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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) 

ความเห็น 

ขำ้พเจ้ำได้ตรวจสอบงบกำรเงินรวมของบริษทั เอสไอเอสบี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย (กลุ่มบริษทั)  
ซ่ึงประกอบด้วยงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงกำร
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวมและงบกระแสเงินสดรวม ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัและหมำยเหตุประกอบ   
งบกำรเงินรวม รวมถึงหมำยเหตุสรุปนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั และไดต้รวจสอบงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรของ
บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขำ้พเจำ้เห็นว่ำงบกำรเงินขำ้งตน้น้ีแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 ผลกำรด ำเนินงำนและกระแสเงินสด 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย และเฉพำะของบริษทั                       
เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) โดยถูกตอ้งตำมท่ีควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน   

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ไดก้ล่ำวไวใ้นวรรค   
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ขำ้พเจำ้มีควำมเป็นอิสระ     
จำกบริษทัฯตำมประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึงมาตรฐานเร่ืองความเป็นอิสระ ท่ีก ำหนด
โดยสภำวิชำชีพบญัชี (ประมวลจรรยำบรรณของผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชี) ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ      
งบกำรเงิน และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมควำมรับผิดชอบดำ้นจรรยำบรรณอ่ืนๆตำมประมวลจรรยำบรรณของ                    
ผูป้ระกอบวิชำชีพบญัชี ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่หลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีขำ้พเจำ้ไดรั้บเพียงพอและเหมำะสมเพื่อใช้                   
เป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบคือเร่ืองต่ำงๆ ท่ีมีนัยส ำคญัท่ีสุดตำมดุลยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชำชีพของขำ้พ เจำ้
ในกำรตรวจสอบงบกำรเงินส ำหรับงวดปัจจุบนั ขำ้พเจำ้ได้น ำเร่ืองเหล่ำน้ีมำพิจำรณำในบริบทของ                   
กำรตรวจสอบงบกำรเงินโดยรวมและในกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจ้ำ ทั้งน้ี ขำ้พเจ้ำไม่ได้แสดงควำมเห็น    
แยกต่ำงหำกส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี 
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ขำ้พเจ้ำไดป้ฏิบติังำนตำมควำมรับผิดชอบท่ีไดก้ล่ำวไวใ้นวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ    
งบการเงินในรำยงำนของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมควำมรับผิดชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่ำน้ีดว้ย กำรปฏิบติังำนของขำ้พเจำ้      
ไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบท่ีออกแบบมำเพื่อตอบสนองต่อกำรประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน ผลของวิธีกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ ซ่ึงไดร้วมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับเร่ืองเหล่ำน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นกำรแสดงควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินโดยรวม  

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ พร้อมวิธีกำรตรวจสอบส ำหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมทางการศึกษาและบริการ 

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยไดค้่ำธรรมเนียมทำงกำรศึกษำและบริกำรตำมนโยบำยกำรบญัชีท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบ       
งบกำรเงินขอ้ 4 รำยไดค้่ำธรรมเนียมทำงกำรศึกษำและบริกำรเป็นตวัเลขท่ีมีสำระส ำคญัท่ีสุดในงบก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จ และเป็นตวัช้ีวดัหลกัในแง่ผลกำรด ำเนินงำนของธุรกิจซ่ึงผูใ้ชง้บกำรเงินให้ควำมสนใจ ประกอบกบั         
กลุ่มบริษทัมีรำยกำรรำยไดค้่ำธรรมเนียมทำงกำรศึกษำและบริกำรกบัลูกคำ้เป็นจ ำนวนมำกรำย ดงันั้น ขำ้พเจำ้           
จึงพิจำรณำกำรรับรู้รำยไดค้่ำธรรมเนียมทำงกำรศึกษำและบริกำรเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ โดยใหค้วำมส ำคญั
กบักำรเกิดขึ้นจริงของรำยไดแ้ละระยะเวลำในกำรรับรู้รำยได ้

วิธีกำรตรวจสอบท่ีส ำคญัของขำ้พเจำ้ต่อเร่ืองดงักล่ำว ประกอบดว้ย 

• ประเมินและทดสอบระบบสำรสนเทศและระบบกำรควบคุมภำยในท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง          
กบัระบบกำรรับสมคัรนกัเรียนและกำรรับรู้รำยไดค้่ำธรรมเนียมทำงกำรศึกษำและบริกำร โดยกำรสอบถำม
ผูรั้บผิดชอบ ท ำควำมเขำ้ใจ และเลือกตวัอยำ่งมำสุ่มทดสอบกำรปฏิบติัตำมกำรควบคุมท่ีกลุ่มบริษทั      
ออกแบบไว ้

• สุ่มตวัอยำ่งรำยกำรรำยไดค้่ำธรรมเนียมทำงกำรศึกษำและบริกำรในระหวำ่งปีเพื่อตรวจสอบกำรรับรู้รำยไดว้ำ่
เป็นไปตำมเง่ือนไขท่ีระบุ และสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรรับรู้รำยไดข้องกลุ่มบริษทั 

• สุ่มตวัอยำ่งเพื่อตรวจสอบกำรบนัทึกปรับปรุงรำยกำรกบัเอกสำรท่ีเก่ียวขอ้งของรำยกำรรำยไดค้่ำธรรมเนียม
ทำงกำรศึกษำและบริกำร 

• สุ่มตรวจสอบเอกสำรประกอบรำยกำรรำยไดค้่ำธรรมเนียมทำงกำรศึกษำและบริกำรท่ีเกิดขึ้นช่วงใกลส้ิ้นรอบ
ระยะเวลำบญัชี 

• วิเครำะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรำยไดแ้บบแยกยอ่ย (Disaggregated data) เพื่อตรวจสอบควำมผิดปกติท่ีอำจ
เกิดขึ้นของรำยไดค้่ำธรรมเนียมทำงกำรศึกษำและบริกำรตลอดรอบระยะเวลำบญัชี  
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ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหำรเป็นผูรั้บผิดชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบกำรเงินและรำยงำนของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรำยงำนนั้น) ซ่ึงคำดวำ่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขำ้พเจำ้ภำยหลงั
วนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีน้ี 

ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ต่องบกำรเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขำ้พเจำ้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะกำรให ้             
ควำมเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ควำมรับผิดชอบของขำ้พเจำ้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบักำรตรวจสอบงบกำรเงินคือ กำรอ่ำนและพิจำรณำวำ่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ควำมขดัแยง้ท่ีมีสำระส ำคญักบังบกำรเงินหรือกบัควำมรู้ท่ีไดรั้บจำกกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้หรือไม่ หรือปรำกฏ
วำ่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่  

เม่ือขำ้พเจำ้ไดอ่้ำนรำยงำนประจ ำปีของกลุ่มบริษทัตำมท่ีกล่ำวขำ้งตน้แลว้ และหำกสรุปไดว้ำ่มีกำรแสดงขอ้มูลท่ี
ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวใหผู้มี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลทรำบเพื่อใหมี้
กำรด ำเนินกำรแกไ้ขท่ีเหมำะสมต่อไป 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากบัดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหำรมีหนำ้ท่ีรับผิดชอบในกำรจดัท ำและน ำเสนองบกำรเงินเหล่ำน้ีโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรตำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบักำรควบคุมภำยในท่ีผูบ้ริหำรพิจำรณำวำ่จ ำเป็นเพื่อใหส้ำมำรถจดัท ำ 
งบกำรเงินท่ีปรำศจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือ
ขอ้ผิดพลำด 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงิน ผูบ้ริหำรรับผิดชอบในกำรประเมินควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง 
กำรเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบักำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่ำว  และกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับ
กิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหำรมีควำมตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุด ำเนินงำนหรือไม่สำมำรถ
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลมีหนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลกระบวนกำรในกำรจดัท ำรำยงำนทำงกำรเงินของกลุ่มบริษทั  
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

กำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ไดค้วำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลวำ่งบกำรเงินโดยรวมปรำศจำก
กำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสำระส ำคญัหรือไม่ ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด และ
เสนอรำยงำนของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมควำมเห็นของขำ้พเจำ้อยูด่ว้ย ควำมเช่ือมัน่อยำ่งสมเหตุสมผลคือควำมเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นกำรรับประกนัวำ่กำรปฏิบติังำนตรวจสอบตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีจะสำมำรถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอำจเกิดจำกกำรทุจริต
หรือขอ้ผิดพลำดและถือวำ่มีสำระส ำคญัเม่ือคำดกำรณ์อย่ำงสมเหตุสมผลไดว้ำ่รำยกำรท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละ
รำยกำรหรือทุกรำยกำรรวมกนัจะมีผลต่อกำรตดัสินใจทำงเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บกำรเงินจำกกำรใชง้บกำรเงิน
เหล่ำน้ี 

ในกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชี ขำ้พเจำ้ใชดุ้ลยพินิจและกำรสังเกตและสงสัยเยีย่ง           
ผูป้ระกอบวิชำชีพตลอดกำรตรวจสอบ และขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติังำนดงัต่อไปน้ีดว้ย 

• ระบุและประเมินควำมเส่ียงจำกกำรแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัในงบกำรเงิน           
ไม่วำ่จะเกิดจำกกำรทุจริตหรือขอ้ผิดพลำด ออกแบบและปฏิบติังำนตำมวิธีกำรตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อควำมเส่ียงเหล่ำนั้น และไดห้ลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมำะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นกำรแสดง
ควำมเห็นของขำ้พเจำ้ ควำมเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสำระส ำคญัซ่ึงเป็นผลมำจำก   
กำรทุจริตจะสูงกวำ่ควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกขอ้ผิดพลำด เน่ืองจำกกำรทุจริตอำจเก่ียวกับกำรสมรู้ร่วมคิด      
กำรปลอมแปลงเอกสำรหลกัฐำน กำรตั้งใจละเวน้กำรแสดงขอ้มูล กำรแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตำม
ขอ้เทจ็จริงหรือกำรแทรกแซงกำรควบคุมภำยใน 

• ท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบัระบบกำรควบคุมภำยในท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีกำร
ตรวจสอบใหเ้หมำะสมกบัสถำนกำรณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นกำรแสดงควำมเห็นต่อควำมมี
ประสิทธิผลของกำรควบคุมภำยในของกลุ่มบริษทั 

• ประเมินควำมเหมำะสมของนโยบำยกำรบญัชีท่ีผูบ้ริหำรใชแ้ละควำมสมเหตุสมผลของประมำณกำร    
ทำงบญัชีและกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหำรจดัท ำ 
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• สรุปเก่ียวกบัควำมเหมำะสมของกำรใชเ้กณฑก์ำรบญัชีส ำหรับกิจกำรท่ีด ำเนินงำนต่อเน่ืองของผูบ้ริหำร 
และสรุปจำกหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุกำรณ์หรือ
สถำนกำรณ์ท่ีอำจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสัยอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อควำมสำมำรถของกลุ่มบริษทัในกำร
ด ำเนินงำนต่อเน่ืองหรือไม่ หำกขำ้พเจำ้ไดข้อ้สรุปวำ่มีควำมไม่แน่นอนท่ีมีสำระส ำคญั ขำ้พเจำ้จะตอ้งให้
ขอ้สังเกตไวใ้นรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบกำรเงิน หรือหำก
เห็นวำ่กำรเปิดเผยดงักล่ำวไม่เพียงพอ ขำ้พเจำ้จะแสดงควำมเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขำ้พเจำ้
ขึ้นอยูก่บัหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรำยงำนของผูส้อบบญัชีของขำ้พเจำ้ อยำ่งไรก็ตำม 
เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ในอนำคตอำจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุกำรด ำเนินงำนต่อเน่ืองได้ 

• ประเมินกำรน ำเสนอ โครงสร้ำงและเน้ือหำของงบกำรเงินโดยรวม รวมถึงกำรเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวำ่งบกำรเงินแสดงรำยกำรและเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตอ้งตำมท่ีควรหรือไม่  

• รวบรวมเอกสำรหลกัฐำนกำรสอบบญัชีท่ีเหมำะสมอยำ่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทำงกำรเงินของกิจกำร
หรือของกิจกรรมทำงธุรกิจภำยในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินรวม ขำ้พเจำ้รับผิดชอบต่อ
กำรก ำหนดแนวทำง กำรควบคุมดูแล และกำรปฏิบติังำนตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ดียวต่อควำมเห็นของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลในเร่ืองต่ำงๆซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลำของกำรตรวจสอบ
ตำมท่ีไดว้ำงแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนยัส ำคญัท่ีพบจำกกำรตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัส ำคญัในระบบกำร
ควบคุมภำยในหำกขำ้พเจำ้ไดพ้บในระหวำ่งกำรตรวจสอบของขำ้พเจำ้ 

ขำ้พเจำ้ไดใ้หค้  ำรับรองแก่ผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลวำ่ขำ้พเจำ้ไดป้ฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดจรรยำบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ควำมเป็นอิสระและไดส่ื้อสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแลเก่ียวกบัควำมสัมพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขำ้พเจำ้เช่ือวำ่มีเหตุผลท่ีบุคคลภำยนอกอำจพิจำรณำวำ่กระทบต่อควำมเป็นอิสระ และกำรด ำเนินกำรเพื่อ             
ขจดัอุปสรรคหรือมำตรกำรป้องกนัของขำ้พเจำ้ (ถำ้มี) 
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จำกเร่ืองทั้งหลำยท่ีส่ือสำรกบัผูมี้หนำ้ท่ีในกำรก ำกบัดูแล ขำ้พเจำ้ไดพ้ิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ท่ีมีนยัส ำคญัท่ีสุดในกำร
ตรวจสอบงบกำรเงินในงวดปัจจุบนัและก ำหนดเป็นเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ขำ้พเจำ้ไดอ้ธิบำยเร่ืองเหล่ำน้ีไวใ้น
รำยงำนของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมำยหรือขอ้บงัคบัห้ำมไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่ำวต่อสำธำรณะ หรือใน
สถำนกำรณ์ท่ียำกท่ีจะเกิดขึ้น ขำ้พเจำ้พิจำรณำวำ่ไม่ควรส่ือสำรเร่ืองดงักล่ำวในรำยงำนของขำ้พเจำ้เพรำะกำรกระท ำ
ดงักล่ำวสำมำรถคำดกำรณ์ไดอ้ยำ่งสมเหตุสมผลว่ำจะมีผลกระทบในทำงลบมำกกวำ่ผลประโยชน์ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สีย
สำธำรณะจะไดจ้ำกกำรส่ือสำรดงักล่ำว 

