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6  x  สารจากประธานกรรมการ

ผมขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝา่ย
เเละท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 

ที่ได้ให้ความไว้วางใจเเละสนับสนุนมาตลอด
ทําให้ปีนี้เป็นปีเเห่งการเจริญเติบโต

เเละจะก้าวไปข้างหน้าด้วยความยั่งยืน 
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เรียนท่านผู้ถือหุ้น

	 ปี	 2565	 ที่ผ่านมาถือได้ว่าเป็นปีที่ประเทศไทยฟื้ นตัวจากวิกฤตโควิด	 19	
เเละในส่วนของบริษัท	เอสไอเอสบี	จํากัด	(มหาชน)	ก็เป็นปีเเห่งความท้าทายใน
การตัดสินใจลงทุนเพ่ิมด้วยการขยายสาขาโรงเรียนอีก	 2	 เเห่งในสองจังหวัด	
เเหง่เเรกคอืโรงเรยีนนานาชาตสิิงคโปรน์นทบรุ	ีเเหง่ทีส่องคือโรงเรยีนนานาชาติ
สิงคโปร์ระยอง	 ซึ่งทั้งสองเเห่งนี้จะเปิดรับนักเรียนเเละทําการสอนได้ในเดือน
สิงหาคม	2566	นี้	
	 การขยายการลงทุนครั้งนี้	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงโอกาสใน
การขยายสาขา	เพ่ือรองรบัความตอ้งการของผูป้กครองทีต่อ้งการโรงเรยีนทีม่ี
มาตรฐานการศึกษาขั้นสูง	 เเละรองรับนักเรียนต่างชาติที่เริ่มกลับเข้ามาศึกษา
กันในประเทศไทยซึ่งมีจํานวนเพ่ิมขึ้นเป็นลําดับ
	 นอกจากนี้เเล้วคณะกรรมการบริษัทฯ	 ยังให้ความสําคัญกับการรักษา
คุณภาพการเรียน	 การสอน	 การเตรียมผู้บริหารรุ่นใหม่	 การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท่ีจะรองรับการขยายตัวในอนาคตเเละมุ่งมั่นที่จะเตรียมความพร้อมให้
กบันกัเรยีน	SISB	ทีจ่ะกา้วเขา้สู่สถาบนัการศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยัชัน้นาํของ
โลก	เเละในปีนีน้กัเรยีนกไ็ดรั้บการตอบรับเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัชัน้นาํของโลก
จํานวนหนึ่ง
	 ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ	ผมขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเเละ
ทา่นผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ	ทีไ่ดใ้ห้ความไวว้างใจเเละสนบัสนนุมาตลอดทาํใหปี้นีเ้ป็น
ปีเเห่งการเจริญเติบโตเเละจะก้าวไปข้างหน้าด้วยความยั่งยืน

นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา
ประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ



8  x  สารจากประธานเจา้หน้าที�บรหิาร

To be the leading 
education 

provider, making 
quality education 
accessible to all.
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Dear Shareholders 
	 This	has	been	a	momentous	year.	The	effects	of	COVID-19	have	
subsided	gradually,	and	we	are	learning	to	co-exist	with	this	condition.	
More	importantly,	this	means	that	all	of	us	have	started	to	resume	the	
life that we are so familiar with, before the pandemic happened.
 The resumption to normalcy is all the more meaningful for the 
industry	 that	 we	 are	 in-Education.	 Besides	 providing	 the	 best	 
curricula,	 teaching	 and	 learning	 environment,	 the	 interaction	 and	 
collaboration between teachers and students is also priceless.
	 Therefore,	it	gives	me	great	satisfaction	to	see	the	vibrancy	of	
school	 life	that	we	have	missed	for	the	last	couple	of	years.	From	
school	activities	and	festival	celebrations	to	large,	collaborative	events,	
this	is	truly	what	the	school	environment	should	be	like,	and	what	
SISB	pledges	to	deliver	through	our	schools.
	 As	such,	we	have	every	reason	to	be	optimistic	about	our	path	
ahead. 
	 In	 August	 2023,	 two	 new	 Singapore	 International	 Schools	 in	 
Nonthaburi	and	Rayong	will	open	their	doors	for	their	first	academic	
year.	We	are	bringing	SISB	schools	to	different	parts	of	Thailand.	This	
is	 aligned	 with	 our	 vision	 to	 be	 the	 leading	 education	 provider,	 
making	quality	education	accessible	to	all.	
 Our progress does not end there. We are constantly on the  
lookout	for	new	opportunities	to	further	our	development	in	education	
and beyond.
	 On	 this	 note,	 I	 would	 like	 to	 express	 my	 appreciation	 and	 
gratitude	 to	 the	 SISB	 family,	 the	 Board	 and	 our	 partners	 and	 
shareholders	for	staying	united	through	the	pandemic.	I	am	confident	
that	we	will	continue	to	overcome	challenges	and	emerge	stronger	in	
the days ahead. 

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Kelvin Koh
Chief	Executive	Officer



10  x  จุดเด่นทางการเงนิ

จุดเด่นทางการเงนิ

งบก�ำไรขำดทุน
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ
รำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ
- รายได้จากการจดัการศึกษา
- รายได้ค่าสมัครเรยีนและค่าแรกเข้า

980.75
59.73

91.76
5.59

993.86
56.23

92.78
5.25

1,248.79
61.95

93.20
4.62

รวมรำยได้ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 1,040.48 97.35 1,050.09 98.03 1,310.74 97.82

รายได้จากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ทางการศึกษา 7.65 0.72 4.77 0.45 8.52 0.64

รวมรำยได้จำกกำรขำยและบรกิำร 1,048.13 98.06 1,054.86 98.47 1,319.26 98.46

รายได้อืน่ 20.71 1.94 16.38 1.53 20.71 1.54

รวมรำยได้ 1,068.84 100.00 1,071.24 100.00 1,339.97 100.00

ก�ำไรสุทธิ 159.93 14.96 208.75 19.49 369.28 27.56

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ
ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ ล้ำนบำท รอ้ยละ

รวมสินทรพัย์
- สินทรพัย์หมุนเวยีน
- สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีน

3,166.15
 1,097.87 
2,068.28

100.00
34.68
65.32

3,333.70
 862.61 

2,471.09

100.00
25.88
74.12

3,914.46
925.96

2,988.50

100.00
23.66
76.34

รวมหน้ีสิน
- หน้ีสินหมุนเวยีน
- หน้ีสินไม่หมุนเวยีน

1,288.99 
625.58
663.41 

40.71
19.76

20.95

1,319.23 
635.31
683.92 

39.57
19.06
20.51

1,624.71
858.96
765.75

41.50
21.94
19.56

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 1,877.16 59.29 2,014.47 60.43 2,289.75 58.50

อตัรำส่วน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

- EBITDA Margin 31.22 35.67 41.17

- อตัราหน้ีสินต่อส่วนของผู้ถือหุน้ 0.69 0.65 0.71

- อตัราหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุน้ 0.23 0.23 0.20
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ขอ้มูลทางการเงนิโดยสรปุ

รำยได้รวม ก�ำไรสุทธิ

รำยได้ค่ำธรรมเนียมทำงกำรศึกษำและบรกิำร

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ อตัรำหน้ีต่อผู้ถือหุน้และอตัรำหน้ีท่ีมีภำระดอกเบี้ยต่อผู้ถือหุน้ 

ก�ำไรก่อนดอกเบี้ย ภำษี ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย และ
อตัรำก�ำไรก่อนดอกเบี้ย ภำษีค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตัดจ�ำหน่ำย

รายได้จากการขายอุปกรณ์การศึกษาและรายได้อืน่ๆ

รายได้ค่าสมัครเรยีนและค่าแรกเข้า ก�าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย
อตัราก�าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย (%)

รายได้ค่าธรรมเนียมทางการศึกษาและบรกิาร

รายได้การจดัการศึกษา

หน้ีสินหมุนเวยีน หน้ีสินไม่หมุนเวยีน ส่วนของผู้ถือหุน้

ก�าไรสุทธิ อตัราก�าไรสุทธ ิ(%)

อตัราหน้ีต่อผู้ถือหุน้ อตัราหน้ีท่ีมีภาระดอกเบี้ยต่อผู้ถือหุน้
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28.4

59.37

15.0%
21.2

29.3

56.2

62.0

3,166.1 3,333.7

3,914.5

0.2 0.2 0.2

0.7 0.7 0.7

31.2% 
35.79% 

41.2% 

1,877.2

663.4

2,014.5 2,289.7

683.9 765.8

333.7 382.2 551.7

1,040.5
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1,050.1 1,310.7
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12  x  คณะกรรมการเเละคณะผู้บรหิาร

1. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา
	 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายยิว ฮอค โคว
 กรรมการเเละประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาววิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร
	 กรรมการเเละผู้อํานวยการฝ่ายรับสมัครเข้าศึกษา
4. นายมีชัย ประเสิรฐศรี
	 กรรมการ

คณะกรรมการ

นางสาวสุมิตรา ทรงพัฒนะโยธิน
เลขานุการบริษัท

5. นายฉัตรพี ตันติเฉลิม
	 กรรมการอิสระเเละประธานกรรมการ	
	 ตรวจสอบ
6. นายประสิทธชัย กฤษณยรรยง
	 กรรมการอิสระเเละกรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวไตรทิพย์  ศิวะกฤษณ์กุล
	 กรรมการอิสระเเละกรรมการตรวจสอบ

01

02
04

05

0307

06
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1. นายยิว ฮอค โคว
	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางสาววิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร
	 ผู้อํานวยการฝ่ายรับสมัครนักเรียน
3. นางนริศา เลิศนามวงศ์วาน
	 ผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ
4. นายตง ตวน เหงี่ยม
	 ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

คณะกรรมการบริหาร

นางสาวสุมิตรา ทรงพัฒนะโยธิน
เลขานุการบริษัท

5. นางสาวสุนันทา ลีลาแสงสาย
	 ผู้อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
6. นางปานทิพย์ กลยนีย์
	 ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน
7. นางสาวเอื้อมพร วราวัฒนธํารง
	 ผู้จัดการบัญชีอาวุโส

01 02

03

05
07

06
04



14  x   การประกอบธรุกิจและผลดำาเนินงาน

การประกอบธุรกิจเเละ
ผลดำาเนินงาน

เพ่ือตอบสนองความต้องการ
การศึกษาหลักสูตรนานาชาติที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

บริษัทฯ	จึงได้ขยายการประกอบธุรกิจโรงเรียนนานาชาติเพ่ิมเติม	
ไปยังพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ	

ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งต่างจังหวัด
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	 บริษัท	เอสไอเอสบี	จ�ำกัด	(มหำชน)	(“บริษัทฯ”	หรือ	“SISB”)	
จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่	 26	 มิถุนำยน	 2544	 โดยมีวัตถุประสงค์
หลักที่ต้องกำรพัฒนำกำรศึกษำและยกระดับมำตรฐำนกำรศึกษำใน
ประเทศไทยใหท้ดัเทยีมกบัระดบัสำกลโดยไมไ่ดมุ้ง่แสวงหำก�ำไรสูงสุด	
ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก	8	ล้ำนบำท	ซึ่งเกิดจำกกลุ่มผู้ปกครอง
นกัเรยีนโรงเรยีนนำนำชำตชิำวไทยและชำวสิงคโปรท์ีเ่ลง็เหน็ถึงควำม
ส�ำคัญของกำรเรียนกำรสอนด้วยหลักสูตรที่มีควำมโดดเด่นทั้งด้ำน
คณิตศำสตร์	 วิทยำศำสตร์	 รวมทั้งได้เรียนรู้ภำษำอังกฤษและ 
ภำษำจีนไปในเวลำเดียวกัน	 ประกอบกับควำมต้องกำรของทั้ง
ครอบครัวชำวไทยและชำวต่ำงชำติที่ต้องกำรให้บุตรหลำนได้รับกำร
ศึกษำหลักสูตรนำนำชำติ ท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงสังคมและ
วฒันธรรมเพ่ิมมำกขึน้อยำ่งตอ่เนือ่ง	บรษัิทฯ	จงึไดจ้ดัตัง้	“โรงเรยีน
นำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพฯ”	(Singapore	International	School	
of	 Bangkok)	 ขึ้น	 โดยบริษัทฯ	 ได้รับใบอนุญำตจัดตั้งโรงเรียนใน
ระบบจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน	 เม่ือ 
วันที่	24	สิงหำคม	2544	ซึ่งเป็นสถำนศึกษำแห่งแรกในประเทศไทย
ที่น�ำหลักสูตรกำรศึกษำของประเทศสิงคโปร์มำใช้เป็นหลักสูตร	 
พ้ืนฐำนในกำรจัดเรียนกำรสอน	โดยเริ่มเปิดสอนในระดับก่อนประถม
ศึกษำถึงระดับประถมศึกษำที่	 154	 ซอยเอกมัย	 14	 แขวงคลองตัน
เหนือ	 เขตวัฒนำ	 กรุงเทพฯ	 ต่อมำในปี	 2552	 โรงเรียนนำนำชำติ
สิงคโปร์กรุงเทพฯ	 ได้รับอนุญำตให้จัดกำรเรียนกำรสอนในระดับ
มัธยมศึกษำเพ่ิมเติม	โดยใช้หลักสูตรกำรศึกษำของประเทศสิงคโปร์
	 เพ่ือรองรบัจ�ำนวนนกัเรยีนทีเ่พ่ิมขึน้อยำ่งตอ่เนือ่ง	ในปี	2555	
บริษัทฯ	จึงได้ลงทุนก่อสร้ำงอำคำรเรียนเพ่ิมเติมและย้ำยสถำนที่ตั้ง
ของโรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพฯ	ไปยังซอยรำมค�ำแหง	39	
(เทพลีลำ	1)	แขวงวังทองหลำง	เขตวังทองหลำง	กรุงเทพฯ	ซึ่งเป็น
สถำนที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน	 โดยมีอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน
และส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกที่ครบครันและทันสมัย	 เช่น	 ห้องสมุด	 
หอ้งทดลองวทิยำศำสตร	์หอ้งคอมพิวเตอร	์หอ้งประชมุอเนกประสงค	์
สระวำ่ยน�ำ้	สนำมบำสเกตบอล	และสนำมเดก็เลน่	เป็นตน้	และในปีเดยีวกนั

1.  โครงสร้างเเละการดําเนินงาน
 ของกลุ่มบริษัท
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ได้รับอนุญำตให้จัดกำรเรียนกำรสอนในระดับมัธยม	
ศึกษำตอนปลำยเพ่ิมเติม	 โดยใช้หลักสูตรกำรศึกษำ
ของสหรำชอำณำจักร	
	 ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหำรในกำรมุ่งมั่นที่จะ
เป็นบริษัทฯ	 ที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโรงเรียน
นำนำชำติชั้นน�ำ	 และเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำร
กำรศึกษำหลกัสูตรนำนำชำตทิีเ่พ่ิมขึน้อยำ่งตอ่เนือ่ง	
บริษัทฯ	 จึงได้ขยำยกำรประกอบธุรกิจโรงเรียน
นำนำชำติเพ่ิมเติม	 ไปยังพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งลูกค้ำ 
เป้ำหมำยของบรษัิทฯ	ทัง้ในเขตกรงุเทพมหำนครและ
ปริมณฑลรวมท้ังต่ำงจงัหวัด	โดยในปี	2556	บรษัิทฯ	
ไดร้บัโอนใบอนญุำตจดัตัง้โรงเรยีนในระบบ	ประเภท
โรงเรียนนำนำชำติของ	 “โรงเรียนนำนำชำติ 
นันทวรรณ”	 ซึ่งตั้งอยู่ที่อ�ำเภอบำงพลี	 จังหวัด
สมุทรปรำกำร	 จำกบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง	 และ
เปลี่ยนชื่อ เ ป็น	 “โรงเรียนนำนำชำติ สิงคโปร์
สุวรรณภูมิ”	 (Singapore	 International	School	
Suvarnabhumi)	 พร้อมกับลงทุนปรับปรุง 
สถำนศึกษำ	 และพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำให้เป็น
หลักสูตรเดยีวกบัโรงเรียนนำนำชำตสิิงคโปร์กรุงเทพฯ	
 ในปี	2559	บรษัิทฯ	ไดร้ว่มทนุในลกัษณะกจิกำร
รว่มคำ้	(Joint	Venture)	กบักลุม่นกัธรุกจิชำวเชยีงใหม่
ที่มีควำมสนใจในธุรกิจเพ่ือศึกษำ	 โดยได้จัดตั้งบริษัท	
เอสไอเอสบี	สิริ	จ�ำกัด	ขึ้น	เพ่ือประกอบธุรกิจเป็นผู้รับ
ใบอนญุำตจดัตัง้	“โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรเ์ชยีงใหม่”	
(Singapore	International	School	Chiangmai)	โดย
ได้รับใบอนุญำตจัดตั้งจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน	เมื่อวันที่	28	ธันวำคม	2559	
	 นอกจำกนั้น	ในปี	2559	บริษัทฯ	ได้ลงทุนซื้อ
ที่ดินในเขตภำษีเจริญ	 และได้เริ่มโครงกำรก่อสร้ำง
โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปร์ธนบรุ	ีโดยบรษัิทฯ	ไดร้บั
ใบอนญุำตจัดตัง้	“โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรธ์นบรุ”ี	
(Singapore	 International	 School	 Thonburi)	
จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำ
เอกชน	เมื่อวันที่	10	ตุลำคม	2560		และเมื่อวันที่	11	
กรกฎำคม	 2561	 บริษัทฯ	 ได้รับใบอนุญำตจัดตั้ง	
“โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์เอกมัย”	 (Singapore	
International	 School	 Ekkamai)	 เพ่ิมเติมจำก
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน
	 เมื่อวันที่	 4	 มิถุนำยน	 2561	 ได้ท�ำกำรแปร
สภำพเป็นบริษัทมหำชนจ�ำกัด	 พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อ
เป็น	“บริษัท	เอสไอเอสบ	ีจ�ำกดั	(มหำชน)	และบรษัิทฯ	

เข้ำจดทะเบียนซื้อขำยหลักทรัพย์วันแรกในตลำด
หลักทรัพย์ฯ	ในวันที่	29	พฤศจิกำยน	2561
	 ในปี	 2563	 บริษัทฯ	 ได้เริ่มท�ำกำรก่อสร้ำง
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ธนบุรี	เฟส	2	รวมถึง	ได้
ท�ำกำรจัดซื้อท่ีดินในเขตจังหวัดนนทบุรี	 เพ่ือเป็น
โรงเรียนนำนำชำติแห่งที่	5	
	 บริษัทฯ	 ยังคงมุ่งมั่นที่จะขยำยกำรประกอบ
ธุรกิจไปยังพ้ืนที่ที่เป็นแหล่งลูกค้ำเป้ำหมำยของ 
บริษัทฯ	ในปี	2564	บริษัทฯ	ได้ท�ำกำรจัดซื้อที่ดินใน
เขตจงัหวดัระยอง	เพ่ือเป็นโรงเรยีนนำนำชำตแิหง่ที่	
6	ของกลุ่มบริษัทฯ
	 ในปี	2565	โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ธนบุรี	
เฟส	2	ได้ก่อสร้ำงแล้วเสร็จสมบรูณ์	และ	โรงเรียน
นำนำชำติแห่งที่	5	และ	แห่งที่	6	ในจังหวัดนนทบุรี
และระยองอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

การดาํเนนิงานของกลุม่บรษัิทฯ
	 บริษัท	เอสไอเอสบี	จ�ำกัด	(มหำชน)		
	 (“บริษัทฯ”	หรือ	“SISB”)
 บริษัท	เอสไอเอสบี	จ�ำกัด	(มหำชน)	ประกอบ
ธุรกิจให้ค�ำปรึกษำและบริหำรจัดกำร	 รวมทั้งบริกำร
ด้ำนอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ	 และเป็นผู้รับ 
ใบอนุญำตจัดตั้งโรงเรียนในระบบตำมพระรำช
บัญญัติโรงเรียนเอกชน	 ประเภทโรงเรียนนำนำชำติ	
โดยปัจจบุนัไดร้บัอนุญำตจำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน	 ในกำรเป็นผู้รับใบอนุญำต
จัดตั้ง	 โรงเรียนนำนำชำติ สิงคโปร์กรุงเทพฯ	 
(Singapore	International	School	of	Bangkok)	
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ	 (Singapore	
International	School	Suvarnabhumi)	โรงเรียน
นำนำชำติสิงคโปร์ธนบุรี	(Singapore	International	
School	Thonburi)	โดยมีรำยละเอียดดังนี้

	 โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพฯ
	 โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพฯ	 ได้รับ
ใบอนุญำตจัดตั้งตำม	พรบ.	 โรงเรียนเอกชน	พ.ศ.	
2525	 เมื่อวันที่	 24	 สิงหำคม	 2544	 โดยเป็น 
สถำนศึกษำแหง่แรกในประเทศไทยทีน่�ำหลักสูตรกำร
ศึกษำของประเทศสิงคโปรม์ำใชเ้ป็นหลกัสูตรพ้ืนฐำน
ในกำรจัดเรียนกำรสอน	ปัจจุบันโรงเรียนนำนำชำติ
สิงคโปร์กรุงเทพฯ	 ตั้งอยู่ที่เลขที่	 498/11	 ซอย
รำมค�ำแหง	39	(เทพลีลำ1)	แขวงวังทองหลำง	เขต
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วังทองหลำง	 กรุงเทพฯ	 ปัจจุบันสำมำรถรองรับ
นักเรียนได้สูงสุดจ�ำนวน	 2,175	 คน โดยให้บริกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนในระดับก่อนประถมศึกษำ	
(เตรียมอนุบำล)	ถึงระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย	

 โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ	
	 โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์สุวรรณภูมิเป็น
โรงเรียนซึ่งบริษัทฯ	รับโอนมำจำกบริษัทเอกชนแห่ง
หนึ่ง	เมื่อวันที่	26	กรกฎำคม	2556	โดยเดิมใช้ชื่อ
ว่ำ	 “โรงเรียนนำนำชำตินันทวรรณ”	 ซึ่งได้รับ	 
ใบอนุญำตจัดตั้งตำม	พรบ.	 โรงเรียนเอกชน	พ.ศ.	
2550	 เมื่อวันที่	 1	 เมษำยน	 2553	 หลังจำกโอน 
บรษัิทฯ	ไดเ้ปล่ียนชือ่โรงเรยีนเป็น	“โรงเรยีนนำนำชำติ
สิงคโปร์สุวรรณภูมิ”	 (Singapore	 International	
School	 Suvarnabhumi)	 เมื่อวันที่	 19	 สิงหำคม	
2556	โดยโรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรสุ์วรรณภมูติัง้
อยู่ที่เลขที่	 4/5	 หมู่ที่	 5	 ถนนหนำมแดง-บำงพลี	
ต�ำบลบำงแก้ว	อ�ำเภอบำงพลี	จงัหวดัสมุทรปรำกำร	
ปัจจบุนัสำมำรถรองรบันกัเรยีนไดสู้งสุดจ�ำนวน	510	
คน	โดยให้บริกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับก่อน
ประถมศึกษำ	(เตรยีมอนบุำล)	ถงึระดบัประถมศึกษำ	

 โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ธนบุรี	
	 โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ธนบุรี ได้รับ	 
ใบอนุญำตจัดตั้งตำม	พรบ.	 โรงเรียนเอกชน	พ.ศ.	
2550	ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2554	เมื่อ
วันที่	 10	 ตุลำคม	 2560	 โดยโรงเรียนนำนำชำติ
สิงคโปร์ธนบุรี	 ตั้งอยู่ที่เลขที่	 138	 ถนนรำชมนตรี	
แขวงคลองขวำง	เขตภำษีเจรญิ	กรงุเทพฯ	ปัจจบุนั
สำมำรถรองรับนักเรียนได้สูงสุดจ�ำนวน	 จ�ำนวน	
1,590	 คน	 โดยให้บริกำรจัดกำรเรียนกำรสอนใน
ระดับก่อนประถมศึกษำ	 (เตรียมอนุบำล)	 ระดับ
ประถมศึกษำ	และระดับมัธยมศึกษำ	

กจิการรว่มคา้
 บริษัท	เอสไอเอสบี	สิริ	จ�ำกัด 
	 บริษัท	เอสไอเอสบี	สิริ	จ�ำกัด	จัดตั้งขึ้นเมื่อ
วันที่	 11	 มกรำคม	 2559	 ในลักษณะกิจกำรร่วมค้ำ	
(Joint	 Venture)	 เพ่ือประกอบธุรกิจเป็นผู้รับ 
ใบอนุญำตจัดตั้งโรงเรียนนำนำชำติในจังหวัด
เชียงใหม่	 โดยเป็นกำรร่วมทุนระหว่ำงบริษัทฯ	 กับ
กลุ่มผูถื้อหุน้ซึง่เป็นนกัธุรกจิในจงัหวดัเชียงใหม	่โดย
แต่ละฝ่ำยถือหุ้นใน	บริษัท	เอสไอเอสบี	สิริ	จ�ำกัด	ใน

สัดส่วนร้อยละ	50	ของหุ้นที่จ�ำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด	
ปัจจบุนัมีทนุจดทะเบยีนและเรยีกช�ำระแล้วเทำ่กบั	130	
ลำ้นบำท	แบง่เป็นหุน้สำมญัจ�ำนวน	13	ลำ้นหุน้	มลูคำ่
ที่ตรำไว้หุ้นละ	10	บำท	
	 ปัจจบุนับรษัิท	เอสไอเอสบ	ีสิร	ิจ�ำกดัเป็นผูร้บั
ใบอนญุำตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนในระบบ	ประเภทโรงเรียน
นำนำชำต	ิโดยไดร้บัอนุญำตจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสรมิกำรศึกษำเอกชน	ในกำรเป็นผูร้บัใบอนุญำต
จัดตั้ง	 โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ เชียงใหม	่ 
(Singapore	International	School	Chiangmai)

 โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์เชียงใหม่	
	 โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรเ์ชยีงใหมไ่ดร้บัใบ
อนุญำตจัดตั้งตำม	 พรบ.	 โรงเรียนเอกชน	 พ.ศ.	
2550	ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2554	เมื่อ
วันที่	28	ธันวำคม	2559		ซึ่งเป็นโรงเรียนนำนำชำติ
แหง่แรกในจงัหวดัเชยีงใหมท่ีใ่ชห้ลกัสูตรจำกประเทศ
สิงคโปร์ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	 โดยโรงเรียน
นำนำชำติสิงคโปร์เชียงใหม่ต้ังอยู่ที่เลขที่	 10	 ถนน	
หสัดเิสว	ีต�ำบลศรภีมู	ิอ�ำเภอเมอืงเชยีงใหม	่จงัหวดั
เชียงใหม่	 สำมำรถรองรับนักเรียนได้สูงสุดจ�ำนวน	
400	คน	โดยใหบ้รกิำรจดักำรเรยีนกำรสอนในระดับ
ก่อนประถมศึกษำ	 (เตรียมอนุบำล)	 ระดับประถม
ศึกษำ	และระดับมัธยมศึกษำ	
	 	โรงเรียนนำนำชำติที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ
บรษัิทฯ	มโีรงเรยีนนำนำชำตทิีอ่ยูร่ะหวำ่งกำรพัฒนำ	
2	 แห่ง	 ซึ่งจะมีท่ีตั้งอยู่ในเขตจังหวัดนนทบุร	ี 
และจังหวัดระยอง	 บริษัทฯ	 ได้ท�ำกำรจัดซ้ือที่ดิน
เรียบร้อย	โดยปัจจุบันอยู่ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง

 ในปี 2565 
โรงเรยีนนานาชาติ

สิงคโปรธ์นบุร ีเฟส 2 
ได้ก่อสรา้งแล้วเสรจ็สมบรณ์ู และ

โรงเรยีนนานาชาติแหง่ท่ี 5 และ
แหง่ท่ี 6 ในจงัหวดันนทบุรแีละ
ระยองอยู่ระหวา่งการก่อสรา้ง
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รายงานประจ�าปี 2565
บรษัิท เอสไอเอสบี จำ�กัด (มห�ชน) 19

วสัิยทศัน์ วตัถปุระสงค์ เปา้หมาย 
หรอืกลยุทธใ์นการดาํเนนิงานของบรษัิท

 วสิยัทศัน	์(Vision)
	 เป็นผู้ให้บริกำรกำรศึกษำคุณภำพชั้นน�ำ	 
ทีท่กุคนเขำ้ถงึได้
	 “To	be	the	leading	education	provider,	
making	quality	education	accessible	to	all”

 พันธกจิ	(Mission)
	 เพ่ือจัดกำรศึกษำ	 ให้กำรสนับสนุนและส่งเสริม
นักเรียนท่ีมีควำมหลำกหลำย	 ให้เป็นพลเมืองโลก 
ทีม่คีวำมรบัผดิชอบ
 “To	 educate,	 enhance	 and	empower	
diverse	 learning	 communities	 to	 be	 
contributing	global	citizens”

 เป้ำหมำยกำรด�ำเนนิธรุกจิ
	 (1)	 บรหิำรโรงเรยีนนำนำชำตใินกลุม่บรษัิทฯ	
ให้เป็นโรงเรียนนำนำชำติชั้นน�ำในประเทศไทยและใน
ภมูภิำค
	 (2)	เพ่ิมจ�ำนวนนกัเรยีนทัง้หมดภำยในกลุม่ให้
มำกกวำ่	5,000	คนภำยใน	5	ปี
	 (3)	 ขยำยตลำดเข้ำสู่โรงเรียนนำนำชำต ิ
ทำงเลือกซึง่มุ่งน�ำกำรศึกษำคุณภำพระดบันำนำชำติ
เขำ้ถงึคนไทยมำกขึน้
	 (4)	เพ่ิมโอกำสในกำรรว่มลงทนุ	หรอื	ใหสิ้ทธิ
ในกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำและบริกำรของ	 SISB	 
ทัง้ในประเทศ	และประเทศในกลุม่ภมูภิำค	CLMV		

	 วสิยัทศันท์ำงกำรศกึษำ	(Vision)
	 ปลกูฝงัใหน้กัเรยีนเป็นผู้เรยีนทีร่อบรู	้เป็นผูน้�ำ	
และเป็นพลเมอืงโลก
	 “Every	 student	 will	 aspire	 to	 be	 a	
Scholar,	a	Leader	and	a	Global	Citizen”

 พันธกจิทำงกำรศกึษำ	(Mission)
	 เพ่ือเป็นโรงเรียนชั้นน�ำระดับโลกที่จัดกำร
ศึกษำแบบองค์รวมให้แก่นักเรียนเพ่ือพัฒนำโลก 
ใหด้ยีิง่ขึน้
		 “To	 be	 a	 World	 Class	 School	 that 
provides	the	students	with	holistic	education	
to	make	the	world	a	better	place.”

	 คำ่นยิม	(Core	Values)
 ปลกูฝังใหน้กัเรยีนมคีณุลกัษณะอนัพึงประสงค์
ดว้ยค่ำนิยม	IR3

	 I		=	Independence	:	พ่ึงตนเองได้
	 R	=	Respect		 :	เคำรพในผูอ้ืน่
	 R	=	Resilience		 :	ปรบัตวัไดใ้น		
	 	 	 	 	สถำนกำรณต์ำ่งๆ
	 R	=	Responsibility		:	มคีวำมรบัผดิชอบ

	 คตพิจน	์(Motto)	
	 จติวญิญำณแหง่ควำมเป็นเลศิ	
	 “Spirit	of	Excellence”

จติวญิญาณแหง่ความเป็นเลิศ 
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ปี 2544
 l	จดทะเบยีนจัดตัง้บรษัิทฯ	ในนำม	“บรษัิท	เอสไอเอสบ	ีจ�ำกดั”	ดว้ยทนุจดทะเบยีน	8	ลำ้นบำท	
	 	 เมือ่วนัที	่26	มถินุำยน	2544
 l  ได้รับใบอนุญำตจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบประเภท 
	 	 โรงเรียนนำนำชำตใินชือ่	“โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรก์รงุเทพฯ”	(Singapore	International	School	of		 	
	 	 Bangkok)	เมือ่วนัที	่24	สิงหำคม	2544	ส�ำหรบัเปิดสอนในระดบักอ่นประถมศึกษำถงึระดบัประถมศึกษำ

ปี 2545
 l  เพ่ิมทนุจดทะเบยีนจ�ำนวน	2	ลำ้นบำท	จำกทนุจดทะเบยีนเดมิ	8	ลำ้นบำท	เป็น	10	ลำ้นบำท	โดยกำรออกหุ้น	
	 	 บริุมสิทธใิหมจ่�ำนวน	20,000	หุน้	มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ	100	บำท	เพ่ือใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในกจิกำร

ปี 2549
 l  โรงเรยีนนำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพฯ	ได้รับกำรแตง่ตัง้จำกคณะกรรมกำรประเมนิผลสอบของประเทศสิงคโปร	์
	 	 (The	Singapore	Examination	and	Assessment	Board	:	SEAB)	ใหเ้ป็นศูนย์กลำงกำรสอบส�ำหรบันกัเรยีน
	 	 ระดับชัน้ประถมศึกษำของโรงเรยีนนำนำชำตหิลกัสูตรสิงคโปร	์(International	Primary	School	Leaving		
	 	 Examination	:	iPSLE)	

ปี 2552
 l  โรงเรียนนำนำชำตสิิงคโปรก์รงุเทพฯ	ไดร้บัอนญุำตจำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศึกษำเอกชนให	้
	 	 จดักำรเรียนกำรสอนในระดบัมธัยมศึกษำตอนตน้เพ่ิมเตมิ

ปี 2553
 l	 เปลีย่นแปลงมลูคำ่ทีต่รำไวจ้ำกหุน้ละ	100	บำท	เป็น	10	บำท
 l  เพ่ิมทนุจดทะเบยีนจ�ำนวน	90	ลำ้นบำท	จำกทนุจดทะเบยีนเดมิ	10	ลำ้นบำท	เป็น	100	ลำ้นบำท	โดยกำรออก	
	 	 หุน้สำมญัใหมจ่�ำนวน	9,000,000	หุน้	มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ	10	บำท	เพ่ือใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในกจิกำร
 l  โรงเรียนนำนำชำตสิิงคโปรก์รงุเทพฯ	ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนคณุภำพกำรศึกษำจำกส�ำนกังำนรบัรอง	 	
	 	 มำตรฐำนและประเมนิคุณภำพกำรศึกษำ	(องคก์ำรมหำชน)	(สมศ.)

