสดจ่ายช าระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่า (27,077) (24,273) (3,077) (2,355)
จ่ายเงินปันผล (94,000) (71,440) (94,000) (71,440)
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิ (121,077) (95,713) (97,077) (73,795)
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 82,351 (319,664) 72,279 (135,088)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 245,644 512,302 82,109 180,346
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดปลำยงวด 327,995 192,638 154,388 45,258

-                           -                           
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีไม่ใช่เงินสด
   เจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 95,006 12,274 86,536 7,208
   หน้ีสินตามสัญญาเช่าเพ่ิมข้ึน 6,943 6,151 3,947 -                           
   การเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า 2,185 22,778 -                           499
   โอนทรัพยสิ์นไปเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                           -                           442,760 42,233
   โอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย์ 1,605 829 1,605 -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2565  

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั เอสไอเอสบี จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย    
ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ ท่ี  498/12 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ                   
แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

 บริษทัฯเป็นผูรั้บใบอนุญาตให้จดัตั้งโรงเรียน “โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ” ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี 498/11                    
ซ.รามค าแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร และ “โรงเรียนนานาชาติ
สิงคโปร์สุวรรณภูมิ” ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี 4/5 หมู่ท่ี 5 ถนนหนามแดง-บางพลี ต าบลบางแกว้ อ าเภอบางพลี จงัหวดั
สมุทรปราการ และ “โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี” ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี 138 ถนนราชมนตรี แขวงคลองขวาง       
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร  

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำข้อมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู ้ถือหุ้น                             
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้ขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบั
ภาษาไทยน้ี 
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1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าขึ้ นโดยรวมงบการเงินของบริษทั เอสไอเอสบี จ ากัด (มหาชน)  
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) (รวมเรียกวา่ “กลุ่มบริษทั”) 
โดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และไม่มีการเปล่ียนแปลง
โครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหว่างงวด 

1.4 นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการปรับปรุงซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2565 ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั 

2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างกลุ่มบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกันเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ ทั้งน้ีไม่มีการเปล่ียนแปลงท่ีมีสาระส าคัญในนโยบาย 
การก าหนดราคาของรายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 รายการธุรกิจกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)  
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 18,095 16,716 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการรับ - - - 732 
รายไดอ้ื่น - - 783 - 
เงินปันผลรับ - - 440,000 70,000 
รำยกำรธุรกิจกบักำรร่วมค้ำ     
รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์การศึกษา 56 23 - - 
รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการรับ 1,573 1,024 1,573 1,024 
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(หน่วย: พนับาท)  
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2565 2564 2565 2564 

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 54,285 50,148 
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการรับ - - - 2,196 
รายไดอ้ื่น - - 1,486 - 
เงินปันผลรับ - - 850,000 245,000 
รำยกำรธุรกิจกบักำรร่วมค้ำ     
รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์การศึกษา 90 58 - - 
รายไดค้่าธรรมเนียมการจดัการรับ 3,943 3,062 3,943 3,062 

 ยอดคงคา้งระหวา่งกลุ่มบริษทัและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั มีรายละเอียดดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน  
(หมำยเหตุ 3) 

    

   บริษทัยอ่ย - - 934 278 
   การร่วมคา้ 1,767 1,020 1,632 1,020 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   1,767 1,020 2,566 1,298 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั      
   บริษทัยอ่ย - - 404 1,003 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั   - - 404 1,003 
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 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 16,469 15,639 5,544 5,562 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 542 655 303 428 

รวม 17,011 16,294 5,847 5,990 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ผลประโยชน์ระยะส้ัน 50,125 43,719 23,480 19,944 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,641 1,854 931 1,287 

รวม 51,766 45,573 24,411 21,231 

3. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 7,652 3,812 - - 
คา้งช าระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน  11,587 65,075 - - 
   3 - 6 เดือน 4,827 2,271 - - 
   6 - 12 เดือน 337 990 - - 
   มากกว่า 12 เดือน 416 527 - - 
รวม 24,819 72,675 - - 
หกั: ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (4,104) (4,492) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัสุทธิ 20,715 68,183 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 2)     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 1,624 1,020 1,573 1,020 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,624 1,020 1,573 1,020 

ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมายเหตุ 2) 143 - 993 278 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,008 421 648 20 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 1,151 421 1,641 298 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 23,490 69,624 3,214 1,318 

4. สินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน     
ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย     
เงินฝากประจ า  625,099 498,080 425,099 5,080 

รวมตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย  625,099 498,080 425,099 5,080 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทนุ 