ขำ้พเจำ้เป็นผูรั้บผิดชอบงำนสอบบญัชีและกำรน ำเสนอรำยงำนฉบบัน้ี 

 

รสพร เดชอำคม 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญำต เลขทะเบียน 5659 

บริษทั ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
กรุงเทพฯ: 23 กุมภำพนัธ์ 2566 



บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 364,553,070       245,643,861      170,626,795           82,108,839         
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6, 8 93,485,656         69,624,053         2,515,542               1,318,226           
รายไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช าระ 9 -                          8,739,304           -                              -                          
สินคา้คงเหลือ 10 7,310,748           7,963,039           -                              -                          
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 11 445,115,656       518,332,405      385,115,656           5,080,237           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 15,492,401         12,311,160         6,119,205               900,070              
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 925,957,531       862,613,822      564,377,198           89,407,372
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 1,596,000           1,628,000           1,596,000               1,628,000
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 11 14,622,000         14,622,000         -                              -                          
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 12 -                          -                          903,415,536           1,185,475,930
เงินลงทุนในการร่วมคา้ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 13 60,466,284         55,110,039         60,466,284             55,110,039
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 14 -                          -                          7,968,919               9,648,651
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 15 2,493,355,247    1,999,406,995   841,493,613           723,846,396
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 19.1 338,866,498       353,344,584      18,386,914             14,161,975
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 16 972,771              8,274,176           955,025                  8,232,616
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 17 78,622,335         38,705,377         61,152,685             17,793,057
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,988,501,135    2,471,091,171   1,895,434,976        2,015,896,664
รวมสินทรัพย์ 3,914,458,666    3,333,704,993   2,459,812,174        2,105,304,036

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม



บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 6, 18 148,642,628       84,265,189         104,964,787           38,079,969
รายไดร้อการรับรู้ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23.3 664,739,935       497,698,256      -                              -                          
หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 19.2 13,883,410         12,296,912         4,257,274               2,333,473
เงินมดัจ าคา่เล่าเรียนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 23,334,749         18,364,749         -                              -                          
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 752,871              5,560                  -                              -                          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 7,608,710           22,680,380         4,073,077               18,247,784
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 858,962,303       635,311,046      113,295,138           58,661,226
หนิสิ้นไม่หมุนเวยีน     
รายไดร้อการรับรู้ - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 23.3 159,360,653       133,059,669      -                              -                          
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 19.2 442,407,142       445,070,789      17,253,578             15,084,191
เงินมดัจ าคา่เล่าเรียน - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
   ภายในหน่ึงปี 88,640,000         58,320,000         -                              -                          
ประมาณการตน้ทุนในการร้ือถอน 20 13,420,000         13,160,000         870,000                  850,000
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 21 34,834,484         33,734,446         10,220,742             12,412,865
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 26 700,182              579,259              94,366                    -                          
ประมาณการหน้ีสินของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
   ซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สีย 12 -                          -                          1,944,448               3,825,970           
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 26,387,626         -                          26,387,626             -                          
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 765,750,087       683,924,163      56,770,760             32,173,026
รวมหนีสิ้น 1,624,712,390    1,319,235,209   170,065,898           90,834,252

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน
      หุน้สามญั 940,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท 470,000,000       470,000,000      470,000,000           470,000,000       
   ทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระเตม็มูลคา่แลว้
      หุน้สามญั 940,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท 470,000,000       470,000,000      470,000,000           470,000,000       
ส่วนเกินมูลคา่หุน้บุริมสิทธิ 1,000,000           1,000,000           1,000,000               1,000,000           
ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 1,127,018,227    1,127,018,227   1,127,018,227        1,127,018,227    
ก าไรสะสม 
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 22 47,000,000         30,200,000         47,000,000             30,200,000
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 644,728,049       386,251,557      644,728,049           386,251,557
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,289,746,276    2,014,469,784   2,289,746,276        2,014,469,784
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 2,289,746,276    2,014,469,784   2,289,746,276        2,014,469,784
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 3,914,458,666    3,333,704,993   2,459,812,174        2,105,304,036

-                          -                          -                              -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2565 2564 2565 2564
ก ำไรขำดทุน:
รำยได้
รายไดค้่าธรรมเนียมทางการศึกษาและบริการ 23 1,310,743,237    1,050,084,989    -                              -                          
รายไดค้่าเช่าและบริการ 6, 23 -                          -                          78,084,813             73,876,005         
รายไดจ้ากการขายอุปกรณ์การศึกษา 6, 23 8,515,527           4,773,707           -                              -                          
รายไดอ่ื้น 6, 23 20,708,830         16,382,610         2,005,556               387,469              
รวมรำยได้ 1,339,967,594    1,071,241,306    80,090,369             74,263,474         
ค่ำใช้จ่ำย
ตน้ทุนทางการศึกษาและบริการ 653,314,386       558,416,236       -                              -                          
ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ -                          -                          60,272,181             56,731,106         
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 300,971,409       278,535,833       23,766,484             23,048,877         
ค่าใชจ่้ายอ่ืน -                          4,539,534           -                              3,399,513           
รวมค่ำใช้จ่ำย 954,285,795       841,491,603       84,038,665             83,179,496         
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำน 385,681,799       229,749,703       (3,948,296)              (8,916,022)          
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย 12, 13 5,356,245           737,304              372,417,016           218,245,326       
รายไดท้างการเงิน 4,440,235           3,936,454           1,892,576               498,350              
ตน้ทุนทางการเงิน 24 (25,283,285)        (25,523,183)        (990,438)                 (1,074,438)          
ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ 370,194,994       208,900,278       369,370,858           208,753,216       
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (918,502)             (147,062)             (94,366)                   -                          
ก ำไรส ำหรับปี 369,276,492       208,753,216       369,276,492           208,753,216       

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                          -                          -                              -                          
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี 369,276,492       208,753,216       369,276,492           208,753,216       

กำรแบ่งปันก ำไร 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 369,276,492       208,753,216       369,276,492           208,753,216       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                          -                          

369,276,492       208,753,216       

กำรแบ่งปันก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 369,276,492       208,753,216       369,276,492           208,753,216       
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                          -                          

369,276,492       208,753,216       

ก ำไรต่อหุ้น 27
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.39 0.22 0.39 0.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)

รวม
ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - ส่วนของผูถื้อหุ้น รวม
และช าระแลว้ หุ้นบริุมสิทธิ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของบริษทัฯ ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 470,000,000        1,000,000           1,127,018,227    19,200,000         259,938,341       1,877,156,568          1,877,156,568    
ก าไรส าหรับปี -                          -                         -                         -                         208,753,216       208,753,216             208,753,216       
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                          -                         -                         -                         -                         -                               -                         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                          -                         -                         -                         208,753,216       208,753,216             208,753,216       
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                          -                         -                         -                         (71,440,000)       (71,440,000)             (71,440,000)       
ส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) -                          -                         -                         11,000,000         (11,000,000)       -                               -                         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 470,000,000        1,000,000           1,127,018,227    30,200,000         386,251,557       2,014,469,784          2,014,469,784    

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2565 470,000,000        1,000,000           1,127,018,227    30,200,000         386,251,557       2,014,469,784          2,014,469,784    
ก าไรส าหรับปี -                          -                         -                         -                         369,276,492       369,276,492             369,276,492       
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                          -                         -                         -                         -                         -                               -                         
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                          -                         -                         -                         369,276,492       369,276,492             369,276,492       
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                          -                         -                         -                         (94,000,000)       (94,000,000)             (94,000,000)       
ส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) -                          -                         -                         16,800,000         (16,800,000)       -                               -                         
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 470,000,000        1,000,000           1,127,018,227    47,000,000         644,728,049       2,289,746,276          2,289,746,276    

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ



บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกัด (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)

ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ส่วนเกินมูลค่า ส่วนเกินมูลค่า จดัสรรแลว้ - รวม
และช าระแลว้ หุ้นบริุมสิทธิ หุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 470,000,000             1,000,000                 1,127,018,227          19,200,000               259,938,341     1,877,156,568          
ก าไรส าหรับปี -                               -                               -                               -                               208,753,216     208,753,216             
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                               -                               -                               -                               -                        -                               
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               -                               208,753,216     208,753,216             
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                               -                               -                               -                               (71,440,000)      (71,440,000)              
ส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) -                               -                               -                               11,000,000               (11,000,000)      -                               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 470,000,000             1,000,000                 1,127,018,227          30,200,000               386,251,557     2,014,469,784          

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2565 470,000,000             1,000,000                 1,127,018,227          30,200,000               386,251,557     2,014,469,784          
ก าไรส าหรับปี -                               -                               -                               -                               369,276,492     369,276,492             
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี -                               -                               -                               -                               -                        -                               
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                               -                               -                               -                               369,276,492     369,276,492             
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 29) -                               -                               -                               -                               (94,000,000)      (94,000,000)              
ส ารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 22) -                               -                               -                               16,800,000               (16,800,000)      -                               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2565 470,000,000             1,000,000                 1,127,018,227          47,000,000               644,728,049     2,289,746,276          

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม
งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนนิงำน
ก าไรก่อนภาษี 370,194,994          208,900,278          369,370,858          208,753,216          
รายการปรับกระทบก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 160,665,776          151,669,197          7,158,017              7,512,430              
   ส ารองผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (กลบัรายการ) 2,830,155              (4,094,316)            -                            -                            
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมลูคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ 1,027,412              383,478                 -                            -                            
   ขาดทนุจากการจ าหน่ายและตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 4,568,275              3,833,932              5,238,394              3,395,973              
   ก  าไรจากการปรับมลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน (9,036)                   (169,205)               -                            -                            
   ขาดทนุจากการปรับมลูคา่ยติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน
      ไมห่มนุเวียนอ่ืน - หุน้กู้ -                            267,000                 -                            -                            
   ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรัพยท่ี์ไมใ่ช่สินทรัพยท์างการเงิน 4,000,000              4,000,000              4,000,000              4,000,000              
   ขาดทนุจากการขายตราสารหน้ีท่ีวดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยติุธรรม
      ผา่นก าไรขาดทนุ 261,205                 681,347                 -                            -                            
   ส่วนแบง่ก าไรจากเงินลงทนุตามวิธีส่วนไดเ้สีย (5,356,245)            (737,304)               (372,417,016)        (218,245,326)        
   ก  าไรจากการยกเลิกสญัญาเช่า (6,020)                   -                            -                            -                            
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 5,358,015              6,146,284              1,387,527              1,350,934              
   รายไดท้างการเงิน (4,440,235)            (3,936,454)            (1,892,576)            (498,350)               
   ตน้ทนุทางการเงิน 22,742,696            23,629,333            934,259                 1,015,005              
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน 561,836,992          390,573,570          13,779,463            7,283,882              
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (26,495,652)          11,020,530            (801,852)               (565,412)               
   รายไดท่ี้ยงัไมไ่ดเ้รียกช าระ 8,739,304              (8,739,304)            -                            -                            
   สินคา้คงเหลือ (375,121)               (1,397,256)            -                            -                            
   สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (3,181,241)            (6,271,427)            (5,219,135)            (487,473)               
   เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 32,000                   (200,000)               32,000                   (200,000)               
   สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (41,581,717)          41,735,392            (45,024,386)          45,802,033            
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (31,979,644)          6,943,197              (27,953,825)          1,651,760              
   รายไดร้อการรับรู้ 193,342,663          (19,288,166)          -                            -                            
   เงินมดัจ าคา่เล่าเรียน 35,290,000            (480,000)               -                            -                            
   หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน (15,071,670)          18,402,143            (14,174,707)          17,272,213            
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานจ่าย (4,257,977)            (1,203,484)            (3,579,650)            (40,000)                 
   หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน    26,387,626            (100,000)               26,387,626            (100,000)               
เงินสดจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 702,685,563          430,995,195          (56,554,466)          70,617,003            
   จ่ายภาษีเงินได้ (2,385,509)            (2,287,322)            (2,335,242)            (2,262,748)            
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนนิงำน 700,300,054          428,707,873          (58,889,708)          68,354,255            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2565

(หน่วย: บาท)

2565 2564 2565 2564
กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทนุในสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 1,471,178,902       1,543,062,045       430,178,903          75,062,045            
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทนุในสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน (1,398,214,322)     (1,566,080,237)     (810,214,322)        (75,080,237)          
เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (528,972,828)        (571,192,215)        (465,503,452)        (495,479,347)        
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (470,000)               (2,001,435)            (470,000)               (2,001,435)            
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 714,000                 921,750                 -                            -                            
เงินปันผลรับจากเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                            -                            1,090,000,000       405,000,000          
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 4,244,129              4,139,768              1,497,112              483,043                 
เงนิสดสุทธิจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมลงทุน (451,520,119)        (591,150,324)        245,488,241          (92,015,931)          
กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิ
เงินสดจ่ายช าระคืนหน้ีสินตามสญัญาเช่า (35,870,726)          (32,775,194)          (4,080,577)            (3,135,420)            
จ่ายเงินปันผล (94,000,000)          (71,440,000)          (94,000,000)          (71,440,000)          
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิ (129,870,726)        (104,215,194)        (98,080,577)          (74,575,420)          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 118,909,209          (266,657,645)        88,517,956            (98,237,096)          
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้ปี 245,643,861          512,301,506          82,108,839            180,345,935          
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดปลำยปี 364,553,070          245,643,861          170,626,795          82,108,839            