ปี 2554
 l  โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรก์รงุเทพฯ	ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนคณุภำพกำรศึกษำจำกสภำโรงเรยีนนำนำชำติ	
	 	 Council	of	International	Schools	:	CIS)
 l  โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพฯ	 ได้รับกำรอนุมัติและรับรองจำกศูนย์สอบนำนำชำติของมหำวิทยำลัย 
	 	 เคมบริดจ	์ (University	of	Cambridge	 International	Examinations	 :	CIE)	 ใหเ้ป็นศูนยส์อบและด�ำเนนิ	 
	 	 กำรสอบวดัระดับคุณภำพควำมรูค้วำมสำมำรถของเคมบรดิจ	์(IGCSE)	และกำรสอบระดบัมธัยมปลำย	(AS/A		
	 	 Level)
 l  โรงเรียนนำนำชำตสิิงคโปรก์รงุเทพฯ	ไดร้บัแต่งตัง้จำกวทิยสถำนแหง่วฒันธรรมตะวนัออก	(OCA)	ใหเ้ป็นศูนย์
	 	 ทดสอบวดัระดับควำมรูภ้ำษำจนี	(HSK)	ของส�ำนกังำนส่งเสรมิกำรเรยีนกำรสอนภำษำจนีนำนำชำต	ิ(Hanban)

ปี 2555
 l  ยำ้ยทีตั่ง้ส�ำนกังำนและยำ้ยทีต่ัง้ของโรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรก์รงุเทพฯ	จำกซอยเอกมยั	14	ถนนสุขมุวทิ	63	
	 	 แขวงคลองตันเหนือ	 เขตวัฒนำ	 กรุงเทพฯ	 มำที่ซอยรำมค�ำแหง	 39	 (เทพลีลำ	 1)	 แขวงวังทองหลำง	 
	 	 เขตวงัทองหลำง	กรงุเทพฯ	
 l  โรงเรียนนำนำชำตสิิงคโปรก์รงุเทพฯ	ไดร้บัอนญุำตจำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศึกษำเอกชนให	้
	 	 จดักำรเรียนกำรสอนในระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำยเพ่ิมเตมิ

การเปลีย่นแปลงและพัฒนาการทีสํ่าคัญ  
	 พัฒนำกำรทีส่�ำคญัของบรษัิทฯ	ในชว่งระยะเวลำทีผ่ำ่นมำ	มรีำยละเอยีดดงัตอ่ไปนี้
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ปี 2556
 l  รับโอนใบอนญุำตจดัตัง้โรงเรยีนเอกชนประเภทนำนำชำติในชือ่	“โรงเรยีนนำนำชำตนินัทวรรณ”	ตัง้อยูท่ีอ่�ำเภอ
	 	 บำงพล	ีจังหวดัสมทุรปรำกำร	จำกบรษัิทเอกชนแหง่หนึง่เมือ่วนัที	่26	กรกฎำคม	2556	และไดข้อเปลีย่นชือ่	
	 	 เป็น	“โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรสุ์วรรณภมู”ิ	(Singapore	International	School	Suvarnabhumi)	เมือ่			
	 	 วนัที	่19	สิงหำคม	2556

ปี 2557
 l  ลดทนุจดทะเบยีนจ�ำนวน	2	ลำ้นบำท	จำกทนุจดทะเบยีนเดิม	100	ลำ้นบำท	เป็น	98	ลำ้นบำท	โดยกำรลดจ�ำนวน
	 	 หุน้บริุมสิทธิจ�ำนวน	200,000	หุน้	มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ	10	บำท
 l  เพ่ิมทนุจดทะเบียนจ�ำนวน	2	ลำ้นบำท	จำกทนุจดทะเบยีนเดมิ	98	ลำ้นบำท	เป็น	100	ลำ้นบำท	โดยกำรออก		
	 	 หุน้สำมญัใหมจ่�ำนวน	200,000	หุน้	มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ	10	บำท

ปี 2558
 l  ลงทนุกอ่สรำ้งอำคำรเรยีนและหอพักนกัเรยีนเพ่ิมเตมิเพ่ือรองรบักำรขยำยกำรประกอบธรุกจิโรงเรยีนนำนำชำติ
	 	 สิงคโปร์กรงุเทพฯ	เฟส	2	
 l	 โรงเรียนนำนำชำตสิิงคโปรก์รงุเทพฯ	ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนคณุภำพกำรศึกษำจำก	The	New	England	
	 	 Association	of	Schools	and	Colleges	(NEASC)
 l  โรงเรียนนำนำชำตสิิงคโปรก์รงุเทพฯ	ไดร้บัแตง่ตัง้จำก	College	Board	ใหเ้ป็นศูนยส์อบและด�ำเนนิกำรสอบ	
	 	 วดัระดับส�ำหรบักำรเขำ้ศึกษำระดบัมหำวทิยำลยั	ในประเทศสหรฐัอเมรกิำ	(SAT)	
 l  โรงเรียนนำนำชำตสิิงคโปรก์รงุเทพฯ	ไดร้บักำรรบัรองมำตรฐำนคณุภำพกำรศึกษำจำกส�ำนกังำนรบัรอง	 	
	 	 มำตรฐำนและประเมนิคุณภำพกำรศึกษำ	(องคก์ำรมหำชน)	(สมศ.)	ประจ�ำรอบปี	2554-2558

ปี 2559
 l  จดัตัง้บรษัิท	 เอสไอเอสบ	ี สิร	ิ จ�ำกัด	 (“SISB-SIRI”)	 ซึง่เป็นบริษัทร่วมทนุระหว่ำงบรษัิทฯ	 และกลุม่นักธรุกจิ	 
	 	 ชำวเชียงใหม	่ดว้ยทนุจดทะเบียนเริม่ตน้	100	ลำ้นบำท	เมือ่วนัที	่11	มกรำคม	2559	เพ่ือประกอบธรุกจิเป็นผูร้บั 
	 	 ใบอนญุำตในกำรจดัตัง้โรงเรยีนนำนำชำตใินจงัหวดัเชยีงใหม	่โดยบรษัิทฯ	ถอืหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ	50.00	และ
	 	 ได้เพ่ิมทนุจดทะเบยีนจ�ำนวน	30	ลำ้นบำท	เป็น	130	ลำ้นบำท	เมือ่วนัที	่23	พฤศจกิำยน	2559	โดยกำรออก	
	 	 และเสนอขำยหุน้สำมญัใหมจ่�ำนวน	3,000,000	หุน้	มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ	10	บำทใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิตำมสัดส่วน		
	 	 เพ่ือใช้เป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในกจิกำร	ท�ำใหสั้ดส่วนกำรถอืหุน้ของบรษัิทฯ	ใน	SISB-SIRI	ไมเ่ปลีย่นแปลง
 l  เพ่ิมทนุจดทะเบียนจ�ำนวน	100	ลำ้นบำท	จำกทนุจดทะเบยีนเดมิ	100	ล้ำนบำท	เป็น	200	ล้ำนบำท	โดยกำร	
	 	 ออกหุน้สำมญัใหมจ่�ำนวน	10,000,000	หุน้	มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ	10	บำท	เพ่ือใชเ้ป็นเงนิทนุหมนุเวยีนในกจิกำร
 l  ซื้อที่ดินตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลสำย	 1	 ซอย	 9	 ถนนรำชมนตรี	 แขวงคลองขวำง	 เขตภำษีเจริญ	 กรุงเทพฯ	 
	 	 เพ่ือรองรับกำรขยำยกำรประกอบธุรกจิโรงเรยีนนำนำชำติ
 l  จดัตัง้บริษัท	เอสไอเอสบี	ธนบุร	ีจ�ำกดั	ดว้ยทนุจดทะเบยีน	1	ลำ้นบำท	เมือ่วนัที	่13	ธนัวำคม	2559	โดยบรษัิทฯ	
	 	 ถอืหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ	100.00	
 l  SISB-SIRI	ไดร้บัใบอนญุำตจำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศึกษำเอกชนใหจ้ดัต้ังโรงเรยีนในระบบ		
	 	 ประเภทโรงเรยีนนำนำชำตใินชือ่	“โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรเ์ชยีงใหม”่	(Singapore	International	School		
	 	 Chiangmai)	เมือ่วนัที	่28	ธันวำคม	2559	ส�ำหรบัเปิดสอนในระดบักอ่นอนบุำล	ถงึ	ระดบัประถมศึกษำ
 l  โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพฯ	 ได้รับกำรแต่งต้ังเป็นศูนย์อบรมส�ำหรับประกำศนียบัตร	 Duke	 of	 
	 	 Edinburgh	Award	ซ่ึงเป็นรำงวลัควำมส�ำเรจ็ส�ำหรบักำรเขำ้รว่มกจิกรรมเพ่ือสังคมของนกัเรยีน
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ปี 2560
 l  เพ่ิมทนุจดทะเบยีนจ�ำนวน	50	ลำ้นบำท	จำกทนุจดทะเบยีนเดมิ	200	ลำ้นบำท	เป็น	250	ลำ้นบำท	โดยกำรออก
	 	 หุน้สำมญัใหมจ่�ำนวน	5,000,000	หุน้	มลูค่ำทีต่รำไวหุ้น้ละ	10	บำท	เสนอขำยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิเพ่ือใชเ้ป็น			
	 	 เงนิทนุหมนุเวยีนในกจิกำร
 l	 ไดรั้บใบอนญุำตจำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศึกษำเอกชนใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนในระบบ	ประเภท
	 	 โรงเรียนนำนำชำตใินชือ่	“โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรธ์นบรุ”ี	(Singapore	International	School	Thonburi)	
	 	 เมือ่วนัที	่10	ตุลำคม	2560	ส�ำหรบัเปิดสอนในระดบักอ่นอนบุำล	ถงึ	ระดบัประถมศึกษำ

ปี 2561
 l  โรงเรียนนำนำชำตสิิงคโปรก์รงุเทพฯ	ไดร้บัใบอนญุำตประกอบกจิกำรหอพักสถำนศึกษำ	จำกส�ำนกังำน	 	
	 	 กรงุเทพมหำนคร
 l  ทีป่ระชุมวสิำมญัผูถ้อืหุน้	ครัง้ที	่1/2561	เมือ่วนัที	่25	พฤษภำคม	2561	ไดม้มีตอินมุตัใิหบ้รษัิทฯ	ด�ำเนนิกำรดงันี้
	 	 -	 แปรสภำพเป็นบรษัิทมหำชนจ�ำกดั
	 	 -	 เปล่ียนแปลงมลูค่ำทีต่รำไวจ้ำกหุน้ละ	10	บำท	เป็น	0.50	บำท
	 	 -	 เพ่ิมทนุจดทะเบยีนจ�ำนวน	220	ลำ้นบำท	จำกทนุจดทะเบยีนเดมิ	250	ลำ้นบำท	เป็น	470	ลำ้นบำท	โดยกำร
	 	 			ออกหุน้สำมญัใหมจ่�ำนวน	440	ลำ้นหุน้	มลูคำ่ท่ีตรำไวหุ้น้ละ	0.50	บำท	ซึง่มรีำยละเอยีดกำรจดัสรรดงันี้
	 	 	 (1)	 หุน้สำมญัเพ่ิมทนุจ�ำนวน	180	ลำ้นหุน้	เสนอขำยใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ	ซึง่จดัสรรเรยีบรอ้ยแลว้	ส่งผลท�ำให้
	 	 	 	 ทนุช�ำระแลว้เทำ่กบั	340	ลำ้นบำท
	 	 	 (2)	 หุน้สำมญัเพ่ิมทนุจ�ำนวน	26	ลำ้นหุน้	เสนอขำยใหแ้กก่รรมกำร	ผูบ้รหิำร	และพนกังำนของบรษัิทฯ			
	 	 	 	 และบริษัทยอ่ย	และบุคลำกรของโรงเรยีนซึง่บรษัิทฯ	เป็นผูร้บัใบอนญุำต
	 	 	 (3)	 หุน้สำมญัเพ่ิมทนุจ�ำนวน	234	ลำ้นหุน้	เสนอขำยใหแ้กป่ระชำชน
	 	 	 ในกรณีทีม่หีุน้เหลอืจำกกำรเสนอขำยใหแ้กก่รรมกำร	ผูบ้รหิำร	และพนกังำนตำมขอ้	(2)	ใหเ้สนอขำยหุน้		
	 	 	 สำมญัใหมท่ีเ่หลอืดงักลำ่วใหแ้กป่ระชำชนตำมขอ้	(3)
 l  ไดรั้บใบอนญุำตจำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศึกษำเอกชนใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนในระบบ	ประเภท	 	
	 	 โรงเรียนนำนำชำตใินชือ่	“โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรเ์อกมยั”	(Singapore	International	School	Ekkamai)	
	 	 เมือ่วนัที	่11	กรกฎำคม	2561	ส�ำหรบัเปิดสอนในระดบักอ่นอนบุำล	ถงึ	ระดบัประถมศึกษำปีที	่3	
 l  บริษัทฯ	 ได้เสนอขำยหุน้สำมญัเพ่ิมทนุจ�ำนวน	 260	 ลำ้นหุน้	 มลูคำ่ทีต่รำไวหุ้น้ละ	 0.50	 บำท	 ใหแ้กป่ระชำชน	 
	 	 ซึง่รวมถงึกำรเสนอขำยใหแ้กก่รรมกำร	ผูบ้รหิำร	และพนกังำนของบรษัิทฯ	และบรษัิทยอ่ย	และบคุคลำกำรของ
	 	 โรงเรียนซึง่บริษัทฯ	เป็นผูร้บัใบอนญุำต	ระยะเวลำทีเ่สนอขำยวนัที	่22-23	และ	26	พฤศจกิำยน	2561
 l  บริษัทฯ	เขำ้จดทะเบยีนซือ้ขำยหลกัทรพัยว์นัแรกในตลำดหลกัทรพัย์	MAI	ในวนัที	่29	พฤศจกิำยน	2561

ปี 2562
 l  ยำ้ยหลกัทรัพยข์องบรษัิทฯ	เขำ้ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	(SET)	เมือ่วนัที	่23	เมษำยน	2562	
	 	 โดยจัดอยูใ่นกลุม่บรกิำร	หมวดบรกิำรเฉพำะกจิ	
 l  จดทะเบยีนเลกิกจิกำร	บรษัิท	เอสไอเอสบี	ธนบรุ	ีจ�ำกดั	กบักระทรวงพำณชิย	์เมือ่วนัที	่9	เมษำยน	2562			
	 	 เนือ่งจำกบริษัทยอ่ยดงักลำ่วไม่ไดม้กีำรประกอบธุรกจิใด	
 l  โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์ธนบุรีได้รับอนุญำตจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนให้ 
	 	 จดักำรเรียนกำรสอนในระดบัมธัยมศึกษำ
 l  ซือ้ทีด่นิซึง่มเีขตทีด่นิตดิตอ่กบัทีต่ัง้ของโรงเรยีนนำนำชำติสิงคโปรธ์นบรุ	ีเพ่ือรองรบักำรขยำยตัวของโรงเรยีน	
	 	 (โรงเรียนนำนำชำตสิิงคโปรธ์นบุร	ีเฟส	2)
 l  โรงเรียนนำนำชำตสิิงคโปรก์รงุเทพฯ	ไดร้บัอนญุำตจำก	International	Baccalaureate	Organization	(IBO)	
	 	 ใหเ้ป็น	IB	World	School	และใหจ้ดักำรเรยีนกำรสอนในหลักสูตร	International	Baccalaureate	Diploma		
	 	 (IBDP)	เมือ่วนัที	่29	ตลุำคม	2562	และในปีกำรศึกษำ	2563/2564	โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรก์รงุเทพฯ	จะ	
	 	 เปิดกำรเรียนกำรสอนในหลกัสูตร	IBDP	ควบคูไ่ปกบั	Cambridge	AS/A	Level	เพ่ือเป็นทำงเลอืกใหน้กัเรยีน
	 	 ในระดับมธัยมศึกษำปีที	่5-6
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ปี 2563
 l  จำกกำรแพร่ระบำดของ	 COVID-19	 กระทรวงศึกษำธิกำรได้ออกค�ำส่ังให้โรงเรียนปิดท�ำกำรชั่วครำวในช่วง 
	 	 เดือนมนีำคมถงึเดอืนมถินุำยน	2564	เพ่ือควบคมุกำรแพรร่ะบำดของ	COVID-19	อยำ่งไรกด็	ีในชว่งของกำร	
	 	 ปิดโรงเรียนชัว่ครำว	โรงเรยีนในกลุม่บรษัิทฯ	ไดจ้ดักำรเรยีนกำรสอนผำ่นระบบอเิลก็ทรอนกิส์	(Home-Based	
	 	 Learning)	
 l  เริม่กำรกอ่สรำ้งโรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรธ์นบรุ	ีเฟส	2
 l	 โรงเรียนนำนำชำตสิิงคโปรเ์ชยีงใหมไ่ดร้บัอนญุำตจำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศึกษำเอกชนให	้	
	 	 จดักำรเรียนกำรสอนในระดบัมธัยมศึกษำ	
 l  โรงเรียนนำนำชำตสิิงคโปรเ์อกมยัไดถ้กูยบุรวมเขำ้กบัโรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรก์รงุเทพฯ	เนือ่งจำกโรงเรยีน
	 	 ทัง้สองแหง่มที�ำเลทีต่ัง้ใกลก้นั	โดยเมือ่วนัที	่30	กรกฎำคม	2563	ไดร้บัอนญุำตใหเ้ลกิกจิกำรโรงงเรยีนนำนำชำติ
	 	 สิงคโปร์เอกมยัจำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศึกษำเอกชน	ซึง่ไดช้�ำระบญัชแีละคนืทนุเมือ่วนัที	่30		
	 	 กนัยำยน	2563			
 l  โรงเรียนนำนำชำตสิิงคโปรก์รงุเทพฯ	เปิดกำรเรยีนกำรสอนในหลกัสูตร	IBDP	ควบคูไ่ปกบั	Cambridge	AS/A	
	 	 Level	เพ่ือเป็นทำงเลอืกใหน้กัเรยีนในระดบัมธัยมศึกษำปีที	่5-6
 l  จดัซือ้ทีดิ่นในเขตจงัหวดันนทบุร	ีเพ่ือเป็นทีต่ัง้ของโรงเรยีนนำนำชำตแิหง่ที	่5	ของกลุม่บรษัิทฯ

ปี 2564
 l  จำกกำรแพรร่ะบำดของ	COVID-19	กระทรวงศึกษำธกิำรไดอ้อกค�ำส่ังใหโ้รงเรยีนปิดท�ำกำรชัว่ครำวในช่วงเดอืน
	 	 มกรำคม	2564	และ	ในชว่งเดอืนเมษำยนถงึเดอืนตลุำคม	2564	เพ่ือควบคมุกำรแพรร่ะบำดของ	COVID-19		
	 	 อยำ่งไรกดี็	ในชว่งของกำรปิดโรงเรยีนชัว่ครำว	โรงเรยีนในกลุม่บรษัิทฯ	ไดจ้ดักำรเรยีนกำรสอนผำ่นระบบ		
	 	 อเิลก็ทรอนกิส์	(Home-Based	Learning)		โดยหลงัจำกไดร้บัอนญุำตใหเ้ปิดโรงเรยีนไดต้ำมปกต	ิโรงเรยีน	
	 	 ได้ด�ำเนนิกำรเรยีนกำรสอนแบบผสมผสำน	(Hybrid	Learning)	ประกอบดว้ยกำรเรยีนกำรสอนในชัน้เรยีน		
	 	 (On-site	Learning)	และ	กำรสอนผำ่นระบบอเิล็กทรอนกิส์	(Home	Based	Learning)
 l  เริม่กำรกอ่สรำ้งโรงเรยีนนำนำชำตแิหง่ที	่5	ของกลุม่บรษัิท	ในจงัหวดันนทบรุี
 l  โรงเรียนนำนำชำตสิิงคโปรธ์นบรุไีดร้บัอนญุำตจำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศึกษำเอกชนใหข้ยำย	
	 	 ควำมจนุกัเรยีน	(โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรธ์นบรุ	ีเฟส	2)
 l  จดัซือ้ทีดิ่นในเขตจงัหวดัระยอง	เพือเป็นทีต่ัง้ของโรงเรยีนนำนำชำตแิหง่ที	่6	ของกลุม่บรษัิทฯ

ปี 2565
 l  หน่วยงำนทำงรำชกำรได้ประกำศยกเลิก	 COVID-19	 จำกกำรเป็นโรคติดต่ออันตรำยเป็นโรคติดต่อเฝ้ำระวัง	 
	 	 ส่งผลใหโ้รงเรยีนในกลุม่ของบรษัิทสำมำรถท�ำกำรเรยีนกำรสอนในชัน้เรยีนไดเ้ตม็รปูแบบ
 l  เริม่กำรกอ่สรำ้งโรงเรยีนนำนำชำตแิหง่ที	่6	ของกลุม่บรษัิท	ในจงัหวดัระยอง



24  x   การประกอบธรุกิจและผลดำาเนินงาน

ลักษณะการประกอบธรุกจิ
โครงสรำ้งรำยได้
โครงสร้างรายได้ของบรษัิทฯ ในป ี2563-2565 เปน็ดงันี้

ประเภทของรายได้
ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565

ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ ลา้นบาท ร้อยละ
รำยไดค้ำ่ธรรมเนยีมทำงกำรศึกษำและบรกิำร 1,040.48 97.35 1,050.09 98.03 1,310.74 97.82

รำยไดจ้ำกกำรขำยอปุกรณก์ำรศึกษำ 7.65 0.72 4.77 0.45 8.52 0.64
รวมรายไดจ้ากการขายและบรกิาร1) 1,048.13 98.06 1,054.86 98.47 1,319.26 98.46
รำยไดอื้น่3) 20.71 1.94 16.38 1.53 20.71 1.54
รวมรายไดท้ัง้หมด 1,068.84 100.00 1,071.24 100.00 1,339.97 100.00
ส่วนแบง่ก�ำไรจำกเงนิลงทนุตำมวธิส่ีวนไดเ้สีย1) 0.61 0.74 - 5.36 -

รายไดข้องโรงเรยีนนานาชาตทิีบ่รษัิทฯ 
เปน็ผูร้บัใบอนญุาตในการจดัตัง้โรงเรยีน

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565

ลา้นบาท อตัรากำาไร
ขัน้ตน้

ลา้นบาท อตัรากำาไร
ขัน้ตน้

ลา้นบาท อตัรากำาไร
ขัน้ต้น

โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรก์รงุเทพฯ 636.68 41.05 618.35 42.25 732.92 48.23

โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรสุ์วรรณภมูิ 81.88 27.65 77.94 29.57 86.60 34.00

โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรธ์นบรุี 317.65 53.73 358.59 56.81 499.88 55.88

โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรเ์อกมยั4) 12.21 -87.25 - - - -

หมายเหตุ : 
1) รายได้ของบรษัิทฯ ไมร่วมรายได้ของโรงเรยีนนานาชาตสิิงคโปรเ์ชยีงใหม ่ซึง่เป็นโรงเรยีนทีก่จิการรว่มคา้เป็นผูร้บัใบอนญุาตในการจดัตัง้โรงเรยีน โดย
ผลการด�าเนนิงานของโรงเรยีนนานาชาตสิิงคโปรเ์ชยีงใหมแ่สดงอยูใ่นส่วนแบง่ก�าไรจากเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนไดเ้สีย
2) โครงสรา้งรายไดแ้ละอตัราก�าไรขัน้ตน้แยกตามโรงเรยีน (ยงัไม่ไดต้ดัรายการระหวา่งกนั)
3) รายได้อืน่ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการจ�าหนา่ยอาหารและเครือ่งดืม่ ก�าไรจากการเงนิลงทนุระยะส้ัน คา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ และดอกเบีย้รบั เป็นตน้
4) โรงเรยีนนานาชาตสิิงคโปรเ์อกมยัไดถ้กูยบุรวมเขา้กับโรงเรียนนานาชาตสิิงคโปรก์รงุเทพฯ เนือ่งจากโรงเรยีนทัง้สองแหง่มที�าเลทีต่ัง้ใกลก้นั โดยเมือ่  
วนัที ่ 30 กรกฎาคม 2563 ได้รับอนุญาตให้เลกิกจิการโรงงเรยีนนานาชาตสิิงคโปรเ์อกมยัจากส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน ซึง่ได้
ช�าระบัญชแีละคนืทนุเมือ่วันที ่30 กนัยายน 2563   

ขอ้มลูเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละกำรพัฒนำนวตักรรมธรุกจิ
	 บรษัิทฯ	ประกอบธรุกิจเป็นผู้รบัใบอนุญำตในกำรจดัตัง้โรงเรยีนในระบบ	ตำมพระรำชบัญญตัโิรงเรยีน
เอกชนประเภทโรงเรยีนนำนำชำต	ิและใหบ้รกิำรดำ้นอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรศึกษำ	โดยบรษัิทฯ	เป็นผูเ้ริม่น�ำ
หลกัสูตรกำรศึกษำของประเทศสิงคโปรม์ำใชเ้ป็นหลกัสูตรพ้ืนฐำนในกำรจดัเรยีนกำรสอน	ซึง่เป็นหลกัสูตร
ทีไ่ด้รับกำรยอมรบัในระดบัสำกล	โดยเฉพำะในวชิำคณติศำสตร	์และวทิยำศำสตร	์รวมทัง้เป็นหลกัสูตรทีม่ี
จดุเด่นในกำรจดักำรเรยีนกำรสอนแบบ	3	ภำษำ	ทัง้ภำษำองักฤษ	ภำษำจนีและภำษำไทย	
	 ปัจจบุนั	โรงเรยีนนำนำชำตภิำยในกลุม่บรษัิทฯ	มจี�ำนวนทัง้หมด	4		แหง่	และมโีรงเรยีนนำนำชำตทิี่
อยูร่ะหวำ่งกำรพัฒนำ	2	 แหง่	 เปิดสอนนกัเรยีนตัง้แตร่ะดบัชัน้กอ่นประถมศึกษำ	 (เตรยีมอนบุำล)	 จนถงึ
ระดบัชัน้มธัยมศึกษำปีที	่6	ปัจจบัุนสำมำรถรองรบันกัเรยีนไดสู้งสุดถงึ	4,675	คน	โดยมทีัง้โรงเรยีนนำนำชำติ
ซึง่บรษัิทฯ	เป็นผูไ้ด้รบัใบอนญุำตในกำรจดัตัง้โรงเรียนโดยตรง	และโรงเรียนนำนำชำติซึง่บริษัท	เอสไอเอสบี 
สิริ	จ�ำกดั	(กจิกำรรว่มคำ้)	เป็นผูร้บัใบอนญุำตในกำรจดัตัง้โรงเรยีน	โดยมรีำยละเอยีดดังนี้



รายงานประจ�าปี 2565
บรษัิท เอสไอเอสบี จำ�กัด (มห�ชน) 25

	 โรงเรียนนานาชาติที่บริษัทฯ	 เป็นผู้รับใบอนุญาต
ในการจดัตัง้โรงเรยีน
	 ปัจจบุนั	มีโรงเรยีนนำนำชำตทิีบ่รษัิทฯ	เป็นผูร้บั
ใบอนญุำตในกำรจดัตัง้โรงเรียนโดยตรงทัง้หมด	 3	
โรงเรยีนไดแ้ก่
	 (1)	 โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรก์รุงเทพฯ	
	 (2)	โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรสุ์วรรณภมูิ
	 (3)	โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรธ์นบรุ	ี

 โรงเรียนนานาชาติที่กิจการร่วมค้าเป็นผู้รับ	
ใบอนญุาตในการจดัตัง้โรงเรยีน
	 บรษัิท	เอสไอเอสบ	ีสิร	ิจ�ำกดั	ซึง่เป็นกจิกำร
ร่วมค้ำของบริษัทฯ	 เป็นผู้รับใบอนุญำตให้จัดตั้ง
โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์เชียงใหม่	 (Singapore	
International	 School	 Chiangmai)	 ซึ่งเป็น
โรงเรียนนำนำชำติแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ที่ใช้
หลกัสูตรจำกประเทศสิงคโปรใ์นกำรจดักำรเรยีนกำร
สอน	โดยใหบ้รกิำรจดักำรเรยีนกำรสอนในระดับกอ่น
ประถมศึกษำ	(เตรยีมอนบุำล)	ถงึระดบัประถมศึกษำ
ในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์
เชยีงใหม	่บรษัิท	เอสไอเอสบ	ีสิร	ิจ�ำกดั	ไดท้�ำสัญญำ
กบั	บรษัิท	เอสไอเอสบ	ีจ�ำกดั	(มหำชน)	ในกำรขอใช้
เครื่องหมำยกำรค้ำ	 ชื่อทำงกำรค้ำ	 ลิขสิทธิ์	
เครือ่งหมำย	ตรำสัญลกัษณ	์หลกัสูตร	วธิกีำรสอน	
เครือ่งแบบนกัเรยีน	รวมทัง้ใหบ้รษัิทฯ	บรหิำรจดักำร	
และใหค้�ำปรกึษำในกำรด�ำเนนิธรุกจิโรงเรยีน	 ดงันัน้
รูปแบบในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	 หลักสูตรกำร
ศึกษำ	 ตลอดจนกำรจัดหำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ของโรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์เชียงใหม่	 จึงมี

ลักษณะเช่นเดียวกับโรงเรียนนำนำชำติอื่นที่บริษัทฯ	
เป็นผูร้บัใบอนญุำตโดยตรง	

 โรงเรยีนนานาชาตทิีอ่ยู่ระหวา่งการพัฒนา
	 บรษัิทฯ	 มโีรงเรยีนนำนำชำตทิีอ่ยูร่ะหวำ่งกำร
พัฒนำ	2	แหง่	ซึง่จะมทีีต่ัง้อยูใ่นเขตจงัหวดันนทบรุี	
และจงัหวดัระยอง	บรษัิทฯ	ไดท้�ำกำรจดัซือ้ทีด่นิเป็น
ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้	ปัจจบุนัอยูร่ะหวำ่งกำรกอ่สรำ้ง
	 บริษัทฯ	 มีนโยบำยในกำรก�ำหนดรำยละเอียด 
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของของทุกโรงเรียนที่
บริษัทฯ	 เป็นผู้รับใบอนุญำตในกำรจัดตั้ง	 รวมทั้ง
โรงเรยีนทีบ่รษัิทฯ	ใหบ้รกิำรในกำรบรหิำรจดักำร	และ
ให้สิทธิในกำรใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ	 ให้มีควำม
สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน	 ตำมรูปแบบ
มำตรฐำนทีบ่รษัิทฯ	ก�ำหนด		โดยโรงเรยีนจะเปิดให้
บริกำรกำรเรียนกำรสอนในวันจันทร์ถึงวันศุกร์	
ระหวำ่งเวลำ	7.15	น.	ถงึเวลำ	15.10	น.	โดยเวลำเรยีน
จะแตกตำ่งกันตำมระดบัชัน้กำรศึกษำ	 ซึง่ในแตล่ะปี
กำรศึกษำแบง่กำรเรยีนออกเป็น	3	ภำคเรยีน	ไดแ้ก่
 l  ภาคเรยีนที	่1	เปิดเรยีนตัง้แตเ่ดอืน	
	 	 สิงหำคมถงึเดอืนธนัวำคม
 l ภาคเรยีนที	่2	เปิดเรยีนตัง้แตเ่ดอืน	
	 	 มกรำคมถงึเดอืนเมษำยน
 l ภาคเรยีนที	่3	เปิดเรยีนตัง้แตเ่ดอืน	
	 	 เมษำยนถงึเดอืนมถินุำยน
	 โดยรำยละเอียดกำรให้บริกำรจัดกำรเรียน 
กำรสอนของโรงเรียนนำนำชำติในกลุ่มบริษัทฯ	 มี 
รำยละเอยีดดงันี้

รายละเอยีด ระดับชัน้ทีเ่ปดิสอน ในปจัจบุนั ความจจุำานวน
นกัเรียนสูงสุด

จำานวนนกัเรยีนปัจจบัุน
 (ณ วนัที ่31 ธ.ค. 2565)

โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรก์รงุเทพฯ เตรยีมอนุบำล	-	มัธยมศึกษำปีท่ี	6 2,175	คน 1,499	คน
โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรสุ์วรรณภมูิ เตรยีมอนุบำล	-	ประถมศึกษำปีท่ี	6 510	คน 254	คน
โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรธ์นบรุี เตรยีมอนุบำล	-	มัธยมศึกษำปีท่ี	4 1,590	คน 1,109	คน

โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรเ์ชยีงใหม่ เตรยีมอนุบำล	-	มัธยมศึกษำปีท่ี	4 400	คน 252	คน

 กำรศกึษำตำมหลกัสตูร
	 เป็นกำรใหบ้รกิำรกำรเรยีนกำรสอนตำมหลักสูตรพ้ืนฐำนตำมทีโ่รงเรียนก�ำหนด	 ซึง่เป็นไปตำมทีไ่ดรั้บ
อนมุตัจิำกส�ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศึกษำเอกชน	โดยหลักสูตรทีใ่ชใ้นปัจจบัุนเป็นกำรผสมผสำน
ระหวำ่งหลกัสูตรของประเทศสิงคโปร	์ และหลักสูตรของสหรำชอำณำจกัร	 เพ่ือให้เกิดควำมเหมำะสมตอ่กำร
พัฒนำกำรเรยีนรูส้�ำหรบันกัเรยีนในแตล่ะระดบัชัน้	หลกัสูตรทีใ่ชใ้นกำรจดักำรเรยีนกำรสอนมรีำยละเอยีดดงันี้	
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ระดบัชัน้ อายุ หลกัสตูร การประเมนิผล

เตรียมอนบุำล	-	อนบุำล 2-6	ปี หลักสูตร	 Early	 Stage	 Years	
Foundation	ของสหรำชอำณำจกัร	
(Child-Centered)

l  ประเมินผลโดยยดึผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลำง	
(Child-Centered	Assessment)	
l   ขอ้สอบตำมมำตรฐำนของโรงเรยีน