 
   

หุ้นกู ้ - 20,252 - - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน - 20,252 - - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่น 625,099 518,332 425,099 5,080 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่น
ก าไรหรือขาดทนุ 

 
   

หุ้นกู ้ 14,622 14,622 - - 

รวมสินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวียนอื่น 14,622 14,622 - - 

 เงินฝากประจ าจะครบก าหนดไถ่ถอนภายในระยะเวลา 3 ถึง 9 เดือน  
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 สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - หุ้นกู้ เป็นเงินลงทุนในหุ้นกู้ท่ีออกโดยบริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงอยู่ใน
กระบวนการฟ้ืนฟูกิจการ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2565 เงินลงทุนดังกล่าวแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยใช้อตัรา       
การฟ้ืนตวัท่ีบ่งช้ีเฉล่ียซ่ึงประมาณโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุนเท่ากบั 48.74% ของมูลค่าท่ีตราไว  ้                     
(31 ธันวาคม 2564: 48.74%) วิธีการและการส ารองค่าเผ่ือการด้อยค่าของมูลค่าดังกล่าวน้ีด าเนินการตาม        
ค าร้องขอของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และประกาศโดยสมาคมตลาดตราสาร
หน้ีไทย 

5 เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
5.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

กิจการโรงเรียน ทุนประเดิม สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
มูลค่าตามบญัชี                   

ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 30 
กนัยายน 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

30 
กนัยายน 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

30 
กนัยายน 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

30 
กนัยายน 

2565 

31 
ธนัวาคม 

2564 

 (พนับาท) (พนับาท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ 809,529 809,529 100 100 809,529 809,529 391,195 766,617 
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ 13,759 13,759 100 100 13,759 13,759 - - 
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี 887,330 444,570 100 100 887,330 444,570 626,977 418,859 

รวม     1,710,618 1,267,858 1,018,172 1,185,476 

5.2 การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯไดโ้อนสินทรัพยไ์ปเป็นส่วนทุนของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี มูลค่าสุทธิ
ประมาณ 443 ลา้นบาท  

5.3 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กิจการโรงเรียน 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) 
จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ในระหว่างงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ในระหว่างงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 
ระหว่างงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ 48,605 20,702 - - 220,000 30,000 
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ 1,042 (1,354) - - - - 
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี 51,090 29,762 - - 220,000 40,000 

รวม 100,737 49,110 - - 440,000 70,000 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กิจการโรงเรียน 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) 
จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ในระหว่างงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
จากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ในระหว่างงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 
ระหว่างงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ 114,578 82,735 - - 490,000 100,000 
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ (979) (1,661) - - - - 
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี 125,358 110,069 - - 360,000 145,000 

รวม 238,957 191,143 - - 850,000 245,000 

5.4 บริษทัฯแสดงมูลค่าเงินลงทุนในบริษทัย่อยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียท่ีมีมูลค่าติดลบซ่ึงเกิดจากส่วนแบ่ง
ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยภายใต ้“ประมาณการหน้ีสินของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย” มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

กิจการโรงเรียน 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 กนัยายน 2565 31 ธนัวาคม 2564 

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ (4,805) (3,826) 

6. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

6.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในการร่วมคา้  
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

    มูลค่าตามบญัชี 
การร่วมคา้ ลกัษณะธุรกิจ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

  30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

30 กนัยายน 
2565 

31 ธนัวาคม 
2564 

  (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) (พนับาท) 
ถือหุ้นโดยบริษทัฯ        
บริษทั เอสไอเอสบี สิริ จ ากดั ลงทุนในกิจการ

โรงเรียนเอกชน 50 50 65,000 65,000 58,134 55,110 
รวม    65,000 65,000 58,134 55,110 

6.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

การร่วมคา้ 
ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2565 2564 2565 2564 
บริษทั เอสไอเอสบี สิริ จ ากดั 1,531 200 3,024 857 
รวม 1,531 200 3,024 857 
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7. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน              
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2565 1,999,407 723,846 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 316,807 256,834 
โอนทรัพยสิ์นไปเป็นส่วนทุนของโรงเรียน - มูลค่าสุทธิตามบญัชี - (442,760) 
โอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ 1,605 1,605 
ตดัจ าหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (24) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (100,266) (1,248) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 2,217,529 538,277 

8. ภำษีเงินได้ 

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดร้ะหว่างกาล 378 - - - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราว 89 83 96 - 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน                                    
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 467 83 96 - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2565 2564 2565 2564 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดร้ะหว่างกาล 379 8 - - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่าง
ชัว่คราว 181 117 96 - 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ใน                                    
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 560 125 96 - 