-                            -                            -                            -                            
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีไมใ่ช่เงินสด
   เจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึนจากการซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 96,357,083            732,689                 94,838,643 1,162,593
   หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน 10,255,289            6,726,864              7,259,506              -                            
   การเปล่ียนแปลงและการยกเลิกสญัญาเช่า 2,055,592              21,389,012            -                            498,948                 
   โอนทรัพยสิ์นไปเป็นเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                            -                            442,760,357          106,994,947          
   โอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย์ 3,955,502              828,823                 1,605,000              -                            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

 บริษทั เอสไอเอสบี จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล ำเนำในประเทศไทย ท่ีอยูต่ำมท่ี
จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี  498/12 ซอยรำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ 1) ถนนประชำอุทิศ แขวงวงัทองหลำง           
เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร 

 บริษทัฯเป็นผูรั้บใบอนุญำตให้จดัตั้งโรงเรียน “โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพฯ” ซ่ึงตั้งอยู่ท่ี 498/11        
ซ.รำมค ำแหง 39 (เทพลีลำ1) แขวงวงัทองหลำง เขตวงัทองหลำง กรุงเทพมหำนคร “โรงเรียนนำนำชำติ
สิงคโปร์สุวรรณภูมิ”  ซ่ึงตั้ งอยู่ ท่ี  4/5 หมู่ ท่ี  5 ถนนหนำมแดง-บำงพลี ต ำบลบำงแก้ว อ ำเภอบำงพลี                   
จังหวัดสมุทรปรำกำร และ “โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ธนบุ รี” ซ่ึงตั้ งอยู่ ท่ี  138 ถนนรำชมนตรี                       
แขวงคลองขวำง เขตภำษีเจริญ กรุงเทพมหำนคร  

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำขึ้นตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมข้อก ำหนดในประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำออกตำมควำม                               
ในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบกำรเงินฉบับภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทำงกำรตำมกฎหมำย  งบกำรเงินฉบับ
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำรบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม  

ก) งบกำรเงินรวมน้ีได้จดัท ำขึ้นโดยรวมงบกำรเงินของบริษทั เอสไอเอสบี จ ำกัด (มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกว่ำ “บริษทัฯ”) และกิจกำรโรงเรียน (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัย่อย”) (รวมเรียกว่ำ “กลุ่มบริษทั”) 
ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งขึ้นใน  
ช่ือกิจกำรโรงเรียน ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ อตัรำร้อยละของกำรถือหุน้ 

   2565 2564 
   ร้อยละ ร้อยละ 
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพฯ โรงเรียน ไทย 100 100 
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์สุวรรรภูมิ โรงเรียน ไทย 100 100 
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ธนบรีุ โรงเรียน ไทย 100 100 
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ข) บริษทัฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือกิจกำรโรงเรียนได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิได้รับ
หรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเข้ำไปลงทุน และสำมำรถใช้อ ำนำจในกำรสั่งกำร
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค)  บริษทัฯน ำงบกำรเงินของกิจกำรโรงเรียนมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ ำนำจ
ในกำรควบคุมกิจกำรโรงเรียนจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมกิจกำรโรงเรียนนั้น   

ง) งบกำรเงินของกิจกำรโรงเรียนไดจ้ดัท ำขึ้นโดยใชน้โยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและกิจกำรโรงเรียน รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออกจำก
งบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกำรร่วมคำ้ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

3.1 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน  

 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงินฉบบัปรับปรุงจ ำนวนหลำยฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน

หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือ

จดัใหมี้ขึ้นเพื่อใหมี้เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร

อธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน  

 กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวมำถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคัญต่อ 

งบกำรเงินของกลุ่มบริษทั  

3.2 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือ

หลงัวันท่ี 1 มกรำคม 2566 

สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใชม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุงหลำยฉบบั ซ่ึงจะมีผลบงัคบั
ใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2566 มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรอธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทำงกำรบญัชีและกำรให้
แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน 

ฝ่ำยบริหำรของกลุ่มบริษทัเช่ือว่ำกำรปรับปรุงมำตรฐำนน้ีจะไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงิน
ของกลุ่มบริษทั 
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4. นโยบำยกำรบัญชีท่ีส ำคัญ  

4.1 กำรรับรู้รำยได้และค่ำใช้จ่ำย 

 รำยได้ค่ำธรรมเนียมทำงกำรศึกษำ 

 รำยได้ค่ำธรรมเนียมและรำยได้ค่ำอำหำรรับรู้เป็นรำยได้ตลอดช่วงเวลำท่ีให้บริกำรตำมระยะเวลำของ
หลกัสูตร  

 รำยได้ท่ีรับรู้แลว้แต่ยงัไม่ถึงก ำหนดเรียกช ำระตำมสัญญำแสดงไวเ้ป็น “รำยได้ท่ียงัไม่ได้เรียกช ำระ” ใน       
งบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะจดัประเภทเป็นลูกหน้ีกำรคำ้เม่ือกลุ่มบริษทัมีสิทธิท่ีจะไดรั้บช ำระโดยปรำศจำก
เง่ือนไข เช่น เม่ือกิจกำรไดใ้หบ้ริกำรเสร็จส้ิน 

 จ ำนวนเงินท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บหรือมีสิทธิไดรั้บจำกลูกคำ้แต่ยงัมีภำระท่ีตอ้งให้บริกำรกบัลูกคำ้แสดงไวเ้ป็น 
“รำยไดร้อกำรรับรู้” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ซ่ึงจะรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือไดป้ฏิบติัตำมภำระท่ีระบุไวใ้นสัญญำ
เสร็จส้ิน  

 รำยได้ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 

 รำยได้ค่ำธรรมเนียมแรกเขำ้รับรู้รำยได้ตลอดช่วงเวลำท่ีให้บริกำรตำมประมำณกำรระยะเวลำเรียนของ
นกัเรียนแต่ละโรงเรียน  

 รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำร 

 รำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นรำยไดต้ำมเกณฑ์เส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 

 รำยไดค้่ำบริกำรรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริกำรแลว้ 

 ขำยสินค้ำ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือกลุ่มบริษทัไดโ้อนอ ำนำจควบคุมในสินคำ้ให้แก่ลูกคำ้แลว้ กล่ำวคือเม่ือมี
กำรส่งมอบสินคำ้  

 รำยได้ดอกเบีย้ 

 รำยไดด้อกเบ้ียถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 ต้นทุนทำงกำรเงิน 

 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียจำกหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนวณโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงและรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 
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4.2 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี        
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีได้มำและไม่มีขอ้จ ำกัด       
ในกำรเบิกใช ้

4.3 สินค้ำคงเหลือ 

 สินคำ้คงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (ตำมวิธีเขำ้ก่อนออกก่อน) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่รำคำใด
จะต ่ำกวำ่  

4.4 เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกำรร่วมค้ำ 

เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินรวมแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกำรร่วมคำ้ท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีส่วนไดเ้สีย  

4.5 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวมตน้ทุนกำรท ำรำยกำร 
หลงัจำกนั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนดว้ยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผ่ือ
กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุนค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์โดยประมำณดงัน้ี 

อำคำร  19.5 ปี 
ส่วนปรับปรุงท่ีดินและส่วนปรับปรุงอำคำร  5 - 10 ปี 

 ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดิน 

 บริษทัฯรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินท่ีได้รับสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยใ์น      
ส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในปีท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนออกจำกบญัชี 

4.6 ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสม และค่ำเผื่อ
กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  
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 ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณดงัน้ี 

อำคำร  19.5 - 28.5 และ 50 ปี 
ส่วนปรับปรุงท่ีดินและส่วนปรับปรุงอำคำร  10 ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์  3 - 10 ปี 
ยำนพำหนะ  5 ปี 

 ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

 ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งก่อสร้ำง 

 กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรอำคำรและอุปกรณ์ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพยห์รือคำดวำ่จะไม่ไดรั้บประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช้หรือกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย ์รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำย
สินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรขำดทุนเม่ือกลุ่มบริษทัตดัรำยกำรสินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.7 สัญญำเช่ำ 

ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทัจะประเมินว่ำสัญญำเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำหรือไม่ 
โดยสัญญำจะเป็นสัญญำเช่ำหรือประกอบดว้ยสัญญำเช่ำ ก็ต่อเม่ือสัญญำนั้นมีกำรใหสิ้ทธิในกำรควบคุมกำรใช้
สินทรัพยท่ี์ระบุไดส้ ำหรับช่วงเวลำหน่ึงเพื่อเป็นกำรแลกเปล่ียนกบัส่ิงตอบแทน 

กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ 

กลุ่มบริษัทใช้วิธีกำรบัญชีเดียวส ำหรับกำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำสัญญำเช่ำทุกสัญญำ เว้นแต่        
สัญญำเช่ำระยะสั้นและสัญญำเช่ำท่ีสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล (วนัท่ีสินทรัพย์
อำ้งอิงพร้อมใช้งำน) กลุ่มบริษทับนัทึกสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ซ่ึงแสดงสิทธิในกำรใช้สินทรัพยอ์ำ้งอิงและ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำตำมกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ  

สินทรัพย์สิทธิการใช้  

สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้วดัมูลค่ำด้วยรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม ผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำสะสม และ
ปรับปรุงดว้ยกำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำใหม่ รำคำทุนของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ประกอบดว้ย
จ ำนวนเงินของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจำกกำรรับรู้เร่ิมแรก ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้น จ ำนวนเงินท่ีจ่ำย
ช ำระตำมสัญญำเช่ำ ณ วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล และหักดว้ยส่ิงจูงใจตำม
สัญญำเช่ำท่ีไดรั้บ 
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ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชค้  ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยสุัญญำเช่ำหรืออำยกุำรให้
ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใชแ้ลว้แต่ระยะเวลำใดจะสั้นกวำ่ ดงัน้ี 

  ท่ีดินและส่วนปรับปรุง 15 - 30 ปี 
  อำคำรและส่วนปรับปรุง 15 - 30 ปี 
  ยำนพำหนะ 3 - 5 ปี 
  อุปกรณ์อ่ืน 3 - 5 ปี 

หำกควำมเป็นเจำ้ของในสินทรัพยอ์ำ้งอิงไดโ้อนให้กบักลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอำยุสัญญำเช่ำหรือรำคำทุนของ
สินทรัพยด์งักล่ำวไดร้วมถึงกำรใชสิ้ทธิเลือกซ้ือ ค่ำเส่ือมรำคำจะค ำนวณจำกอำยกุำรให้ประโยชน์โดยประมำณ
ของสินทรัพย ์

หนี้สินตามสัญญาเช่า 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำประกอบดว้ยค่ำเช่ำคงท่ีหักดว้ยส่ิงจูงใจตำมสัญญำเช่ำ ค่ำเช่ำผนัแปรท่ี
ขึ้นอยู่กบัดชันีหรืออตัรำ จ ำนวนเงินท่ีคำดว่ำจะจ่ำยภำยใตก้ำรรับประกนัมูลค่ำคงเหลือ รวมถึงรำคำใชสิ้ทธิ
ของสิทธิเลือกซ้ือซ่ึงมีควำมแน่นอนอย่ำงสมเหตุสมผลท่ีกลุ่มบริษทัจะใชสิ้ทธินั้น และกำรจ่ำยค่ำปรับเพื่อ
กำรยกเลิกสัญญำเช่ำ หำกขอ้ก ำหนดของสัญญำเช่ำแสดงให้เห็นว่ำกลุ่มบริษทัจะใช้สิทธิในกำรยกเลิก       
สัญญำเช่ำ กลุ่มบริษทับนัทึกค่ำเช่ำผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยูก่บัดชันีหรืออตัรำเป็นค่ำใชจ่้ำยในงวดท่ีเหตุกำรณ์หรือ
เง่ือนไขซ่ึงเก่ียวขอ้งกบักำรจ่ำยช ำระนั้นไดเ้กิดขึ้น  

กลุ่มบริษทัคิดลดมูลค่ำปัจจุบันของจ ำนวนเงินท่ีต้องจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด้วยอัตรำดอกเบ้ียตำมนัยของ      
สัญญำเช่ำหรืออตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั หลงัจำกวนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล มูลค่ำตำม
บญัชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะเพิ่มขึ้นจำกดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำและลดลงจำกกำรจ่ำยช ำระ
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ นอกจำกน้ี มูลค่ำตำมบัญชีของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำจะถูกวดัมูลค่ำใหม่เม่ือมี              
กำรเปล่ียนแปลงอำยุสัญญำเช่ำ กำรเปล่ียนแปลงกำรจ่ำยช ำระตำมสัญญำเช่ำ หรือกำรเปล่ียนแปลงใน          
กำรประเมินสิทธิเลือกซ้ือสินทรัพยอ์ำ้งอิง 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

สัญญำเช่ำท่ีมีอำยุสัญญำเช่ำ 12 เดือนหรือน้อยกว่ำนับตั้งแต่วนัท่ีสัญญำเช่ำเร่ิมมีผล หรือสัญญำเช่ำซ่ึง
สินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ จะบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยสุัญญำเช่ำ 
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กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้ให้เช่ำ 