ประถมศึกษำปีที	่1-6 6-12	ปี หลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำร
ประเทศสิงคโปร์	 (Curriculum	
Planning	 and	 Development	
Division	Ministry	of	Education	
Singapore)

l  กำรสอบเทียบวุฒิระดับประถมศึกษำตำมมำตรฐำนของ
ประเทศสิงคโปร	์(iPSLE)	
l  ขอ้สอบตำมมำตรฐำนของโรงเรยีน

มธัยมศึกษำปีที	่1-41/ 12-16	

ปี

หลักสูตรระดับมัธยมศึกษำของ
ประเทศสิงคโปร์	 และหลักสูตร	
Cambridge	IGCSE

l  กำรสอบเทยีบวฒุริะดบัมธัยมศึกษำ	ตำมมำตรฐำนเคมบรดิจ์	
แห่งสหรำชอำณำจกัร	(IGCSE)
l  ขอ้สอบตำมมำตรฐำนของโรงเรยีน	

มธัยมศึกษำปีที	่5-61/	2/ 16-18	

ปี

หลกัสูตรระดบัมธัยมศึกษำของ
สหรำชอำณำจักรบริเตนใหญ่และ
ไอร์แลนด์ เหนือ	 และหลักสูตร	 
Diploma	ของโรงเรยีน

l  กำรสอบเทียบวุฒิระดบัควำมรูข้ัน้สูง	ตำมมำตรฐำนเคมบรดิจ	์
แห่งสหรำชอำณำจกัร	(Cambridge	AS/A	Level)	หรอื	ตำม
หลกัสูตร	International	Baccalaureate	Diploma	(IBDP)
l  ขอ้สอบตำมมำตรฐำนของโรงเรยีน

หมายเหตุ : 1/ ระดบัมธัยมศึกษา เฉพาะโรงเรยีนนานาชาตสิิงคโปรก์รงุเทพฯ โรงเรยีนนานาชาตสิิงคโปรธ์นบรุ ีและ โรงเรยีนนานาชาตสิิงคโปรเ์ชยีงใหม่
     2/ ในปกีารศึกษา 2563/2564 โรงเรยีนนานาชาติสิงคโปรก์รงุเทพฯ ไดเ้ริ่มเปดิการเรยีนการสอนในหลกัสูตร IBDP ควบคูไ่ปกบั Cambridge 
AS/A Level เพ่ือเป็นทางเลือกให้นกัเรยีนในระดับมธัยมศึกษาปทีี ่5-6

 ระดบัเตรยีมอนบุาล และอนบุาล
	 หลักสูตรส�ำหรับนักเรียนเตรียมอนุบำลและอนุบำล	 ซึ่งเป็นกำรเรียนกำรสอนส�ำหรับเด็กในช่วงอำยุ	
2-6	ปี	โดยใชห้ลกัสูตร	Early	Stage	Years	Foundation	ของสหรำชอำณำจกัร	ผสมผสำนกบัหลกัสูตร	
British	National	Curriculum	ซึง่เนน้กำรเรยีนกำรสอนแบบใหผู้เ้รยีนเป็นศูนยก์ลำง	(Child-Centered)	
และใช้ภำษำอังกฤษเป็นส่ือในกำรสอน	 โดยก�ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับจิตวิทยำ
พัฒนำกำรกำรเรยีนรูแ้ละประสบกำรณ์	ผ่ำนกิจกรรมเพ่ือใหเ้ดก็ไดร้บัพัฒนำกำรทัง้ทำงดำ้นรำ่งกำย	อำรมณ	์
จติใจ	สังคม	สตปัิญญำ	เหมำะสมตำมวยั	โดยมุง่เนน้กำรเรยีนรูผ้ำ่นประสำทสัมผสัทัง้หำ้	กำรเคลือ่นไหว	
กำรส�ำรวจ	กำรเลน่เพ่ือใหเ้ดก็สำมำรถคดิและแกไ้ขปัญหำไดด้วัยตนเอง	รวมทัง้จดักำรเรยีนกำรสอนใหเ้ดก็
ได้คิดริเริม่	พัฒนำทกัษะภำษำ	มปีฏสัิมพันธก์บัเดก็อืน่กบัผูใ้หญ	่ในสภำพแวดลอ้มทีเ่อือ้ตอ่กำรเรยีนรู	้โดย
มรูีปแบบกำรจดักำรเรยีนรูท้ัง้ในลกัษณะกำรเรยีนรูแ้บบไดล้งมอืปฏบิตัจิรงิ	(Active	Learning	/	Hands	
on	Learning)	และกำรเรยีนรูแ้บบส่งเสรมิพัฒนำกำรดำ้นควำมคดิ	(Creating	and	Thinking	Critically)	
โดยครอบคลมุกลุม่สำระกำรเรยีนรู	้6	กลุม่วชิำ	ไดแ้ก	่
	 (1)	 ทกัษะกำรดำ้นสังคมและกำรพัฒนำตนเอง
	 (2)	คณิตศำสตร์
	 (3)	วทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี
	 (4)	ดนตรแีละศิลปะ
	 (5)	สุขศึกษำและพลำนำมยั
	 (6)	ทกัษะทำงภำษำ	กำรพูด	กำรฟงั	กำรอำ่นออก/เขยีนได้
	 ในกำรประเมนิผลกำรศึกษำนัน้จะเป็นกำรประเมนิพัฒนำกำรทำงดำ้นรำ่งกำย	อำรมณ	์จติใจ	สังคม
และสติปัญญำของเดก็ซึง่เป็นกระบวนกำรตอ่เนือ่งเพ่ือส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดร้บัพัฒนำกำรตำมจดุมุ่งหมำยของ
หลกัสูตรโดยเดก็นกัเรยีนจะได้รบักำรประเมนิผลดำ้นพัฒนำกำรเป็นรำยวนั	และประเมนิผลปลำยภำคเรยีน
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 ระดบัประถมศึกษา 
	 หลกัสูตรในระดบัประถมศึกษำซึง่เป็นกำรเรยีน
กำรสอนส�ำหรับเด็กในช่วงอำยุ	 6-12	 ปี	 โดยใช้
หลักสูตรของกระทรวงศึกษำธิกำรประเทศสิงคโปร์	
ซึ่งมีควำมโดดเด่นในเรื่องควำมเข้มข้นทำงวิชำกำร
โดยเฉพำะวิชำแกน	คอื	วชิำคณิตศำสตร	์วทิยำศำสตร์	
และภำษำต่ำงประเทศ	 (ภำษำอังกฤษและภำษำจีน)	
และเป็นพ้ืนฐำนส�ำคัญของกำรเรียนรู้และเป็น
รำกฐำนส�ำคัญส�ำหรับกำรเลือกเรียนในสำขำวิชำ
ต่ำงๆ	ในอนำคต	โดยมแีนวทำงกำรจดักำรเรยีนกำร
สอนให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงสอดคล้องกับกำร 
เรียนรู	้และส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนสำมำรถพัฒนำตนตำม
ศักยภำพโดยอำศัยกระบวนกำรเรยีนรูท้ีห่ลำกหลำย	
ทั้งด้ำน	 กระบวนกำรคิด	 กระบวนกำรเรียนรู้จำก
ประสบกำรณจ์รงิ	และกำรลงมอืปฏบิตั	ิกำรเรยีนรู้
จำกสถำนกำรณ์และกำรแก้ไขปัญหำให้ผู้เรียนเกิด
ควำมคดิสรำ้งสรรคแ์ละควำมช�ำนำญ	โดยครอบคลมุ
กลุม่สำระกำรเรยีนรู	้9	กลุม่วชิำ	ไดแ้ก่
	 (1)	 คณิตศำสตร์
	 (2)	วทิยำศำสตร์
	 (3)	ภำษำองักฤษ
	 (4)	ภำษำจนี
	 (5)	ภำษำไทย
	 (6)	สังคมศึกษำ
	 (7)	พละ/สุขศึกษำ
	 (8)	คอมพิวเตอร์
	 (9)	ศิลปะ
	 ทัง้นี	้นกัเรยีนระดบัประถมศึกษำตอ้งผำ่นกำร
สอบดว้ยแบบทดสอบเพ่ือวดัพัฒนำกำรของนกัเรยีน
แตล่ะคน	ตวัอยำ่งเชน่	โครงงำน	กำรอธบิำยหนำ้ชัน้
เรียน	กำรทดสอบยอ่ยในหอ้งเรยีน	กำรท�ำกจิกรรม
ในชัน้เรยีน	รวมถงึกำรสอบกลำงภำค	และปลำยภำค
เรยีนตำมขอ้สอบมำตรฐำนของโรงเรยีน	นอกจำกนี้	
ส�ำหรับเด็กนักเรียนที่จะส�ำเร็จกำรศึกษำชั้นปีท่ี	 6	
(ประถม	 6)	 จะต้องผ่ำนกำรวัดประเมินผลตำม
มำตรฐำนสำกลของหลกัสูตรประเทศสิงคโปร	์ โดย
ขอ้สอบ	iPSLE	(International	Primary	School	
Leaving	Examination)

 ระดบัมธัยมศึกษาปทีี ่1-4
	 หลกัสูตรมธัยมศึกษำปีที	่1-4	เป็นกำรเรยีนกำร
สอนส�ำหรบัเดก็ในชว่งอำย	ุ12-16	ปี	โดยใชห้ลกัสูตร
ของประเทศสิงคโปร์และหลักสูตร	 IGCSE	 ของ 
มหำวทิยำลยัเคมบรดิจแ์หง่สหรำชอำณำจกัร	เพ่ือให้
มคีวำมหลำกหลำยครบถว้น	 และเนน้กำรมส่ีวนรว่ม
ในกำรส่งเสรมิคณุธรรม	วฒันธรรม	สตปัิญญำ	กำร
พัฒนำทำงสุนทรียภำพและกำยภำพของนักเรียน	
โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือเตรียมควำมพร้อมของ
นกัเรยีนส�ำหรบัโอกำสกำรศึกษำในระดบัตอ่ไป		โดย
ในระดบัมธัยมตน้นัน้รปูแบบกำรเรยีนกำรสอนยงัคง
เป็นกำรสรำ้งสภำพแวดลอ้มกำรเรยีนรูแ้บบ	3	ภำษำ	
คอื	ภำษำองักฤษ	ภำษำจนี	ภำษำไทยใหแ้กน่กัเรยีน
ซึง่เป็นเอกลกัษณข์อง	SISB	 โดยส�ำหรบัชว่งระดบั
ชัน้มธัยมศึกษำปีที	่1-2	จะประกอบดว้ยวชิำหลัก	ไดแ้ก	่
ภำษำองักฤษ	ภำษำไทย	คณติศำสตร	์วทิยำศำสตร์	
(ชีววทิยำ	เคม	ีและฟสิิกส์)	ประวัตศิำสตร	์ภมิูศำสตร์	
เทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร	 ดนตร	ี ศิลปะ	
พลศึกษำและสุขศึกษำ	(PSHE)	เป็นตน้	ส�ำหรบัชว่ง
ระดบัชัน้มธัยมศึกษำปีที	่3-4	หลกัสูตรกำรเรยีนกำร
สอนจะมุ่งเน้นเพ่ือกำรเตรียมควำมพร้อมนักเรียน	
ส�ำหรบักำรทดสอบระดับประกำศนียบตัร	Cambridge 
International	General	Certificate	of	Secondary	
Education	 (IGCSE)	 ซึ่งเป็นกำรสอบเทียบระดับ
มัธยมศึกษำตำมมำตรฐำนเคมบริดจ์แห่งสหรำช
อำณำจักร	 โดยนักเรียนจะต้องเรียนวิชำหลักตำม
หลกัสูตร	ซึง่ไดแ้ก	่วชิำภำษำองักฤษ	คณติศำสตร์		
ฟสิิกส์	 ชีววิทยำ	 เคมี	 ภำษำไทย	 พละศึกษำและ
สุขศึกษำ	นอกจำกนัน้	นกัเรยีนยงัสำมำรถเลอืกวชิำ
เลอืกไดเ้พ่ิมเตมิอกี	2-4	วชิำตำมควำมสมคัรใจ	ซึง่
วชิำเลอืกดังกลำ่วน้ันมใีห้เลอืกหลำกหลำยตำมควำม
สนใจของนักเรียน	 เช่น	 วิชำคณิตศำสตร์เพ่ิมเติม	
ศิลปะและกำรออกแบบ	 วทิยำศำสตร	์ คอมพิวเตอร์	
ภมูศิำสตร	์ประวตัศิำสตร	์เทคโนโลยสีำรสนเทศและ
กำรส่ือสำร	ดนตร	ีภำษำจนี	และพลศึกษำ	เป็นตน้
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 ระดบัมธัยมศึกษาปทีี ่5-6 
	 หลักสูตรมัธยมศึกษำปีที	่5-6	ซึง่เป็นกำรเรยีน
กำรสอนส�ำหรับเด็กในช่วงอำยุ	 16-18	 ปี	 โดยใช้
หลักสูตรของสหรำชอำณำจักร	 (UK	 National	
Curriculum	of	England)	ส�ำหรบัมุง่เตรยีมควำม
พร้อมนักเรียนในกำรสอบเทียบวัดคุณภำพควำมรู้
ควำมสำมำรถในระดบัประกำศนยีบตัร	Cambridge	
International	Advanced	Subsidiary	Level	&	
Advanced	Level	(AS/A	Level)	ซึง่เป็นหลกัสูตร
ทีไ่ด้รับกำรยอมรบัในระดบัสำกล	ส�ำหรบักำรเตรยีม
ควำมพร้อมในเ ชิงลึก เ พ่ือ ศึกษำต่อ ในระดับ
มหำวทิยำลัย	 โดยนกัเรยีนจะสำมำรถเลอืกศึกษำใน
สำขำวิชำที่มีควำมสนใจเป็นกำรเฉพำะและมุ่งเน้นใน
กำรเตรยีมควำมพรอ้มควำมรูใ้นเชิงลกึส�ำหรบัสำขำ
วิชำนั้นๆ	 เพ่ือที่จะวำงแผนกำรศึกษำต่อในระดับ
มหำวิทยำลัยและเส้นทำงอำชีพของตนเองในอนำคต
ได้อย่ำงเหมำะสม	 โดยหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน	
ประกอบดว้ย	วชิำบงัคบั	ไดแ้ก	่ภำษำไทย	พลศึกษำ	
สุขศึกษำ	(PSHE)	และวชิำเลือก	ซึง่นกัเรยีนสำมำรถ
เลอืกเรยีนได	้3-4	วิชำ	ตำมควำมสนใจ	ประกอบดว้ย	
วิชำศิลปะและกำรออกแบบ	 ธุรกิจ	 เคมี	 ภำษำจีน	
เศรษฐศำสตร	์ภำษำอังกฤษ	ภูมศิำสตร	์ประวัติศำสตร์  
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร	 คณิตศำสตร์	
ดนตรี	และฟสิิกส์	เป็นตน้

	 ทั้งน้ี	 นักเรียนที่จะส�ำเร็จกำรศึกษำในระดับ
มัธยมศึกษำปีที่	 6	 จะต้องผ่ำนกำรสอบเทียบวุฒิ
ระดับควำมรู้ขั้นสูง	 ตำมมำตรฐำนเคมบริดจ์	 แห่ง 
สหรำชอำณำจกัร	(Cambridge	AS/A	Level)	และ
กำรวดัประเมนิผลจำกขอ้สอบมำตรฐำนของโรงเรยีน
	 นอกจำกน้ี	โรงเรยีนนำนำชำติสิงคโปรก์รงุเทพฯ 
ไดร้บัอนญุำตจำก	 International	Baccalaureate	
Organization	(IBO)	ใหเ้ป็น	IB	World	School	และ
ใหจ้ดักำรเรยีนกำรสอนในหลกัสูตร	 International	
Baccalaureate	 Diploma	 (IBDP)	 เมื่อวันที่	 29	
ตุลำคม	 2562	 เพ่ือเป็นหลักสูตรทำงเลือกให้แก่
นกัเรยีนในระดบัมธัยมศึกษำปีที	่ 5-6	 โดยหลกัสูตร	
IBDP	เป็นหลกัสูตรส�ำหรบัเตรยีมควำมพรอ้มในกำร
เขำ้มหำวทิยำลัย	นกัเรยีนจะตอ้งเรยีนในทกุวชิำหลกั
ตำมที่หลักสูตรก�ำหนด	 นอกจำกนั้นหลักสูตรยัง
ก�ำหนดให้นักเรียนต้องท�ำกิจกรรมต่ำงๆ	 เพ่ิมเติม	
โดยหลกัสูตร	IB	จะเนน้กำรพัฒนำผูเ้รยีนอยำ่งเป็น
องค์รวม	นักเรยีนทีไ่ด้รบัประกำศนียบตัร	IB	Diploma 
จึงเป็นที่ยอมรับจำกมหำวิทยำลัยชั้นน�ำทั่วโลก	 และ
ตัง้แตปี่กำรศึกษำ	2563/2564	ไดเ้ปิดกำรเรยีนกำร
สอนในหลักสูตร	 IBDP	 ควบคู่ ไปกับหลักสูตร	 
เคมบริดจ์	 แห่งสหรำชอำณำจักร	 (Cambridge	
AS/A	Level)

ตารางแสดงจำานวนนักเรยีนแยกระดบัชัน้การศึกษา

ระดบัชัน้
ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2565

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ
เตรยีมอนบุำล	และอนบุำล 891 33.78 604 24.82 893 28.68

ประถมศึกษำ 1,342 50.87 1,331 54.68 1,630 52.34

มธัยมศึกษำปีที	่1-4 335 12.70 393 16.15 492 15.80
มธัยมศึกษำปีที	่5-6 70 2.65 106 4.35 99 3.18

รวม 2,638 100.00 2,434 100.00 3,114 100.00
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 กำรศกึษำนอกหลกัสตูร
 เพ่ือเป็นกำรตอบสนองควำมต้องกำรในกำร
พัฒนำเรยีนรูข้องเด็กทีแ่ตกต่ำงกนั	และสนบัสนนุให้
นักเรียนใช้เวลำว่ำงหลังเลิกเรียนให้เกิดประโยชน์	
โรงเรยีนในกลุม่บรษัิทฯ	จงึไดจ้ดัใหม้บีรกิำรกำรศึกษำ
นอกหลักสูตรเพ่ิมเติม	 เพ่ือเป็นทำงเลือกจำกกำร
เรียนกำรสอนตำมหลักสูตรปกติในแต่ละวัน	 ซึ่งมีให้
เลอืกหลำกหลำยตำมควำมสนใจของนักเรยีน	ไดแ้ก่
 l หลักสูตรที่มุ่งเน้นทางด้านวิชาการ	 เช่น	
หลกัสูตรสอนพิเศษ	(Extra	Academic	Support	:	
EAS)	หลกัสูตรปรบัพ้ืนฐำนภำษำองักฤษ	(English	
Language	Support	:	ELS)	หลกัสูตรปรบัพ้ืนฐำน
ภำษำจีน	(Chinese	Language	Support:	CLS)	และ
หลกัสูตรภำคฤดรูอ้น	(Summer	Program)	เป็นตน้
 l หลักสูตรที่มุ่งเน้นในการท�ากิจกรรม	 ซึ่ง
ช่วยในกำรเสริมสร้ำงทักษะต่ำงๆ	 และพัฒนำกำร
เรียนรู้ของนักเรียนผ่ำนกิจกรรม	 ชมรมและกีฬำ
ต่ำงๆ	เชน่	กจิกรรมกำรเรยีนรูน้อกหลกัสูตร	(Extra	
Curriculum	Activities	:	ECA)	ซึง่มใีหเ้ลอืกหลำก
หลำยไมว่ำ่จะเป็น	วำ่ยน�ำ้	ยมินำสตกิ	ฟุตบอล	แบตมนิตนั 
เทเบิลเทนนิส	 และเทควันโด	 รวมถึงกิจกรรมด้ำน
ศิลปะและงำนฝมีอื	บลัเลต	์ชมรมคอมพิวเตอร	์ชมรม
ดนตร	ีเครือ่งกลและหุน่ยนต	์เป็นตน้	

	 การบรกิารอืน่เพ่ือสนบัสนนุการด�าเนนิงาน	
	 ของโรงเรยีน
	 นอกเหนือจำกกำรให้บริกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนแก่นักเรียนแล้ว	 โรงเรียนในกลุ่มบริษัทฯ	 ยังมี
กำรใหบ้ริกำรอืน่ๆ	เพ่ือสนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนของ
โรงเรยีน	ดงันี้
 l หอพักนักเรียน :	 โรงเรียนนำนำชำติ
สิงคโปรก์รงุเทพฯ	ไดเ้ปิดใหบ้รกิำรหอพักนกัเรยีนที่
พรอ้มดว้ยส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกอย่ำงครบครนั	เพ่ือ
ใหบ้รกิำรนกัเรยีนตัง้แตอ่ำย	ุ8-18	ปี	โดยใหบ้รกิำร
ทัง้หอพักรำยสัปดำห	์(เฉพำะจนัทรถ์งึวนัศุกร)์	และ
หอพักแบบเตม็เวลำ	ซึง่เป็นกำรเปิดโอกำสใหนั้กเรยีน
ไดเ้รยีนรูท้ีจ่ะดูแลตวัเองควบคูไ่ปกบักำรท�ำกจิกรรม
สร้ำงเสริมประสบกำรณ์ในช่วงสุดสัปดำห์ซึ่งจัดขึ้น
ส�ำหรับนักเรียนประจ�ำ	 เช่น	 กิจกรรมกำรพำยเรือ	
กำรด�ำน�ำ้ลกึ	กำรเดนิป่ำ	และกำรโตค้ลืน่	เป็นตน้

 l  การจัดอบรมและทดสอบวัดระดับการ
ศึกษา	:	โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรก์รงุเทพฯ	ไดร้บั
แตง่ตัง้เป็นศูนยท์ดสอบจำกสถำบนัชัน้น�ำตำ่งๆ	เป็น
จ�ำนวนมำก	ไดแ้ก่
	 -	 ศูนย์กลำงกำรสอบส�ำหรับนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษำของโรงเรียนนำนำชำติหลักสูตร
สิงคโปร์	(International	Primary	School	Leaving 
Examination	:	iPSLE)
	 -	 ศูนย์กลำงกำรสอบและด�ำเนินกำรสอบวัด
ระดับคุณภำพควำมรู้ควำมสำมำรถของเคมบริดจ์	
(IGCSE)	และกำรสอบระดับมธัยมปลำย	(AS/A	Level)	
 -	 ศูนยท์ดสอบวดัระดบัควำมรูภ้ำษำจนี	(HSK)
	 -	 ศูนย์กำรสอบวัดควำมรูค้วำมสำมำรถของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย	 ส�ำหรับกำรรับ
บุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ	 ในระบบกำร
ศึกษำของสหรฐัอเมรกิำ	(SAT)	
	 -	 ศูนย์อบรมส�ำหรับประกำศนียบัตร	 Duke	
of	 Edinburgh	 Award	 ซึง่เป็นรำงวลัควำมส�ำเรจ็
ส�ำหรบักำรเขำ้รว่มกจิกรรมเพ่ือสังคมของนกัเรยีน
	 ทั้งนี้	 ศูนย์กำรสอบดังกล่ำวนอกจะใช้ส�ำหรับ
จัดกำรทดสอบวัดระดับกำรศึกษำของนักเรียนของ
โรงเรยีนในกลุม่บรษัิทฯ	 ทีศึ่กษำอยูใ่นแตล่ะระดบัชัน้	
ยังให้บริกำรทดสอบให้กับนักเรียนจำกสถำบันกำร
ศึกษำอืน่อกีดว้ย
 l อาหารและเครื่องดื่ม	 :	 โรงเรียนในกลุ่ม
บริษัทฯ	ได้มีกำรให้บริกำรอำหำรกลำงวันแกน่กัเรยีน
ในทกุระดบัชัน้	 ซึง่จะเรยีกเกบ็คำ่บรกิำรพร้อมกบัคำ่
ธรรมเนียมกำรศึกษำในแต่ละเทอม	 นอกจำกนี้	
โรงเรียนในกลุ่มบริษัทฯ	 ยังได้จัดให้มีกำรจ�ำหน่ำย
อำหำรและเคร่ืองดื่มเพ่ิมเติมในบริเวณโรงเรียนเพ่ือ
เป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแกน่กัเรยีนและผูป้กครอง	
 l หนังสือเรียนและอุปกรณ์การศึกษา	 : 
โรงเรียนในกลุ่มบริษัทฯ	 ได้มีกำรให้บริกำรจัดหำ
หนังสือเรียนและอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนแก่
นักเรียนในทุกระดับชั้น	 ซึ่งจะเรียกเก็บค่ำบริกำร
พร้อมกับค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำในแต่ละเทอม	
นอกจำกนี	้โรงเรยีนในกลุม่บรษัิทฯ	ยงัไดจ้ดัใหม้รีำ้น
จ�ำหน่ำยหนังสือเรียนและชุดนักเรียนภำยในบริเวณ
โรงเรยีนเพ่ือเป็นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกแกน่กัเรยีน
และผูป้กครอง	
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	 	 บริ ษัทฯ	 มีนโยบำยพัฒนำและรักษำ
คณุภำพกำรศึกษำของโรงเรียนในรูปแบบต่ำงๆ	เพ่ือ
เพ่ิมโอกำสและน�ำไปสู่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน	
โดยลำ่สุด	โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรก์รงุเทพฯ	ได้
รับอนุญำตจำก	 International	 Baccalaureate	
Organization	(IBO)	ใหเ้ป็น	IB	World	School	และ
ใหจ้ดักำรเรยีนกำรสอนในหลกัสูตร	 International	
Baccalaureate	 Diploma	 (IBDP)	 เมื่อวันที่	 29	
ตุลำคม	 2562	 เพ่ือเป็นหลักสูตรทำงเลือกให้แก่
นกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษำปีที	่ 5-6	 โดยหลกัสูตร	
IBDP	เป็นหลกัสูตรส�ำหรบัเตรยีมควำมพรอ้มในกำร
เขำ้มหำวทิยำลัย	นักเรยีนจะตอ้งเรยีนในทกุกลุม่วชิำ

ตำมที่หลักสูตรก�ำหนด	 นอกจำกนั้นหลักสูตรยัง
ก�ำหนดให้นักเรียนต้องท�ำกิจกรรมต่ำงๆ	 เพ่ิมเติม	
โดยหลกัสูตร	IB	จะเนน้กำรพัฒนำผูเ้รยีนอยำ่งเป็น
องค์รวม	 นักเรียนที่ ได้รับประกำศนียบัตร	 IB	
Diploma	จงึเป็นทีย่อมรบัจำกมหำวทิยำลยัชัน้น�ำทัว่
โลก	และตัง้แตปี่กำรศึกษำ	2563-2564	 เป็นตน้ไป	
โรงเรยีนไดเ้ปิดกำรเรยีนกำรสอนในหลกัสูตร	IBDP	
ควบคู่ ไปกับหลัก สูตรเคมบริดจ์ แห่งสหรำช
อำณำจกัร	(Cambridge	AS/A	Level)	ส�ำหรบัภำพ
รวมของหลักสูตรกำรศึกษำโดยสรุปมีดังต่อไปนี้	
(สำมำรถศึกษำขอ้มลูไดจ้ำกหวัขอ้ขอ้มลูกำรประกอบ
ธรุกจิ)	

แผนภาพ แสดงหลักสูตรการศึกษาของโรงเรยีนในกลุม่บรษัิทฯ

	 นอกเหนือจำกหลกัสูตรกำรศึกษำทีบ่รษัิทฯ	ไดค้ดัเลอืกและพัฒนำใหเ้หมำะสมกบักลุ่มเป้ำหมำยในแตล่ะ
ชว่งวยัของนกัเรยีกแลว้		บรษัิทฯ	ยงัมนีโยบำยจดัหำบคุลำกรทำงกำรศึกษำจำกบคุลำกรทัว่โลก	ซึง่ท�ำให้
มั่นใจได้ว่ำผู้สอนมีควำมสำรถในกำรถ่ำยทอดหลักสูตรกำรศึกษำท่ีได้คัดเลือกและพัฒนำขึ้นมำได้อย่ำงมี
ประสิทธภิำพ		อกีทัง้บรษัิทฯ	ยงัไดม้กีำรพัฒนำระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศและกำรส่ือสำร	ให้พรอ้มรองรบั
กับเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำต่ำงๆ	 อำทิ	 กำรเรียนกำรสอนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (Home-Based	
Learning)	นอกจำกนี	้บรษัิทฯ	ไดค้�ำนกึถงึกำรพัฒนำส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกในรปูแบบตำ่งๆ	เชน่	อำคำร
เรยีน	อำคำรศิลปะและกำรแสดง	อำคำรกีฬำ	และ	อำคำรหอพัก	เป็นตน้	โดยเป้ำหมำยสูงสุดในกำรพัฒนำกำร
ศึกษำในมติติำ่ง	ๆ	ขำ้งตน้	เป็นไปเพ่ือกำรเตรยีมควำมพรอ้มใหน้กัเรยีนของ	SISB	มทีกัษะทีห่ลำกหลำย	มี
ทกัษะแหง่ศตวรรษที	่21	รวมถงึกำรเป็นผูน้�ำ	และ	พลเมอืงของโลกตอ่ไปในอนำคต
	 ส�ำหรบัคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรพัฒนำและรกัษำคณุภำพกำรศึกษำส่วนใหญ	่และคำ่ใชจ้ำ่ยในกำร
พัฒนำส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกในรูปแบบต่ำง	 ๆ	 ได้แสดงอยู่ในส่วนของรำยจ่ำยเกี่ยวกับบุคคลำกร	 และ	
ค่ำเส่ือมรำคำ	โดยมรีำยละเอยีดยอ้นหลงั	3	ปีมดีงัตอ่ไปนี้
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 การตลาดและการแข่งขัน
 ลกัษณะลกูคำ้และลกูคำ้กลุม่เป้ำหมำย
 บริษัทฯ	 ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับใบอนุญำตใน
กำรจดัตัง้โรงเรยีนในระบบทีจ่ดักำรเรยีนกำรสอนใน
รูปแบบโรงเรียนนำนำชำติ	 ซึ่งมีค่ำธรรมเนียมกำร
ศึกษำอยู่ในระดับที่สูงเมื่อเทียบกับโรงเรียนเอกชน
ทัว่ไป	ดงัน้ัน	กลุม่ลกูคำ้ส่วนใหญข่องบรษัิทฯ	จงึเป็น
เดก็นกัเรยีนตัง้แตอ่ำย	ุ2-18	ปี	ทีม่ำจำกครอบครวั
ทีม่ฐีำนะคอ่นขำ้งดทีัง้ชำวไทยและตำ่งประเทศ	โดยมี
รำยละเอยีดดงันี้

 กลุม่นกัเรยีนชาวไทย
	 กลุม่นกัเรยีนชำวไทยซึง่เป็นลกูคำ้ส่วนใหญใ่น
ปัจจุบัน	 เนื่องจำกในปัจจุบันผู้ปกครองต้องกำรให้
บุตรหลำนของตนได้รับกำรศึกษำในหลักสูตรกำร
เรียนกำรสอนของต่ำงประเทศที่ได้รับมำตรฐำนใน
ระดับสำกล	 พร้อมกับกำรปลูกฝังทักษะทำงด้ำน
ภำษำองักฤษ	และภำษำจนี	โดยทีผ่่ำนมำด้วยชือ่เสียง
โรงเรียนนำนำชำติของกลุ่มบริษัทฯ	 ที่มีมำนำนกว่ำ	
20	ปี	และคณุภำพในกำรใหบ้รกิำรจดักำรเรยีนกำร
สอนจงึท�ำให้โรงเรยีนนำนำชำตขิองกลุม่บรษัิทฯ	เป็น
ที่ยอมรับและบอกต่อกันระหว่ำงกลุ่มผู้ปกครอง	
(word-of-mouth)	 ประกอบกับกำรขยำยกิจกำร
โรงเรียนไปยังแหล่งที่อยู่อำศัยของครอบครัวที่มี
ฐำนะค่อนข้ำงดี	 ส่งผลท�ำให้จ�ำนวนนักเรียนเพ่ิมขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง	 ปัจจุบัน	 บริษัทฯ	 มีกำรโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ไปยังกลุ่มลูกคำ้เป้ำหมำยผ่ำนชอ่งทำง
ต่ำงๆ	 เพ่ิมมำกขึ้นไม่ว่ำจะเป็นเว็บไซต์ของบริษัทฯ	 
โบรชวัร	์	นติยสำร	และส่ือออนไลนต์ำ่งๆ	ตลอดจน
กำรเขำ้รว่มงำนแฟรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบักำรศึกษำ	