9. ส่วนงำนด ำเนินงำน 

 กลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจหลักในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว  คือ ธุรกิจโรงเรียน
นานาชาติ  และด า เ นินธุรกิจในเขตภู มิศาสตร์ เ ดียว  คือ  ประเทศไทย  กลุ่มบริษัทประเ มินผล                                  
การปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด า เนินงา นซ่ึงวัดมูลค่า 
โดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน 
ดงันั้น รายได ้ก าไรจากการด าเนินงาน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตาม 
ส่วนงานด าเนินงานและเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

10. เงินปันผลจ่ำย 

 เงินปันผลท่ีประกาศจ่ายในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 2564 มีรายละเอียดดงัน้ี 

   เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย ต่อหุน้ 

  (พนับาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2564 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ   

       เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2565 94,000 0.100 
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2565  94,000 0.100 

เงินปันผลประจ าปี 2563 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ   
       เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2564 71,440 0.076 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2564  71,440 0.076 
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11. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

11.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำด ำเนินงำนและบริกำร 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตภายใตส้ัญญาเช่าและบริการ                
ท่ีนอกเหนือจากส่วนท่ีบนัทึกเป็นหน้ีสินตามสัญญาเช่าในงบแสดงฐานะการเงินและสัญญาเช่าท่ียงัไม่เร่ิม      
มีผล ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายช าระ 
30 กนัยายน 

2565 
31 ธนัวาคม  

2564 
30 กนัยายน 

2565 
31 ธนัวาคม  

2564 

       ภายใน 1 ปี 12,217 10,105 82 115 
       มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 5,846 3,963 16 75 

11.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุนซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการก่อสร้างอาคารและ
ส่วนปรับปรุงอาคารจ านวน 512 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 532 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 508 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2564: 496 ลา้นบาท)) 

11.3 กำรค ำ้ประกนั 

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ านวนเงิน 1.60 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2564: 1.63 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 1.60 ล้านบาท                   
(31 ธนัวาคม 2564: 1.63 ลา้นบาท)) ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของ
กลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงประกอบดว้ยหนงัสือค ้าประกนัเพื่อค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้าและอ่ืนๆ  

12. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

12.1 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจัดอยู่ในประเภทระยะสั้ นหรือมีอัตราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด กลุ่มบริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

11 

12.2 ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมโดยแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2565 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม     
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

    

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น     
   เงินลงทุนในหุน้กู ้ - - 14,622 14,622 

 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

    

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน่     

   เงินลงทุนในหุน้กู ้ - 20,252 -   20,252 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื่น     
   เงินลงทุนในหุน้กู ้ - - 14,622 14,622 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั กิจการไม่มีการเปล่ียนวิธีการและสมมติฐานท่ีใชใ้นการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงิน และไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

13. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

บริษัทฯ 

เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ คร้ังท่ี 3 
ประจ าปีการศึกษา 2565 - 2566 มีมติให้จดัสรรผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการด าเนินงานของโรงเรียนนานาชาติ
สิงคโปร์กรุงเทพฯให้กับบริษทัฯจ านวน 100 ลา้นบาท โดยมีก าหนดจ่ายผลตอบแทนดังกล่าวในเดือน
ธนัวาคม 2565 
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เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี คร้ังท่ี 3 
ประจ าปีการศึกษา 2565 - 2566 มีมติให้จดัสรรผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการด าเนินงานของโรงเรียนนานาชาติ
สิงคโปร์ธนบุรีให้กับบริษัทฯจ านวน 140 ล้านบาท โดยมีก าหนดจ่ายผลตอบแทนดังกล่าวในเดือน          
ธนัวาคม 2565 

กำรร่วมค้ำ 

เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2565 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่  คร้ังท่ี 2
ประจ าปีการศึกษา 2565 - 2566 มีมติให้จดัสรรผลตอบแทนท่ีไดจ้ากการด าเนินงานของโรงเรียนนานาชาติ
สิงคโปร์เชียงใหม่ให้กบับริษทั เอสไอเอสบี สิริ จ ากดั จ านวน 47 ลา้นบาท โดยมีก าหนดจ่ายผลตอบแทน
ดงักล่าวในเดือนธนัวาคม 2565 

14. กำรอนุมัตข้ิอมูลทำงกำรเงินระหว่ำงกำล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูรั้บมอบอ านาจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี  
14 พฤศจิกายน 2565 
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