สัญญำเช่ำท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจ้ำของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กับผูเ้ช่ำถือเป็น
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน กลุ่มบริษทับนัทึกจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำนเป็นรำยไดใ้นส่วนของ
ก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเส้นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ ตน้ทุนทำงตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดขึ้นจำกกำรไดม้ำซ่ึง
สัญญำเช่ำด ำเนินงำนรวมในมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยอ์ำ้งอิงและรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยตลอดอำยุสัญญำเช่ำ
โดยใชเ้กณฑเ์ดียวกนักบัรำยไดจ้ำกสัญญำเช่ำ  

4.8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

กลุ่มบริษทับันทึกต้นทุนเร่ิมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตำมรำคำทุน ภำยหลังกำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ของ
สินทรัพยน์ั้น 

กลุ่มบริษทัตัดจ ำหน่ำยสินทรัพย์ไม่มีตัวตนท่ีมีอำยุกำรให้ประโยชน์จ ำกัดโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยุกำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินกำรด้อยค่ำของสินทรัพยด์ังกล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำ
สินทรัพย์นั้นเกิดกำรด้อยค่ำ กลุ่มบริษทัจะทบทวนระยะเวลำกำรตัดจ ำหน่ำยและวิธีกำรตัดจ ำหน่ำยของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรขำดทุน 

คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์มีอำยกุำรใหป้ระโยชน์ 5 ปี 

4.9 รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกันกับบริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ หรือถูก
บริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯ 

นอกจำกน้ี บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วม และบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิออกเสียง
โดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำรส ำคญั กรรมกำรหรือ
พนกังำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

4.10 เงินตรำต่ำงประเทศ 

บริษัทฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในกำร
ด ำเนินงำนของบริษทัฯ 

รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนั
ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

  



8 
 

4.11 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะท ำกำรประเมินกำรด้อยค่ำของท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
สินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของกลุ่มบริษทัหำกมี             
ขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ กลุ่มบริษทัรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน
ของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนหมำยถึงมูลค่ำ
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่รำคำใดจะสูงกวำ่  

กลุ่มบริษทัจะรับรู้รำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

4.12 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

กลุ่มบริษทัรับรู้เงินเดือน ค่ำจำ้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของพนักงาน 

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังำนไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังำนจ่ำยสะสมและ
เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบให้เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจำกสินทรัพยข์อง
บริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปีท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืนของพนักงาน 

กลุ่มบริษทัมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือออกจำกงำนตำมกฎหมำยแรงงำน และตำม
โครงกำรผลตอบแทนพนกังำนอ่ืนๆ ซ่ึงกลุ่มบริษทัถือว่ำเงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์หลงั
ออกจำกงำนส ำหรับพนักงำน นอกจำกนั้น กลุ่มบริษทัจัดให้มีโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของ
พนกังำน ไดแ้ก่ โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบก ำหนดระยะเวลำ 

กลุ่มบริษัทค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำน และโครงกำร
ผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของพนักงำน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว้ (Projected Unit 
Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญอิสระไดท้ ำกำรประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์
ระยะยำวอ่ืนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

ตน้ทุนบริกำรในอดีตจะถูกรับรู้ทั้งจ ำนวนในก ำไรหรือขำดทุนทนัทีท่ีมีกำรแกไ้ขโครงกำรหรือลดขนำด
โครงกำร หรือเม่ือกลุ่มบริษทัรับรู้ตน้ทุนกำรปรับโครงสร้ำงท่ีเก่ียวขอ้งแลว้แต่เหตุกำรณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน 
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4.13 ประมำณกำรหนีสิ้น 

กลุ่มบริษทัจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบัญชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต      
ได้เกิดขึ้นแล้ว และมีควำมเป็นไปได้ค่อนข้ำงแน่นอนว่ำกลุ่มบริษทัจะเสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไป         
เพื่อปลดเปล้ืองภำระผกูพนันั้น และกลุ่มบริษทัสำมำรถประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  

4.14 ภำษีเงินได้  

ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดวำ่จะจ่ำยให้แก่หน่วยงำนจดัเก็บภำษีของรัฐ โดยค ำนวณ
จำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

กลุ่มบริษทับนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำมบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกบัฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษี     
ท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีตอ้งเสียภำษีทุกรำยกำร แต่รับรู้
สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงั
ไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใชห้กัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

กลุ่มบริษทัจะทบทวนมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตัดบญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน
และจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ว่ำกลุ่มบริษทัจะไม่มีก ำไร
ทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน์ 

 กลุ่มบริษทัจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหำกภำษีท่ีเกิดขึ้นเก่ียวขอ้งกบั
รำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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4.15 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกของสินทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำยุติธรรม และบวกด้วยต้นทุน          
กำรท ำรำยกำรเฉพำะในกรณีท่ีเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือ
ขำดทุน อย่ำงไรก็ตำม ส ำหรับลูกหน้ีกำรค้ำท่ีไม่มีองค์ประกอบเก่ียวกับกำรจัดหำเงินท่ีมีนัยส ำคัญ                   
กลุ่มบริษทัจะรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำวดว้ยรำคำของรำยกำร ตำมท่ีกล่ำวไวใ้นนโยบำยกำรบญัชี
เร่ืองกำรรับรู้รำยได ้ 

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัจดัประเภทสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัที่รับรู้รำยกำรเร่ิมแรก เป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงินที่
วดัมูลค่ำในภำยหลงัด้วยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย สินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำ
ยติุธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน และสินทรัพยท์ำงกำรเงินที่วดัมูลค่ำในภำยหลงัดว้ยมูลค่ำยุติธรรม
ผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน โดยพิจำรณำจำกแผนธุรกิจของกิจกำรในกำรจัดกำรสินทรัพย์ทำงกำรเงิน และ
ลกัษณะของกระแสเงินสดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน 

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย  

กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำสินทรัพย์ทำงกำรเงินด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย เม่ือกลุ่มบริษทัถือครองสินทรัพย์          
ทำงกำรเงินนั้นเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำ และเง่ือนไขตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงินก่อให้เกิด
กระแสเงินสดท่ีเป็นกำรรับช ำระเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีระบุไวเ้ท่ำนั้น  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำววดัมูลค่ำในภำยหลงัโดยใช้วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงและตอ้งมีกำรประเมินกำร
ด้อยค่ำ ทั้ งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตัดรำยกำร กำรเปล่ียนแปลง หรือกำรด้อยค่ำของ
สินทรัพยด์งักล่ำวจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน    

สินทรัพย์ทางการเงินท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน จะแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน
ดว้ยมูลค่ำยุติธรรม โดยรับรู้กำรเปล่ียนแปลงสุทธิของมูลค่ำยุติธรรมซ่ึงรวมถึงดอกเบ้ียรับในส่วนของก ำไร
หรือขำดทุน 

ทั้งน้ี สินทรัพยท์ำงกำรเงินดงักล่ำว หมำยควำมรวมถึง เงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ถือไวเ้พื่อคำ้  

กำรจัดประเภทรำยกำรและกำรวัดมูลค่ำของหนีสิ้นทำงกำรเงิน 

ยกเวน้หน้ีสินตรำสำรอนุพนัธ์ กลุ่มบริษทัรับรู้รำยกำรเม่ือเร่ิมแรกส ำหรับหน้ีสินทำงกำรเงินด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรมหักตน้ทุนกำรท ำรำยกำร และจดัประเภทหน้ีสินทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำใน
ภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย โดยใชวิ้ธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ทั้งน้ี ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดขึ้นจำกกำรตดั
รำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินและกำรตดัจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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โดยกำรค ำนวณมูลค่ำรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยค ำนึงถึงค่ำธรรมเนียมหรือตน้ทุนท่ีถือเป็นส่วนหน่ึงของอัตรำ
ดอกเบ้ียท่ีแท้จริงนั้ นด้วย ทั้ งน้ี ค่ำตัดจ ำหน่ำยตำมวิธีดอกเบ้ียท่ีแท้จริงแสดงเป็นส่วนหน่ึงของต้นทุน            
ทำงกำรเงินในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

กำรตัดรำยกำรของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัรำยกำรออกจำกบญัชี เม่ือสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพย์นั้นได้
ส้ินสุดลง หรือไดมี้กำรโอนสิทธิท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดของสินทรัพยน์ั้น รวมถึงไดมี้กำรโอนควำมเส่ียง
และผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพยน์ั้น หรือมีกำรโอนกำรควบคุมในสินทรัพยน์ั้น  

กลุ่มบริษทัตดัรำยกำรหน้ีสินทำงกำรเงินก็ต่อเม่ือไดมี้กำรปฏิบติัตำมภำระผูกพนัของหน้ีสินนั้นแลว้ มีกำร
ยกเลิกภำระผูกพนันั้น หรือมีกำรส้ินสุดลงของภำระผูกพนันั้น ในกรณีท่ีมีกำรเปล่ียนหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมี
อยู่ให้เป็นหน้ีสินใหม่จำกผูใ้ห้กู ้รำยเดียวกันซ่ึงมีข้อก ำหนดท่ีแตกต่ำงกันอย่ำงมำก หรือมีกำรแก้ไข
ขอ้ก ำหนดของหน้ีสินท่ีมีอยู่อย่ำงเป็นสำระส ำคญั จะถือว่ำเป็นกำรตดัรำยกำรหน้ีสินเดิมและรับรู้หน้ีสิน
ใหม่ โดยรับรู้ผลแตกต่ำงของมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำวในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของตรำสำรหน้ีทั้งหมดท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรหรือขำดทุน ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นค ำนวณจำกผลต่ำงของกระแส
เงินสดท่ีจะครบก ำหนดช ำระตำมสัญญำกบักระแสเงินสดทั้งหมดท่ีกลุ่มบริษทัคำดว่ำจะไดรั้บช ำระ และคิด
ลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงโดยประมำณของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ณ วนัท่ีไดม้ำ  

ในกรณีท่ีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยไ์ม่ไดเ้พิ่มขึ้นอยำ่งมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำรรับรู้รำยกำรเร่ิมแรก 
กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นโดยพิจำรณำจำกกำรผิดสัญญำท่ีอำจจะเกิดขึ้น
ใน 12 เดือนขำ้งหนำ้ ในขณะท่ีหำกควำมเส่ียงดำ้นเครดิตของสินทรัพยเ์พิ่มขึ้นอย่ำงมีนยัส ำคญันบัตั้งแต่กำร
รับรู้รำยกำรเร่ิมแรก กลุ่มบริษทัวดัมูลค่ำผลขำดทุนดว้ยจ ำนวนเงินท่ีเท่ำกบัผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะ
เกิดขึ้นตลอดอำยท่ีุเหลืออยูข่องเคร่ืองมือทำงกำรเงิน  

กลุ่มบริษทัพิจำรณำว่ำควำมเส่ียงดำ้นเครดิตจะเพิ่มขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคญั เม่ือมีกำรคำ้งช ำระกำรจ่ำยเงินตำม
สัญญำเกินกว่ำ 60 วนั และพิจำรณำว่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นมีกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิตหรือมีกำรผิดสัญญำ 
เม่ือมีกำรคำ้งช ำระกำรจ่ำยเงินตำมสัญญำเกินกวำ่ 180 วนั อยำ่งไรก็ตำม ในบำงกรณี กลุ่มบริษทัอำจพิจำรณำ
ว่ำสินทรัพยท์ำงกำรเงินนั้นมีกำรเพิ่มขึ้นของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตอย่ำงมีนยัส ำคญัและมีกำรผิดสัญญำ โดย
พิจำรณำจำกขอ้มูลภำยในหรือขอ้มูลภำยนอกอ่ืน เช่น อนัดบัควำมน่ำเช่ือถือดำ้นเครดิตของผูอ้อกตรำสำร  
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กลุ่มบริษทัใช้วิธีกำรอย่ำงง่ำยในกำรค ำนวณผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นส ำหรับลูกหน้ีกำรคำ้ 
ดังนั้น ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจึงไม่มีกำรติดตำมกำรเปล่ียนแปลงของควำมเส่ียง
ทำงดำ้นเครดิต แต่จะรับรู้ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดขึ้นตลอดอำยขุองลูกหน้ีกำรคำ้  

กำรค ำนวณผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นขำ้งต้นอ้ำงอิงจำกข้อมูลผลขำดทุนด้ำนเครดิตจำก
ประสบกำรณ์ในอดีต ปรับปรุงดว้ยขอ้มูลกำรคำดกำรณ์ไปในอนำคตเก่ียวกบัลูกหน้ีนั้นและสภำพแวดลอ้ม
ทำงดำ้นเศรษฐกิจ  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินจะถูกตดัจ ำหน่ำยออกจำกบญัชี เม่ือกิจกำรคำดว่ำจะไม่ได้รับคืนกระแสเงินสดตำม
สัญญำอีกต่อไป  

4.16 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยุติธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อโอน
หน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดขึ้นในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย (ผูร่้วมใน
ตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ กลุ่มบริษทัใชร้ำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องในกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวข้องก ำหนดให้ต้องวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำ
ยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิค
กำรประเมินมูลค่ำท่ีเหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบั
สินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  

 ล ำดับชั้ นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใช้ว ัดมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินใน                    
งบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นข้อมูลทำงตรงหรือ
ทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำรประมำณขึ้น  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน กลุ่มบริษทัจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำรระหว่ำงล ำดับชั้น
ของมูลค่ำยุติธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมแบบเกิดขึ้นประจ ำ 
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5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีท่ีส ำคัญ 