 กลุม่นกัเรยีนชาวตา่งชาติ
	 ลกูคำ้ของกลุม่บรษัิทฯ	 ยงัมกีลุม่นกัเรยีนชำว
ตำ่งชำต	ิซึง่มทีัง้บตุรของชำวตำ่งชำตทิีม่ำท�ำงำนใน
ประเทศไทย	(Expat)	และนกัเรยีนทีผู่ป้กครองส่งเขำ้
มำรับกำรศึกษำในประเทศไทย	 โดยลูกค้ำในกลุ่มนี้	
นอกจำกกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์โดยทั่วไปแล้ว	
บริษัทฯ	 ยังได้เข้ำร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทและ
หน่วยงำนต่ำงๆ	 ของต่ำงประเทศที่มีสำขำใน
ประเทศไทยเพ่ือใหบ้รกิำรสวัสดกิำรดำ้นกำรศึกษำแก่
บตุรของเจำ้หนำ้ทีท่ีม่ำประจ�ำในประเทศไทย	นอกจำก
นี	้บรษัิทฯ	ยงัมกีำรแตง่ตัง้ตวัแทนดำ้นกำรศึกษำใน
ตำ่งประเทศ	เพ่ือให้ค�ำแนะน�ำ	ตดิตอ่	ประสำนงำนและ
อ�ำนวยควำมสะดวกเด็กนักเรียนจำกต่ำงประเทศ	
เพ่ือให้เข้ำมำศึกษำที่โรงเรียนของกลุ่มบริษัทฯ	 โดย
โรงเรยีนนำนำชำติสิงคโปรก์รงุเทพฯ	มบีรกิำรหอพัก
นักเรียนเพ่ือให้บริกำรแก่นักเรียนที่มำจำกต่ำง
ประเทศเพ่ิมเตมิดว้ย
	 ทัง้นี	้เพ่ือใหผู้ป้กครองและเดก็ไดเ้ขำ้มำสัมผสั
สภำพแวดล้อมและบรรยำกำศกำรเรียนกำรสอน	
บริษัทฯ	 จึงได้จัดให้ผู้ปกครองและเด็กสำมำรถเข้ำ
เยี่ยมชมกิจกำรของแต่ละโรงเรียนในกลุ่มบริษัทฯ	
(School	 Tour)	 โดยจะมีฝ่ำยรับสมัครนักเรียน	 
(Admissions)	 เพ่ือท�ำหน้ำที่ให้ข้อมูล	 เกี่ยวกับ
โรงเรยีน	หลกัสูตรกำรศึกษำ	และรปูแบบกำรเรยีน
กำรสอน	ตลอดกำรเขำ้เยีย่มชมกจิกำรของโรงเรยีน	
นอกจำกนี	้แตล่ะโรงเรยีนยงัจดัใหม้หีลกัสูตรส�ำหรบั
ให้เด็กได้ทดลองเรียนและท�ำกิจกรรมร่วมกับ
บคุลำกรของโรงเรยีน	เพ่ือสรำ้งควำมคุน้เคยในกำร
เรียนรู้ให้กับเด็กก่อนตัดสินใจสมัครเรียนอีกด้วย	
นอกจำกนี้	 โรงเรียนในกลุ่มบริษัทฯ	 ยังจัดให้มี
หลักสูตรปรับพ้ืนฐำนเพ่ือให้นักเรียนที่ยังไม่ได้รับเข้ำ
เรียน	 สำมำรถเข้ำเรียนเพ่ือเตรียมควำมพร้อมและ
ทดสอบวัดระดับก่อนจะรบัเขำ้เรยีนตำมหลกัสูตรกำร
เรียนกำรสอนปกติ	 โดยขั้นตอนและกระบวนกำรรับ
สมัครนักเรยีนเป็นดงันี้

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
รำยจำ่ยเกีย่วกบับคุคลำกร 526.21	ลำ้นบำท 524.11	ลำ้นบำท 546.95	ลำ้นบำท

รำยจำ่ยเกีย่วกบัค่ำเส่ือมรำคำ 156.05	ลำ้นบำท 151.67	ลำ้นบำท 160.67	ลำ้นบำท
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 การรบัและตรวจสอบใบสมคัรและเอกสาร 
 ประกอบของนกัเรยีน
	 เมื่อเด็กและผู้ปกครองแจ้งควำมจ�ำนงที่จะเข้ำ
สมคัรเรยีน	พนกังำนฝำ่ย	Admissions	จะรบัเอกสำร
ประกอบกำรสมคัรเรยีนต่ำงๆ	จำกผูป้กครอง	ประกอบ
ด้วย	 ใบสมัคร	 เอกสำรยืนยันตัวตนของเด็กนักเรียน 
และผู้ปกครอง	 เช่น	 บัตรประชำชน	 ใบสูจิบัตร	 หรือ	
หนงัสือเดนิทำง	รวมถงึมสีมดุรำยงำนผลกำรเรียนของ
นักเรียน	 (School	 Report)	 หำกมีกำรย้ำยมำจำก
โรงเรยีนอืน่
	 จำกนัน้ฝำ่ย	Admissions	จะด�ำเนนิกำรตรวจ
สอบควำมครบถ้วนของเอกสำรส� ำคัญของผู้
ปกครองและเดก็	ทีย่ืน่แสดงควำมจ�ำนงส�ำหรบักำร
สมคัรเรยีน	และตรวจสอบคณุสมบัตพ้ืินฐำนของเดก็
นักเรียน	 โดยเด็กนักเรียนจะต้องมีอำยุครบตำม
เกณฑท์ีก่�ำหนดส�ำหรบักำรเขำ้ศึกษำในแต่ละระดบัชัน้	
กอ่นเร่ิมเปิดปีกำรศึกษำในแตล่ะปี

 การสัมภาษณ ์และการทดสอบวดัระดบั
	 ภำยหลงัจำกทีฝ่ำ่ย	Admissions	ตรวจสอบ
คุณสมบัติเบื้องต้นของเด็กนักเรียนแล้ว	 จะด�ำเนิน
กำรนัดผู้ปกครองและเด็กนักเรียนเพ่ือท�ำกำร
สัมภำษณ์	 โดยส�ำหรับเด็กที่สมัครเข้ำเรียนตั้งแต่

ระดบัชัน้ประถมศึกษำขึน้ไป	จะตอ้งเขำ้รบักำรทดสอบ
วัดระดับเพ่ิมเติม	 ซึ่งจะเป็นกำรทดสอบทักษะภำษำ
อังกฤษและควำมรู้ด้ำนวิชำกำรของเด็กตำมควำม
เหมำะสมในแตร่ะดบัชัน้กำรศึกษำ		

 การแจง้ผลการทดสอบ และจัดทำาทะเบยีน 
 ประวตันิกัเรยีน
	 เมือ่เดก็ผ่ำนกำรสัมภำษณ	์และกำรทดสอบวดั
ระดับตำมเกณฑท์ีโ่รงเรยีนก�ำหนด	ฝำ่ย	Admissions 
จะด�ำเนินกำรแจ้งไปยังผู้ปกครองเพ่ือขอข้อมูลและ
เอกสำรเพ่ิมเติมเพ่ือใช้ในกำรจัดท�ำทะเบียนประวัติ
นกัเรยีน	โดยผูป้กครองจะตอ้งจดัเตรยีมขอ้มลูส่งให้
ฝำ่ย	Admissions	พรอ้มทัง้จำ่ยช�ำระคำ่ลงทะเบยีน
แรกเขำ้	(Enrollment	fee)	คำ่ธรรมเนยีมกำรศึกษำ	
และคำ่มดัจ�ำ	ภำยในระยะเวลำทีก่�ำหนด
	 ณ	วนัที	่31	ธนัวำคม	2565	โรงเรยีนนำนำชำติ
ในกลุม่บรษัิทฯ	มจี�ำนวนนกัเรยีนเทำ่กบั	3,114	คน	โดย	
ประมำณรอ้ยละ	80.31	เป็นนกัเรยีนสัญชำตไิทย	และ
ในส่วนของนกัเรยีนตำ่งชำตปิระมำณรอ้ยละ	 19.69	
มคีวำมหลำกหลำยจำกภมิูภำคตำ่งๆ	ทัว่โลกกวำ่	20	
ประเทศ	 ไม่ว่ำจะเป็น	 เอเชีย	 ยุโรป	 อเมริกำ	 และ
ตะวนัออกกลำง	เป็นตน้	

ตารางแสดงจำานวนนักเรยีนแยกตามสัญชาติ

สัญชาติ
ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2565

จำานวน รอ้ยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ
ไทย 2,191 83.06 2,065 84.84 2,501 80.31

ตำ่งชำติ 447 16.94 369 15.16 613 19.69

รวม 2,638 100.00 2,434 100.00 3,114 100.00
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	 นโยบำยรำคำ	
	 บรษัิทฯ	มนีโยบำยก�ำหนดอตัรำคำ่ธรรมเนยีม
กำรศึกษำและค่ำธรรมเนียมของแต่ละโรงเรียนใน
กลุม่บรษัิทฯ	ใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมำะสม	สอดคลอ้งกบั
ค่ำใชจ้ำ่ยในกำรจดักำรศึกษำตำ่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง	เพ่ือ
ทีจ่ะสำมำรถใหบ้ริกำรดำ้นกำรศึกษำทีม่คีณุภำพและ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีมำตรฐำน	 รวมทั้ง
สำมำรถแขง่ขนักับโรงเรยีนนำนำชำตอิืน่ทีม่รีะดบัใกล้
เคียงกันได้	 โดยจะพิจำรณำควบคู่ไปกับสภำพกำร
แขง่ขนัของโรงเรยีนนำนำชำตใินแตล่ะพ้ืนที	่รวมทัง้
สภำพเศรษฐกจิ	 เพ่ือใหม้ัน่ใจวำ่อตัรำคำ่ธรรมเนยีม
กำรศึกษำเป็นอัตรำที่สมเหตุสมผล	 ไม่เป็นกำร
แสวงหำก�ำไรเกินควรและสำมำรถสร้ำงควำมพึง
พอใจให้แก่กลุ่มผู้ปกครองโดยรำยละเอียดค่ำ
ธรรมเนยีมทีส่�ำคญัมรีำยละเอยีดดงันี้		
 การศึกษาตามหลกัสูตร
	 ส�ำหรบักำรศึกษำตำมหลกัสูตร	ในกำรก�ำหนด
อัตรำคำ่ธรรมเนยีมกำรศึกษำ	และคำ่ธรรมเนยีมอืน่ๆ	
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ซึง่ไดแ้ก	่คำ่อำหำรกลำงวนั	คำ่หนงัสือและอปุกรณ์
กำรศึกษำ	 ค่ำลงทะเบียนแรกเข้ำ	 ค่ำสมัครเรียน	
บริษัทฯ	 จะด�ำเนินกำรใหแ้ตล่ะโรงเรยีนแจง้อตัรำคำ่
ธรรมเนียมกำรศึกษำ	 และอัตรำค่ำธรรมเนียมอื่น	
ส�ำหรบัปีกำรศึกษำนัน้ๆ	ให้แก่คณะกรรมกำรส่งเสรมิ
กำรศึกษำเอกชน	และตดิประกำศอตัรำคำ่ธรรมเนยีม
ดังกล่ำวไว้ในที่เปิดเผยภำยในแต่ละโรงเรียนตำมท่ี
ก�ำหนดไวใ้นมำตรำ	32	แหง่พระรำชบญัญตัโิรงเรยีน
เอกชน	พ.ศ.	2550	แกไ้ขเพ่ิมเตมิ	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	
2554	 โดยอัตรำค่ำธรรมเนียมดังกล่ำวจะมีควำม 
แตกต่ำงกันตำมแตล่ะระดบักำรศึกษำและสถำนทีต่ัง้
ของโรงเรยีนนัน้ๆ	
 การศึกษานอกหลกัสูตร
	 ส�ำหรบักำรนอกหลกัสูตร	ไดแ้ก	่หลกัสูตรสอน
เสรมิ	หลกัสูตรสอนพิเศษ	และค่ำกิจกรรมตำ่งๆ	รวม
ถงึคำ่สมคัรสอบวัดระดับ	ซึง่เป็นกำรศึกษำทีน่กัเรยีน
สำมำรถเลือกเรียนได้ตำมควำมสมัครใจ	 อัตรำค่ำ
ธรรมเนยีมจะขึน้อยูก่บัรำยวชิำหรอืกจิกรรมท่ีสมคัร
เรียน	 โดยโรงเรียนจะพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม
ของตน้ทนุกำรจดักำรศึกษำทีเ่กดิขึน้

 กลยทุธใ์นกำรแขง่ขนั
 หลักสูตรการศึกษาที่ โดดเด่นและเป็นที่
ยอมรบัในระดบัสากล
	 บริษัทฯ	 เป็นผู้น�ำหลักสูตรกำรศึกษำของ
ประเทศสิงคโปรม์ำใชเ้ป็นหลกัสูตรพ้ืนฐำนในกำรจดั
เรียนกำรสอนเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่โรงเรียน
นำนำชำตสิิงคโปรก์รงุเทพฯ	และน�ำมำใชเ้ป็นแมแ่บบ
ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนส� ำหรับโรงเรียน
นำนำชำตอิืน่ภำยในกลุม่บรษัิทฯ	 ไมว่ำ่จะเป็นรปูแบบ
กำรสอน	ต�ำรำเรยีน	และขอ้สอบตำมมำตรฐำนของ
โรงเรียนในกำรวัดผลกำรเรียนรู้	 ซึ่งหลักสูตรกำร
ศึกษำของประเทศสิงคโปรเ์ป็นหลกัสูตรทีม่ชีือ่เสียง
และเป็นทีย่อมรบัในระดบัสำกล	 โดยมคีวำมโดดเด่น
ในด้ำนวิชำกำรโดยเฉพำะวิชำคณิตศำสตร์	 และ
วิทยำศำสตร์	 ซึ่งเป็นพ้ืนฐำนส�ำคัญของกำรเรียนรู้
และเป็นรำกฐำนส�ำคญัส�ำหรบักำรเลือกเรยีนในสำขำ
วชิำตำ่งๆ	 ในอนำคต	 และส่งเสรมิใหเ้กดิกำรเรยีนรู้
แบบ	3	ภำษำ	ทัง้ภำษำไทย	ภำษำองักฤษ	และภำษำ
จีน	 ท�ำให้นักเรียนสำมำรถส่ือสำรและใช้ภำษำทั้ง	 3	
ภำษำในกำรศึกษำตอ่หรอืประกอบอำชพีในอนำคตได้
เป็นอย่ำงดี	 ซึ่งช่วยตอบโจทย์ควำมต้องกำรของ
สังคมในปัจจบุนัทีใ่ห้ควำมส�ำคญักบัภำษำองักฤษและ
ภำษำจนีมำกขึน้
	 ส�ำหรับกำรเรียนกำรสอนในระดับชั้นมัธยม	
ศึกษำเป็นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนโดยใช้หลักสูตร
สิงคโปร	์และหลกัสูตรจำกสหรำชอำณำจกัร	ซึง่เป็น
หลกัสูตรทีอ่อกแบบใหน้กัเรียนสำมำรถเลอืกศึกษำใน
สำขำวิชำที่มีควำมสนใจเป็นกำรเฉพำะและมุ่งเน้นใน
กำรเตรยีมควำมพรอ้มควำมรูใ้นเชิงลกึส�ำหรบัสำขำ
วิชำนั้นๆ	 เพ่ือที่จะวำงแผนกำรศึกษำต่อในระดับ
มหำวิทยำลยัและเส้นทำงอำชีพของตนเองในอนำคต
ไดอ้ยำ่งเหมำะสม
 การรกัษาคณุภาพการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน
	 ดว้ยวสัิยทศันท์ำงกำรศึกษำของบรษัิทฯ	ในกำร
มุ่งม่ันที่จะเป็นผู้ให้บริกำรโรงเรียนนำนำชำติช้ันน�ำ
ระดบัโลก	คณุภำพกำรศึกษำจงึถอืเป็นหวัใจส�ำคญั
ในกำรด�ำเนนิธรุกจิของบรษัิทฯ	ดงันัน้	บรษัิทฯ	จงึ
มุง่เนน้และใหค้วำมส�ำคญักบักำรพัฒนำคณุภำพกำร
ศึกษำอยำ่งตอ่เนือ่ง	เพ่ือยกระดบัคณุภำพกำรศึกษำ
ให้เทียบเท่ำมำตรฐำนระดับสำกล	 โดยจะเห็นได้จำก



34  x   การประกอบธรุกิจและผลดำาเนินงาน

กำรที่โรงเรียนในกลุ่มบริษัทฯ	 ได้รับกำรรับรอง
คุณภำพจำกสถำบันชั้นน� ำ ทั้ง ในประเทศและ 
ต่ำงประเทศ	 ไม่ว่ำจะเป็นกำรรับรองคุณภำพกำร
ศึกษำจำกส�ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ	 (องคก์ำรมหำชน)	 (สมศ.)	กำร
รับรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำจำกสภำ
โรงเรียนนำนำชำติ	 (Council	 of	 International	
Schools	 :	 CIS)	 ซึ่งเป็นสถำบันที่มีชื่อเสียงเป็นที่
ยอมรบัในเรือ่งกำรดูแลมำตรฐำนคณุภำพกำรศึกษำ
ในระดับสำกล	
	 โรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพฯ	 เป็น
โรงเรยีนนำนำชำติในประเทศไทยแหง่แรกทีไ่ดร้บักำร
แต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรประเมินผลสอบของ
ประเทศสิงคโปร	์ (Singapore	Examination	and	
Assessment	 Board	 :	 SEAB)	 ใหเ้ป็นศูนยก์ลำง	
กำรสอบส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำของ
โรงเรียนนำนำชำตหิลกัสูตรสิงคโปร	์ครบ	4	วชิำทัง้
วชิำคณติศำสตร	์ วทิยำศำสตร	์ภำษำองักฤษ	และ
ภำษำจีน	 (International	 Primary	 School	 
Leaving	Examination	 :	 iPSLE)	ตัง้แตปี่	 2549	
และยังได้รับกำรแต่งตั้งเป็นศูนย์ทดสอบจำก 
สถำบันชัน้น�ำตำ่งๆ	เป็นจ�ำนวนมำกไดแ้ก่
 l	 ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นศูนย์กลำงกำรสอบ
และด�ำเนินกำรสอบวัดระดับคุณภำพควำมรู้ควำม	 
สำมำรถของเคมบริดจ์	 (IGCSE)	 และกำรสอบ 
ระดับมัธยมปลำย	 (AS/A	 Level)	 จำกศูนย์สอบ
นำนำชำตขิองมหำวทิยำลยัเคมบรดิจ	์(University	of	
Cambridge	International	Examinations	:	CIE) 
 l	 ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นศูนย์กำรสอบวัด	
ระดับควำมรูภ้ำษำจนี	(HSK)	ของส�ำนกังำนส่งเสรมิ
กำรเรยีนกำรสอนภำษำจนีนำนำชำต	ิ(Hanban)	จำก 
วทิยสถำนแหง่วฒันธรรมตะวันออก	(OCA)
 l	 ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นศูนย์กำรสอบ	 SAT	
จำก	College	Board	ซึง่เป็นกำรสอบวดัระดับส�ำหรบั
บุคคลที่จะเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำของ
สหรัฐอเมรกิำ	
 l	 ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นศูนย์อบรมส�ำหรับ
ประกำศนยีบตัร	Duke	of	Edinburgh	Award	ซึง่
เป็นรำงวัลควำมส�ำเร็จส�ำหรับกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
เพ่ือสังคมของนกัเรยีน

 นอกจำกนี	้ยังไดรั้บอนุญำตจำก	International	
Baccalaureate	 Organization	 (IBO)	 ให้เป็น	 IB	
World	 School	 และให้จัดกำรเรียนกำรสอนใน
หลกัสูตร	International	Baccalaureate	Diploma	
(IBDP)	
 อตัราคา่เลา่เรยีนทีเ่หมาะสม
	 อตัรำคำ่เลำ่เรยีนเป็นปัจจยัทีส่�ำคญัปัจจยัหนึง่
ที่ผู้ปกครองใช้ในกำรพิจำรณำเลือกสถำนศึกษำ	 
ดงันัน้	นอกเหนอืจำกกำรจดักำรเรยีนกำรสอนดว้ย
หลักสูตรกำรศึกษำที่มีคุณภำพและเป็นที่ยอมรับใน
ระดบัสำกลแลว้	 บรษัิทฯ	 ยงัให้ควำมส�ำคัญกบักำร
ก�ำหนดอตัรำคำ่เลำ่เรยีนทีเ่หมำะสม	 โดยบรษัิทฯ	 มี	
นโยบำยในกำรก�ำหนดอัตรำคำ่เลำ่เรยีนใหอ้ยูใ่นระดบั
ทีเ่หมำะสม	และสอดคลอ้งกบัภำวะกำรแขง่ขนั	สภำพ
เศรษฐกจิ	 รวมถงึตน้ทนุกำรด�ำเนนิงำนทีเ่กีย่วขอ้ง	
เพ่ือให้มั่นใจว่ำอัตรำค่ำเล่ำเรียนที่เรียกเก็บนั้นเป็น
อัตรำที่สมเหตุสมผล	 ไม่เป็นกำรแสวงหำก�ำไรเกิน
ควรและสำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่กลุ่ม	 
ผูป้กครองได้
 อปุกรณก์ารเรยีนการสอนและส่ิงอำานวยความ
สะดวกทีค่รบครนัและทนัสมยั
	 อปุกรณก์ำรเรยีนกำรสอนและส่ิงอ�ำนวยควำม
สะดวกต่ำงๆ	 ถือเป็นอีกปัจจัยหน่ึงท่ีส� ำคัญที่ 
ผูป้กครองใชป้ระกอบกำรพิจำรณำเลอืกสถำนศึกษำ	
ดังนั้น	 บริษัทฯ	 จึงให้ควำมส�ำคัญกับกำรจัดหำ
อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนรวมถึงส่ิงอ�ำนวยควำม
สะดวกต่ำงๆ	 ให้มีควำมหลำกหลำยและทันสมัยและ
ครบถว้นไมว่ำ่จะเป็นหอ้งสมดุ	หอ้งวทิยำศำสตร	์หอ้ง
คอมพิวเตอร์	 ห้องดนตรีและศิลปะ	 ห้องประชุม
อเนกประสงค	์และรวมถงึสนำมกฬีำ	สระวำ่ยน�ำ้	และ
สนำมเด็กเล่น	 เพ่ือเป็นกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมที่
เหมำะสมในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและส่งเสริม
พัฒนำกำรเดก็ไดอ้ยำ่งมปีระสิทธภิำพ	
	 โดยเฉพำะอยำ่งยิง่ส�ำหรบักำรเรยีนกำรสอนใน
ระดับมัธยมศึกษำซึ่งเป็นวัยที่นักเรียนต้องกำรพ้ืนที่
ในกำรท�ำกิจกรรมเพ่ือที่จะสำมำรถแสดงศักยภำพ
ของตนเองได้อย่ำงเต็มที่	 ในพ้ืนที่ของโรงเรียน
นำนำชำติสิงคโปร์กรุงเทพฯ	 จึงมีกำรจัดเตรียม	 
ส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกอยำ่งครบครนัเพ่ือตอบสนอง
ตอ่ควำมตอ้งกำรดงักลำ่วของนกัเรยีน	ตวัอย่ำงเชน่
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 l	 ห้องเรียนอเนกประสงค์ที่ออกแบบโดย
เฉพำะส�ำหรบักำรจดักำรเรยีนกำรสอนแตล่ะวชิำ
 l	 หอ้งปฏบิตักิำรทำงวทิยำศำสตร	์ซึง่ไดร้บั
กำรออกแบบเป็นพิเศษ	ใหเ้หมำะกบัทัง้กำรเรียนภำค
ปฏบิตัแิละภำคทฤษฎี
 l	 ระบบสำรสนเทศใหม่ล่ำด้วยระบบเครอืขำ่ย
ที่ทันสมัยเพ่ือควำมมั่นใจในกำรเชื่อมต่อที่รวดเร็ว
สอดคล้องกับกำรเรียนในรูปแบบเสมือนจริงของ
โรงเรยีน
 l  สปอร์ตคอมเพล็กซ์ 	 ซึ่ งพร้อมด้วย 
สระว่ำยน�้ำมำตรฐำนกำรแข่งขัน	 สนำมฟุตซอล	
สนำมบำสเกตบอล	 วอลเลย์บอล	 แบดมินตัน	 และ
เทเบลิเทนนสิ	
 l  ศูนยแ์สดงศิลปะ	“ศิลปำภริมย”์	 (Silpapirom	
Creative	Arts	&	Media	Centre) ซึง่ได้รบัพระรำชทำน
ชือ่จำก	สมเดจ็พระเทพรตันรำชสุดำฯ	สยำมบรมรำชกมุำรี	
โดยเป็นอำคำรส�ำหรับจัดแสดงควำมสำมำรถทำงด้ำน
ศิลปะ	กำรดนตรี	และกำรละครของนกัเรียน	โดยภำยใน
ประกอบไปด้วยหอประชุมขนำด	 407	 ที่นั่งพร้อมเวที 
ออเครสตร้ำพิท	 (Orchestra	 Pit)	 และแบลคบ็อกซ์	 
(Blackbox)	 ซึง่เพียบพรอ้มด้วยระบบบนัทกึภำพแบบ
สตดูโิอ
 l  หอพักนักเรียน	 ซึ่ง เพียบพร้อมด้วย	 
ส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ	เพ่ือสรำ้งสภำพแวดลอ้ม
ที่เสมือนบ้ำนและครอบครัวให้แก่นักเรียน	 ที่จะช่วย
สร้ำงโอกำสและประสบกำรณ์ในกำรเรียนรู้ที่จะดูแล
ตัวเอง	และอยูร่ว่มกบัผูอ้ืน่ในสังคม
 การจัดการศึกษาแบบองค์รวม (Holistic 
Education)
	 ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน
นำนำชำติภำยในกลุ่มบริษัทฯ	 นอกจำกกำรเลือกใช้
หลักสูตรจำกประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นที่ได้รับกำร
ยอมรับในควำมโดดเด่นทำงด้ำนวิชำกำรแล้ว	 กลุ่ม
บริษัทฯ	 ยังให้ควำมส�ำคัญในกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงโดยส่งเสริมให้ผู้เรียน
สำมำรถพัฒนำศักยภำพของตนในทุกด้ำน	 โดย
อำศัยกระบวนกำรเรยีนรูท้ีห่ลำกหลำย	กระบวนกำร
คดิ	 กระบวนกำรเรยีนรูจ้ำกประสบกำรณจ์รงิ	 และ
กำรลงมือปฏบิติั	กำรเรียนรู้จำกสถำนกำรณแ์ละกำร
แก้ไขปัญหำให้ผู้เรียนเกิดควำมคิดสร้ำงสรรค์และ

ควำมช�ำนำญ	ตลอดจนกำรท�ำกจิกรรมนอกหลกัสูตร	
ซึง่ชว่ยในกำรเสรมิสรำ้งทกัษะตำ่งๆ	และพัฒนำกำร
เรียนรู้ของนักเรียนผ่ำนชมรม	 กิจกรรมและกีฬำ
ตำ่งๆ	เชน่	วำ่ยน�ำ้	ยมินำสตกิ	ฟุตบอล	แบตมนิตนั	
เทเบิลเทนนิส	 และเทควันโด	 รวมถึงกิจกรรมด้ำน
ศิลปะและงำนฝมีอื	บลัเลต	์และชมรมดนตร	ีเป็นตน้	
นอกจำกนี้	 ยังให้ควำมส�ำคัญในกำรสร้ำงจิตส�ำนึก
และปลกูฝังใหเ้ดก็เติบโตขึน้เป็นพลเมอืงโลกทีม่คีวำม
รบัผดิชอบตอ่สังคม	 ผำ่นกจิกรรมเพ่ือสังคมตำ่งๆ	
ไม่ว่ำจะเป็นโครงกำร	 CSR-EL	 ซึ่งเป็นโครงกำร 
อำสำสมัครในกำรสอนภำษำอังกฤษให้แก่โรงเรียน
บรเิวณชมุชนใกลเ้คยีง	และโครงกำร	We	Give	We	
Share	 ซึ่งเป็นโครงกำรเพ่ือช่วยเหลือชุมชนและ
สังคมในถิน่ทรุกนัดำร	เป็นตน้
 บคุลากรทีม่ปีระสบการณแ์ละความเชีย่วชาญ
ในธรุกจิโรงเรยีน
	 	 จำกกำรทีบ่รษัิทฯ	มทีมีผูบ้รหิำร	พนกังำน	
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนที่เป็นผู้มี
ควำมรู้ควำมสำมำรถและมีประสบกำรณ์ในธุรกิจ
โรงเรยีนเอกชนทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศมำเป็น
เวลำนำน	จงึท�ำใหม้คีวำมรูค้วำมเขำ้ใจเกีย่วกบัธรุกจิ
โรงเรียนนำนำชำติและสภำพตลำดและภำวะกำร
แข่งขันอย่ำงลึกซึ้ง	 รวมถึงมีควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ควำมต้องกำรของผู้ปกครองและนักเรียนเป็น	 
อย่ำงดี	 ท�ำให้สำมำรถพัฒนำธุรกิจและก�ำหนด
กลยุทธ์และแนวทำงกำรบริหำรงำนด้ำนต่ำงๆ	 ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ใน
แต่ละขณะ	ซึง่จะชว่ยเพ่ิมควำมสำมำรถในกำรแขง่ขนั
กับคู่แข่งรำยอื่นในอุตสำหกรรมได้เป็นอย่ำงด	ี
นอกจำกนี	้บรษัิทฯ	ยงัมนีโยบำยมุง่เนน้กำรพัฒนำ
บุคลำกรและระบบงำนให้มีประสิทธิภำพ	 เพ่ือรักษำ
คุณภำพกำรให้บริกำรจัดกำรศึกษำให้ได้มำตรฐำน	
และเพ่ือรองรบักำรขยำยตวัอยำ่งตอ่เนือ่งในอนำคต	
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 การจดัหาผลติภัณฑแ์ละบรกิาร
 หลกัสูตรการศึกษา
	 ในกำรก�ำหนดหลักสูตรกำรเรียนกำรสอน
ส�ำหรับโรงเรยีนในระบบ	ประเภทโรงเรยีนนำนำชำติ	
แต่ละโรงเรยีน	จะตอ้งไดร้บักำรพิจำรณำและอนมุตัิ
จำกคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรศึกษำเอกชนกอ่นให้
บริกำรเปิดกำรเรยีนกำรสอน	 โดยหลกัสูตรปัจจบุนั
ทีใ่ชใ้นกำรจดักำรเรยีนกำรสอนของโรงเรยีนในกลุม่
บริษัทฯ	 เป็นกำรผสมผสำนระหว่ำงหลักสูตรของ
ประเทศสิงคโปร์	และหลักสูตรของสหรำชอำณำจกัร	
ซึ่งทั้งสองหลักสูตรต่ำงก็เป็นหลักสูตรที่มีกำร	 
เผยแพร่เป็นกำรทั่วไปและได้รับกำรยอมรับอย่ำง
กวำ้งขวำงในระดบัสำกล	โดยส�ำหรับชัน้ประถมศึกษำ
เป็นกำรจดักำรเรยีนกำรสอนโดยหลกัสูตรกำรศึกษำ
ของประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีควำม 
โดดเด่นในดำ้นวชิำกำร	โดยเฉพำะในวชิำคณิตศำสตร์	
และวทิยำศำสตร	์ซึง่เป็นพ้ืนฐำนส�ำคญัของกำรเรยีน
รู้และเป็นรำกฐำนส�ำคัญส�ำหรับกำรเลือกเรียนใน
สำขำวชิำตำ่งๆ	และส�ำหรบัระดบัมธัยมศึกษำเป็นกำร
ประยุกต์ใช้หลักสูตรประกำศนียบัตร	 IGCSE	 และ	
AS/A	Level	จำกสหรำชอำณำจกัร	ซึง่เป็นหลกัสูตร
ทีอ่อกแบบใหน้กัเรยีนสำมำรถเลอืกศึกษำในสำขำวชิำ
ทีม่คีวำมสนใจเป็นกำรเฉพำะและมุง่เนน้ในกำรเตรยีม
ควำมพร้อมควำมรู้ในเชิงลึกส�ำหรับสำขำวิชำนั้นๆ	
เพ่ือที่จะวำงแผนกำรศึกษำต่อในระดับมหำวิทยำลัย
ในอนำคต	นอกจำกนี	้ส�ำหรบัทกุระดบัชัน้กำรศึกษำ	
โรงเรียน	 ได้จัดกำรเรียนกำรสอนส�ำหรับหลักสูตร
วชิำภำษำไทย	วฒันธรรมและประวตัศิำสตรไ์ทยเพ่ิม
เติมให้กับนักเรียน	 ซึ่งเป็นไปตำมที่คณะกรรมกำร 
ส่งเสริมกำรศึกษำเอกชนก�ำหนด
 นอกจำกนี	้โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรก์รงุเทพฯ		
ได้รับอนญุำตจำก	 International	Baccalaureate	
Organization	(IBO)	ใหเ้ป็น	IB	World	School	และ
ใหจ้ดักำรเรยีนกำรสอนในหลกัสูตร	 International	
Baccalaureate	 Diploma	 (IBDP)	 เมื่อวันที่	 29	
ตุลำคม	 2562	 เพ่ือเป็นหลักสูตรทำงเลือกให้แก่
นกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษำปีที	่ 5-6	 โดยหลกัสูตร	
IBDP	เป็นหลกัสูตรส�ำหรับเตรยีมควำมพรอ้มในกำร
เข้ำมหำวทิยำลยั	 โดยนกัเรยีนจะตอ้งเรยีนในทกุวชิำ
หลกัตำมทีห่ลกัสูตรก�ำหนด	นอกจำกนัน้หลกัสูตรยงั