ในกำรจัดท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ               
กำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำรดังกล่ำวน้ีส่งผล
กระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดขึ้น
จริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้ กำรใชดุ้ลยพินิจและกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

กำรระบุระยะเวลำเรียน 

ในกำรประมำณกำรระยะเวลำเรียนของนักเรียนแต่ละโรงเรียน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในกำร
ประมำณระยะเวลำเรียนของนกัเรียน โดยดูจำกขอ้มูลในอดีต 

สัญญำเช่ำ  

การก าหนดอายุสัญญาเช่าท่ีมีสิทธิการเลือกในการขยายอายุสัญญาเช่า - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

ในกำรก ำหนดอำยสุัญญำเช่ำ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินวำ่กลุ่มบริษทัมีควำมแน่นอน
อย่ำงสมเหตุสมผลหรือไม่ท่ีจะใช้สิทธิเลือกในกำรขยำยอำยุสัญญำเช่ำโดยค ำนึงถึงข้อเท็จจริงและ
สภำพแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดท่ีท ำให้เกิดส่ิงจูงใจในทำงเศรษฐกิจส ำหรับกลุ่มบริษทัในกำรใชห้รือไม่
ใชสิ้ทธิเลือกนั้น  

การก าหนดอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมส่วนเพิม่ - กลุ่มบริษัทในฐานะผู้เช่า 

กลุ่มบริษทัไม่สำมำรถก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียตำมนยัของสัญญำเช่ำ ดงันั้น ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ในกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทัในกำรคิดลดหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ โดยอตัรำ
ดอกเบ้ียกำรกูย้ืมส่วนเพิ่มเป็นอตัรำดอกเบ้ียท่ีกลุ่มบริษทัจะตอ้งจ่ำยในกำรกูย้ืมเงินท่ีจ ำเป็นเพื่อให้ไดม้ำซ่ึง
สินทรัพยท่ี์มีมูลค่ำใกลเ้คียงกับสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ในสภำพแวดล้อมทำงเศรษฐกิจท่ีคล้ำยคลึง โดยมี
ระยะเวลำกำรกูย้มืและหลกัประกนัท่ีคลำ้ยคลึง  

ค่ำเผ่ือผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกดิขึน้ของลูกหนีก้ำรค้ำและรำยได้ท่ียังไม่ได้เรียกช ำระ 

ในกำรประมำณค่ำเผ่ือผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีกำรคำ้และรำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียก
ช ำระ ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นจำก
ลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำรเก็บเงินในอดีต อำยุของหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ี
คำดกำรณ์ไวข้องกลุ่มลูกคำ้ท่ีมีควำมเส่ียงด้ำนเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกัน เป็นตน้ ทั้งน้ี ขอ้มูลผลขำดทุนด้ำน
เครดิตจำกประสบกำรณ์ในอดีตและกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจของกลุ่มบริษทัอำจไม่ไดบ้่งบอกถึงกำร
ผิดสัญญำของลูกคำ้ท่ีเกิดขึ้นจริงในอนำคต 
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มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงินท่ีไม่มีกำรซ้ือขำย
ในตลำดและไม่สำมำรถหำรำคำไดใ้นตลำดซ้ือขำยคล่อง ฝ่ำยบริหำรตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประเมินมูลค่ำ
ยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้
ในแบบจ ำลองได้มำจำกกำรเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลำด โดยค ำนึงถึงควำมเส่ียงทำงด้ำนเครดิต            
สภำพคล่อง ขอ้มูลควำมสัมพนัธ์ และกำรเปล่ียนแปลงของมูลค่ำของเคร่ืองมือทำงกำรเงินในระยะยำว ทั้งน้ี 
กำรเปล่ียนแปลงของสมมติฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัวแปรท่ีใชใ้นกำรค ำนวณ อำจมีผลกระทบต่อมูลค่ำยุติธรรม
ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน และกำรเปิดเผยล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 

ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน และค่ำเส่ือมรำคำ 

ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ และอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้ง
ท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือเม่ือเลิกใช้งำนของอำคำรและอุปกรณ์ และ
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และต้องทบทวนอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำร
เปล่ียนแปลงเกิดขึ้น 

นอกจำกน้ี ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรด้อยค่ำของอำคำรและอุปกรณ์ และอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำร
ลงทุน ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำ
ตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละ
ค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

ผลประโยชน์หลังออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ และผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืนของ
พนักงำน 

หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนและตำมโครงกำรผลประโยชน์ระยะยำวอ่ืน
ของพนกังำนประมำณขึ้นตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำงๆในกำรประมำณกำร
นั้น เช่น อัตรำคิดลด อัตรำกำรขึ้นเงินเดือนในอนำคต อัตรำมรณะ และอัตรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวน
พนกังำน เป็นตน้ 
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6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ในระหว่ำงปี กลุ่มบริษทัมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักบับุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั รำยกำรธุรกิจดงักล่ำว
เป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหวำ่งกลุ่มบริษทัและบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
กนัเหล่ำนั้น  

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ของบริษทัฯกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

รำยช่ือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ควำมสัมพนัธ์กบับริษทัฯ 

โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพฯ กิจกำรโรงเรียน 

โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์สุวรรรภูมิ กิจกำรโรงเรียน 

โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ธนบุรี กิจกำรโรงเรียน 

บริษทั เอสไอเอสบี สิริ จ ำกดั กำรร่วมคำ้ 
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์เชียงใหม่ กิจกำรโรงเรียนของบริษทั เอสไอเอสบี สิริ จ ำกดั 

 รำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญัดงักล่ำวสำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร  
 2565 2564 2565 2564 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

รำยกำรธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ไดต้ดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      
รำยไดค้่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรับ - - 72,380 66,865 ตำมรำคำท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 
รำยไดค้่ำเช่ำและค่ำบริกำรรับ - - - 2,929 ตำมรำคำท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 
รำยไดอ้ื่น - - 1,785 - ตำมท่ีตกลงร่วมกนั 
เงินปันผลรับ - - 1,090,000 405,000 ตำมท่ีประกำศจ่ำย 
รำยกำรธุรกิจกับกำรร่วมค้ำ      
รำยไดจ้ำกกำรขำยอุปกรณ์กำรศึกษำ 116 89 - - ตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม 
รำยไดจ้ำกค่ำธรรมเนียมกำรจดักำรรับ 5,705 4,082 5,705 4,082 ตำมรำคำท่ีระบุไวใ้นสัญญำ 
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 ยอดคงคำ้งระหว่ำงกลุ่มบริษทัและกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลกูหนีอ่ื้น - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน             
(หมำยเหตุ 8) 

    

   บริษทัยอ่ย - - 319 278 
   กำรร่วมคำ้ 1,864 1,020 1,780 1,020 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   1,864 1,020 2,099 1,298 

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น - กิจกำรที่เกี่ยวข้องกนั          
(หมำยเหตุ 18) 

    

   บริษทัยอ่ย 3 - 992 1,003 

รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั   3 - 992 1,003 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร 

 ในระหว่ำงปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัมีค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำนท่ีให้แก่
กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 2565 2564 
ผลประโยชน์ระยะส้ัน 64,670 59,321 29,914 26,154 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 2,176 2,409 1,233 1,714 

รวม 66,846 61,730 31,147 27,868 

7. เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 
เงินสด 525 519 220 215 
เงินฝำกธนำคำร 364,028 245,125 170,407 81,894 
รวม 364,553 245,644 170,627 82,109 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 เงินฝำกออมทรัพยมี์อัตรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 0.25 ถึง 0.65 ต่อปี (2564:             
ร้อยละ 0.05 ถึง 0.40 ต่อปี)  
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8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น   

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรท่ีไม่เกี่ยวข้องกัน     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 10,513 3,812 - - 
คำ้งช ำระ     
   ไม่เกิน 3 เดือน  83,134 65,075 - - 
   3 - 6 เดือน 2,792 2,271 - - 
   6 - 12 เดือน 1,913 990 - - 
   มำกกว่ำ 12 เดือน 69 527 - - 
รวม 98,421 72,675 - - 
หกั: ค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น  (7,322) (4,492) - - 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนัสุทธิ 91,099 68,183 - - 
ลูกหนีก้ำรค้ำ - กิจกำรท่ีเกี่ยวข้องกัน (หมำยเหตุ 6)     
อำยหุน้ีคงคำ้งนบัจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระ     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 1,762 1,020 1,762 1,020 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,762 1,020 1,762 1,020 

ลูกหนีอ่ื้น     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 102 - 337 278 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 523 421 417 20 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 625 421 754 298 

รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 93,486 69,624 2,516 1,318 

ระยะเวลำกำรใหสิ้นเช่ือแก่ลูกคำ้โดยปกติมีระยะเวลำ 7 วนั ถึง 44 วนั 

กำรเปล่ียนแปลงของบญัชีค่ำเผื่อผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นของลูกหน้ีกำรคำ้ มีรำยละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2565 2564 
ยอดคงเหลือตน้ปี 4,492 8,586 
ส ำรองผลขำดทนุดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้น (กลบัรำยกำร) 2,830 (4,094) 

ยอดคงเหลือปลำยปี 7,322 4,492 
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9. รำยได้ท่ียังไม่ได้เรียกช ำระ 

ยอดคงเหลือของรำยได้ท่ียงัไม่ได้เรียกช ำระ ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 แยกตำมระยะเวลำ              
ท่ีคำดวำ่จะเรียกช ำระจำกลูกคำ้ในอนำคตไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 2565 2564 

ระยะเวลำท่ีคำดว่ำจะเรียกช ำระ   
ภำยใน 3 เดือน - 8,739 

รวมรำยไดท่ี้ยงัไม่ไดเ้รียกช ำระ - 8,739 

10. สินค้ำคงเหลือ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

  
รำคำทุน 

รำยกำรปรับลดรำคำทนุ    
ให้เป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

อุปกรณ์กำรศึกษำ 10,676 10,301 (3,365) (2,338) 7,311 7,963 

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั กลุ่มบริษทัฯบนัทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ
เป็นจ ำนวน 1.0 ลำ้นบำท (2564: 0.4 ลำ้นบำท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของตน้ทุนทำงกำรศึกษำและบริกำร 

11. สินทรัพย์ทำงกำรเงินอ่ืน 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน     
ตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทนุตดัจ ำหน่ำย     
เงินฝำกประจ ำ  445,116 498,080 385,116 5,080 

รวมตรำสำรหน้ีท่ีวดัมูลค่ำดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำย  445,116 498,080 385,116 5,080 

สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่น
ก ำไรหรือขำดทนุ 

  
  

หุ้นกู ้ - 20,252 - - 
รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน - 20,252 - - 

รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอื่น 445,116 518,332 385,116 5,080 
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  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 2565 2564 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน     
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมผำ่น
ก ำไรหรือขำดทนุ 

 
   

หุ้นกู ้ 14,622 14,622 - - 
รวมสินทรัพยท์ำงกำรเงินไมห่มุนเวียนอื่น 14,622 14,622 - - 

 เงินฝำกประจ ำจะครบก ำหนดไถ่ถอนภำยในระยะเวลำ 3 ถึง 11 เดือน  

 สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - หุ้นกู้ เป็นเงินลงทุนในหุ้นกู้ท่ีออกโดยบริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงอยู่ใน
กระบวนกำรฟ้ืนฟูกิจกำร ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 เงินลงทุนดังกล่ำวแสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยใช้อตัรำ     
กำรฟ้ืนตวัท่ีบ่งช้ีเฉล่ียซ่ึงประมำณโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนเท่ำกบั 48.74% ของมูลค่ำท่ีตรำไว ้                     
(2564: 48.74%) วิธีกำรและกำรส ำรองค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำของมูลค่ำดงักล่ำวน้ีด ำเนินกำรตำมค ำร้องขอของ
คณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์และประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทย 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

12.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร มีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

กิจกำรโรงเรียน ทุนประเดิม สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน 
มูลค่ำตำมบญัชี                   

ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

 (พนับำท) (พนับำท) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) 
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพฯ 809,529 809,529 100 100 809,529 809,529 353,715 766,617 
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ 13,759 13,759 100 100 13,759 13,759 - - 
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ธนบุรี 887,330 444,570 100 100 887,330 444,570 549,701 418,859 

รวม     1,710,618 1,267,858 903,416 1,185,476 

12.2 กำรเปล่ียนแปลงท่ีส ำคญัของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

ในระหว่ำงปี 2565 บริษทัฯไดโ้อนสินทรัพยไ์ปเป็นส่วนทุนของโรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ธนบุรี มูลค่ำ
สุทธิประมำณ 443 ลำ้นบำท (2564: 107 ลำ้นบำท) 
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12.3 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่ำงปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับจำกเงินลงทุนในบริษทัย่อย                
ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กิจกำรโรงเรียน 

ส่วนแบ่งก ำไร (ขำดทุน)           
จำกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย        

ในระหว่ำงปี 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืนจำกเงินลงทุนในบริษทัย่อย

ในระหว่ำงปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 
รับในระหว่ำงปี 

 2565 2564 2565 2564 2565 2564 

โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพฯ 177,098 91,939 - - 590,000 180,000 
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ 1,882 (5,344) - - - - 
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ธนบุรี 188,081 130,913 - - 500,000 225,000 

รวม 367,061 217,508 - - 1,090,000 405,000 

12.4 บริษทัฯแสดงมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยซ่ึงบนัทึกโดยวิธีส่วนไดเ้สียท่ีมีมูลค่ำติดลบซ่ึงเกิดจำกส่วนแบ่ง
ขำดทุนจำกเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยภำยใต ้“ประมำณกำรหน้ีสินของเงินลงทุนในบริษทัย่อย” มีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