ก�ำหนดให้นักเรียนต้องท�ำกิจกรรมต่ำงๆ	 เพ่ิมเติม	
โดยหลกัสูตร	IB	จะเนน้กำรพัฒนำผูเ้รยีนอยำ่งเป็น
องค์รวม	นักเรยีนทีไ่ด้รบัประกำศนียบตัร	IB	Diploma	
จึงเป็นที่ยอมรับจำกมหำวิทยำลัยชั้นน�ำทั่วโลก	 และ
ตัง้แตปี่กำรศึกษำ	2563-2564	ไดเ้ปิดกำรเรยีนกำร
สอนในหลักสูตร	 IBDP	 ควบคู่ ไปกับหลักสูตร	 
เคมบริดจ์	 แห่งสหรำชอำณำจักร	 (Cambridge	
AS/A	Level)
	 ทัง้นี	้ เพ่ือยกระดบัคณุภำพกำรศึกษำใหเ้ทยีบ
เทำ่มำตรฐำนระดบัสำกล	โรงเรยีนนำนำชำติสิงคโปร์
กรุงเทพฯ	 จึงได้จัดให้มีกำรรับรองคุณภำพกำร
ศึกษำจำกสถำบนัชัน้น�ำทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศ	
ไม่ว่ำจะเป็นกำรรับรองคุณภำพกำรศึกษำจำก
ส�ำนกังำนรบัรองมำตรฐำนและประเมนิคณุภำพกำร
ศึกษำ	(องคก์ำรมหำชน)	(สมศ.)	จำกสภำโรงเรยีน
นำนำชำต	ิ(Council	of	International	Schools	:	
CIS)	 ซึ่งเป็นสถำบันที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับใน
เรื่องกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำใน
ระดบัสำกล	นอกจำกนี	้ โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปร์
กรุงเทพฯ	 ยังได้เข้ำร่วมกับสถำบันชั้นน�ำต่ำงๆ	 ใน
กำรเป็นศูนย์สอบที่ส�ำคัญ	 เพ่ือส�ำหรับใช้ในกำรวัด 
ผลสัมฤทธิท์ำงกำรศึกษำของนกัเรยีน	ดงันี้
 l  ศูนย์กำรสอบเทียบวุฒิระดับประถมศึกษำ
ตำมมำตรฐำนของประเทศสิงคโปร	์(iPSLE	:	International 
Primary	School	Leaving	Examination)	ซึง่ได้รบั
กำรแต่งตั้งจำกคณะกรรมกำรประเมินผลสอบของ
ประเทศสิงคโปร์	 (The	 Singapore	 Examination	
and	Assessment	Board	:	SEAB)	
 l  ศูนย์กำรสอบเทียบวุฒิระดับมัธยมศึกษำ	
(IGCSE	 :	 International	General	 Certificate	of	
Secondary	 Educational)	 และศูนยก์ำรสอบเทยีบ
วุฒิระดับควำมรูข้ัน้สูง	(AS/A	Level	:	Cambridge	
International	 Advanced	 Subsidiary	 Level	 &	
Advanced	 Level)	 ตำมมำตรฐำนเคมบริดจ์	 แห่ง 
สหรำชอำณำจักร	ซึง่ได้รบักำรแต่งต้ังจำกศูนยส์อบ
นำนำชำตขิองมหำวทิยำลยัเคมบรดิจ	์(University	of	
Cambridge	International	Examinations	:	CIE)	
 l  ศูนย์กำรสอบวัดระดับควำมรู้ภำษำจีน	
(HSK)	ซึง่ไดร้บักำรแตง่ตัง้จำก	จำกวทิยสถำนแหง่
วฒันธรรมตะวนัออก	(OCA)
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 l  ศูนยก์ำรสอบ	SAT		จำก	College	Board	
ซึ่งเป็นกำรสอบวัดระดับส�ำหรับบุคคลที่จะเข้ำศึกษำ
ในสถำบนัอดุมศึกษำของสหรฐัอเมรกิำ	
	 	 และเพ่ือใหท้กุโรงเรยีนนำนำชำตภิำยในเครอื	
SISB	 มีมำตรฐำนกำรศึกษำที่เท่ำเทียมกัน	 ในกำร
จดักำรเรยีนกำรสอนทกุของโรงเรยีนจงึยดึรปูแบบ
กำรเรียนกำรสอนของโรงเรียนนำนำชำติสิงคโปร์
กรงุเทพฯ	เป็นแมแ่บบ	ซึง่ในทุกปีคณะท�ำงำนรว่มกนั
ระหวำ่งคณะครอูำจำรย์และฝ่ำยวชิำกำรของโรงเรยีน
ในกลุม่บรษัิทฯ	 จะรว่มกนัพิจำรณำควำมเหมำะของ
หลกัสูตร	รปูแบบกำรสอน	ต�ำรำเรยีน	และขอ้สอบ
ตำมมำตรฐำนของโรงเรียน	 เพ่ือน�ำมำปรบัปรงุและ
พัฒนำให้เหมำะสมกับผู้ เรียน	 และสภำพกำร
เปลีย่นแปลงของโลกในปัจจบุนัอยำ่งตอ่เนือ่ง

 บคุลากรทางการศึกษา
	 บคุลำกรทำงกำรศึกษำเป็นปัจจยัส�ำคญัในกำร
พัฒนำคุณภำพกำรเรียนกำรสอน	 และผลสัมฤทธ์ิ
ทำงกำรศึกษำ	 ดังนั้นบริษัทฯ	 จึงให้ควำมส�ำคัญ
บคุลำกรทำงกำรศึกษำตัง้แต่ขัน้ตอนกำรคดัเลือกครู
และผู้ช่วยครูที่มีประสบกำรณ์และมีคุณสมบัติตำม
ก�ำหนด	ผำ่นทำงหลำกหลำยชอ่งทำง	ไม่วำ่จะเป็นกำร
รับสมัครผ่ำนเว็ปไซต์ที่เกี่ยวกับบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำโดยเฉพำะ	หรอืเวป็ไซต์ของบริษัทฯ	รวมถงึกำร
เขำ้รว่มงำน	Job	fair	ตำ่งๆ	และกำรจดัหำบคุลำกร
ทำงกำรศึกษำผำ่นทำงคณะผูบ้ริหำรของบรษัิทฯ	ซึง่
สำมำรถชักชวนบุคลำกรที่ทรงคุณวุฒิ	 มีควำมรู้
ควำมสำมำรถและมคีวำมเชีย่วชำญในสำขำตำ่งๆ	มำ
ร่วมงำนกบัโรงเรยีน	และเพ่ือเป็นกำรพัฒนำคณุภำพ
ของบคุลำกรทำงกำรศึกษำอยำ่งตอ่เนือ่ง	โรงเรยีน
จึงได้ก�ำหนดให้ครูและผู้ช่วยครูจะต้องได้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมพัฒนำเพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้	 และทักษะ
อย่ำงต่อเ น่ืองและสม�่ำเสมอเพ่ือให้ทันต่อกำร
เปลีย่นแปลงของโลกปัจจุบนั	ณ	ส้ินปี	2563-2565	
โรงเรียนในกลุ่มบริษัทฯ	 มีจ�ำนวนบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ	ดงันี้

ตารางแสดงจำานวนบคุลากรทางการศึกษา

บคุลากรทางการศึกษา 31 ธ.ค. 
2563

31 ธ.ค. 
2564

31 ธ.ค. 
2565

ครู 314 305 345

ผูช้ว่ยครู 132 119 129

รวม 446 424 474

 สถานทีต่ัง้ และอาคารเรยีน
	 ในกำรจัดหำสถำนที่ส�ำหรับจัดตั้งโรงเรียน
นำนำชำต	ิบรษัิทฯ	จะค�ำนงึถงึควำมเหมำะสมทัง้ทำง
ดำ้นประชำกรศำสตรแ์ละกำรเตบิโตของเศรษฐกจิใน
บริเวณชุมชน	 ควบคู่กับสภำพกำรแข่งขันของ
โรงเรยีนนำนำชำตใินบรเิวณใกลเ้คยีง	 นอกจำกนัน้
สถำนที่ตั้งของโรงเรียนนำนำชำติจะต้องมีขนำดไม่
น้อยกว่ำกฎกระทรวงก�ำหนด	 โดยส�ำหรับโรงเรียน
นำนำชำติน้ันจะต้องมีขนำดท่ีดินไม่น้อยกว่ำ	 1	 ไร	่
ส�ำหรับระดับก่อนประถมศึกษำ	 ไม่น้อยกว่ำ	 2	 ไร่	
ส�ำหรบัระดบัชัน้ประถมศึกษำ	 และไมน่อ้ยกวำ่	 2	 ไร่	
ส�ำหรบัระดบัมธัยมศึกษำ	โดยลกัษณะกรรมสิทธิข์อง
ที่ดินนั้นสำมำรถท�ำได้ทั้งในรูปแบบเป็นของกำรถือ
ครองกรรมสิทธิห์รอืสิทธกิำรเชำ่ซึง่มอีำยไุมน่อ้ยกวำ่	
10	ปี
	 ในกำรออกแบบและก่อสร้ำงอำคำรเรียน	
บริษัทฯ	จะตอ้งพิจำรณำถงึขอ้ก�ำหนดของกฎหมำย
ตำ่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ของกรมโยธำธกิำรและผงัเมอืง	
และกระทรวงศึกษำ	 ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องของสัดส่วน
พ้ืนทีอ่ำคำรตอ่ขนำดทีด่นิ	 จ�ำนวนห้องเรยีน	 ขนำด
ห้องเรียน	 ควำมจุนักเรียนต่อห้อง	 โดยในปัจจุบัน
สถำนที่ตั้ง	 และอำคำรเรียนของแต่ละโรงเรียนมี 
รำยละเอยีดดงันี้
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โรงเรียนนำนำชำตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ		
(Singapore	International	School	of	Bangkok)

ระดบัชัน้ทีเ่ปดิสอนในปจัจบุนั	 :	 เตรยีมอนบุำลถงึ	ม.	6
อาคารและขนาดพ้ืนที	่	 :	 อำคำรเรยีน	4	หลงั	อำคำรส�ำหรบัแสดงและท�ำกจิกรรม	4	หลงั	และ
	 	 	 	 	 	 อำคำรหอพักนกัเรยีน	2	หลงั	บนพ้ืนทีร่วม	20	ไร	่2	งำน	71.3	ตร.ว.
ความจนุกัเรยีนสูงสุด		 : 2,175	คน
ส่ิงอำานวยความสะดวก	 :		หอ้งสมดุ	 หอ้งปฏบิตักิำรทำงวทิยำศำสตร	์ หอ้งคอมพิวเตอร	์ หอ้ง
ดนตรแีละศิลปะ	 สนำมเดก็เลน่	 และสปอรต์คอมเพลก็ซ	์ ซึง่ประกอบดว้ยสระวำ่ยน�ำ้มำตรฐำนกำรแขง่ขนั
ขนำด	 25	 เมตร	 สนำมฟุตซอล	 สนำมบำสเกตบอล	 สนำมวอลเลยบ์อล	 สนำมแบดมนิตนั	 พ้ืนท่ีส�ำหรบั
ยิมนำสติก	 รวมทั้งศูนย์แสดงศิลปะซึ่งประกอบด้วย	 หอประชุมขนำด	 407	 ที่นั่ง	 ออเครสต้ำพิท	 และ 
แบลคบอ็กซ	์ตลอดจนหอพักส�ำหรบันกัเรยีน

โรงเรียนนำนำชำตสิงิคโปรส์วุรรณภมูิ	
(Singapore	International	School	Suvarnabhumi)

ระดบัชัน้ทีเ่ปดิสอนในปจัจบุนั	 :	 เตรยีมอนบุำลถงึ	ป.	6
อาคารและขนาดพ้ืนที	่ :	 อำคำรเรยีน	2	หลงับนพ้ืนที	่7	ไร	่3	งำน	88	ตร.ว.
ความจนุกัเรยีนสูงสุด	 :	 510	คน
ส่ิงอำานวยความสะดวก	 :		หอ้งสมดุ	หอ้งวทิยำศำสตร	์หอ้งคอมพิวเตอร	์หอ้งดนตรแีละศิลปะ	
หอ้งประชมุอเนกประสงค	์สระวำ่ยน�ำ้	สนำมเดก็เลน่
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โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรเ์ชยีงใหม	่	
(Singapore	International	School	Chiangmai)

ระดบัชัน้ทีเ่ปดิสอนในปจัจบุนั	 :	 เตรยีมอนบุำลถงึ	ม.	4
อาคารและขนาดพ้ืนที	่ :	 อำคำรเรยีน	1	หลัง	บนพ้ืนที	่5	ไร	่1	งำน	35	ตร.ว.
ความจนุกัเรยีนสูงสุด	 :	 400	คน
ส่ิงอำานวยความสะดวก	 :		สระวำ่ยน�ำ้ขนำด	20	เมตร	หอ้งอเนกประสงค	์หอ้งสมดุ	หอ้งดนตรี	
หอ้งปฏบิตักิำรทำงวทิยำศำสตร	์สนำมเดก็เลน่และพ้ืนทีสี่เขยีวขนำดใหญ่

โรงเรยีนนำนำชำตสิงิคโปรธ์นบรุี	
(Singapore	International	School	Thonburi)

ระดบัชัน้ทีเ่ปดิสอนในปจัจบุนั	 :	 เตรยีมอนบุำลถงึ	ม.	4
อาคารและขนาดพ้ืนที ่	 :	 อำคำรเรยีน	4	หลัง	บนพ้ืนที	่18	ไร	่1	งำน	3	ตร.ว.	
ความจนุกัเรยีนสูงสุด		 :		1,590	คน
ส่ิงอำานวยความสะดวก	 :		สระวำ่ยน�ำ้ขนำด	 25	 เมตร	 หอประชมุ	 สนำมกฬีำในรม่	 ชัน้ดำดฟำ้	
หอ้งโถงอเนกประสงค	์หอ้งสมดุ	หอ้งดนตร	ีหอ้งวทิยำศำสตร	์หอ้งงำนฝมีอืและวำดเขยีน	สนำมเดก็เลน่
และสนำมหญำ้ขนำดใหญ่
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สัดส่วนอตัราการใชป้ระโยชน์ห้องเรยีน  (Seats Utilization)

ณ ส้ินป ี2563 ณ ส้ินป ี2564 ณ ส้ินป ี2565

ความจนุกัเรยีน (Capacity Seats)

-	โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรก์รงุเทพฯ 2,175 2,175 2,175
-	โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรสุ์วรรณภมูิ 510 510 510
-	โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรเ์ชยีงใหม่ 370 370 400
-	โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรธ์นบรุี 910 1,590 1,590
-	โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรเ์อกมยั - - -
รวม 3,965 4,645 4,675
จำานวนนกัเรยีน
-	โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรก์รงุเทพฯ 1,430 1,260 1,499
-	โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรสุ์วรรณภมูิ 260 225 254
-	โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรเ์ชยีงใหม่ 176 181 1,109
-	โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรธ์นบรุี 772 777 252
-	โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรเ์อกมยั - - -
รวม 2,638 2,434 3,114
%การใชป้ระโยชนห์อ้งเรยีน 66.53% 52.40% 66.61%

หมายเหตุ : โรงเรยีนนานาชาติสิงคโปรเ์อกมยัได้ถกูยบุรวมเขา้กบัโรงเรยีนนานาชาตสิิงคโปรก์รงุเทพฯ เนือ่งจากโรงเรยีนทัง้สองแหง่มที�าเลทีต่ัง้ใกล้กัน 
โดยเมือ่วนัที ่30 กรกฎาคม 2563 ได้รับอนญุาตให้เลิกกจิการโรงงเรยีนนานาชาตสิิงคโปรเ์อกมยัจากส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน 
ซึง่ไดช้�าระบญัชีและคนืทนุเมือ่วนัที ่30 กนัยายน 2563

 ภาวะอุตสาหกรรม
	 บริษัทฯ	 ด�ำเนินธุรกิจอยู่ในอุตสำหกรรมกำร
ศึกษำ	 ซึ่งภำพรวมของอุตสำหกรรมกำรศึกษำใน
ปัจจบัุน	มรีำยละเอยีดดงันี้

 ระบบกำรศกึษำในประเทศไทย
	 กำรศึกษำในประเทศไทย	 อยู่ภำยใต้กำรดูแล
ของกระทรวงศึกษำธกิำร	ซึง่ตำม	พรบ.	กำรศึกษำ
แหง่ชำต	ิพ.ศ.	2542	ก�ำหนดใหภ้ำครฐัตอ้งจดักำร
ศึกษำให้ประชำชนมสิีทธแิละโอกำสเสมอกนัในกำรรบั
กำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำนไมน่อ้ยกวำ่	 12	 ปี	 อยำ่งทัว่ถงึ
และมีคุณภำพโดยไมเ่ก็บคำ่ใชจ้ำ่ย	โดยใหม้กีำรศึกษำ
ภำคบังคบัจ�ำนวน	9	ปี	โดยใหเ้ดก็ซึง่มอีำยยุำ่งเขำ้ปี
ที่	 7	 เข้ำเรียนในสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจนอำยุย่ำง
เข้ำปีที่	 16	 ทั้งนี้	 เพ่ือเป็นกำรแบ่งเบำภำระในกำร
จัดกำรศึกษำให้ เยำวชนและเ พ่ิมทำงเลือกให ้
ผูป้กครองและนกัเรยีน	 อกีท้ังสรำ้งสภำพแวดลอ้ม
ให้เกิดกำรแข่งขันและผลักดันให้เกิดกำรพัฒนำ
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของสังคมไทย	 
ภำครฐัจงึเปิดโอกำสใหเ้อกชนเขำ้มำมส่ีวนร่วมในกำร
จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรูปแบบ	 โรงเรียนเอกชน

ในระบบ	ซึง่เป็นโรงเรยีนทีบ่รหิำรโดยภำคเอกชน	และ
จดักำรศึกษำโดยก�ำหนดจดุมุง่หมำย	 วธิกีำรศึกษำ	
หลักสูตรระยะเวลำของกำรศึกษำกำรวัดและกำร
ประเมิน	 ซึ่งเป็นเงื่อนไขของกำรส�ำเร็จกำรศึกษำที่
แน่นนอน	 โดยปัจจุบันโรงเรียนเอกชนในระบบ 
แบง่เป็น	3	ประเภท	ดงันี้
 ประเภทสามัญศึกษา	 หมำยถึง	 โรงเรียนที่
จดักำรศึกษำตำมหลกัสูตรของกระทรวงศึกษำธกิำร
ในระดบัตำ่งๆ	ไดแ้ก	่ระดบักอ่นประถมศึกษำ	(เตรยีม
อนบุำล	อนบุำล)	ระดบัประถมศึกษำ	ระดบัมัธยมศึกษำ	
(มัธยมศึกษำตอนตน้	มัธยมศึกษำตอนปลำย)	รวมถงึ
โรงเรียนสำมัญศึกษำ	 ที่สอนในรูปแบบสองภำษำ	
(Bilingual)	ดว้ย
 ประเภทอาชีวศึกษา	 หมำยถึง	 โรงเรียนที่
จดักำรศึกษำตำมหลกัสูตรของกระทรวงศึกษำธกิำร	
หรอืหลกัสูตรทีไ่ดร้บัอนมุตัจิำกกระทรวงศึกษำธกิำร
ในระดับต่ำงๆ	 ได้แก่	 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพ	
(ปวช.)	 ระดับประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง	 (ปวส.)	
รวมถึงโรงเรียนอำชีวศึกษำที่สอนในรูปแบบสอง
ภำษำ	(Bilingual)	ดว้ย
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	 ประเภทนานาชาติ	 หมำยถึง	 โรงเรียนท่ีจัดกำรศึกษำโดยใช้หลักสูตรต่ำงประเทศ	 หรือหลักสูตร 
ตำ่งประเทศทีป่รบัรำยละเอยีดเน้ือหำรำยวชิำใหมห่รอืหลกัสูตรทีจ่ดัท�ำขึน้เองทีไ่มใ่ชห่ลกัสูตรของกระทรวง
ศึกษำธกิำร	และใชภ้ำษำอืน่เป็นส่ือในกำรเรยีนกำรสอนใหก้บันกัเรยีน	โดยไมจ่�ำกดัเชือ้ชำตแิละศำสนำ	

จำานวนนักเรยีนโรงเรยีนเอกชนในระบบ (ไมร่วมประเภทอาชวีศึกษา)

ประเภทโรงเรยีน ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ปี 2562

โรงเรยีนสำมญัศึกษำ 2,100,996 2,249,897 2,231,180 2,173,941 2,174,559 2,155,099

โรงเรยีนนำนำชำติ 43,467 44,497 50,958 53,754 86,445 87,343

รวม 2,144,463 2,249,897 2,231,180 2,227,695 2,261,004 2,242,442

ทีม่า : ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธกิาร

	 กำรศึกษำเป็นปัจจยัส�ำคญัในกำรพัฒนำทกัษะ
และควำมรู้ที่จะใช้ในกำรประกอบอำชีพในอนำคต	
ตลอดจนเป็นเครือ่งมอืส�ำคญัในกำรพัฒนำคณุภำพ
ชวีติในอนำคต	ผู้ปกครองส่วนใหญจ่งึใหค้วำมส�ำคญั
ในกำรเลือกสถำบันกำรศึกษำส�ำหรับบุตรหลำน 
ของตน	 และจำกกำรเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็วใน 
ยุคโลกำภวัิตนไ์ด้มผีลกระทบตอ่ทกุประเทศ	 รวมทัง้
ประเทศไทยมกีำรใชเ้ครอืขำ่ยเทคโนโลยกีำรส่ือสำรที่
ไร้พรมแดนกวำ้งขวำงมำกขึน้	ภำษำองักฤษไดเ้ขำ้มำ
มีบทบำทส�ำคัญ	 ผู้ปกครองที่ตระหนักถึงควำม
ส�ำคญัดำ้นภำษำ	จงึนยิมส่งบตุรหลำนเขำ้โรงเรยีน
นำนำชำตมิำกขึน้	เนือ่งจำกควำมเชือ่มัน่ในหลกัสูตร
กำรเรียนกำรสอนของต่ำงประเทศซึ่งเป็นที่ยอมรับ
และไดร้บัมำตรฐำนในระดบัสำกล	ประกอบกบัค่ำนยิม
ในกำรปลูกฝังทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษตั้งแต ่
วัยเด็ก	 ส่งผลท�ำให้เกิดโรงเรียนเอกชนในระบบ	
ประเภทนำนำชำตเิพ่ิมขึน้ในประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมำก 

	 โรงเรยีนนำนำชำติ
	 โรงเรยีนนำนำชำต	ิหมำยถงึ	โรงเรยีนทีจ่ดักำร
ศึกษำโดยใชห้ลกัสูตรตำ่งประเทศหรอืหลกัสูตรตำ่ง
ประเทศท่ีปรับรำยละเอียดเน้ือหำรำยวิชำใหม่หรือ
หลกัสูตรทีจ่ดัท�ำขึน้เองทีไ่มใ่ชห่ลักสูตรของกระทรวง
ศึกษำธกิำร	โดยใชภ้ำษำองักฤษ	และภำษำอืน่ทีไ่มใ่ช่
ภำษำไทย	 เป็นส่ือหลักในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	
โดยสำมำรถจ�ำแนกหลักสูตรได้เป็น	 4	 หมวดหลัก	
ดังนี้

 หลกัสตูรอเมรกินั
 กำรเรยีนกำรสอนตำมระบบกำรศึกษำอเมรกัิน
นัน้	 เริม่ทีอ่ำย	ุ 5	 ปี	 หรอืในบำงโรงเรยีน	 จะเปิดรบั
นักเรยีนทีมี่อำยตุ�ำ่กว่ำนัน้	 คือในระดับเตรยีมอนบุำล	
(Pre-school)	 ซึ่งกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในช่วง
ปฐมวยันี	้จะเน้นกำรพัฒนำทกัษะทำงสังคม	เพ่ือปรับ
ตัวสู่สภำพแวดล้อมในสังคมโรงเรียนรอบตัว	 เสริม
ด้วยกำรจัดกำรเรียนกำรสอน	 และกำรเตรียมควำม
พรอ้มด้ำนกำรอำ่นเขยีน	และคดิค�ำนวณตำมวัย	ส่วน
กำรศึกษำส�ำหรบัเด็กอำย	ุ6-18	ปีนัน้	แบง่เป็นระดับ
ประถมศึกษำ	(Elementary	Grades	1-5)	มธัยมศึกษำ
ตอนต้น	 (Middle	 School	 Grades	 6-8)	 และ
มธัยมศึกษำตอนปลำย	(High	School	Grades	9-12)	
โดยเป็นหลักสูตรที่พัฒนำผู้เรียนอย่ำงเป็นองค์รวม	
ทั้งด้ำนวิชำกำรและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กว้ำง
ขวำงหลำกหลำย	 ทั้งด้ำนกีฬำ	 ศิลปะแขนงต่ำงๆ	
กจิกรรมเชงิวชิำกำร	กำรแนะแนว	กำรสอนพิเศษเป็น
รำยบุคคลหรือกลุ่มย่อย	 และกำรท�ำโครงงำนต่ำงๆ	
โดยโรงเรยีนส่วนใหญ่จะจัดกำรวัดผลรำยวชิำเป็นกำร
ภำยใน	เพ่ือใหนั้กเรยีนสะสมหนว่ยกติเพียงพอแกก่ำร
จบหลกัสูตรกำรศึกษำขัน้พ้ืนฐำนตำมระบบกำรศึกษำ
แบบอเมรกินั	นอกจำกนี	้นกัเรยีนตำ่งชำตทิีจ่ะเขำ้เรยีน
ในระดับอุดมศึกษำ	 ทั้งในสหรัฐอเมริกำ	 และอีกบำง
ประเทศ	จะตอ้งสอบ	SAT	และ/หรอื	ACT	และ	TOEFL 
หรอือำจต้องสอบ	 หรอืเสนองำนในรปูแบบอืน่	 ทัง้นี้	
ขึน้อยูก่บัขอ้ก�ำหนดในกำรรับนกัเรยีนเขำ้ศึกษำตอ่ของ
แต่ละมหำวิทยำลัย	 ตัวอย่ำงโรงเรียนนำนำชำติ
หลกัสูตรอเมรกัิน	เชน่	Ruamrudee	International	
School	และ	International	School	of	Bangkok
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	 หลกัสตูรสหราชอาณาจักร	(UK)
	 หลักสูตรสหรำชอำณำจักร	 จะแบ่งออกเป็น
ชว่งชัน้กำรเรยีนรู	้(Key	Stages)	โดยแตล่ะชว่งชัน้	
จะระบุมำตรฐำนกำรเรยีนรู	้กำรทดสอบ	และประเมนิ
ผลอยำ่งชดัเจน	 ชว่งชัน้ที	่ 1	 นกัเรยีนอำย	ุ 5-6	 ปี	
(Years	1-2)	ชว่งชัน้ที	่2	อำย	ุ7-10	ปี	(Years	3-6)	
ชว่งขัน้ที	่3	อำย	ุ11-13	(Years	7-9)	และชว่งชัน้ที	่4	
อำย	ุ14-15	ปี	(Years	10-11)	ซึง่ถือเป็นชว่งชัน้สุดทำ้ย
ก่อนจบกำรศึกษำภำคบังคับของอังกฤษ	 ส�ำหรับ
นกัเรยีนในโรงเรียนนำนำชำตทิีจ่ดักำรเรยีนกำรสอน
ในระบบอังกฤษส่วนใหญจ่ะใชเ้วลำสองปีในกำรเรยีน
ตำมหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนต้น	 ที่ เรียกว่ำ	 
International	General	Certificate	of	Secondary	
Education	 (IGCSE)	 ซึง่นกัเรยีนจะเรยีนรำว	 8-9	
วิชำ	 เป็นวิชำบังคับอย่ำงน้อย	 3	 วิชำ	 ได้แก่ภำษำ
อังกฤษ	คณติศำสตรแ์ละวทิยำศำสตร	์นอกจำกนัน้
จะเป็นวิชำเลือก	 โดยข้อสอบ	 IGCSE	 เป็นข้อสอบ
สำกลที่ใช้สอบร่วมกันทั่วโลก	 จำกนั้นนักเรียนที่
ประสงค์จะ ศึกษำต่อในระดับมหำวิทยำลัยใน 
ต่ำงประเทศจะต้องเรียนต่อในระดับช่วงชั้นที่	 5	 
หรอืทีเ่รยีกวำ่	 Sixth	 Form	 นกัเรยีนจะเลอืกเรยีน
เฉพำะวิชำที่จะใช้ในกำรสมัครเรียนต่อในระดับ
อุดมศึกษำหลงัจบหลกัสูตร	 2	 ปีสุดทำ้ย	 ตวัอยำ่ง
โรงเรยีนนำนำชำตหิลกัสูตรสหรำชอำณำจกัร	 เชน่	
Harrow	International	School	และ	Shrewsbury	
International	School

 หลกัสตูร	International	Baccalaureate	(IB)
	 หลักสูตร	 IB	 ของมูลนิธิ	 International	 
Baccalaureate	Organization	(IBO)	เป็นหลกัสูตร
ทีน่กักำรศึกษำผูม้ปีระสบกำรณไ์ดพั้ฒนำขึน้	เพ่ือให้
เป็นหลักสูตรนำนำชำติ	 ที่ ไม่ได้รับอิทธิพลจำก
นโยบำยทำงเศรษฐกจิ	สังคม	และกำรเมอืงของชำติ
ใดชำติหนึง่	โดยโรงเรยีนทีจ่ะใชห้ลกัสูตร	IB	จะตอ้ง
ไดร้บัอนุมตัจิำกองคก์ร	IBO	ใหจ้ดักำรเรยีนกำรสอน
ตำมหลกัสูตร	 และไดร้บัอนุญำตใหเ้รยีกตนเองเป็น
หนึง่ในกลุม่โรงเรยีน	IB	World	School	ครผููส้อนจะ
ต้องได้รับกำรพัฒนำวิชำชีพ	 ผ่ำนกำรฝึกอบรมซึ่ง
จดัโดยองคก์ร	IBO	และทกุๆ	5	ปี	IBO	จะจดัคณะ
กรรมกำรเข้ำตรวจเยี่ยม	 และประเมินคุณภำพ

มำตรฐำนโรงเรียน	 ในกำรน�ำหลักสูตรไปใช้สร้ำง
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้	 และกำรวัดผลกำรเรียนรู	้
และประเมนิพัฒนำกำรของนกัเรยีน	โดยหลกัสูตร	IB	
แบง่ออกเป็น	3	ระดบั	คอื	ระดบัปฐมวยั	และประถม
ศึกษำ	Primary	Years	Program	(PYP)	ใชเ้วลำเรยีน	
8	 ปี	 จำกอำยุ	 3-11	 ปี	 ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น	
Middle	Years	Program	(MYP)	ใชเ้วลำเรยีน	5	ปี	
จำกอำย	ุ 11-16	 ปี	 และระดบัมธัยมศึกษำตอนปลำย	
Diploma	Program	(IBDP)	ใชเ้วลำเรยีน	2	ปี	จำก
อำย	ุ 16-18	 หรอื	 19	 ปี	 โดยในชว่งชัน้มธัยมศึกษำ	
ตอนปลำย	 ในปีสุดทำ้ย	 IB	 Diploma	 จะมขีอ้สอบ
กลำงทีม่ำจำกองคก์ร	IBO	โดยตรง	ทีใ่ชส้อบพรอ้ม
กนัในทกุโรงเรยีนทัว่โลกในวนัเวลำเดยีวกนั	ตวัอยำ่ง
โรงเรียนนำนำชำติหลักสูตร	 IB	 เช่น	 NIST	 
International	 School	 และ	 KIS	 International	
School

	 หลกัสตูรนานาชาตอิืน่ๆ
	 นอกเหนือไปจำกกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียน
นำนำชำติในประเทศไทยโดยใช้หลักสูตร	 IB	 หรือ	
หลกัสูตรของสหรำชอำณำจกัร	หรอืตำมกรอบของ
ระบบกำรศึกษำของประเทศสหรฐัอเมรกิำแลว้	ยงัมี
โรงเรยีนนำนำชำตอิกีจ�ำนวนหน่ึงทีเ่ปิดกำรเรียนกำร
สอนตำมหลกัสูตรของประเทศอืน่	โรงเรยีนเหลำ่นีม้ี
วตัถปุระสงคใ์นกำรอ�ำนวยควำมสะดวกใหก้บันกัเรยีน	
และครอบครัวท่ีอำศัยอยู่ต่ำงประเทศไทยเป็นระยะ
เวลำส้ันๆ	 หรือส�ำหรับครอบครัวนักเรียนไทยที่ 
ผู้ปกครองอยำกให้ลูกหลำนได้รับกำรศึกษำตำม
หลกัสูตรของประเทศนัน้	หรอืเพ่ือนกัเรยีนทีว่ำงแผน
จะศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยในประเทศท่ีเป็นเจ้ำของ
หลักสูตร	 โดยปกติโรงเรียนเหล่ำน้ีจะจัดกำรเรียน
กำรสอนในภำษำประจ�ำชำติ	 ตำมประเทศเจ้ำของ
หลกัสูตร	และมกัไดร้บักำรสนบัสนนุโดยรฐับำลของ
ประเทศนัน้ๆ	ซึง่มจีดุเดน่ทีแ่ตกตำ่งกนัไป		เชน่
 l	 หลักสูตรระบบสวิตเซอร์แลนด์	 เยอรมัน	
หรอืออสเตรยี	:	เป็นโรงเรยีนนำนำชำตท่ีิใชห้ลกัสูตร
และกำร เรี ยนกำรสอนอิ งตำมของประ เทศ 
สวติเซอรแ์ลนด	์เยอรมนั	หรอืออสเตรยี	ซึง่ในระดบั
อนบุำลและประถมศึกษำปีที	่1	จะเนน้กำรเรยีนรูผ้ำ่น
กำรเลน่	กำรอำ่นและกำรฝกึนบัค�ำนวณจะไดร้บักำร
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สอนผำ่นกำรเลน่เชน่กนั	ส่วนกำรเรยีนในแบบวชิำกำร
จะค่อยเริ่มเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้น	 เน้นสอนให้เด็ก
รู้จกัเคำรพตนเองและเคำรพผูอ้ืน่ดว้ย	ยอมรบัควำม
แตกต่ำงทำงศำสนำและวัฒนธรรมผ่ำนวิชำพ้ืนฐำน
ตำ่ง	และโดยมำกจะมภีำษำใหเ้ลอืกเรียนระหวำ่งภำษำ
อังกฤษ	และภำษำเยอรมนั	โดยอำจมภีำษำฝรัง่เศส
ใหเ้ลอืกเป็นตัวเลือกเสรมิดว้ย	โดยโรงเรยีนนำนำชำติ
ในหลกัสูตรสวิตเซอรแ์ลนด	์เยอรมนั	หรอืออสเตเรยี	
เช่น	 Swiss	 School	 Bangkok	 และ	 Christian	 
German	Chiangmai	School
 l หลักสูตรระบบสิงคโปร์	 	 เป็นโรงเรียน
นำนำชำติทีใ่ชห้ลกัสูตรและกำรเรยีนกำรสอนองิตำม
ระบบกำรศึกษำประจ�ำชำติของสิงคโปร์	 โดยมำก
โรงเรียนนำนำชำติระบบของสิงคโปร์ในประเทศไทย
ท�ำกำรเรยีนกำรสอนในสภำพแวดลอ้ม	3	ภำษำ	ทัง้
ภำษำอังกฤษ	 ไทย	 และจีน	 และมุ่งเน้นทำงด้ำน
วชิำกำรมำกกวำ่โรงเรยีนนำนำชำตใินระบบตะวนัตก	
โดยเฉพำะวิชำคณิตศำสตร์	 วิทยำศำสตร์	 ภำษำ
อังกฤษ	 และภำษำจนี	 และจำกผลกำรสอบวดัระดบั
นำนำชำต	ิPISA	(The	Programme	for	International 
Student	 Assessment)	 ซึง่เป็นกำรจดัอนัดบักำร
ศึกษำจำกกำรสอบ	 3	 วิชำคือ	 คณิตศำสตร	์
วทิยำศำสตร	์และกำรอำ่น	ในกลุม่นกัเรยีนอำย	ุ15	ปี	
จำกประเทศตำ่งๆ	ทัว่โลกทีเ่ขำ้รว่มโครงกำร	โดยจะ
จดัสอบทกุๆ	3	ปี		ซึง่ผลกำรสอบครัง้ลำ่สุดซึง่จดั

ในปี	2018	ประเทศสิงคโปรม์คีะแนนเฉลีย่สูงสุดเป็น
อันดับ	 2	 ของโลก	 ตัวอย่ำงโรงเรียนนำนำชำติใน
หลกัสูตรสิงคโปร	์เชน่	Singapore	International	
School	 of	 Bangkok	 และ	 Anglo	 Singapore	 
International	school
	 ทัง้นี	้กำรศึกษำหลักสูตรนำนำชำตมิกีำรเตบิโต
อย่ำงต่อเนื่อง	 เป็นผลมำจำกกำรท่ีผู้ปกครองให้
ควำมส�ำคญักบัทกัษะภำษำองักฤษมำกยิง่ขึน้	เพรำะ
เชื่อว่ำทักษะควำมสำมำรถทำงด้ำนภำษำอังกฤษจะ
สำมำรถพัฒนำคุณภำพชีวิตและเปิดโอกำสเข้ำถึง
อนำคตท่ีดีให้แก่เด็กได้	 จึงมีแนวโน้มในกำรปลูกฝัง
ทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษตั้งแต่วัยเด็ก	 ประกอบ
กบัคำ่นยิมทีม่คีวำมเชือ่มัน่ในหลกัสูตรกำรเรยีนกำร
สอนของตำ่งประเทศทีไ่ดร้บัมำตรฐำน	โดยปัจจยัใน
กำรเลอืกสถำนศึกษำทีส่�ำคญั	เชน่	
	 -	 หลักสูตรของโรงเรียน	 โดยผู้ปกครอง
พิจำรณำคัดเลือกสถำนศึกษำที่สนับสนุนให้เด็ก
สำมำรถเรยีนรูไ้ดด้ทีีสุ่ด		
	 -	 กจิกรรมเสรมิหลกัสูตร	เพ่ือเพ่ิมโอกำสใน
กำรเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนของเดก็	
	 -	 ครผููส้อน	
	 -	 อตัรำคำ่เลำ่เรยีน
	 -	 กำรรบัรองวทิยฐำนะของสถำนศึกษำ	
	 -	 สถำนทีต่ัง้ของสถำนศึกษำ	รวมทัง้ขนำด
ของสถำนศึกษำและส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกตำ่งๆ		

จำานวนนักเรยีนและจำานวนโรงเรยีน ประเภทโรงเรียนนานาชาติ

2557 2558 2559 2560 2561 2562
นกัเรยีนในหลกัสูตรนานาชาติ

	-	จ�ำนวน(คน) 43,467 44,497 50,958 53,754 86,445 87,343

โรงเรยีนหลกัสตูรนานาชาติ

	-	จ�ำนวน	(โรงเรยีน) 154 161 175 182 206 207

ทีม่า : ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธกิาร

	 จำกขอ้มลูของส�ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิศึกษำเอกชน	โรงเรยีนนำนำชำตใินประเทศไทยเตบิโต
ขึน้อยำ่งตอ่เนือ่งคำดวำ่ธรุกจิโรงเรยีนนำนำชำตยิงัคงมอีตัรำกำรเตบิโตอยำ่งตอ่เนือ่ง	 โดยปัจจยัทีค่ำดวำ่
ส่งผลตอ่กำรเตบิโตของโรงเรยีนนำนำชำตมิดีงันี้
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	 กำรเตบิโตทำงดำ้นเศรษฐกจิ 
	 จำกรำยงำนของส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ	 รำยงำนว่ำในปี	 2564	
ผลติภณัฑม์วลรวมในประเทศ	(GDP)	มอีตัรำกำรเตบิโตรอ้ยละ	1.5	ซึง่เป็นกรฟื้ นตวัจำกผลกระทบของกำร
แพรร่ะบำดไวรสั	COVID-19		ในขณะทีร่ำยไดต้อ่หวัของประชำกรเพ่ิมขึน้จำก	225,846	บำทตอ่คนในปี	2563	
เป็น	232,160	บำทตอ่คนในปี	2564	ซึง่คดิเป็นอตัรำกำรเพ่ิมขึน้รอ้ยละ	2.89

ตารางแสดงอัตราการขยายตวัของผลิตภณัฑม์วลรวมในประเทศต่อหวั (GDP Per Capita)

2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

รำยได้ต่อหัวของประชำกร	
(บำท/คน/ปี) 185,159 192,327 195,807 202,152 213,553 225,126 236,860 243,787 225,846 232,160

อัตรำกำรเตบิโต 8.62% 3.87% 1.81% 3.24% 5.64% 5.42% 5.21% 2.92% -7.21% 2.89%

ทีม่า : ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  

	 อยำ่งไรก็ดี	จำกผลส�ำรวจของ	World	Wealth	Report	ประเทศไทยมกีลุม่ผูม้คีวำมมัง่คัง่สูง	ซึง่หมำย
ถงึกลุม่ทีม่มีลูคำ่ทรพัยสิ์นเกนิ	 1	ลำ้นเหรยีญสหรฐั	หรอืประมำณ	30	ลำ้นบำทขึน้ไป	 โดยไมน่บัรวมทีอ่ยู่
อำศัย	ของใชแ้ละของสะสมตำ่งๆ	(High	Net	Worth	 Individual:	HNWI)	 เพ่ิมขึน้อยำ่งตอ่เนือ่งตัง้แตปี่	
2551-2563	คดิเป็นมอีตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ	10.15	ตอ่ปี	
	 นอกจำกนี้	 จำกรำยงำนข้อมูลของธนำคำรแห่งประเทศเกี่ยวกับจ�ำนวนบัญชีเงินฝำกซึ่งมียอดเงิน
มำกกวำ่	 25	 ลำ้นบำท	 เพ่ิมขึน้อยำ่งตอ่เนือ่ง	 ตัง้แตปี่	 2551-2563	 คดิเป็นมอีตัรำกำรเตบิโตเฉลีย่รอ้ยละ	
7.72	ต่อปี	สะทอ้นใหเ้หน็ถงึกำรเตบิโตของประชำกรในกลุม่ทีม่กี�ำลงัซือ้สูง	ซึง่เป็นกลุม่ลกูคำ้เป้ำหมำยของ
โรงเรียนนำนำชำติ	

พัน	HNWI

CAGR	
10.15%

กลุ่มผูม้คีวามมัง่คัง่สูง (High Net Worth Individual: HNWI) ของไทย
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ทีม่า : Capgemini World Wealth Report



รายงานประจ�าปี 2565
บรษัิท เอสไอเอสบี จำ�กัด (มห�ชน) 45

	 แนวโนม้ดำ้นประชำกรศำสตร์
	 จำกขอ้มลูของกรมกำรปกครอง	กระทรวงมหำดไทย	พบวำ่จ�ำนวนประชำกรของไทยเพ่ิมขึน้จำก	63.65	
ลำ้นคนในปี	2556	เป็น	64.96	ลำ้นคนในปี	2564	และจำกกำรประมำณกำรของส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
พัฒนำกำรเศรษฐกจิและสังคมแหง่ชำติจ�ำนวนประชำกรของไทยจะลดลงเหลอื	64.84	ลำ้นคนในปี	2580	
ซึง่เป็นผลมำจำกอตัรำกำรเจรญิพันธุท์ีอ่ยูใ่นระดบัต�ำ่
	 ทั้งนี้	 จำกกำรคำดกำรณ์ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
ประเทศไทยจะเขำ้สู่ผูสู้งอำยอุยำ่งสมบรูณ	์ โดยมสัีดส่วนประชำกรทีเ่ป็นผูสู้งอำยมุำกกวำ่รอ้ยละ	 20	ของ
ประชำกรทัง้หมด		 	 	 

พัน	บญัชี CAGR	7.72
%

จำานวนบญัชเีงนิฝากทีม่ยีอดคงเหลอืมากกวา่ 25 ลา้นบาท
ของธนาคารพาณชิยจ์ดทะเบยีนในประเทศไทย

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

จำานวนประชากร (ลา้นคน) 63.65 63.95 64.22 64.42 64.63 64.82 64.93 65.01 64.96

สัดส่วนประชากรตามชว่งอายุ (รอ้ยละ)

	0-19	ปี 25.87% 25.46% 25.06% 24.67% 24.28% 23.46% 23.06% 22.26% 22.23%

	20-59	ปี 59.41% 59.23% 59.04% 58.82% 58.59% 60.08% 59.79% 59.48% 59.19%

	60	ปีขึน้ไป 14.73% 15.30% 15.90% 16.51% 17.13% 16.46% 17.15% 17.90% 18.58%

ทีม่า: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

  
	 กำรเปล่ียนแปลงทำงโครงสรำ้งประชำกรดังกลำ่วส่งผลใหภ้ำครฐัตอ้งปรบัตวัเพ่ือใหป้ระชำชนมคีวำม
พรอ้มในกำรเขำ้สู่สังคมผูสู้งอำยผุูสู้งอำย	ุในแผนพัฒนำเศรษฐกจิและสังคมแห่งชำตฉิบบัที	่12	พ.ศ.	2560-
2564	จงึมุง่เนน้กำรเตรยีมควำมพรอ้มดำ้นก�ำลงัคนและกำรเสรมิสรำ้งศักยภำพของประชำกรในทกุชว่งวยั	
โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทุนมนุษย์ที่มีศักยภำพสูง	 โดยเฉพำะกำรพัฒนำ
ด้ำนกำรศึกษำและกำรเตรียมควำมของเยำวชน	 เพ่ือวำงรำกฐำนให้เป็นบุคลำกรที่มีคุณภำพในอนำคต	

ทีม่า : ธนาคารแห่งประเทศไทย
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สอดคลอ้งกบัควำมตอ้งกำรในตลำดแรงงำนโดยวำง
รำกฐำนทักษะทีจ่�ำเป็นตอ่กำรด�ำรงชวีติในศตวรรษที่	
21	ของคนในแตล่ะชว่งวยัตำมควำมเหมำะสม		
	 จำกกำรเปล่ียนแปลงโครงสรำ้งประชำกรจำก
อตัรำกำรเจรญิพันธุที์อ่ยู่ในระดับต�ำ่	ประชำกรวยัเดก็
ลดลง	 ส่งผลให้ครอบครัวไทยมีขนำดเล็กลง	 
ผู้ปกครองจึงให้ควำมส�ำคัญกับคุณภำพกำรศึกษำ
ของบุตรหลำนมำกขึน้	และดว้ยคำ่นยิมของสังคมไทย
ปัจจุบันที่มีควำมตื่นตัวด้ำนภำษำต่ำงประเทศ	 โดย
เฉพำะควำมตอ้งกำรเสรมิทกัษะควำมเชีย่วชำญภำษำ
อังกฤษให้ลูกหลำนมำกขึ้น	 จึงท�ำให้ผู้ปกครองให้
ควำมสนใจในกำรส่งบตุรหลำนเพ่ือเขำ้รบักำรศึกษำ
ในโรงเรยีนนำนำชำตมิำกยิง่ขึน้

 จ�ำนวนชำวตำ่งชำตทิีท่�ำงำนในประเทศไทย 
	 ในปี	2564	ประเทศไทยมจี�ำนวนชำวตำ่งชำตทิี่
เขำ้มำท�ำงำน	137,778	คน	(นบัเฉพำะชำวตำ่งชำตทิี่
ไดร้บัใบอนญุำตท�ำงำนประเภททัว่ไปซึง่เป็นแรงงำน
ที่มีทักษะและท�ำงำนอยู่ในต�ำแหน่งค่อนข้ำงสูง	 และ
ประเภทส่งเสริมกำรลงทุนซึ่งเข้ำมำท�ำงำนใน
ประเทศไทยด้วยกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำร
ลงทุนและกฎหมำยอื่น)	 และจำกนโยบำยระเบียง
เศรษฐกิจภำคตะวันออก	 (Eastern	 Economic	 

Corridor	 :	 EEC)	 ที่รัฐบำลคำดว่ำจะช่วยดึงดูด	 
นักลงทุนต่ำงชำติให้เข้ำมำลงทุนในประเทศมำกข้ึน		
ซึ่งจะส่งผลท�ำให้ชำวต่ำงชำติที่ท�ำงำนในระดับ 
ผูบ้รหิำรและผูเ้ชีย่วชำญเขำ้มำท�ำงำนในประเทศไทย
มแีนวโนม้เพ่ิมสูงขึน้	 และคำดวำ่จะส่งผลท�ำใหค้วำม
ตอ้งกำรในกำรใชบ้รกิำรโรงเรยีนนำนำชำตเิพ่ิมมำก
ขึน้ตำมไปดว้ย	อยำ่งไรกด็	ีจำกกำรแพรร่ะบำดของ	
COVID-19	ส่งผลกระทบตอ่จ�ำนวนชำวตำ่งชำตทิีเ่ขำ้
มำท�ำงำนในประเทศไทย

 การแขง่ขนั
	 ประเทศไทยมีโรงเรยีนนำนำชำตมิำกกวำ่	200	
โรงเรยีน		ซึง่มกีำรจดักำรศึกษำโดยใชห้ลกัสูตรกำร
เรียนกำรสอนจำกต่ำงประเทศที่มีควำมหลำกหลำย
แตกต่ำงกัน	 ไม่ว่ำจะเป็นหลักสูตรจำกสหรำช
อำณำจกัร	(UK)	หลกัสูตรอเมรกินั	หลกัสูตร	IB	และ
หลกัสูตรนำนำชำตอิืน่ๆ	เชน่	หลกัสูตรสิงคโปร	์	หลกั
สูตรสวติเซอร์แลนด	์เยอรมนั	หรอืออสเตรีย	เป็นตน้	
โดยโรงเรียนนำนำชำติที่เป็นสมำชิกของสมำคม
โรงเรียนนำนำชำติแห่งประเทศไทย	 มีทั้งหมด	 177	
โรงเรยีน	โดยสำมำรถศึกษำรำยละเอยีดของโรงเรยีน
แตล่ะแหง่ไดท้ี	่www.isat.or.th

จำานวนชาวตา่งชาตท่ีิเขา้มาทำางานในประเทศไทย

ป ี2554 ป ี2555 ป ี2556 ป ี2557 ป ี2558 ป ี2559 ป ี2560 ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564

จ�ำนวนชำว
ตำ่งชำติ 99,658 112,680 133,671 138,230 145,232 149,181 151,690 161,059 169,246 143,064 137,778

ทีม่า : กระทรวงแรงงาน
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ปจัจยัความเส่ียง
	 การลงทนุในหุน้สามญัของบรษัิทฯ	ผูล้งทนุควรพิจารณาปัจจยัความเส่ียง
อนัอาจจะเกดิขึน้ไดก้บับรษัิทฯ	นอกเหนอืจากปัจจยัความเส่ียงทีป่รากฏในเอกสาร
ฉบบันีอ้าจมคีวามเส่ียงอืน่ๆ	 ซึง่อาจเกดิขึน้ในอนาคตทีบ่รษัิทฯ	 ไมอ่าจทราบไดใ้น
ขณะนี	้หรอืเป็นความเส่ียงทีบ่รษัิทฯ	พิจารณาในขณะนีไ้ดว่้าไมม่ผีลกระทบในสาระ
ส�าคญัตอ่การด�าเนนิธรุกจิของ	บรษัิทฯ	ดงันัน้	ในการลงทนุผูล้งทนุควรพิจารณา
อย่างรอบคอบ	 โดยปัจจัยความเส่ียงที่ส�าคัญของบริษัทฯ	 รวมทั้งแนวทางการ
ป้องกนัความเส่ียงสามารถสรปุไดด้งันี้

ความเส่ียงจากการแขง่ขนัในธรุกจิโรงเรยีนนานาชาติ
	 ในปัจจบุนัสังคมไทยเป็นสังคมครอบครวัขนาดเลก็เนือ่งจากจ�านวนมบีตุร
ลดลง	 ดังนั้นผู้ปกครองจึงให้ความส�าคัญกับการศึกษาของบุตรหลานมากข้ึน	
ประกอบกับคา่นยิมของสังคมไทยปัจจบุนัทีต่ืน่ตวัดา้นภาษาตา่งประเทศ	โดยเฉพาะ
ความต้องการเสริมทักษะความเช่ียวชาญภาษาอังกฤษให้ลูกหลานมากขึ้น	 เพ่ือ
เตรียมตัวศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาต่างประเทศ	 หรือสถาบันการศึกษาใน
ประเทศทีส่อนหลกัสูตรภาษาตา่งประเทศ	จงึท�าใหผู้ป้กครองใหค้วามสนใจในการ
ส่งบตุรหลานเพ่ือเขา้รบัการศึกษาในโรงเรยีนนานาชาตมิากยิง่ขึน้	โดยจากขอ้มลู
ของส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 จ�านวนนักเรียนในระบบ
โรงเรยีนนานาชาตแิละจ�านวนโรงเรยีนนานาชาตเิพ่ิมสูงขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง	โรงเรยีน
ต่างๆ	 จึงต้องมุ่งเน้นพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและการให้บริการตลอดจนการ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดเพ่ือดึงดูดนักเรียนและผู้ปกครองส่งผล
ใหก้ารแขง่ขนัในธรุกจินีเ้พ่ิมสูงขึน้
 ทัง้นีก้ารจดัการศึกษาของโรงเรยีนนานาชาตนิัน้มคีวามหลากหลายแตกตา่ง
กนัไปตามหลกัสูตรการเรยีนการสอนจากตา่งประเทศทีน่�ามาใชอ้า้งองิ	ไมว่า่จะเป็น
หลกัสูตรจากสหราชอาณาจกัร	(UK)	หลกัสูตรอเมรกินั	และหลกัสูตร	IB	เป็นตน้	
โดยกลุ่มบริษัท	 เอสไอเอสบี	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ให้บริการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนนานาชาติด้วยหลักสูตรจากประเทศสิงคโปร์	 โดยโรงเรียนนานาชาติ
สิงคโปร์กรุงเทพฯ	 เป็นสถานศึกษาแห่งแรกที่เร่ิมน�าหลักสูตรการศึกษาของ
ประเทศสิงคโปรม์าใชเ้ป็นหลกัสูตรพ้ืนฐานในการจดัเรยีนการสอน	ซึง่มจีดุเดน่ที่
เน้นทางด้านวิชาการมากกว่าโรงเรียนนานาชาติในระบบตะวันตก	 โดยเฉพาะวิชา
คณิตศาสตร	์และวทิยาศาสตร	์และเนน้การจดัการเรยีนการสอนทัง้ภาษาอังกฤษ
และภาษาจีน	 และในปัจจุบันนอกจากโรงเรียนในกลุ่มบริษัทฯ	 ยังมีโรงเรียน
นานาชาติทีใ่หบ้รกิารจดัการเรยีนการสอนในหลกัสูตรสิงคโปรเ์พียงไมก่ีโ่รงเรยีน	
ดว้ยชือ่เสียงโรงเรยีนนานาชาตขิองกลุม่บรษัิทฯ	ทีม่มีานานกวา่	20	ปี	และคณุภาพ
ในการจดัการจดัการเรยีนการสอน	ท�าใหโ้รงเรียนนานาชาตขิองกลุ่มบรษัิทฯ	เป็น
ทีย่อมรบัและบอกตอ่กนัระหวา่งกลุม่ผูป้กครอง	(word-of-mouth)	ประกอบกบั
การทีบ่รษัิทฯ	ไดจ้ดัท�าแผนการตลาด		โดยมกีารโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปยงักลุม่

2.  การบริหารความเส่ียง
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ลกูคา้เป้าหมายผา่นชอ่งทางตา่งๆ	เพ่ิมมากขึน้		เชน่	
เวบ็ไซตข์องบรษัิทฯ	นติยสาร	และส่ือออนไลนต์า่งๆ	
ตลอดจนการเข้าร่วมงานแฟร์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ศึกษาตามสถานทีต่า่งๆ	 รวมทัง้มกีารจดัเตรยีมเจา้
หนา้ทีฝ่า่ยรบัสมคัรนกัเรยีน	(Admissions)	เพ่ือท�า
หนา้ทีใ่หข้อ้มลูเกีย่วกบัโรงเรยีน	หลกัสูตรการศึกษา	
และรูปแบบการเรียนการสอน	 และจัดให้มีการเยี่ยม
ชมกจิการของโรงเรยีน	(School	tour)	และหลกัสูตร
การเรยีนรูร้ะยะส้ัน	เพ่ือใหผู้ป้กครองและเดก็ไดเ้ขา้มา
สัมผัสสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการเรียนการ
สอนจรงิของโรงเรยีน	 ในขณะเดียวกันเพ่ือเป็นการ
ขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ	 ให้มีความหลากหลาย
มากยิ่งขึ้น	 บริษัทฯ	 ยังได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับ
บริษัทและหนว่ยงานตา่งๆ	ของตา่งประเทศทีม่สีาขา
ในประเทศไทยเพ่ือใหบ้ริการสวสัดกิารศึกษาบุตรของ
เจา้หนา้ทีท่ีม่าประจ�าในประเทศไทย	และได้สร้างหอพัก
นักเรียนซึ่งมีส่ิงอ�านวยความสะดวกครบครันเพ่ือ
รองรับการให้บริการส�าหรับเด็กนักเรียนที่มาจาก	
ต่างประเทศ	 นอกจากนี้	 บริษัทฯ	 ยังมุ่งเน้นและให้
ความส�าคญักับการพัฒนาการจดัการเรยีนการสอน
อย่างต่อเน่ือง	 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
เทยีบเทา่กบัมาตรฐานระดบัสากล	โดยจะเหน็ไดจ้าก
การที่โรงเรียนของกลุ่มบริษัทฯ	 ได้รับการรับรอง
คุณภาพจากสถาบันชั้นน�าทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศ	จากเหตผุลดงักลา่วท�าใหต้ลอดระยะเวลาที่
ผา่นมาจ�านวนนกัเรยีนรวมของโรงเรยีนภายในกลุม่
บริษัทฯ	เพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง	และดว้ยชือ่เสียงของ
โรงเรียนทีม่มีาเป็นเวลานาน	หลกัสูตรการศึกษาทีม่ี
ความเป็นเอกลกัษณแ์ละมปีระสิทธภิาพ	ประกอบการ
ก�าหนดอัตราค่าเล่าเรียนที่สมเหตุสมผล	 ท�าให ้
ผู้บริหารเชื่อมั่นว่าโรงเรียนนานาชาติในกลุ่มบริษัทฯ	
จะยงัคงไดรั้บความสนใจจากกลุม่ผูป้กครองเพ่ิมขึน้
อยา่งตอ่เนือ่ง

ความเส่ียงจากการขาดแคลนบคุลากร 
ทางการศึกษา
	 บุคลากรทางการศึกษา	 ไม่ว่าจะเป็นคณะ 
ผู้บริหารโรงเรียน	 ครูผู้สอน	 และผู้ช่วยครู	 ถือเป็น
หัวใจส�าคัญในการประกอบธุรกิจโรงเรียน	 บริษัทฯ	
จ�าเป็นตอ้งมบีคุลากรทางการศึกษาทีม่คีวามรูค้วาม
สามารถและมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการ
สอน	 และจากการท่ีบริษัทฯ	 มีแผนท่ีจะขยายการ
ประกอบธุรกิจโรงเรียนนานาชาติเพ่ือรองรับความ
ต้องการท่ีเพ่ิมมากขึ้นประกอบกับการเติบโตอย่าง 
ตอ่เนือ่งของธรุกจิโรงเรยีนนานาชาตใินประเทศ	ท�าให้
ความต้องการบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้
ความสามารถเพ่ิมมากขึ้น	 ดังนั้น	 หากบริษัทฯ	 
ไม่สามารถรักษาบุคลากรทางการศึกษาให้อยู่กับ
บรษัิทฯ	ในระยะยาว	หรอืไมส่ามารถสรรหาบคุลากร
ทางการศึกษาได้เพียงพอและทันเวลา	 อาจส่งผล	
กระทบตอ่การประกอบธรุกจิและความสามารถในการ
แขง่ขนัของบรษัิทฯ	 และอาจส่งผลใหแ้ผนการขยาย
ธรุกจิของบรษัิทฯ	ไมเ่ป็นไปตามทีค่าดการณไ์ว้
	 ทัง้นี	้บรษัิทฯ	ไมเ่คยประสบปัญหาขาดแคลน
บุคลากรทางการศึกษา	 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ	
ตระหนักถึงความส�าคัญของบุคลากรดังกล่าว	
บรษัิทฯ	จงึใหค้วามส�าคญักบัการสรรหาและคดัเลอืก
บุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	 โดยวางแผนงาน
รว่มกบัฝา่ยทรพัยากรบคุคล	 ประกอบกับมนีโยบาย
ในการรกัษาบคุลากรทางการศึกษาซึง่ถอืเป็นบคุลากร
หลักให้ท�างานกับบริษัทฯ	 อย่างต่อเนื่องในระยะยาว	

อย่างไรก็ตาม 
บรษัิทฯ ได้มีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการตรวจสอบเข้ามา
เพ่ือท�าหน้าท่ีตรวจสอบ 

พิจารณา และกล่ันกรอง
เพ่ือมิใหเ้กิดรายการ

ท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน์ในอนาคต
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เชน่	การก�าหนดคา่ตอบแทนทีเ่หมาะสม	และจดัใหม้ี
สวัสดิการและมาตรการจูงใจพนักงานให้มีความ
ผูกพันกับองค์กร	 รวมถึงสร้างโอกาสและความ
กา้วหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน	นอกจากนี	้ บรษัิทฯ	ยงัมี	
นโยบายพัฒนาบุคลากร	 โดยจัดให้มีการฝึกอบรม
สัมมนาแกพ่นกังานอยา่งต่อเนือ่ง	โดยมวีตัถปุระสงค์
เพ่ือเพ่ิมทกัษะและความรูค้วามสามารถของพนกังาน	
ทัง้นี	้บคุลากรทางการศึกษาส่วนใหญต่า่งก็รว่มงาน
กบับรษัิทฯ	มาเป็นเวลานาน	ดงันัน้	บรษัิทฯ	จงึเชือ่
มั่นว่านโยบายดังกล่าวข้างต้นจะสามารถรักษา
บคุลากรทีส่�าคญัของบรษัิทฯ	 ไวไ้ดใ้นระยะยาว	 และ
บรษัิทฯ	จะสามารถสรรหาบคุลากรทางการศึกษาได้
เพียงพอสอดคล้องกับแผนการด�าเนินงานของ	
บรษัิทฯ	

ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผูบ้รหิารหลกั
ในการประกอบธรุกจิ
	 นายยวิ	ฮอค	โคว	และนางสาววลิาวณัย	์แกว้
กนกวิจิตร	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ	 เป็น 
ผู้บริหารหลักที่มีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจ
โรงเรียนเอกชนมาเป็นเวลานาน	 จึงท�าให้มีความรู้
ความเขา้ใจเกีย่วกบัธรุกจิโรงเรยีน	 เป็นอยา่งด	ี ซึง่
ทั้ง	 2	 ท่านมีส่วนส�าคัญในการก�าหนดนโยบายและ
แนวทางการด�าเนนิธรุกจิและบรหิารงานใหธ้รุกจิของ
โรงเรยีนมกีารเตบิโตอยา่งตอ่	เนือ่ง	ดงันัน้	บรษัิทฯ	
จึงอาจมีความเส่ียงจากการที่ต้องพ่ึงพิงผู้บริหาร
หลกัทัง้	 2	ทา่น	ซึง่ถอืเป็นผูม้บีทบาทส�าคญัในการ
บริหารงานหากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารหลัก 
ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารงาน	 ของ 
บรษัิทฯ	ในอนาคต	อยา่งไรกต็าม	นายยวิ	ฮอค	โคว	
และนางสาววลิาวณัย	์แกว้กนกวจิติร	มสัีดส่วนการ
ถือหุ้นร้อยละ	 32.84	 และร้อยละ	 25.41	 ของทุน 
จดทะเบยีนช�าระแลว้ของบรษัิทฯ	นอกจากนี	้บรษัิทฯ	
ยงัมีนโยบายมุง่เนน้การสรา้งทมีงานทีม่คีวามรูค้วาม
สามารถฝึกอบรมและพัฒนาทีมผู้บริหารเพ่ือ 
เสริมสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพในการท�างาน	 
รวมถึงมีการว่าจ้างบุคลากรมืออาชีพจากภายนอก
เขา้มาชว่ยบรหิารงานเพ่ิมเตมิอกีดว้ย	

ความเส่ียงด้านกฎหมายและนโยบายภาค
รฐัทีเ่กีย่วขอ้งกบักจิการโรงเรยีนเอกชน
	 บริษัทฯ	 เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
เอกชน	 ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน	 พ.ศ.	
2550		(“พรบ.	โรงเรยีนเอกชน”)	และอยูภ่ายใตก้าร
ก�ากบัดแูลของส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการ
ศึกษาเอกชน	 ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	
ซึง่เป็นหนว่ยงานของภาครัฐทีม่บีทบาทหนา้ทีใ่นการ
ก�ากับดูแลการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน	
บรษัิทฯ	จงึมหีนา้ทีจ่ะตอ้งปฏบิตัติาม	พรบ.	โรงเรยีน
เอกชน	 รวมทั้งด�ารงคุณสมบัติ ในฐานะผู้รับ 
ใบอนญุาตจดัตัง้โรงเรยีนในระบบ	ตามมาตรา	22	(2)	
ซึ่งก�าหนดให้บริษัทฯ	 ต้องมีจ�านวนหุ้นหรือทุนเป็น
ของผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ป็นหุน้ส่วนทีม่สัีญชาตไิทยไมน่อ้ย
กวา่กึง่หนึง่ของจ�านวนหุน้หรอืทนุทัง้หมด	และจะต้อง
มจี�านวนผูถ้อืหุน้หรอืผูเ้ป็นหุน้ส่วนทีม่สัีญชาติไทยไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้น
ส่วนทัง้หมด	นอกจากนี	้บรษัิทฯ	จะตอ้งปฏบิตัติาม
กฎหมาย	 พรบ.ประกาศและกฎระเบียบอื่นๆ	 ที่
เกีย่วขอ้ง	กบักจิการโรงเรยีนเอกชน	ดงันัน้	หากใน
อนาคตบรษัิทฯ	ไมส่ามารถด�ารงสถานะตามทีก่�าหนด
ในพรบ.โรงรียนเอกชน	 หรือภาครัฐมีการแก้ไขหรือ
ออกระเบยีบเพ่ิมเตมิทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรงเรียนเอกชนที่
มีความเข้มงวดมากขึ้น	 อาจส่งผลต่อการประกอบ
ธรุกจิและผลการด�าเนนิงานของ	บรษัิทฯ	อยา่งมนียั
ส�าคญัได้
	 บรษัิทฯ	ตระหนกัถงึความเส่ียงดงักลา่ว	จงึ
ได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียน
เอกชนอย่างเคร่งครัด	 และมีการว่าจ้างที่ปรึกษา
กฎหมายในการให้ค�าแนะน�าในการปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติมกรณีที่มีความจ�าเป็น	
โดยบรษัิทฯ	จะตดิตามขอ้มลูเกีย่วกับการเปลีย่นแปลง 
และ/หรอื	แกไ้ขกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งใกลช้ดิ	เพ่ือ
ทีจ่ะสามารถปฏบิตัติามไดอ้ยา่งถกูตอ้งและครบถว้น
รวมทั้งสามารถก�าหนดมาตรการเพ่ือป้องกันความ
เส่ียงและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ไดอ้ยา่งเหมาะสมและ
ทันเวลาในส่วนของการติดตามดูแลเพ่ือให้บริษัทฯ	
สามารถด�ารงคุณสมบติัตามทีพ่รบ.	โรงเรยีนเอกชน	
ก�าหนดตามมาตรา	22	(2)	บรษัิทฯ	จะท�าการปิดสมดุ
ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	 เพ่ือตรวจสอบจ�านวน	
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ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ	 อย่างสม�่า เสมอ	 โดยที่ 
คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้มอบหมายให้เลขานุการ	
บริษัทฯ	 เป็นผู้มีหน้าที่ติดตามดูแล	 และปฏิบัติตาม
มาตรการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด	 รวมทั้งแจ้งให้ที่
ประชุมคณะกรรมการรับทราบอย่างสม�่าเสมอ	
นอกจากนี	้กลุม่บรษัิทฯ	ด�าเนนิการตามขัน้ตอนตา่งๆ	
เพ่ือใหเ้ป็นไปตาม	พรบ.ขอ้มลูส่วนบคุคล

ความเส่ียงจากการมผีูถ้อืหุน้รายใหญ่
ถอืหุน้เกินกวา่หรือเทา่กบัรอ้ยละ 25
	 ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2565	นายยวิ	ฮอค	โคว	
ซึ่งด�ารงต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 และ
นางสาววลิาวณัย	์แกว้กนกวจิติร	ซึง่ด�ารงต�าแหนง่
ผูอ้�านวยการฝา่ยรับสมคัรนกัเรยีน	มสัีดส่วนการถอื
หุน้ในบรษัิทฯ	คดิเป็นรอ้ยละ	32.84	และรอ้ยละ	25.41	
ของจ�านวนหุ้นท่ีจ�าหนา่ยไดแ้ลว้ทัง้หมดตามล�าดับจงึ
อาจท�าใหส้ามารถใชสิ้ทธคิดัคา้นในมตทิีส่�าคญัในการ
ประชมุผูถ้อืหุน้ส�าหรบัเรือ่งทีก่ฎหมายหรอืขอ้บงัคบั
ของบริษัทฯ	ก�าหนดใหต้อ้งไดร้บัคะแนนเสียงไมน่อ้ย
กวา่	3	 ใน	4	ของจ�านวนเสียงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้
ทีม่าประชมุและมสิีทธอิอกเสียง	เชน่	การท�ารายการ
ได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์	 การท�ารายการที่
เกี่ยวโยงกัน	 การลดหรือเพ่ิมทุน	 และการควบรวม
กจิการ	เป็นตน้		อยา่งไรกต็าม	บรษัิทฯ	ไดม้กีารแตง่
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาเพ่ือท�าหน้าที่
ตรวจสอบ	 พิจารณา	 และกลั่นกรองเพ่ือมิให้เกิด
รายการทีอ่าจกอ่ให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
ในอนาคต	และเพ่ือใหเ้กดิความโปรง่ใสในการด�าเนนิ
งานของบริษัทฯ	 ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว	 โครงสร้าง 
คณะกรรมการบริษัทฯ	ประกอบดว้ย	กรรมการอสิระ
จ�านวน	 4	 ท่าน	 (ซึ่งรวมประธานกรรมการ)	 จาก
จ�านวนกรรมการทัง้หมด	7	ทา่น	โครงสรา้งกรรมการ
ดังกล่าวจะท�าให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียง 
เพ่ือพิจารณาในเรือ่งตา่งๆ	และชว่ยใหก้ารก�ากบัดแูล
การบริหารงานเป็นไปอย่างเหมาะสมและเกิด
ประสิทธภิาพสูงสุด