กิจกำรโรงเรียน 
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

2565 2564 
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ (1,944) (3,826) 

13. เงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ 

13.1 รำยละเอยีดของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำ  

 เงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ซ่ึงเป็นเงินลงทุนในกิจกำรท่ีบริษทัฯและบริษทัอ่ืนควบคุมร่วมกนั  มีรำยละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

  งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
  จดัตั้งขึ้น   มูลค่ำตำมบญัชี 

กำรร่วมคำ้ ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน รำคำทุน ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 
   2565 2564 2565 2564 2565 2564 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) (พนับำท) 
ถือหุ้นโดยบริษทัฯ         

บริษทั เอสไอเอสบี 
สิริ จ ำกดั 

ลงทุนในกิจกำร
โรงเรียนเอกชน 

 
ไทย 50 50 65,000 65,000 60,466 55,110 

รวม     65,000 65,000 60,466 55,110 
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13.2 ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จจำกเงินลงทุนในกำรร่วมคำ้ในงบกำรเงินรวมและ
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำรดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

กำรร่วมคำ้ 

 
ส่วนแบ่งก ำไรจำกเงินลงทุนใน

กำรร่วมคำ้ในระหว่ำงปี 

ส่วนแบ่งก ำไรขำดทุน 
เบด็เสร็จอื่นจำกเงินลงทุนใน 
กำรร่วมคำ้ในระหว่ำงปี 

 2565 2564 2565 2564 
บริษทั เอสไอเอสบี สิริ จ ำกดั 5,356 737 - - 
รวม 5,356 737 - - 

13.3 ข้อมูลทำงกำรเงินโดยสรุปของเงินลงทุนในกำรร่วมค้ำที่มีสำระส ำคัญ 

สรุปรำยกำรฐำนะทำงกำรเงิน  

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 บริษทั เอสไอเอสบี สิริ จ ำกดั                

และบริษทัยอ่ย 
 2565 2564 
สินทรัพยห์มุนเวียน 96 54 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 158 168 
หน้ีสินหมุนเวียน (53) (36) 
หน้ีสินไม่หมุนเวียน (81) (76) 
สินทรัพย์ - สุทธิ 120 110 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 50 50 
สัดส่วนตำมส่วนได้เสียของกิจกำรในสินทรัพย์ - สุทธิ 60 55 
มูลค่ำตำมบัญชีของส่วนได้เสียของกจิกำรในกำรร่วมค้ำ 60 55 

สรุปรำยกำรก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ  
 (หน่วย : ลำ้นบำท) 

 บริษทั เอสไอเอสบี สิริ จ ำกดั                
และบริษทัยอ่ย 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
 2565 2564 

รำยได ้ 82 65 
ก ำไร   5 1 
ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จรวม 5 1 
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14. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงิน               

เฉพำะกิจกำร 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565:  
รำคำทุน 25,564 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (17,595) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 7,969 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564:  
รำคำทุน 25,564 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม (15,915) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 9,649 

 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปี 2565 และ 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 

มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 9,649 11,328 
ค่ำเส่ือมรำคำ (1,680) (1,679) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 7,969 9,649 

 ขอ้มูลเพิ่มเติมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 
มูลค่ำยติุธรรม 37,069 37,069 

 มูลค่ำยุติธรรมประเมินโดยผูป้ระเมินรำคำอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจำรณำจำกรำยได ้ (Income Approach) 
ส ำหรับท่ีดินและอำคำรให้เช่ำ ขอ้สมมติฐำนหลกัท่ีใชใ้นกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยด์งักล่ำว
ประกอบดว้ยอตัรำผลตอบแทน อตัรำเงินเฟ้อ อตัรำพื้นท่ีว่ำงระยะยำว และอตัรำกำรเติบโตระยะยำวของ    
ค่ำเช่ำ 



23 
 

15. ท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม 

    เคร่ืองตกแต่ง    
   อำคำรและ ติดตั้งและ    
  ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองใช ้  งำนระหว่ำง  
 ท่ีดิน ท่ีดิน อำคำร ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน         
1 มกรำคม 2564 336,499 127,102 1,159,620 466,359 4,637 54,619 2,148,836 
ซ้ือเพ่ิม 93,004 960 6,310 13,125 - 458,526 571,925 
โอนเขำ้ (ออก) - 482 453,876 10,834 - (465,192) - 
รับโอนจำกสินทรัพย ์         
สิทธิกำรใช ้ - - - - 2,329 - 2,329 

จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (11,237) (13,072) (2,203) - (26,512) 

31 ธนัวำคม 2564 429,503 128,544 1,608,569 477,246 4,763 47,953 2,696,578 
ซ้ือเพ่ิม 6,820 1,027 2,398 32,501 - 582,584 625,330 
โอนเขำ้ (ออก) - 2,000 47,018 7,937 - (56,955) - 
รับโอนจำกสินทรัพย ์         
สิทธิกำรใช ้ - - - 5,967 - - 5,967 

โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย ์ - - (139,559) 141,164 - - 1,605 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (1,041) (1,850) - (2,891) 

31 ธนัวำคม 2565 436,323 131,571 1,518,426 663,774 2,913 573,582 3,326,589 
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 (หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินรวม 

    เคร่ืองตกแต่ง    
   อำคำรและ ติดตั้งและ    
  ส่วนปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองใช ้  งำนระหว่ำง  
 ท่ีดิน ท่ีดิน อำคำร ส ำนกังำน ยำนพำหนะ ก่อสร้ำง รวม 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม         
1 มกรำคม 2564 - 47,094 296,569 244,387 4,388 - 592,438 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 12,626 63,540 52,158 55 - 128,379 
รับโอนจำกสินทรัพย ์         
สิทธิกำรใช ้ - - - - 1,500 - 1,500 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี        
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - (10,808) (12,365) (1,973) - (25,146) 

31 ธนัวำคม 2564 - 59,720 349,301 284,180 3,970 - 697,171 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 12,811 62,885 59,275 316 - 135,287 
รับโอนจำกสินทรัพย ์         
สิทธิกำรใช ้ - - - 3,616 - - 3,616 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี        
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (990) (1,850) - (2,840) 

31 ธนัวำคม 2565 - 72,531 412,186 346,081 2,436 - 833,234 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        
31 ธนัวำคม 2564 429,503 68,824 1,259,268 193,066 793 47,953 1,999,407 

31 ธนัวำคม 2565 436,323 59,040 1,106,240 317,693 477 573,582 2,493,355 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       
2564 (จ ำนวน 1 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 128,379 

2565 (จ ำนวน 1 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 135,287 
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(หน่วย: พนับำท)  
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

    เคร่ืองตกแต่ง   
  ส่วน อำคำรและ ติดตั้งและ   
  ปรับปรุง ส่วนปรับปรุง เคร่ืองใช ้ งำนระหว่ำง  
 ท่ีดิน ท่ีดิน อำคำร ส ำนกังำน ก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน        
1 มกรำคม 2564 253,215 14,859 23,872 9,022 53,416 354,384 
ซ้ือเพ่ิม 93,004 - - 196 403,442 496,642 
โอนเขำ้ (ออก) - - 422,000 - (422,000) - 
โอนทรัพยสิ์นไปเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (104,995) - - - (2,000) (106,995) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (142) - (142) 

31 ธนัวำคม 2564 241,224 14,859 445,872 9,076 32,858 743,889 
ซ้ือเพ่ิม 6,820 - - 6,991 546,531 560,342 
โอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย ์ - - (139,559) 141,164 - 1,605 
โอนทรัพยสิ์นไปเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - (14,819) (281,409) (142,769) (6,837) (445,834) 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (122) - (122) 

31 ธนัวำคม 2565 248,044 40 24,904 14,340 572,552 859,880 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
1 มกรำคม 2564 - 1,240 9,156 7,100 - 17,496 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 1,486 563 633 - 2,682 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี                              
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย 

 
- - - (135) 

 
- (135) 

31 ธนัวำคม 2564 - 2,726 9,719 7,598 - 20,043 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 369 563 600 - 1,532 
โอนทรัพยสิ์นไปเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - (3,074) - - - (3,074) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี                                                 
จ ำหน่ำย/ตดัจ ำหน่ำย - - - (115) - (115) 

31 ธนัวำคม 2565 - 21 10,282 8,083 - 18,386 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        
31 ธนัวำคม 2564 241,224 12,133 436,153 1,478 32,858 723,846 

31 ธนัวำคม 2565 248,044 19 14,622 6,257 572,552 841,494 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       
2564 (จ ำนวน 1 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 2,682 

2565 (จ ำนวน 1 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 1,532 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 กลุ่มบริษทัมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือมรำคำหมดแลว้แต่ยงัใช้
งำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมีจ ำนวนเงินประมำณ 216 ลำ้น
บำท (2564: 216 ลำ้นบำท) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 16 ลำ้นบำท (2564: 16 ลำ้นบำท)) 
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีเป็นคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 

รำคำทุน 6,452 13,503 4,274 11,327 
หกั: ค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (5,479) (5,229) (3,319) (3,094) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี 973 8,274 955 8,233 

กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส ำหรับปี 2565 และ 2564 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีตน้ปี 8,274 10,225 8,233 10,156 
ซ้ือเพ่ิม - รำคำทุน 470 2,001 470 2,001 
โอนเปล่ียนประเภทสินทรัพย ์ (1,605) - (1,605) - 
ตดัจ ำหน่ำย - มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี (5,232) (3,389) (5,232) (3,389) 
ค่ำตดัจ ำหน่ำย (รวมอยูใ่นค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร) (934) (563) (911) (535) 

มูลค่ำสุทธิตำมบญัชีปลำยปี 973 8,274 955 8,233 

17. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 

เงินมดัจ ำค่ำเช่ำท่ีดิน 12,000 12,000 - - 
ค่ำใชจ้่ำยจ่ำยล่วงหนำ้ - สุทธิ 8,888 5,639 3,566 173 
เงินมดัจ ำ 42,117 3,785 41,970 339 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย - สุทธิ 15,617 17,281 15,617 17,281 

รวม 78,622 38,705 61,153 17,793 
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18. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 8,816 9,548 247 - 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั (หมำยเหตุ 6) 3 - 992 1,003 
เจำ้หน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 104,683 11,785 97,231 7,294 
ค่ำใชจ้่ำยคำ้งจ่ำย 35,141 62,932 6,495 29,783 

รวม 148,643 84,265 104,965 38,080 

19. สัญญำเช่ำ  

 กลุ่มบริษัทในฐำนะผู้เช่ำ  

 กลุ่มบริษทัท ำสัญญำเช่ำสินทรัพยเ์พื่อใช้ในกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษทั โดยสัญญำเช่ำท่ีดินและอำคำร                    
มีอำยุสัญญำระหว่ำง 15 - 30 ปี สัญญำเช่ำยำนพำหนะและสัญญำเช่ำอุปกรณ์อ่ืน ๆ  มีอำยุสัญญำระหว่ำง                    
3 - 5 ปี 

19.1  สินทรัพย์สิทธิกำรใช้ 

 รำยกำรเปล่ียนแปลงของบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช้ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง 

อำคำรและ 
ส่วนปรับปรุง ยำนพำหนะ 

 
อุปกรณ์อื่น 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 334,219 - 6,710 6,767 347,696 
เพ่ิมขึ้นจำกสัญญำเช่ำ - 575 4,243 2,998 7,816 
โอนออกไปเป็นท่ีดิน อำคำร 
และอุปกรณ์ 

 
- 

 
- 

 
(829) 

 
- 

 
(829) 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) จำกกำร
เปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ 

 
21,405 

 
- 

 
- 

 
(16) 

 
21,389 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (17,899) (151) (2,385) (2,292) (22,727) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 337,725 424 7,739 7,457 353,345 

  



28 
 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ท่ีดินและ 
ส่วนปรับปรุง 

อำคำรและ 
ส่วนปรับปรุง ยำนพำหนะ 

 
อุปกรณ์อื่น 

 
รวม 

เพ่ิมขึ้นจำกสัญญำเช่ำ - - 3,947 6,308 10,255 
โอนออกไปเป็นท่ีดิน อำคำร 
และอุปกรณ์ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(2,351) 

 
(2,351) 

เพ่ิมขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลง
สัญญำเช่ำ 

 
2,186 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2,186 

ลดลงจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ - (124) - - (124) 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (18,578) (300) (2,942) (2,625) (24,445) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 321,333 - 8,744 8,789 338,866 

 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ท่ีดินและ      
ส่วนปรับปรุง ยำนพำหนะ 

 
อุปกรณ์อื่น 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 10,676 5,603 - 16,279 
เพ่ิมขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ 499 - - 499 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (832) (1,784) - (2,616) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 10,343 3,819 - 14,162 
เพ่ิมขึ้นจำกสัญญำเช่ำ - 3,947 3,313 7,260 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี (855) (2,160) (20) (3,035) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 9,488 5,606 3,293 18,387 

19.2   หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำ 
 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 

จ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ 739,852 760,992 26,183 22,429 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (283,561) (303,624) (4,672) (5,011) 

รวม 456,291 457,368 21,511 17,418 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (13,884) (12,297) (4,257) (2,334) 

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ - สุทธิจำกส่วนท่ีถึง
ก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี 442,407 

 
445,071 17,254 

 
15,084 
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กำรเปล่ียนแปลงของบัญชีหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2565 และ 2564                   
มีรำยละเอียดดงัน้ี 
  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 

ยอดคงเหลือตน้ปี 457,368 438,658 17,418 19,059 
เพ่ิมขึ้นจำกสัญญำเช่ำ 10,255 6,727 7,260 - 
ดอกเบ้ียท่ีรับรู้ 22,483 23,369 914 995 
จ่ำยค่ำเช่ำ (35,871) (32,775) (4,081) (3,135) 
เพ่ิมขึ้นจำกกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ 2,186 21,389 - 499 
ลดลงจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ (130) - - - 