ความเส่ียงตอ่การลงทนุของผูถ้อื
หลกัทรพัย-์ความเส่ียงจากความผนัผวน 
ของราคาหุน้สามญัของบรษัิท 
	 ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 อาจมีแนวโน้ม
ผนัผวน	เนือ่งจากปัจจยัหลายประการซึง่บางปัจจยั
เป็นเรื่องท่ีบริษัทฯไม่สามารถควบคุมได้	 อาทิ	 การ
เปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีผล	
กระทบตอ่อตุสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบับรษัิทฯ	ความ
ผันผวนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์	 ผลการ
ด�าเนนิงานของบรษัิทฯ	ทีแ่ตกตา่งจากความคาดหวงั
ของนกัลงทนุและนกัวเิคราะห	์ รวมถงึปัจจยัอืน่ๆ	 ที่
อาจส่งผลกระทบตอ่การด�าเนนิงานของ	บรษัิทฯ	เชน่	
การเปลีย่นแปลงดา้นกฎหมายการเปลีย่นแปลงดา้น
อตุสาหกรรม	เป็นตน้	ซึง่ปัจจยัดงักลา่ว	อาจส่งผล	
กระทบทาใหร้าคาตลาดของหุน้สามญัของบรษัิทเกดิ
ความผันผวน	 ซึ่งส่งผลให้นักลงทุนไม่ได้รับผล
ตอบแทนตามที่คาดหวัง	 หรือสูญเสียเงินลงทุนทั้ง
จ�านวน	หรอืบางส่วน	
	 ความเส่ียงของการหยุดชะงักในการด�าเนิน
ธรุกจิ	ซึง่เป็นผลกระทบจากภัยในรปูแบบต่างๆ	กลุม่
บรษัิทฯ	 เป็นผูร้บัใบอนญุาตจดัตัง้โรงเรยีนในหลาย
ท�าเลที่ตั้ง	 ได้แก่	 1)	 โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์
กรงุเทพฯ	 ตัง้อยู่ทีเ่ขตวงัทองหลาง	 กรงุเทพฯ	 2)	
โรงเรยีนนานาชาตสิิงคโปรสุ์วรรณภมู	ิ ตัง้อยูท่ีเ่ขต
บางพล	ีจงัหวดัสมทุรปราการ	3)	โรงเรยีนนานาชาติ
สิงคโปรธ์นบรุ	ีตัง้อยูท่ีเ่ขตภาษีเจรญิ	กรงุเทพฯ	และ	
4)	 โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่	 ตั้งอยู่ที่
อ�าเภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่	 มีโอกาสได้รับผล	
กระทบจากการหยดุชะงกัในการด�าเนนิธรุกจิ	ซึง่เป็น
ผลสืบเนือ่งมาจากปัจจยัภายนอกทีอ่ยูน่อกเหนอืการ
ควบคุมของบริ ษัทฯ	 อาทิ	 ภัยจากธรรมชาต	ิ 
ภยัจากโรดระบาด	ภยัจากความไมส่งบทางการเมอืง	
ภยัการการกอ่การรา้ย	และภยัอตัรายอืน่ๆ	
	 ในกรณทีีน่กัเรยีนไม่สามารถเดนิทางมายงัที่
ตัง้ของโรงเรยีนได	้บรษัิทฯ	ไดม้กีารพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (Home	
Based	Learing)	 เพ่ือรกัษาความตอ่เนือ่งทางการ
ศึกษาของนักเรียนและเพ่ือป้องกันการหยุดชะงักใน
การด�าเนนิธรุกจิทีอ่าจเกดิขึน้
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ความรบัผดิชอบตอ่สังคม
	 บริษัทฯ	 ด�าเนินธุรกิจภายใต้การก�ากับดูแลกิจการท่ีดี	 โดยค�านึงถึงการ
พัฒนาคณุภาพของการจดัการเรยีนการสอน	การพัฒนาทรพัยากรมนษุย	์การ
ค�านงึถงึส่ิงแวดล้อมและความรบัผดิชอบตอ่สังคมตลอดมา	ทัง้นี	้เพ่ือสรา้งความ
สมดลุระหวา่งผลก�าไรทางธรุกจิ	 และการตอบแทนสู่สังคม	 บรษัิทฯ	 จงึไดม้กีาร
ปฏบิตัอิยา่งเป็นรปูธรรม	ดงัตอ่ไปนี้	

 การประกอบกจิการดว้ยความเป็นธรรม 
	 บริษัทฯ	 ด�าเนินธุรกิจด้วยความยึดม่ันในจริยธรรมตามกรอบการแข่งขัน
ทางการค้าที่เป็นธรรม	 และเสมอภาค	 ซึ่งบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดเป็นแนวทางในการ
ปฏบิตัริว่มกนัไวใ้นคูม่อืจรยิธรรม	ซึง่ค�านงึถงึความรบัผดิชอบตอ่	ผูม้ส่ีวนไดส่้วน
เสียทกุฝ่าย	ได้แก	่ผู้ถอืหุ้น	พนกังาน	คร-ูอาจารย	์คูค่า้	เจ้าหนีน้กัเรยีน	ผูป้กครอง	
คูเ่เขง่	ตลอดจนชมุชนเเละสังคม	โดยยดึหลักจรรยาบรรณ	ดงัตอ่ไปนี้	

	 (1)	ความไวว้างใจและความนา่เชือ่ถอื
	 (2)	การใหค้วามเคารพตอ่บคุคลอืน่
	 (3)	การส่ือสารอยา่งสุจรติและเปิดเผย
	 (4)	แบบอยา่งจากผูน้�า
	 (5)	การปฏบิตัติามกฎหมาย
	 (6)	หลกีเลีย่งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
	 (7)	การรายงานผลอยา่งถกูตอ้ง
	 (8)	ความซือ่สัตย์
	 (9)	นโยบายการปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้
 
 การตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน่ 
	 ตลอดระยะเวลาในการประกอบธรุกจิบรษัิทฯ	ไดย้ดึมัน่ในความถูกตอ้ง	ความ
โปรง่ใส	และตอ่ตา้นการทจุรติ	โดยมนีโยบายปฏบิตัอิยา่งเสมอภาคและเป็นธรรม	
และตระหนกัถงึการป้องกันการทุจริต	ทัง้ภายในภายนอกองคก์ร	บริษัทฯ	ปลูกฝัง
ใหพ้นกังานทกุคนประพฤตตินโดยไมข่ดัตอ่กฎหมายและศีลธรรม	
	 โดยขอ้ปฏบิตัเิพ่ือเป็นการตอ่ตา้นการทจุรติคอรปัชัน่	มหีลกัการใหญ่ๆ 	อยู่	
2	ประการ	คอื	หลกัความโปรง่ใส	และหลกัการมส่ีวนรว่มดงัรายละเอยีดตอ่ไปนี้	

3. การขับเคลื่อนธุรกิจ เพ่ือความยั่งยืน  
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หลักความโปรง่ใส (Transparency)
	 (1)	 มีกระบวนการท�างานที่เปิดเผย	 ตรงไป 
ตรงมา	สามารถชีแ้จงไดเ้มือ่เกดิขอ้สงสัย	
	 (2)	 เปิดโอกาสให้สมาชิกในองค์กรสามารถ 
เขา้ถงึขอ้มลูขา่วสารได	้
	 (3)	 สมาชิกในองค์กรสามารถรู้ทุกขั้นตอนใน	 
การด�าเนนิกจิกรรมหรอืกระบวนการตา่งๆ	
	 (4)	สมาชกิในองคก์รสามารถตรวจสอบได้	

หลกัการการมส่ีวนรว่ม (Participation)
	 (1)	 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีโอกาสเข้าร่วมในการ 
รับรู้	 เรียนรู้	 ท�าความเข้าใจ	 ร่วมแสดงทัศนะ	 ร่วม
เสนอปัญหา	หรอืประเดน็ทีส่�าคญัทีเ่กีย่วขอ้ง	
	 (2)		ผูมี้ส่วนเกีย่วขอ้งไดร้ว่มคดิแนวทางร่วมใน
การแกไ้ขปัญหาและรว่มในกระบวนการตดัสินใจ
	 (3)	 	 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้ร่วมกระบวนการ
พัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาและได้ก�าหนด
แนวทางปฏบิตัดิงันี้	
	 -	 สร้างจิตส�านึก	 ค่านิยม	 ทัศนคติให้แก่
พนักงานในการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้วยความ	
ซือ่สัตยสุ์จรติ	
	 - 	 จั ด ใ ห้ มี ร ะบบการควบคุ มภาย ในที่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการตรวจสอบและ	
ถ่วงดุลการใช้อ�านาจให้เหมาะสม	 เพ่ือป้องกันมิให้
พนักงานทุจริต	 หรือมีส่วนเก่ียวข้องกับการทุจริต	
และคอรร์ปัชัน่ตา่งๆ	
	 -	 ห้ามมิให้กรรมการ	 ผู้บริหาร	 และพนักงาน
กระท�าการใดๆ	 อันเป็นการเรียกร้อง	 หรือยอมรับ	
ทรพัย์สิน	หรอืผลประโยชนอ์ืน่ใด	ส�าหรบัตนเองหรอื
ผู้อื่นที่ส่อไปในทางจูงใจให้ปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่มิชอบ	 หรืออาจท�าให้บริษัทฯ	 เสีย
ประโยชน์	
	 -	หา้มมใิหก้รรมการ	ผูบ้รหิาร	และพนกังานให้
หรือเสนอท่ีจะให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดแก่
บุคคลภายนอกเพ่ือจูงใจให้บุคคลน้ันกระท�าหรือ
ละเวน้กระท�าใดทีผ่ดิต่อกฎหมาย	 หรอืโดยมชิอบตอ่
ต�าแหนง่หนา้ทีข่องตน	
	 ทั้งนี้	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดช่องทางในการร้อง
เรียน	 การแสดงความเหน็	 และแจง้เบาะแสเกีย่วกบั
การกระท�าผิดกฎหมาย	 การทุจริต	 คอร์รัปชั่น	 ที่
เกีย่วข้องกบับรษัิทฯ	ทัง้ทางตรง	หรอืทางออ้ม	รวม

ถึงการกระท�าที่ผิดขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติของ	
บริษัทฯ	 หรือมีผลต่อระบบการควบคุมภายในของ	
บริษัทฯ	 จนท�าให้สงสัยได้ว่าอาจจะเป็นช่องทางใน
การกระท�าทจุรติ	และกระทบตอ่ชือ่เสียงของบรษัิทฯ			
	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังได้ก�าหนดมาตรการ
คุม้ครองผูร้อ้งเรยีน	 โดยผูร้อ้งเรยีน	จะไดร้บัความ
คุม้ครองสิทธอิยา่งเทา่เทยีมกนั	ไมว่า่จะเป็นกรรมการ	
ผูบ้รหิาร	 พนกังานของบรษัิทฯ	 หรือผูม้ส่ีวนไดเ้สีย	
ซึง่ผูร้อ้งเรยีนสามารถเลอืกทีจ่ะไมเ่ปิดเผยขอ้มลูของ
ตนเองได	้โดยบรษัิทฯ	จะพิจารณาใหค้วามเป็นธรรม
และปกป้องผูร้อ้งเรยีน	ผูร้บัเรือ่งรอ้งเรยีน	ผูถ้กูรอ้ง
เรียน	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�าเนินการตรวจ
สอบข้อเท็จจริง	 รวมท้ังเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเป็น
ความลับ	 และจะเปิดเผยเท่าที่จ�าเป็น	 โดยค�านึงถึง
ความปลอดภัย	 และความเสียหายของผู้ร้องเรียน	
ผู้รับเรื่องร้องเรียน	 ผู้ถูกร้องเรียน	 หรือผู้มีส่วน
เกีย่วขอ้งในการด�าเนนิงานตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิ

 การเคารพสทิธมินษุยชน 
	 บรษัิทฯ	ใหค้วามส�าคญัและเคารพสิทธมินษุยชน
และไมก่ระท�าการใดทีเ่ป็นการละเมดิสิทธเิสรภีาพของ	
บคุคลหรอืกลุ่มบคุคลใดๆ	 ทัง้ทางตรงและทางออ้ม
อยา่งเสมอภาคและเทา่เทยีมกนั	นอกจากนี	้บรษัิทฯ	
ตระหนักอยู่เสมอว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่
ส�าคัญ	 จึงได้ก�าหนดนโยบายให้มีการปฏิบัติต่อ
พนกังาน	 ดว้ยความเคารพในเกยีรต	ิ ศักดิศ์ร	ี และ
สิทธส่ิวนบคุคล	รวมถงึการดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้ม
ในการ	 ท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรพัยสิ์นของพนกังานอยูเ่สมอ	

 การปฏบิตัติอ่พนกังานอยา่งเป็นธรรม 
 บรษัิทฯ	มแีนวทางปฏบิตัติอ่พนกังานดว้ยความ
ยุติธรรม	 โดยมีการจ่ายค่าตอบแทนอย่างเหมาะสม	
ตรงเวลาและเป็นธรรมใหแ้กพ่นกังาน	รวมถงึการฝกึ
อบรมและพัฒนาทกัษะ	 โดยมกีาร	จดัฝกึอบรมงาน
ดา้นอืน่ๆ	 นอกเหนอืจากงานประจ�าใหส้ามารถเขา้ใจ
ถึงการท�างานในแต่ละด้านและสามารถน�ามาบูรณา
การเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพในการท�างานได้	
	 บรษัิทฯ	มกีารดแูลสุขภาพครแูละพนกังานและ
ใส่ใจตอ่ภาวะเจบ็ป่วยโดยใหส้วสัดกิารรักษาพยาบาล



รายงานประจ�าปี 2565
บรษัิท เอสไอเอสบี จำ�กัด (มห�ชน) 53

ตามมาตรฐานสากล	 อีกทั้งการให้การดูแลสุขภาพ
พนักงานในช่วงระบาดของไวรัสโควิด-19	 โดยการ
สรรหาการประกนัภัยโควดิ-19	ใหแ้ก่ครู	และพนกังาน	
เพ่ิมเติมจากสวัสดิการรักษาพยาบาล	 อีกทั้ง
สนับสนุนความปลอดภัยในสถานที่ท�างานส่งเสริม
แนวปฏบิตักิารท�างานทีบ่า้นเพ่ือสุขภาพทีด่ี

 ความรบัผดิชอบตอ่นกัเรยีน
 l จดัหาสภาพแวดล้อมการเรยีนรูท้ีป่ลอดภยั
และเอื้อต่อการพัฒนาของนักเรียนที่มีวัฒนธรรม
นานาชาตแิละภาษาทีแ่ตกตา่งกนั
 l  ส่งเสริมนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีความสามารถ
ทางวิชาการ	 สามารถคิดวิเคราะห์	 เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้
ตลอดชวีติ	ทัง้นี	้โดยผา่นแนวทางการเรยีนการสอน
ทีเ่ขม้งวดสรา้งสรรคแ์ละมกีารดแูลอยา่งดี
 l  ส่งเสริมและให้การสนับสนุนนักเรียน	 เพ่ือ
บรรลุความสามารถในระดับ	 3	 ภาษา	 และเพ่ือให้
นักเรียนมีทักษะชีวิตที่จ�าเป็นในการประสบความ
ส�าเรจ็	 เพ่ือการเขา้ถงึการศึกษาระดบัอดุมศึกษาใน
มหาวทิยาลยัระดบัโลกทีต่นปรารถนา
 l  ส่งเสริมวิถีชีวิตของนักเรียนที่มีสุขภาพดี
ผ่านกิจกรรมร่วมหลักสูตรและกิจกรรมนอก
หลกัสูตร
 l  สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพส� าหรับ
พนักงานทุกคนและสนับสนุนพวกเขาในการท�างาน
ร่วมกับผู้ปกครองและเพ่ือนร่วมงานในการสร้าง
ชมุชนทีเ่ขม้แขง็	ใกลช้ดิ	และเป็นมคีวามผูกพันตอ่กนั
 l  ใหน้กัเรยีนทกุคนไดร้บัการการปกป้องดแูล
ให้ปลอดภัยจากการใช้ความรุนแรง	 การถูกกระท�า	
การถกูกลัน่แกลง้	การถกูลว่ง	ละเมดิในทกุรปูแบบ	
การถูกละเลย	 หรือถูกละเมิดสิทธิใดๆ	 จากบุคคล
ต่างๆ	รวมทัง้คร	ูเจา้หนา้ที	่และบุคลากรของโรงเรยีน

 การดแูลรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
	 ตระหนักและ ใ ส่ ใจ ใน เรื่ องพลังงานและ 
ส่ิงแวดล้อมอยา่งจรงิจงั	จงึไดน้�าแนวคดิเรือ่งความ
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม	 การลดมลพิษและการ
อนุรักษ์พลังงานมาใช้ในปรับปรุงอาคารสถานที่และ
ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรยีน	ซึง่แมจ้ะมมีลูคา่การลงทนุสูง
แต่มีความคุ้มค่าในการลดผลกระทบที่มีต่อส่ิง
แวดล้อม	 โดยบริษัทฯ	 ได้น�าระบบอนุรักษ์พลังงาน
ตา่งๆ	 มาใชใ้นการออกแบบและปรบัปรงุอาคารเพ่ือ
ใหเ้กดิประสิทธภิาพสูงสุด	เชน่	การออกแบบอาคาร
ให้อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก	 และการเลือกใช้
หลอดไฟประเภทเป็นมติรตอ่ส่ิงเเวดลอ้ม		ซึง่จะชว่ย
ในด้านการประหยัดพลังงาน	 ตลอดจนการจัดให้มี
พ้ืนท่ีสีเขียวโดยรอบบริเวณอาคาร	 ที่นอกจะช่วย
สร้างสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นให้กับโรงเรียน	 ยังเป็น
สถานทีพั่กผอ่นและพ้ืนทีก่ารเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนแก่
นกัเรยีน	
	 นอกจากนี้	 เพ่ือปลูกฝังนักเรียนให้ตระหนัก
รู้คุณค่าของส่ิงแวดล้อม	 และร่วมอนุรักษ์	 พัฒนา 
ส่ิงแวดล้อม	 จึงได้จัดกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนได้มี
ส่วนรว่มในการดแูลส่ิงแวดลอ้มในโรงเรยีน	รูจั้กการ
แยกขยะ	และฝกึปฏบิตักิารใชพ้ลงังานและทรพัยากร
ต่างๆ	 อย่างรู้คุณค่า	 เพ่ือที่นักเรียนสามารถน�าไป
ประยกุต	์ใชใ้นชวีติประจ�าวนัไดจ้รงิ	และเป็นการสรา้ง
จิตส�านึกที่ดีในการอนุรักษ์	 พัฒนาส่ิงแวดล้อมที่จะ
ขยายออกไปสู่สังคมและชุมชนให้มีความสมดุลและ
ยัง่ยนืตอ่ไป
	 บรษัิทฯ	ซึง่รวมถงึบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่มคา้
ทีบ่รษัิทฯมอี�านาจควบคมุในการด�าเนนิงานมีปรมิาณ
การ	ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกขององคก์ร	ซึง่ค�านวณ
ขึ้นตามแนวทางท่ีก�าหนด	 ใน	 “แนวทางการจัดท�า
รายงานการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก	ส�าหรบับรษัิทจด
ทะเบียนที่จัดท�าขึ้นภายใต้	 ความร่วมมือระหว่าง
ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัตลาดหลักทรพัยแ์ละ
ตลาดหลักทรัพย์และองค์การบริหารจัดการก๊าซ	
เรอืนกระจก	(องคก์ารมหาชน)	ดงันี	้



54  x   การประกอบธรุกิจและผลดำาเนินงาน

ปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก
(ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทยีบเทา่) แหลง่ทีม่า ป ี2564 ป ี2565

ขอบเขต 1 (Scope 1) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 
ทัง้หมดรวมถึงการใชย้านพาหนะของ 
บริษัทฯ การใช้สารท�าความเย็นและ
การใชก้า๊ซหงุตม้

226 386

ขอบเขต 2 (Scope 2) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม
จากการซื้อไฟฟา้มาใช้ในการด�าเนิน
ธุรกจิ

1,573 2,483

สารท�าความเย็น (R22) การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกจากสารท�า 
ความเยน็ R22

- 99

 ข้อมลูการปล่อยกา๊ซเรอืนกระจกทีเ่ปิดเผยขา้งตน้ไดร้บัการทวนสอบโดยบรษัิท ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั 
ทัง้นีบ้รษัิทฯใหค้วามส�าคญักบัการจดัการเพ่ือลดปัญหากา๊ซเรอืนกระจก โดยพบวา่กจิกรรมของธรุกจิทีม่ปีรมิาณ
การปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกมากทีสุ่ด คอืการใช้ไฟฟา้จากเคร่ืองปรับอากาศในส�านักงานและการใช้ไฟในอาคาร 
บรษัิทจงึมมีาตรการในการใช้พลงังานอยา่งมปีระสิทธภิาพเเละพิจารณาใชพ้ลงังานทดเเทนในอนาคต

การร่วมพัฒนาชมุชนและสงัคม
 บริษัทฯ ให้การสนับสนุนด้านการพัฒนาชุมชนและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดกิจกรรมเพ่ือ
แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นประจ�าทุกปี โดยให้ความส�าคัญกับชุมชมทั้งที่อยู่โดยรอบที่ตั้ง
ของบรษัิทฯ รวมถึงชมุชนทีอ่ยู่ในถิน่ทรุกนัดาร โดยบรษัิทฯ ไดด้�าเนนิโครงการเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ 
ในรูปแบบตา่งๆ ดงันี้
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การสอนภาษาองักฤษตามโครงการ 
SISB Corporate Social Responsibility- 
English Learning (CSR-EL)
	 (โครงการตอ่เนือ่ง)
	 หลังจากการประกาศยกเลิกมาตรการป้องกัน
และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า	 2019	 และประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการเร่ืองหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาตามข้อก�าหนดที่ออกตามความใน
มาตรา	 9	 แห่งพระราชก�าหนดการบริหารราชการ 
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	 2548	 โครงการสอน
ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนในชุมชนจึงสามารถ	 
กลับมาด�าเนินการได้ต่อ	 การจัดสอนภาษาอังกฤษ 
ในวันเสาร์ให้กับนักเรียนโรงเรียนพระรามเก้า
กาญจนาภเิษกและนกัเรยีนโรงเรยีนวดัสามคัคธีรรม	
จงึไดด้�าเนนิการอกีครัง้	 เพ่ือการส่งเสรมิทีย่ัง่ยนืใน
การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
ภาษาองักฤษอยา่งตอ่เนือ่ง	ส�าหรบัโรงเรยีนพระราม
เกา้กาญจนาภเิษกนบัเป็นรุน่ที	่ 6	 ส่วนโรงเรยีนวดั
สามัคคีธรรมเป็นรุ่นที่	 3	 รวมนักเรียนเข้าร่วม
โครงการถงึปีปัจจบุนัทัง้ส้ิน	507	คน

โครงการ We Give We Share Project 2565-2566 
	 โดยคณะครแูละนกัเรยีนระดบัอนบุาลและประถม
จัดกิจกรรมเพ่ือระดมทุนทรัพย์และส่ิงของ	 ได้มอบ
เงนิจ�านวน	294,920	บาทใหโ้รงเรยีนต�ารวจตระเวน
ชายแดนบา้นแสมใหญ	่อ�าเภอแมร่ะมาด	จงัหวดัตาก

โครงการมลูนธิเิพ่ือสนุขัในซอย (ซอยดอ๊ก)
	 คณะกรรมการนักเรียนระดับประถม	 จัด
กิจกรรมขายขนมในโรงเรียน	 (Bake	 Sales	 by 
Prefectsเพ่ือระดมทุนทรัพย์	 ได้มอบเงินจ�านวน	
26,395	บาทใหม้ลูนธิเิพ่ือสุนขัในซอย	(ซอยดอ๊ก)

โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาส�าหรับเด็ก
พิการ ศนูยก์ารศกึษาพิเศษมหาจกัรสีรินิธรประจ�า
จงัหวดันครนายก
	 เพ่ือสนับสนุนการจัดการศึกษาส�าหรับเด็ก
พิการ	 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรประจ�า
จังหวัดนครนายกคณะครูและนักเรียนได้ด�าเนิน
กจิกรรมตา่งๆเป็นการระดมเงนิและส่ิงของเพ่ือมอบ
ใหศู้นยก์ารศึกษาพิเศษมหาจกัรสิีรินธรประจ�าจงัหวดั
นครนายกดงันี้
	 กจิกรรมSummer	Camp	Market	Sale	มอบ
เงนิจ�านวน	26,690	บาท	และของขวญั	200	กลอ่ง	
กจิกรรม	SISB	Fest	มอบเงนิจ�านวน	62,427	บาท
กจิกรรม	SISB-CM	มอบเงนิจ�านวน	30,000	บาท

 สง่เสรมิและพัฒนาคณุภาพชวีติของผูพิ้การ 
	 บรษัิทฯยนืหยดัในนโยบายทีส่รา้งการมส่ีวนรว่ม
เพ่ือพัฒนาชวีติคนพิการทีด่อ้ยโอกาสในสังคม	โดย
มีการจ้างงานคนพิการ	 อย่างต่อเนื่อง	 และจะเพ่ิม
จ�านวนการจ้างงานคนพิการให้มากขึ้นเท่าที่สภาพ
งานจะอ�านวย	 จ้างงานคนพิการท่ีขึ้นทะเบียนแล้ว
จ�านวน	 3	 คน	 เพ่ือให้คนพิการมีโอกาสใช้ความ
สามารถ	มรีายได	้สามารถพ่ึงพาตนเองและลดภาระ
ครอบครวัไดแ้ละเป็นการตอบแทนสังคมอกีทางหนึง่
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 ค�าอธบิายและการวเิคราะหฐ์านะทางการเงนิและผลการด�าเนนิงาน
	 บรษัิทฯ	และบรษัิทยอ่ยไดป้รบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่15	เรือ่งรายไดจ้ากสัญญา
ทีท่�ากบัลกูคา้ซึง่ประกาศในราชกจิจานเุบกษา	เมือ่วนัที	่8	กมุภาพันธ	์2561	บรษัิทฯ	จงึจดัท�างบการเงนิรวม
เพ่ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ	ส�าหรบัปีส้ินสุดวนัที	่31	ธนัวาคม	2563	เพ่ือประโยชนใ์นการวเิคราะหผ์ลการด�าเนนิ
งานและฐานะทางการเงนิของบรษัิทฯ	และผูล้งทุนควรอา่นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งทีป่รากฏ
อยูใ่นเอกสารแนบของเอกสารฉบับนี	้ซึง่ประกอบไปดว้ยเกณฑใ์นการจดัท�างบการเงนิรวมขา้งตน้	และนโยบาย
การบัญชทีีส่�าคญัของบรษัิทฯ	เวน้แตจ่ะระบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่

 ภาพรวมของผลการด�าเนนิงานทีผ่า่นมา
	 บรษัิทฯ	ประกอบธรุกจิเป็นผู้รบัใบอนญุาตจัดตัง้โรงเรยีนในระบบตามพระราชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน	
ประเภทโรงเรยีนนานาชาติ	และใหบ้ริการด้านอืน่ๆ	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศึกษา	โดยบรษัิทฯ	เป็นผูเ้ริม่น�าหลกัสูตร
การศึกษาของประเทศสิงคโปร์มาใช้เป็นหลักสูตรพ้ืนฐานในการจัดเรียนการสอน	 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับ
การยอมรบัในระดบัสากล	โดยบรษัิทฯ	เริม่ตน้จดัตัง้โรงเรยีนนานาชาตสิิงคโปรก์รงุเทพฯ	แหง่แรกขึน้ในปี	
2544	 ตอ่มาบรษัิทฯ	 ไดข้ยายการประกอบธรุกจิโรงเรยีนนานาชาตใินเขตปรมิลฑลและตา่งจงัหวดัเพ่ิมเตมิ	
โดยในปี	2556	บรษัิทฯ	 ไดร้บัโอนใบอนญุาตจดัตัง้โรงเรยีนในระบบ	ประเภทโรงเรยีนนานาชาตจิากบรษัิท
เอกชนแห่งหนึง่	เพ่ือน�ามาปรบัปรงุและเปล่ียนชือ่เป็นโรงเรยีนนานาชาติสิงคโปรสุ์วรรณภูม	ิ	และในปี	2560	
บริษัทฯ	ไดร้บัใบอนญุาตจดัตัง้โรงเรยีนนานาชาตสิิงคโปรธ์นบรุ	ีและในเดอืนกรกฎาคม	2561	บรษัิทฯ	ได้
รับใบอนญุาตจดัตัง้โรงเรยีนนานาชาตสิิงคโ์ปรเ์อกมยัเพ่ิมเตมิ	
	 เนือ่งจากโรงเรยีนนานาชาตสิิงคโปรก์รงุเทพ	(สาขาประชาอุทศิ)	กบัโรงเรยีนนานาชาตสิิงคโปร์เอกมยั	
(สาขาเอกมัย)	ตัง้อยู่ในท�าเลทีใ่กลก้นั	และในชว่งทีผ่า่นมา	นกัเรยีนมกัจะเลอืกเรยีนทีส่าขาประชาอทุศิมากกวา่
อีกสาขาหนึ่ง	 จึงท�าให้สาขาเอกมัยไมส่ามารถด�าเนินการได้อยา่งมปีระสิทธภิาพเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่มี
อยู	่ โดยโรงเรยีนนานาชาตสิิงคโปรเ์อกมยัท�าการเรยีนการสอนในปีการศึกษา	 2562/2563	 เป็นปีสุดทา้ย	
และยา้ยนกัเรยีนทีเ่หลอืทัง้หมดไปยงัสาขาอืน่ๆ	ตัง้แตปี่การศึกษา	2563/2564	เป็นตน้ไป	ทัง้นี	้ส�านกังาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชนไดอ้นญุาตใหส้าขาเอกมยัเลกิกจิการไดว้นัที	่30	กรกฎาคม	2563	
ซึง่ได้ช�าระบญัชแีละคนืทนุเมือ่วนัที	่30	กนัยายน	2563	
	 ในปัจจบุนั	 บรษัิทฯ	 มโีรงเรยีนนานาชาตทิีบ่รษัิทฯ	 เป็นผูร้บัใบอนญุาตในการจดัตัง้โรงเรยีนโดยตรง
รวมทัง้หมด	3	โรงเรยีน	จ�านวนนกัเรยีนของโรงเรยีนนานาชาตทิีบ่รษัิทฯ	เป็นผูร้บัใบอนญุาตในการจดัตัง้
โรงเรียนโดยตรงมจี�านวน	2,462	คน	ณ	ส้ินปี	2563,	เป็นจ�านวน	2,253	คน	ณ	ส้ินปี	2564	และเป็นจ�านวน	
2,862	คน	ณ	ส้ินปี	2565	ขณะทีร่ายไดข้องกลุม่บรษัิทฯ	อยูท่ีจ่�านวน	1,068.84	ลา้นบาท	ในปี	2563	จ�านวน	
1,071.24	ลา้นบาท	ในปี	2564	และจ�านวน	1,339.97	ลา้นบาท	ในปี	2565

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
รายได	้(ลา้นบาท) 1,068.84 1,071.24 1,339.97

จ�านวนนกัเรียนของโรงเรยีนทีบ่รษัิทฯ	เป็นผูร้บัใบอนญุาต	(คน) 2,462 2,253 2,862

4. การวิเคราะห์และค�าอธิบายของฝา่ยจัดการ  



รายงานประจ�าปี 2565
บรษัิท เอสไอเอสบี จำ�กัด (มห�ชน) 57

	 นอกจากนี	้บรษัิทฯ	รว่มทนุในลกัษณะกจิการรว่มคา้	(Joint	Venture)	กบักลุม่นกัธรุกจิชาวเชยีงใหม	่
โดยได้จัดตั้งบริษัท	 เอสไอเอสบี	 สิริ	 จ�ากัด	 ขึ้นในปี	 2559	 เพ่ือประกอบธุรกิจเป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง
โรงเรยีนนานาชาตสิิงคโปรเ์ชยีงใหม	่ซึง่เริม่เปิดใหบ้รกิารจดัการเรยีนการสอนในปี	2560	โดยบรษัิทฯ	จะ
รับรูส่้วนแบง่ก�าไร	 ตามวธิส่ีวนไดเ้สียจากเงนิลงทนุในกจิการรว่มคา้ดงักลา่ว	 โดยในปี	 2563-2565	 กลุม่
บรษัิทฯ	รบัรูส่้วนแบง่ก�าไรจากเงนิลงทนุดงักลา่ว	จ�านวน	0.61	ลา้นบาทในปี	2563	จ�านวน	0.74	ลา้นบาท
ในปี	2564	และจ�านวน	5.36	ลา้นบาทในปี	2565