ยอดคงเหลือปลำยปี 456,291 457,368 21,511 17,418 

19.3  ค่ำใช้จ่ำยเกีย่วกบัสัญญำเช่ำท่ีรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 

ค่ำเส่ือมรำคำของสินทรัพยสิ์ทธิกำรใช ้ 24,445 22,727 3,035 2,616 
ดอกเบ้ียจ่ำยของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 22,483 23,369 914 995 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำระยะส้ัน 183 166 - - 
ค่ำใชจ้่ำยท่ีเก่ียวกบัสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพย์
อำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ 

 
1,515 

 
1,978 99 

 
85 

19.4  อ่ืน ๆ  

กลุ่มบริษทัมีกระแสเงินสดจ่ำยทั้งหมดของสัญญำเช่ำส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 จ ำนวน 
38 ลำ้นบำท (2564: 35 ลำ้นบำท) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 4 ลำ้นบำท (2564: 3 ลำ้นบำท)) ซ่ึงรวมถึง
กระแสเงินสดจ่ำยของสัญญำเช่ำระยะสั้น และสัญญำเช่ำซ่ึงสินทรัพยอ์ำ้งอิงมีมูลค่ำต ่ำ ทั้งน้ี กระแสเงินสด
จ่ำยในอนำคตเก่ียวกบัสัญญำเช่ำซ่ึงยงัไม่เร่ิมมีผลไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมำยเหตุ 31.1 

20. ประมำณกำรต้นทุนในกำรร้ือถอน 
 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 2565 2564 

ยอดคงเหลือตน้ปี 13,160 12,900 850 830 
เพิ่มขึ้นในระหวำ่งปี 260 260 20 20 

ยอดคงเหลือปลำยปี 13,420 13,160 870 850 
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 กลุ่มบริษทัรับรู้ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับตน้ทุนในกำรร้ือถอน เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีภำระผูกพนัในกำร
ร้ือถอนอำคำร ส่ิงตกแต่งและติดตั้ง และปรับปรุงพื้นท่ีเช่ำคืนแก่ผูใ้หเ้ช่ำเม่ือส้ินสุดอำยสุัญญำเช่ำ 

21.     ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 
 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงำนเม่ือออกจำกงำน            

แสดงไดด้งัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนต้นปี 33,734 28,792 12,413 11,102 
ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
 ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั  4,252 4,076 1,249 1,227 
 ตน้ทุนดอกเบ้ีย 344 293 106 91 
 ตน้ทุนบริกำรในอดีต   - 1,027 - - 
 โครงกำรเงินรำงวลักำรปฏิบติังำนครบ                  
       ก ำหนดระยะเวลำ 762 750 33 33 
ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหว่ำงปี (4,258) (1,204) (3,580) (40) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำนปลำยปี 34,834 33,734 10,221 12,413 

 กลุ่มบริษทัคำดวำ่จะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ เป็นจ ำนวนประมำณ 
1.3 ลำ้นบำท (2564: จ ำนวน 4.3 ลำ้นบำท) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: ไม่มี (2564: 3.6 ลำ้นบำท)) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนของกลุ่มบริษทัประมำณ 12 ปี (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 8 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวมและ                      

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 

อตัรำคิดลด 1.45 1.45 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน 5.0 - 7.5 5.0 - 7.5 
อตัรำกำรเปลี่ยนแปลงในจ ำนวนพนกังำน        0 - 20.0 0 - 20.0 
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 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์ระยะยำว
ของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 31 ธนัวำคม 2565 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 

อตัรำคิดลด (2.1) 2.4 (0.5) 0.5 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  2.9 (2.6) 0.7 (0.7) 

 

   (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 31 ธนัวำคม 2564 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% เพ่ิมขึ้น 1% ลดลง 1% 
อตัรำคิดลด (2.1) 2.2 (0.5) 0.5 
อตัรำกำรขึ้นเงินเดือน  2.5 (2.3) 0.7 (0.6) 

22. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ  5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักด้วยยอด
ขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ำรอง
ตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได้ ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำย
ไวค้รบถว้นแลว้ 

23. รำยได้จำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกค้ำ 

23.1 กำรจ ำแนกรำยได้  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 

ประเภทของสินค้ำหรือบริกำร     
รำยไดค้่ำธรรมเนียมทำงกำรศึกษำและบริกำร 1,310,743 1,050,085 - - 
รำยไดค้่ำเช่ำและบริกำร - - 78,085 73,876 
รำยไดจ้ำกกำรขำยอุปกรณ์กำรศึกษำ 8,516 4,774 - - 
รำยไดอ้ื่น 20,709 16,382 2,005 387 
รวมรำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 1,339,968 1,071,241 80,090 74,263 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2565 2564 2565 2564 

จังหวะเวลำในกำรรับรู้รำยได้     
รับรู้รำยได ้ณ เวลำใดเวลำหน่ึง 29,225 21,156 2,005 387 
รับรู้รำยไดต้ลอดช่วงเวลำหน่ึง 1,310,743 1,050,085 78,085 73,876 

รวมรำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 1,339,968 1,071,241 80,090 74,263 

23.2 รำยได้ท่ีรับรู้ท่ีเกีย่วข้องกบัยอดคงเหลือตำมสัญญำ 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2565 2564 
รำยไดท่ี้รับรู้ท่ีเคยรวมอยูใ่นยอดยกมำของหน้ีสินท่ีเกิดจำกสัญญำ 490,513 525,764 

23.3 รำยได้ท่ีคำดว่ำจะรับรู้ส ำหรับภำระท่ียังปฏิบัติไม่เสร็จส้ิน 

 รำยไดท่ี้คำดว่ำจะรับรู้ในอนำคตส ำหรับภำระท่ียงัปฏิบติัไม่เสร็จส้ินของสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 2565 2564 
ภำยใน 1 ปี 664,740 497,698 
มำกกวำ่ 1 ปี  159,361 133,060 
 824,101 630,758 

24. ต้นทุนทำงกำรเงิน   

  (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 

ค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินอื่น 2,540 1,894 56 59 
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบ้ียของหน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 22,483 23,369 914 995 
ค่ำใชจ้่ำยดอกเบ้ียของประมำณกำรตน้ทุนในกำรร้ือถอน 260 260 20 20 

รวม 25,283 25,523 990 1,074 
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25. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

    (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 

เงินเดือน โบนสั ค่ำแรงและผลประโยชน์อื่นของ
พนกังำน 546,984 524,114 56,209 51,673 

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 160,666 151,669 7,158 7,512 
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน 3,149 3,283 529 515 
วสัดุส้ินเปลืองใชไ้ป 30,438 19,994 - - 
ตน้ทุนทำงกำรศึกษำ 84,470 33,132 - - 
ค่ำธรรมเนียมวิชำชีพ 33,750 37,592 3,742 10,465 
ค่ำประกนัภยั 8,931 8,863 1,501 676 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรบ ำรุงรักษำ 15,803 12,924 597 1,403 
ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำยอุปกรณ์และ 
 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 5,267 4,102 5,238 3,396 

26. ภำษีเงินได้ 

 ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 

ภำษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบคุคลส ำหรับปี 798 6 - - 
ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำรเกิดผลแตกต่ำง                       

ชัว่ครำวและกำรกลบัรำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 121 141 94 - 

ค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้ท่ีแสดงอยู่ในงบก ำไรขำดทุน 919 147 94 - 
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 รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 370,195    208,900 369,371 208,753 

อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบคุคล ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 ร้อยละ 20 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณ               

อตัรำภำษี 74,039 41,780 73,874 41,751 
ผลขำดทนุทำงภำษท่ีีไม่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินได ้        

รอตดับญัชี (334) (626) 22 (54) 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:     
รำยไดท้ำงภำษ ี 121 141 94 - 
รำยไดท่ี้ไม่ถือเป็นรำยไดท้ำงภำษ ี (73,651) (43,157) (74,621) (43,704) 
ค่ำใชจ้่ำยตอ้งห้ำมตำมประมวลรัษฎำกร 771 2,091 752 2,089 

ค่ำใชจ้่ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมขึ้น (27) (82) (27) (82) 

ค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก ำไรขำดทนุ 919 147 94 - 

ส่วนประกอบของหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 

หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี     

หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 700 579 94 - 

รวม 700 579 94 - 

  ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2565 บริษัทฯมีรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีจ ำนวน 193 ล้ำนบำท                         
(2564: 171 ลำ้นบำท) ท่ีบริษทัฯไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี เน่ืองจำกบริษทัฯพิจำรณำ
แลว้เห็นวำ่บริษทัฯอำจไม่มีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชัว่ครำวมำใชป้ระโยชน์ได ้

 ตำมพระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำดว้ยกำรยกเวน้รัษฎำกร ฉบบัท่ี 588 ให้ยกเวน้
ภำษีเงินไดส้ ำหรับเงินไดใ้หก้บับริษทัหรือหำ้งหุน้ส่วนนิติบุคคล ดงัต่อไปน้ี 

1) ก ำไรสุทธิท่ีไดรั้บจำกกิจกำรโรงเรียนเอกชนท่ีตั้งขึ้นตำมกฎหมำยว่ำดว้ยโรงเรียนเอกชน แต่ไม่รวมถึง
ก ำไรสุทธิท่ีได้จำกกกิจกำรโรงเรียนเอกชนนอกระบบประเภทกวดวิชำท่ีตั้งขึ้นตำมกฎหมำยว่ำดว้ย
โรงเรียนเอกชน 
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2) เงินปันผลหรือส่วนแบ่งของก ำไรท่ีได้จำกก ำไรสุทธิของบริษทัหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีได้รับ
ยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลตำม (1) 

กำรบญัญติัพระรำชกฤษฎีกำฉบบัดงักล่ำวขำ้งตน้มีวตัถุประสงค์เพื่อกำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลให้กบั
บริษทัหรือหำ้งหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีประกอบกิจกำรโรงเรียนเอกชนเพื่อส่งเสริมให้ภำคเอกชนเขำ้ร่วมพฒันำ
กำรศึกษำของชำติ  

 ตำมพระรำชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มำตรำ 24 ก ำหนดให้กิจกำรโรงเรียนเป็นนิติบุคคลนับแต่
วนัท่ีไดรั้บใบอนุญำตและใหผู้รั้บใบอนุญำตเป็นผูแ้ทนของนิติบุคคลโรงเรียน  

 ตำมพระรำชบญัญติัโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 มำตรำ 48 ก ำหนดให้รัฐพึงให้กำรอุดหนุนและส่งเสริม
โรงเรียนในระบบ โดยเฉพำะในเร่ืองดังต่อไปน้ี  “(4) ลดหย่อนหรือยกเว้นเงินภำษีเงินได้ของผู ้รับ
ใบอนุญำต ตำมท่ีก ำหนดในประมวลรัษฎำกร”  

วตัถุประสงค์หลักประกำรหน่ึงในกำรบัญญัติพระรำชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 คือ ก ำหนด
หลกักำรบริหำรและกำรจดักำรศึกษำของโรงเรียนเอกชนให้มีฐำนะเป็นนิติบุคคลและมีคณะกรรมกำร
บริหำร เพื่อท ำหนำ้ท่ีบริหำรและจดักำรศึกษำโรงเรียนเอกชนให้มีควำมเป็นอิสระโดยมีกำรก ำกบั ติดตำม 
กำรประเมินคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเช่นเดียวกบัสถำนศึกษำของรัฐ นอกจำกน้ี เพื่อให้เอกชนมี  
ส่วนร่วมในกำรจดักำรศึกษำ โดยรัฐพร้อมให้กำรสนับสนุนดำ้นเงินอุดหนุน และสิทธิประโยชน์อย่ำงอ่ืน
รวมทั้งส่งเสริมและสนบัสนุนดำ้นวิชำกำรใหแ้ก่สถำนศึกษำของเอกชน 

 บริษทัฯได้รับผลตอบแทนซ่ึงจัดสรรจำกก ำไรสุทธิและก ำไรสะสมจำกโรงเรียน โดยฝ่ำยบริหำรของ      
บริษทัฯ เห็นวำ่ผลตอบแทนดงักล่ำวไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดต้ำมพระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวล
รัษฎำกรว่ำดว้ยกำรยกเวน้รัษฎำกร ฉบบัท่ี 588 มำตรำ 3 (1) ท่ีบญัญติัให้ยกเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับเงินไดนิ้ติ
บุคคลให้กบับริษทัหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีไดรั้บจำกกิจกำรโรงเรียนเอกชนท่ีตั้งขึ้น
ตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยโรงเรียนเอกชน 

 กรมสรรพำกรได้มีกำรตอบข้อหำรือให้แก่บริษทัแห่งหน่ึงท่ีได้รับใบอนุญำตจัดตั้งโรงเรียนเอกชนว่ำ        
กำรท่ีโรงเรียนได้จัดสรรผลตอบแทนท่ีได้จำกกำรด ำเนินกำรของโรงเรียนให้แก่บริษทัในฐำนะผู ้รับ
ใบอนุญำตเป็นกำรจ่ำยเงินเพื่อตอบแทนกำรท่ีบริษทัในฐำนะผูไ้ดรั้บใบอนุญำตจดัตั้งโรงเรียน ถือเป็นเงินได้
ท่ีมีนยัท่ีอำจท ำใหผู้รั้บใบอนุญำตจดัตั้งโรงเรียนไม่ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

 ด้วยเหตุดังกล่ำวฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯได้เขำ้ร่วมหำรือถึงแนวทำงปฏิบติักับเจ้ำหน้ำท่ีของหน่วยงำน
รำชกำรท่ีเก่ียวขอ้งในวนัท่ี 7 พฤศจิกำยน 2561 เพื่อท ำควำมเขำ้ใจเก่ียวกบักำรจดัเก็บภำษีจำกบริษทัผูไ้ดรั้บ
อนุญำตให้ประกอบกิจกำรโรงเรียนเอกชน เจ้ำหน้ำท่ีฯได้ช้ีแจงว่ำพระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมใน
ประมวลรัษฎำกรวำ่ดว้ยกำรยกเวน้รัษฎำกร ฉบบัท่ี 588 บญัญติัใหย้กเวน้ภำษีเงินไดส้ ำหรับเงินไดนิ้ติบุคคล
ให้กับบริษทัหรือห้ำงหุ้นส่วนนิติบุคคลส ำหรับก ำไรสุทธิท่ีบริษทัหรือห้ำงหุ้นส่วน นิติบุคคลได้รับจำก
กิจกำรโรงเรียนเอกชนท่ีตั้ งขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงเรียนเอกชนซ่ึงเป็นไปตำมมำตรำ 48 (4) ของ
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พระรำชบญัญติัโรงเรียนเอกชนในกำรยกเวน้ภำษีเงินไดข้องผูรั้บใบอนุญำต ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯจึงเช่ือ
ว่ำผลตอบแทนซ่ึงจัดสรรจำกก ำไรสุทธิและก ำไรสะสมจำกโรงเรียนให้กับบริษทัฯ และบริษทัฯได้รับ       
กำรยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลภำยใตบ้ทบญัญติัแห่งพระรำชกฤษฎีกำออกตำมควำมในประมวลรัษฎำกรว่ำ
ดว้ยกำรยกเวน้รัษฎำกร ฉบบัท่ี 588  

27.  ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี 

28. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังำนบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรองเล้ียงชีพขึ้นตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 - 7 ของเงินเดือน 
และพนกังำนจะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียง
ชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พรินซีเพิล ไลฟ์ ไซเคิล และจะจ่ำยให้แก่
พนักงำนเม่ือพนักงำนนั้ นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำด้วยกองทุนของบริษัทฯ ในระหว่ำงปี 2565                       
กลุ่มบริษทัรับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 4.4 ลำ้นบำท (2564: 4.3 ลำ้นบำท) (งบกำรเงินเฉพำะ
กิจกำร: 1.7 ลำ้นบำท (2564: 1.8 ลำ้นบำท)) 

29.  เงินปันผล 

   เงินปันผลจ่ำย 
เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย ต่อหุน้ 

  (พนับำท) (บำท) 
เงินปันผลประจ ำปี 2564 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ   
       เม่ือวนัท่ี 8 เมษำยน 2565 94,000 0.100 

รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2565  94,000 0.100 

เงินปันผลประจ ำปี 2563 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ   
       เม่ือวนัท่ี 9 เมษำยน 2564 71,440 0.076 
รวมเงินปันผลส ำหรับปี 2564  71,440 0.076 

30. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

 ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในของกลุ่มบริษทัท่ีผูมี้อ  ำนำจตดัสินใจ
สูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอย่ำงสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำรจดัสรรทรัพยำกร
ใหก้บัส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน  
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 กลุ่มบริษัทด ำเนินธุรกิจหลักในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ ธุรกิจโ รงเรียน
นำนำชำติ และด ำเนินธุรกิจในเขตภูมิศำสตร์เดียว คือ ประเทศไทย  กลุ่มบริษทัประเมินผลกำรปฏิบติังำน
ของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวดัมูลค่ำโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้น
กำรวดัก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงิน ดังนั้น รำยได้ ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และ
สินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนด ำเนินงำนและเขตภูมิศำสตร์แลว้  

  ในปี 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัไม่มีรำยไดจ้ำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกบัหรือมำกกว่ำร้อยละ 10 ของ
รำยไดข้องกิจกำร 

31. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอำจเกดิขึน้ 

31.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญำเช่ำและบริกำร 

ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2565 กลุ่มบริษัทมีค่ำ เช่ำ จ่ำยในอนำคตทั้ ง ส้ินภำยใต้สัญญำเช่ำและบริกำร 
ท่ีบอกเลิกไม่ไดซ่ึ้งยงัไม่เร่ิมมีผล ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2565 2564 2565 2564 

       ภำยใน 1 ปี 10,301 10,105 130 115 
       มำกกว่ำ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 4,740 3,963 209 75 

31.2 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 กลุ่มบริษทัมีรำยจ่ำยฝ่ำยทุนซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบักำรก่อสร้ำงอำคำรและส่วนปรับปรุง
อำคำรจ ำนวน 249 ลำ้นบำท (2564: 532 ลำ้นบำท) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 246 ลำ้นบำท (2564: 496 ลำ้น
บำท)) 

31.3   กำรค ำ้ประกนั 

  ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2565 กลุ่มบริษทัมีหนังสือค ้ ำประกันซ่ึงออกโดยธนำคำรในนำมบริษทัฯเหลืออยู่        
เป็นจ ำนวนเงิน 2 ลำ้นบำท (2564: 2 ลำ้นบำท) (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร: 2 ลำ้นบำท (2564: 2 ลำ้นบำท)) ซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกับภำระผูกพนัทำงปฏิบติับำงประกำรตำมปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทัซ่ึงประกอบด้วยหนังสือ       
ค ้ำประกนัเพื่อค ้ำประกนักำรใชไ้ฟฟ้ำและอ่ืนๆ  
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32.     ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 กลุ่มบริษทัฯมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ำ
ยติุธรรมโดยแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

    

สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น     
   เงินลงทุนในหุน้กู ้ - - 14,622 14,622 

 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยติุธรรม
ผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 

    

สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอืน่     
   เงินลงทุนในหุน้กู ้ - 20,252 -   20,252 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอื่น     
   เงินลงทุนในหุน้กู ้ - - 14,622 14,622 

 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม  

   อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - - 37,069 37,069 
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(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุติธรรม  

   อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน - - 37,069 37,069 

33. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

33.1 วัตถุประสงค์และนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงทำงกำรเงิน 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั ประกอบดว้ยเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้ 
ลูกหน้ีอ่ืน เงินลงทุน เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ
ทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง ดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านเครดิต 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้ เงินฝำกกบัธนำคำรและสถำบนักำรเงิน และ
เคร่ืองมือทำงกำรเงินอ่ืน ๆ โดยจ ำนวนเงินสูงสุดท่ีกลุ่มบริษทัอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรใหสิ้นเช่ือคือมูลค่ำตำม
บญัชีท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ลูกหน้ีการค้า 

กลุ่มบริษทับริหำรควำมเส่ียงโดยใชน้โยบำยและขั้นตอนในกำรควบคุมกำรให้สินเช่ืออย่ำงเหมำะสม จึงไม่
คำดวำ่จะเกิดผลขำดทุนทำงกำรเงินท่ีมีสำระส ำคญั นอกจำกน้ี กลุ่มบริษทัมีกำรติดตำมยอดคงคำ้งของลูกหน้ี
กำรคำ้อยำ่งสม ่ำเสมอ นอกจำกน้ี กำรใหเ้ครดิตของกลุ่มบริษทัไม่มีกำรกระจุกตวั เน่ืองจำกกลุ่มบริษทัมีฐำน
ของลูกคำ้จ ำนวนมำก 

 กลุ่มบริษทัพิจำรณำกำรด้อยค่ำทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน อตัรำกำรตั้งส ำรองของผลขำดทุนด้ำน
เครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นค ำนวณโดยพิจำรณำจำกอำยุหน้ีคงคำ้งนับจำกวนัท่ีถึงก ำหนดช ำระส ำหรับกลุ่ม
ลูกคำ้ท่ีมีรูปแบบของควำมเส่ียงดำ้นเครดิตท่ีคลำ้ยคลึงกนั กำรค ำนวณผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำดำ้นเครดิต
ท่ีคำดว่ำจะเกิดขึ้นค ำนึงถึงผลของควำมน่ำจะเป็นถ่วงน ้ ำหนัก มูลค่ำของเงินตำมเวลำและขอ้มูลท่ีมีควำม
สมเหตุสมผลและสำมำรถสนบัสนุนไดท่ี้มีอยู ่ณ วนัท่ีรำยงำนเก่ียวกบัเหตุกำรณ์ในอดีต สภำพกำรณ์ปัจจุบนั
และกำรคำดกำรณ์สภำวะเศรษฐกิจในอนำคต  
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 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 กลุ่มบริษทัมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝำกธนำคำร เงินลงทุนชัว่ครำว หน้ีสิน
ตำมสัญญำเช่ำ อย่ำงไรก็ตำม สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินส่วนใหญ่มีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับขึ้นลงตำม
อตัรำตลำด หรือมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียของ
กลุ่มบริษทัจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 และ 2564 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคญัสำมำรถจดัตำมประเภทอตัรำ
ดอกเบ้ีย และส ำหรับสินทรัพย์และหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบ
ก ำหนด หรือวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    

 ภำยใน   ปรับขึ้นลงตำม ไม่มี  
 

 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี อตัรำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 352 13 365 0.25 - 0.65 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 445 - - - - 445 0.50 - 1.30 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - - - 2 2 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - 15 - 15 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 93 93 - 
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 149 149 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 14 49 393 - - 456 2.18 - 6.00 
เงินมดัจ ำค่ำเล่ำเรียน - - - - 112 112 - 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    

 ภำยใน  
 

ปรับขึ้นลงตำม ไม่มี  
 

 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี อตัรำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 170 1 171 0.25 - 0.65 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 385 - - - - 385 0.70 - 1.30 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - - - 2 2 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 3 3 - 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    

 ภำยใน  
 

ปรับขึ้นลงตำม ไม่มี  
 

 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี อตัรำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 105 105 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 4 8 9 - - 21 3.70 - 6.00 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    

 ภำยใน   ปรับขึ้นลงตำม ไม่มี  
 

 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี อตัรำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 227 19 246 0.05 - 0.40 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 498 - - 20 - 518 0.42 - 2.47 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - - - 2 2 - 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - - - 15 - 15 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 70 70 - 
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 84 84 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 12 41 404 - - 457 2.18 - 6.00 
เงินมดัจ ำค่ำเล่ำเรียน - - - - 77 77 - 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    

 ภำยใน   ปรับขึ้นลงตำม ไม่มี  
 

 1 ปี 1 - 5 ปี เกิน 5 ปี อตัรำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม อตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน        
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด - - - 80 2 82 0.05 - 0.40 
สินทรัพยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน 5 - - - - 5 0.63 
เงินฝำกธนำคำรท่ีมีภำระค ้ำประกนั - - - - 2 2 - 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 1 1 - 
หนี้สินทำงกำรเงิน        
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - - 38 38 - 
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำ 2 5 10 - - 17 4.85 - 6.00 
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33.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

 เน่ืองจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินส่วนใหญ่ของกลุ่มบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั้นหรือมีอัตรำดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำด กลุ่มบริษทัจึงประมำณมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินใกลเ้คียง
กบัมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

 เงินลงทุนในตรำสำรหน้ี แสดงมูลค่ำยุติธรรมตำมรำคำตลำด หรือค ำนวณโดยใช้อัตรำผลตอบแทน                 
ท่ีประกำศโดยสมำคมตลำดตรำสำรหน้ีไทยหรือตลำดอ่ืน 

 ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม  

34. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

 วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของกลุ่มบริษทั คือกำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ีเหมำะสม
เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษทัและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้  

 ณ วันท่ี  31 ธันวำคม 2565 กลุ่มบริษัทมีอัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกับ  0.71 :1 (2564: 0.65:1) และ                
เฉพำะบริษทัฯมีอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ำกบั 0.07:1 (2564: 0.04:1) 

35.  เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

บริษัทฯ 

เม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2566 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2566 ไดมี้มติให้เสนอต่อท่ีประชุม
สำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทัฯเพื่อพิจำรณำอนุมติัจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิส ำหรับปี 2565 ให้กบั      
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯในอตัรำหุน้ละ 0.16 บำท คิดเป็นเงินรวม 150 ลำ้นบำท 

บริษัทย่อย 

เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2566 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ธนบุรี คร้ังท่ี 4 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 - 2566 มีมติให้จดัสรรผลตอบแทนท่ีไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนนำนำชำติ
สิงคโปร์ธนบุรีให้กับบริษัทฯจ ำนวน 50 ล้ำนบำท โดยมีก ำหนดจ่ำยผลตอบแทนดังกล่ำวในเดือน           
มีนำคม 2566 

เม่ือวนัท่ี 21 กุมภำพนัธ์ 2566 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพฯ คร้ังท่ี 4 
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 - 2566 มีมติให้จดัสรรผลตอบแทนท่ีไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนของโรงเรียนนำนำชำติ
สิงคโปร์กรุงเทพฯให้กับบริษทัฯจ ำนวน 150 ลำ้นบำท โดยมีก ำหนดจ่ำยผลตอบแทนดังกล่ำวในเดือน
มีนำคม 2566 
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กำรร่วมค้ำ 

เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2566 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั เอสไอเอสบี สิริ จ ำกดั คร้ังท่ี 1/2566 ไดมี้มติ     
ให้เสนอต่อท่ีประชุมสำมัญผูถื้อหุ้นประจ ำปีของบริษทั  เอสไอเอสบี สิริ จ ำกัด เพื่อพิจำรณำอนุมัติจ่ำย         
เงินปันผลจำกก ำไรสุทธิส ำหรับปี 2565 ใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัรำหุน้ละ 3.08 บำท คิดเป็นเงินรวม 40 ลำ้นบำท 

36. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

  งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2566 