 การวเิคราะหผ์ลการด�าเนนิงาน
 รายได้
	 ในปี	2563-2565	บรษัิทฯ	มรีายไดร้วมจ�านวน	จ�านวน	1,068.84	ลา้นบาท	จ�านวน	1,071.24	ลา้นบาท	
และจ�านวน	1,339.97	ตามล�าดบั	ซึง่รายไดร้วมของบรษัิทฯ	 ในปี	2565	ประกอบดว้ยรายไดค้า่ธรรมเนยีม
ทางการศึกษาและบรกิาร	รายไดจ้ากการขายอปุกรณก์ารศึกษา	และรายไดอ้ืน่คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ	97.82	
ร้อยละ	0.64	และรอ้ยละ	1.54	ตามล�าดบั	โดยรายไดข้องบรษัิทฯ	สามารถสรปุไดดั้งนี	้
 

ประเภทบรกิาร
ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ
รายได้คา่ธรรมเนยีมทางการศึกษา 1,040.48 97.35 1,050.09 98.03 1,310.74 97.82

รายได้จากการขายอปุกรณก์ารศึกษา 7.65 0.72 4.77 0.45 8.52 0.64
รายได้อืน่ 20.71 1.94 16.38 1.53 20.71 1.54

รวมรายได้ 1,068.84 100.00 1,071.24 100.00 1,339.97 100.00

 รายไดจ้ากการขายและบรกิาร
	 ในปี	 2563-2565	 บริษัทฯ	 มีรายได้จากการขายและบริการเป็นจ�านวน	 1,048.13	 ล้านบาท	 จ�านวน	
1,054.86	ลา้นบาท	และจ�านวน	1,319.26	ลา้นบาท	ตามล�าดบั	โดยรายไดจ้ากการขายและบรกิารของบรษัิทฯ	
ประกอบดว้ย	รายไดค้า่ธรรมเนยีมการศึกษา	และรายไดจ้ากการจ�าหนา่ยอปุกรณท์างการศึกษา	ซึง่คดิเป็น
สัดส่วนรอ้ยละ	99.55	และรอ้ยละ	0.45	ของรายไดจ้ากการขายและบรกิารในปี	2564	ตามล�าดบั	และคดิ
เป็นสัดส่วนรอ้ยละ	99.36	และรอ้ยละ	0.64	ของรายไดจ้ากการขายและบรกิารในปี	2565	ตามล�าดบั	

ประเภทธรุกจิ
ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ
1. รายได้คา่ธรรมเนยีมการศึกษา
-	รายได้จากการจดัการศึกษา 980.75 93.57 993.86 94.22 1,248.79 94.66
-	รายได้คา่สมคัรเรยีนและค่าแรกเขา้ 59.73 5.70 56.23 5.33 61.95 4.70
รวมรายได้คา่ธรรมเนยีมการศึกษา 1,040.48 99.27 1,050.09 99.55 1,310.74 99.36
2. รายได้จากการจ�าหนา่ยอปุกรณ์
ทางการศึกษา 7.65 0.73 4.77 0.45 8.52 0.64

รวมรายได้จากการขายและบรกิาร 1,048.13 100.00 1,054.86 100.00 1,319.26 100.00
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 (1) รายไดค้า่ธรรมเนยีมการศกึษา
	 รายไดค้า่ธรรมเนยีมการศึกษาของกลุม่บรษัิทฯ	
แบ่งเป็นรายได้จากการจัดการศึกษา	 และรายได้ค่า
สมคัรเรยีนและคา่แรกเขา้	โดยมรีายละเอยีดดงันี้
 1.1)	รายไดจ้ากการจดัการศึกษา
	 รายไดจ้ากการจดัการศึกษาถอืเป็นรายไดห้ลกั
ของกลุม่บริษัทฯ	คิดเป็นสัดส่วนประมาณรอ้ยละ	90	
ของรายได้จากการขายและบริการรวม	 โดยรายได้
จากการจัดการศึกษา	 เป็นรายได้จากให้บริการ
จัดการเรียนการสอนทั้งที่ เ ป็นการศึกษาตาม
หลักสูตร	 การศึกษานอกหลักสูตร	 ตลอดจนค่า
ธรรมเนียมจากการบริการอื่นเพ่ือสนับสนุนการ
ด�าเนนิงานของโรงเรยีน	เชน่	คา่บรกิารอาหารกลาง
วนัและคา่อปุกรณก์ารศึกษา	การสอบวดัระดบั	และ
บรกิารหอพักนกัเรยีน	ในปี	2563-2565	กลุม่บรษัิทฯ	
มรีายไดจ้ากการจดัการศึกษาจ�านวน	980.75	ลา้น
บาท	จ�านวน	993.86	ลา้นบาท	และจ�านวน	1,248.79	
ลา้นบาท	ตามล�าดบั	คดิเป็นอตัราการเตบิโตรอ้ยละ	
1.34	 และอตัราการเตบิโตรอ้ยละ	 25.65	 ตามล�าดบั	
อัตราการเติบโตท่ีต�่าในปี	 2564	 เป็นผลมาจาก
ส่วนลดใชค้รัง้เดยีว	 ทีท่างโรงเรยีนใหเ้พ่ือเป็นความ
ชว่ยเหลอืแกผู่ป้กครองในภาคการศึกษาทีห่นึง่	ปีการ
ศึกษา	2564-2565	อกีทัง้	รายไดจ้ากคา่อาหารกลาง
วัน	 รายได้กิจกรรมหลังเลิกเรียนและรายได้
ทัศนศึกษา	 มีการปรับลดลงเช่นกัน	 เนื่องจาก
โรงเรียนปิดท�าการอันเนื่องมาจากผลกระทบของ	
COVID-19	 และนักเรียนท�าการเรียนผ่านระบบ
ออนไลนจ์ากทางบา้น	ส่วนการเตบิโตในปี	2565	นัน้	
เป็นผลมาจาการเพ่ิมตวัจากจ�านวนนกัเรยีน	และเพ่ิม
ขึน้ของรายไดจ้ากคา่อาหารกลางวนั	รายไดก้จิกรรม
หลังเลิกเรียนและรายได้ทัศนศึกษา	 เนื่องจาก
โรงเรียนกลับเข้าสู่การด�าเนินการเรียนการสอนที่
โรงเรียน	 (On-Site)	อกีทัง้ทางโรงเรยีนมกีารปรบั
ขึน้คา่ธรรมเนยีมทางการศึกษาในปีการศึกษา	2565-
2566	ใหส้อดคลอ้งกบัอตุสาหกรรมและการปรบัขึน้
ผลตอบแทนให้กับบุคคลกรทางการศึกษาและ
พนกังาน	อัตราค่าบรกิารการศึกษาเฉลีย่ตอ่คนตอ่ปี
เท่ากับ	0.40	ลา้นบาทในปี	2563,	0.42	ลา้นบาท	ในปี	
2564	และ	0.49	ลา้นบาท	 ในปี	 2565	และจ�านวน

นกัเรยีนของโรงเรยีนทีบ่รษัิทฯ	เป็นผูไ้ดร้บัใบอนญุาต	
ณ	ส้ินปี	2563-2565	มจี�านวนนักเรยีนเทา่กบั	2,462	
คน	2,253	คน	และ	2,862	คนตามล�าดบั	หรอืคดิเป็น
อตัราการลดลงเทา่กบัรอ้ยละ	8.49	และ	อตัราการ
เตบิโตเทา่กบัรอ้ยละ	27.03	ตามล�าดบั	
 1.2)	รายไดค้า่สมคัรเรยีนและคา่แรกเขา้
รายได้ค่าสมัครเรียนและค่าแรกเข้าเป็นรายได้จาก 
คา่ใบสมคัร	คา่สอบวดัระดบั	และคา่ธรรมเนยีมแรก
เขา้ของนกัเรยีนทีส่มคัรเรยีนทีโ่รงเรยีนทีบ่รษัิทฯ	เป็น
ผูไ้ดร้บัใบอนญุาตโดยตรง	ซึง่คา่ใบสมคัร	คา่สอบวดั
ระดบัจะแปรผนัตามจ�านวนนกัเรยีนทีเ่ขา้ใหมใ่นแตล่ะ
ปี	ส่วนรายไดค้า่ธรรมเนยีมแรกเขา้จะทยอยรบัรูต้าม
ประมาณการระยะเวลาเรียนของนักเรียนแต่ละ
โรงเรยีน	โดยในปี	2563-2565	กลุม่บรษัิทฯ	มรีาย
ไดค่้าสมคัรเรยีนและคา่แรกเขา้จ�านวน	59.73ลา้นบาท	
56.23	 ล้านบาท	 และ	 61.95	 ล้านบาท	 ซึ่งคิดเป็น
สัดส่วนรอ้ยละ	5.70	รอ้ยละ	5.33	และรอ้ยละ	4.70	
ของรายได้จากการขายและบริการ	 โดยรายได้ค่า
สมคัรเรยีนและคา่แรกลดลงรอ้ยละ	5.86	ในปี	2564	
และเพ่ิมขึน้รอ้ยละ	10.18	ในปี	2565
 (2) รายได้จากการจ�าหน่ายอุปกรณ์ทางการ
ศกึษา
	 รายไดจ้ากการจ�าหนา่ยอปุกรณท์างการศึกษา
เป็นรายได้จากการจ�าหน่าย	 หนังสือเรียน	 และชุด
นกัเรยีนใหแ้กน่กัเรยีนเพ่ิมเตมิ	โดยในปี	2563-2565	
กลุ่มบริษัทฯ	 มีรายได้จากการจ�าหน่ายอุปกรณ์
ทางการศึกษาจ�านวน	7.65	ลา้นบาท	จ�านวน	4.77	
ลา้นบาท	และจ�านวน	8.52	ลา้นบาท	ตามล�าดบั	ซึง่
คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ	0.73	รอ้ยละ	0.45	และรอ้ยละ	
0.64	ของรายไดจ้ากการขายและบรกิาร

 รายไดอ้ืน่
	 ในปี	 2563-2565	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีรายได้อ่ืน
จ�านวน	20.71	ลา้นบาท	จ�านวน	16.38	ลา้นบาท	และ
จ�านวน	20.71	ลา้นบาท	ตามล�าดบั	โดยรายไดอ้ืน่ที่
ส�าคัญได้แก่	 รายได้จากการจ�าหน่ายอาหารและ
เครื่องดื่ม	 ก�าไรจากการเงินลงทุนระยะส้ัน	 และค่า
ธรรมเนยีมบตัรเครดติ	เป็นตน้
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 ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย 
	 ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยหลกัของบรษัิทฯ	 ประกอบดว้ย	 ตน้ทนุทางการศึกษาและบรกิาร	 คา่ใชจ่้ายในการ
บรหิาร	คา่ใชจ้า่ยอืน่	และคา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ	โดยในปี	2563-2565	กลุม่บรษัิทฯ	มตีน้ทนุและคา่ใชจ้า่ยรวม
จ�านวน	917.87	ลา้นบาท	จ�านวน	867.02	ลา้นบาท	และจ�านวน	979.57	ลา้นบาท	ตามล�าดบั	คดิเป็นสัดส่วน
ต่อรายไดร้วมเทา่กบัรอ้ยละ	85.88	รอ้ยละ	80.94	และรอ้ยละ	73.10	ตามล�าดบั	โดยมรีายละเอยีดตอ่ไปนี้	

ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย
ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ
ต้นทนุทางการศึกษาและบรกิาร 	600.64	 	65.44	 	558.42	 64.41 	653.32	 66.69
คา่ใช้จา่ยในการบรหิาร 	290.99 31.70 	278.54	 32.13 	300.97	 30.73
คา่ใช้จา่ยอืน่ 0.15	 	0.02	 4.54 0.52 - -
คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 	26.09	 	2.84	 25.52 2.94 25.28 2.58

รวมตน้ทุนและคา่ใชจ้า่ย 917.87 100.00 867.02 100.00 979.57 100.00
ร้อยละตอ่รายไดร้วม 85.88 80.94 73.10

 1. ตน้ทนุทางการศกึษาและบรกิาร
	 ตน้ทนุทางการศึกษาและบรกิารถือเป็นคา่ใชจ้า่ยหลกัของกลุม่บรษัิทฯ	โดยในปี	2563-2565	กลุม่บรษัิทฯ	
มตีน้ทนุทางการศึกษาและบรกิารจ�านวน	600.64	ลา้นบาท	จ�านวน	558.42	ลา้นบาท	และจ�านวน	653.32	
ลา้นบาท	คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ	65.44	รอ้ยละ	64.41	และรอ้ยละ	66.69	ของคา่ใชจ้า่ยรวมในปี	2563-2565	
ตามล�าดบั	โดยตน้ทนุทางการศึกษาและบรกิารทีส่�าคญัของกลุม่บรษัิทฯ	ไดแ้ก	่ตน้ทนุการจดัการศึกษา	และ
ต้นทนุการบรหิารอาคารและสถานที	่โดยมรีายละเอยีดดงันี้
  ตน้ทนุการจดัการศึกษา
	 	 ตน้ทนุการจดัการศึกษา	เป็นตน้ทนุหลกัของกลุม่บรษัิทฯ	ซึง่ประกอบดว้ย	ตน้ทนุบคุลากรทางการ
ศึกษา	ตน้ทนุการสอนกจิกรรมพิเศษ	ตน้ทนุคา่อปุกรณก์ารศึกษา	และคา่อาหารนกัเรยีน	เป็นตน้	โดยกลุม่
บรษัิทฯ	มตีน้ทนุการจดัการศึกษาจ�านวน	400.01	ลา้นบาท	ในปี	2563	จ�านวน	378.63	ลา้นบาท	ในปี	2564	
และจ�านวน	448.72	ลา้นบาท	ในปี	2565	คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ	66.60	รอ้ยละ	67.81	และรอ้ยละ	68.68	
ของตน้ทนุทางการศึกษาและบรกิารในปี	2563-2565	ตามล�าดบั	โดยกวา่รอ้ยละ	70	ของตน้ทนุการจดัการ
ศึกษานัน้เป็นตน้ทนุบคุลากรทางการศึกษา	 โดยสัดส่วนต้นทนุการจดัการศึกษาตอ่รายไดจ้ากการขายและ
บรกิารของกลุม่บรษัิทฯ	ลดลงอยา่งตอ่เนือ่งจากรอ้ยละ	38.16	ในปี	2563	เป็นรอ้ยละ	35.89	ในปี	2564	
และอยูท่ีร่อ้ยละ	 34.01	 ในปี	 2565	 จากการทีก่ลุม่บรษัิทฯ	 ใหค้วามส�าคญัในการบรหิารตน้ทนุการจดัการ
ศึกษาใหม้ปีระสิทธภิาพมากขึน้
  ตน้ทนุการบรหิารอาคารและสถานที่
	 	 ตน้ทนุการบรหิารอาคารและสถานทีท่ีส่�าคญั	ไดแ้ก	่ตน้ทนุคา่เส่ือมราคา	ตน้ทนุคา่เชา่	คา่ซอ่มบ�ารงุ
อาคารและคา่สาธารณปูโภค	เป็นตน้	โดยกลุม่บรษัิทฯ	มตีน้ทนุการบรหิารอาคารและสถานทีจ่�านวน	200.63	
ลา้นบาท	ในปี	2563	จ�านวน	179.78	ลา้นบาท	ในปี	2564	และจ�านวน	204.60	ลา้นบาท	ในปี	2565	คดิเป็น
สัดส่วนรอ้ยละ	33.40	รอ้ยละ	32.19	และรอ้ยละ	31.32	ของตน้ทนุทางการศึกษาและบรกิารในปี	2563-2565	
ตามล�าดบั	 โดยตน้ทนุการบรหิารอาคารและสถานทีข่องบรษัิทฯ	ทีส่�าคญั	 ไดแ้ก	่ตน้ทนุคา่เส่ือมราคา	 โดย
บรษัิทฯ	มตีน้ทนุคา่เส่ือมราคาในปี	2563-2565	จ�านวน	 155.19	ลา้นบาท	จ�านวน	 149.00	ลา้นบาท	และ
จ�านวน	 159.45	ลา้นบาทตามล�าดบั	ซึง่ลดลงรอ้ยละ	3.99	และเพ่ิมขึน้รอ้ยละ	 7.01	จากปีกอ่นหนา้	ทัง้นี้	
เนือ่งจากมาตรฐานการรายการทางเงนิฉบบัที	่16	(TFRS	16)	เรือ่งสัญญาเชา่	ตัง้แตว่นัที	่1	มกราคม	2563	
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บริษัทฯ	 จะต้องรับรู้สัญญาเช่าที่มีระยะเวลาในการ
เชา่มากกวา่	 12	 เดอืน	 เป็น	 “สินทรพัยสิ์ทธกิารใช”้	
และ	“หนีสิ้นสัญญาเชา่”	โดยสินทรพัยสิ์ทธกิารใช	้จะ
ถูกตัดค่าเส่ือมราคาตามระยะเวลาของสัญญาเช่า
ดว้ยวธิเีส้นตรง	จงึท�าใหบ้รษัิทมตีน้ทนุคา่เส่ือมราคา
เพ่ิมสูงขึ้นในปี	 2563	 บริษัทฯ	 มีต้นทุนการบริหาร
อาคารและสถานท่ีต่อรายได้จากการขายและบริการ
ของกลุม่บรษัิทฯ	เทา่กบัรอ้ยละ	19.14	รอ้ยละ	17.04	
และร้อยละ	15.51	ตามล�าดบั
	 ทัง้นี	้ จากผลกระทบของตน้ทนุทีก่ลา่วขา้งตน้
ท�าให้ในปี	 2563-2565	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีก�าไรขั้นต้น
จ�านวน	447.49	ลา้นบาท	จ�านวน	496.44	ลา้นบาท	
และจ�านวน	665.94	ลา้นบาท	คดิเป็นอตัราก�าไรขัน้
ต้นเทา่กบัรอ้ยละ	42.69	รอ้ยละ	47.06	และรอ้ยละ	
50.48	ตามล�าดบั	
 2. คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร
	 กลุ่มบริษัทฯ	 มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร	 ในปี	
2563-2565	 จ�านวน	 290.99	 ล้านบาท	 จ�านวน	
278.54	ลา้นบาท	และจ�านวน	300.97	ลา้นบาท	ซึง่
คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ	27.22	รอ้ยละ	26.00	และรอ้ย
ละ	22.46	ของรายไดร้วมตามล�าดบั	โดยคา่ใชจ้า่ยใน
การบริหารของบริษัทฯ	 ที่ส�าคัญ	 ได้แก่	 ค่าใช้จ่าย
เกีย่วกบัพนักงาน	ซึง่มจี�านวน	200.73	ลา้นบาท	ในปี	
2563	จ�านวน	202.32	ลา้นบาท	 ในปี	2564	 	และ
จ�านวน	221.59	ลา้นบาท	ในปี	2565	คดิเป็นสัดส่วน
ร้อยละ	68.98	รอ้ยละ	72.71	และรอ้ยละ	73.63	ของ
ค่าใชจ้า่ยในการบรหิารรวม	 ในปี	 2563-2565	ตาม
ล�าดบั	 โดยในปี	 2563	 กลุม่บรษัิทฯ	 ไดท้�าการรบัรู้
ขาดทนุทีย่งัไม่เกิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูคา่เงนิ
ลงทุนในตราสารหนี้-หุ้นกู้	 ซึ่งออกโดยบริษัทแห่ง
หนึง่	ซึง่ท�าใหก้ลุม่บรษัิทฯ	รบัรูข้าดทนุทีย่งัไมไ่ดเ้กดิ
ขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนดังกล่าง
จ�านวน	15.25	ลา้นบาท	นอกเหนอืจากคา่ใชจ้า่ยเกีย่ว
กบัพนกังาน	และทีก่ารรับรู้ขาดทุนทีย่งัไมเ่กดิขึน้	ดงั
กล่าวข้างต้นแล้ว	 ส่วนที่เหลือจะเป็นค่าธรรมเนียม
วชิาชพี	เชน่	คา่ทีป่รกึษาและคา่สอบบญัช	ีคา่เชา่	และ
ค่าเส่ือมราคา	 เป็นต้น	 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้าง
คงที	่	

 3. คา่ใชจ้า่ยอืน่
	 ค่าใช้จ่ายอื่นของบริษัทฯ	 คือค่าตัดจ�าหน่าย
สินทรพัยถ์าวร	ซึง่บรษัิทฯ	มคีา่ใชจ้า่ยดงักลา่วเป็น
จ�านวน	0.15	ลา้นบาท	ในปี	2563	และจ�านวน	4.54	
ลา้นบาท	ในปี	2564	ซึง่คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ	0.01	
และรอ้ยละ	0.42	ของรายไดร้วมตามล�าดบั	
 4. คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ
	 ในปี	2563-2565	บรษัิทฯ	มคีา่ใชจ้า่ยทางการ
เงนิจ�านวน	26.09	ลา้นบาท	จ�านวน	25.52	ลา้นบาท	
และจ�านวน	25.28	ลา้นบาท	ซึง่คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ
ของกลุม่บรษัิทฯ	ทีส่�าคญัคอื	คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ
ทีเ่กดิจากคา่ธรรมเนยีมจากสถาบนัการเงนิ	ส�าหรบั
ปี	2563-2565	รวมจ�านวน	2.09	ลา้นบาท	จ�านวน	
1.89	ลา้นบาท	และจ�านวน	2.54	ลา้นบาทตามล�าดบั	
และดอกเบี้ยจากหน้ีสินตามสัญญาเช่า	 ส�าหรับปี	
2563-2565	 รวมจ�านวน	 23.62	 ลา้นบาท	 จ�านวน	
23.37	ลา้นบาท	และจ�านวน	22.48	ลา้นบาทตามล�าดบั	
เนื่องจากมาตรฐานการรายการทางเงินฉบับที่	 16	
(TFRS	16)	เรือ่งสัญญาเชา่	ตัง้แตว่นัที	่1	มกราคม	
2563	บรษัิทฯ	จะตอ้งรบัรูสั้ญญาเชา่ทีม่รีะยะเวลาใน
การเชา่มากกวา่	12	เดอืน	เป็น	“สินทรพัยสิ์ทธกิาร
ใช”้	และ	“หนีสิ้นสัญญาเชา่”	โดยหนีสิ้นตามสัญญา
เช่าจะเพ่ิมขึ้นโดยสะท้อนดอกเบี้ยจากหนี้สินตาม
สัญญาเช่า	 จึงเป็นผลให้ค่าใช้จ่ายทางการเงินของ	
บรษัิทฯ	เพ่ิมสูงขึน้ในปี	2563,	2564	และ	2565
  ส่วนแบง่ก�าไร (ขาดทนุ) จากเงนิลงทนุ
	 	 บรษัิทฯ	รบัรูส่้วนแบง่ก�าไร	(ขาดทนุ)	ตาม
วิธีส่วนได้เสีย	 จากเงินลงทุนในบริษัท	 เอสไอเอสบ	ี
สิร	ิจ�ากดั(“SISB-SIRI”)	ซึง่เป็นกจิการรว่มคา้	(Joint	
Venture)	ระหวา่งบรษัิทฯ	กบักลุ่มผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นนกั
ธรุกจิในจงัหวดัเชยีงใหม	่ซึง่เริม่จดัตัง้ขึน้ในวนัที	่ 11	
มกราคม	 2559	 โดยแตล่ะฝ่ายถอืหุน้ใน	 SISB-SIRI	
ในสัดส่วนรอ้ยละ	50	ปัจจบุนั	SISB-SIRI	ประกอบ
ธรุกิจเป็นผูถ้อืใบอนญุาตโรงเรยีนนานาชาตสิิงคโปร์
เชยีงใหม	่ซึง่เริม่เปิดใหบ้รกิารการเรยีนการสอนในปี	
2560
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	 	 ทั้งนี้	 ในปี	 2563-2565	 งบการเงินของ
บรษัิท	เอสไอเอสบ	ีสิร	ิจ�ากดั	ทีร่วมผลประกอบการ
ของโรงเรยีนนานาชาตสิิงคโปร	์ เชยีงใหมม่ผีลก�าไร	
1.23	 ลา้นบาท,	 1.47	 ลา้นบาท	 และ	 10.71	 ลา้นบาท	
ตามล�าดับ	 กลุ่มบริษัทฯ	 จึงรับรู้ส่วนแบ่งก�าไรจาก
เงนิลงทนุจ�านวน	0.61	ลา้นบาท,	จ�านวน	0.74	ลา้น
บาท	และ	5.36	ลา้นบาท	ตามล�าดบั
  ก�าไรสุทธิ
	 	 จากผลการด�าเนินงานที่กล่าวมาข้างต้น	
ท�าใหใ้นปี	2563-2565	กลุม่บรษัิทฯ	มผีลก�าไรสุทธิ
จ�านวน	159.93	ลา้นบาท	จ�านวน	208.75	ลา้นบาท	
และจ�านวน	369.28	ลา้นบาทตามล�าดบั	ซึง่คดิเป็น
อัตราก�าไรสุทธิร้อยละ	 14.96	 ร้อยละ	 19.49	 และ 
รอ้ยละ	 27.56	 ตามล�าดบั	 ทัง้นีอ้ตัราก�าไรสุทธใินปี	
2565	เพ่ิมขึน้จากการเพ่ิมขึน้ของรายได	้ประกอบกบั
ก�าไรขัน้ตน้ทีเ่พ่ิมขึน้	
 
 ฐานะทางการเงนิ
 (ก) สินทรพัย์
	 ณ	ส้ินปี	2563-2565	กลุม่บรษัิทฯ	มสิีนทรพัย์
รวมจ�านวน	3,166.15	ลา้นบาท	จ�านวน	3,333.70	ลา้น
บาท	และจ�านวน	3,914.46	ลา้นบาท	ตามล�าดบั	ซึง่
สินทรพัยท์ีส่�าคญัของบรษัิทฯ	 ไดแ้ก	่ ทีด่นิ	 อาคาร
และอปุกรณ	์ลกูหนีก้ารคา้	และสินคา้คงเหลอื	 โดย	
ณ	 ส้ินปี	 2564	 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ที่
ส�าคัญดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ	
59.97	รอ้ยละ	2.09	และรอ้ยละ	0.24	ตามล�าดบั	และ	
ณ	 ส้ินปี	 2565	 สัดส่วนของรายการสินทรัพย์ที่
ส�าคัญดังกล่าวต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ	
63.70	รอ้ยละ	2.39	และรอ้ยละ	0.19	ตามล�าดบั	ทัง้นี้
รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ส�าคัญของบริษัทฯ	
สามารถสรปุไดด้งันี้
  ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์
	 	 ทีด่นิ	อาคารและอปุกรณเ์ป็นสินทรพัยห์ลกั
ของบรษัิทฯ	โดย	ณ	ส้ินปี	2563-2565	บรษัิทฯ	มี
ทีด่นิ	อาคารและอปุกรณจ์�านวน	1,556.40	ลา้นบาท	
จ�านวน	1,999.41	ลา้นบาท	และจ�านวน	2,493.35	ลา้น
บาท	 ตามล�าดับ	 คิดเป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์รวม
เทา่กับรอ้ยละ	49.16	รอ้ยละ	59.97	และรอ้ยละ	63.70	
ตามล�าดบั	

	 	 ในปี	2563-2565	กลุม่บรษัิทฯ	ลงทนุในทีด่นิ	
อา	คารและอปุกรณ	์เพ่ิมขึน้จ�านวน	285.23	ลา้นบาท	
571.93			ลา้นบาท	และ	625.33	ลา้นบาท	ตามล�าดบั	
	 	 ในปี	 2563	 บริษัทฯ	 ได้เริ่มด�าเนินการ
กอ่สรา้งอาคารระดบัมธัยมศึกษาแหง่ใหม่ทีโ่รงเรยีน
นานาชาตสิิงคโปรธ์นบรุ	ีนอกจากนี	้บรษัิทฯ	 ไดจ้ดั
ซื้อที่ดินในเขตจังหวัดนนทบุรี	 เพ่ือเป็นที่ตั้งของ
โรงเรยีนนานาชาตแิหง่ที	่5	ของกลุม่บรษัิทฯ
	 	 ในปี	 2564	 บริษัทฯ	 ได้เริ่มการก่อสร้าง
โรงเรยีนนานาชาติแหง่ที	่5	ของกลุม่บรษัิท	ในจงัหวัด
นนทบรุแีละมกีารปรบัปรงุอาคารเรยีน	ส�าหรบัระดบั
เนอสเซอรี่-อนุบาลของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์
กรุงเทพ	 นอกจากน้ีบริษัทฯ	 ได้จัดซื้อที่ดินในเขต
จงัหวดัระยอง	 เพือเป็นทีต่ัง้ของโรงเรยีนนานาชาติ
แหง่ที	่6	ของกลุม่บรษัิทฯ
	 	 ในปี	 2565	 บริษัทฯ	 ด�าเนินการก่อสร้าง
อาคารระดบัมธัยมศึกษาแหง่ใหมท่ีโ่รงเรยีนนานาชาติ
สิงคโปร์ธนบุรี	 แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ	์
2565	นอกจากนีบ้รษัิทฯ	ไดเ้ริม่การกอ่สรา้งโรงเรยีน
นานาชาตแิหง่ที	่6	ของกลุม่บรษัิท	บรษัิท	ในจงัหวดั
ระยอง
	 	 บริษัทฯ	 มีค่าเส่ือมราคาจากอาคารและ
อปุกรณ	์จ�านวน	131.13	ลา้นบาทในปี	2563	จ�านวน	
128.38	ลา้นบาทในปี	2564	และจ�านวน	135.29	ลา้น
บาทในปี	2565
  ลกูหนีก้ารคา้ 
	 	 บริษัทฯ	 มีลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อผล
ขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้	จ�านวน	84.59	
ลา้นบาท	ณ	ส้ินปี	2563	และจ�านวน	73.70	ลา้นบาท	
ณ	ส้ินปี	2564	และจ�านวน	100.18	ลา้นบาท	ณ	ส้ิน
ปี	2565	คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ	2.67	รอ้ยละ	2.21	และ
รอ้ยละ	 2.56	ของสินทรพัยร์วมตามล�าดบั	บรษัิทฯ	
มีนโยบายการให้ระยะเวลาช�าระหนี้	 (Credit	 Term)	
ประมาณ	 2	 สัปดาห์	 โดย	ณ	 ส้ินปี	 2563-2565	
บรษัิทฯ	มรีะยะเวลาในการเกบ็หนีเ้ฉลีย่เทา่กบั	24.32	
วนั	27.13	วนั	และ	23.88	วนั	ตามล�าดบั	



62  x   การประกอบธรุกิจและผลดำาเนินงาน

ระยะเวลาคา้งช�าระ
ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2565

ล้านบาท ลา้นบาท ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ
ยงัไมถ่งึก�าหนดช�าระ 3.65 4.31 4.83 6.56 12.28 12.26
คา้งช�าระ :
ไมเ่กนิ	3	เดือน
3-6	เดอืน
6-12	เดอืน
มากกวา่	12	เดือน

76.14
0.91
3.72
0.16

90.02
1.07
4.40
0.19

65.08
2.27
0.99
0.53

88.30
3.08
1.34
0.72

83.13
2.79
1.91
0.07

82.98
2.78
1.91
0.07

รวมลกูหนีก้ารคา้ 84.59 100.00 73.70 100.00 100.18 100.00

หกั	 คา่เผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่
จะเกดิขึน้

(8.59) (10.15) (4.49) (6.10) (7.32) (7.31)

รวมลกูหนีก้ารคา้-สุทธิ 76.00 69.21 92.86

	 	 ลกูหนีก้ารคา้ส่วนใหญข่องกลุม่บรษัิทฯ	เป็นลกูหนีท้ีค่า้งช�าระไมเ่กนิ	3	เดอืน	โดย	ณ	ส้ินปี	2563-
2565	กลุม่บรษัิทฯ	มลีกูหนีท้ีค่า้งช�าระไมเ่กนิ	3	 เดอืน	คดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ	94.33	รอ้ยละ	94.86	และ 
ร้อยละ	95.24	ของยอดลกูหนีก้ารคา้กอ่นหกัคา่เผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตามล�าดบั
	 กลุม่บรษัิทฯ	มกีารก�าหนดนโยบายการตัง้คา่เผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้	ตามขอ้ก�าหนด
ของมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที	่9	เรือ่ง	เครือ่งมอืทางการเงนิ	โดยใชว้ธิกีารอยา่งงา่ยในการ
ค�านวณผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ส�าหรบัลกูหนีก้ารคา้	ดงันัน้	ทกุวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน	
กลุม่บรษัิทจงึไมม่กีารตดิตามการเปลีย่นแปลงของความเส่ียงทางดา้นเครดติ	 แตจ่ะรบัรูค้า่เผือ่ผลขาดทนุ
จากผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ตลอดอายขุองลกูหนีก้ารคา้	 โดยอา้งองิจากขอ้มลูผลขาดทนุ
ด้านเครดติจากประสบการณใ์นอดตี	ปรบัปรงุดว้ยขอ้มลูการคาดการณไ์ปในอนาคตเกีย่วกบัลกูหนีน้ัน้และ
สภาพแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกจิ
	 	 ณ	ส้ินปี	2563-2565	กลุม่บรษัิทฯ	มกีารตัง้คา่เผือ่ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้	จ�านวน	
8.59	ลา้นบาท	4.49	ลา้นบาท	และ	7.32	ลา้นบาท	ตามล�าดบั

  สินคา้คงเหลอื
 

ณ 31 ธ.ค. 2563 ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2565
ล้านบาท ลา้นบาท ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

สินคา้คงเหลอื 8.90 100.00 10.30 100.00 10.68 100.00
หกั	:	ค่าเผือ่มลูคา่สินค้าคงเหลอื (1.95) (21.95) (2.34) (22.70) (3.37) (31.52)
สินคา้คงเหลอื – สุทธิ 6.95 7.96 7.31

	 	 ณ	ส้ินปี	2563-2565	กลุม่บริษัทฯ	มสิีนคา้คงเหลอืกอ่นหกัคา่เผือ่มลูคา่สินคา้คงเหลือจ�านวน	8.90	
ลา้นบาท	จ�านวน	10.30	ลา้นบาท	และจ�านวน	10.68	ลา้นบาท	ตามล�าดบั	สินคา้คงเหลอืของบรษัิทฯ	ไดแ้ก่	
หนงัสือเรยีน	และชดุนกัเรยีน	เป็นตน้
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	 	 กลุม่บรษัิทฯ	เริม่มนีโยบายพิจารณาตัง้คา่เผือ่การลดลงของมลูคา่สินคา้คงเหลอืในปี	2559	โดย
พิจารณาการหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ	 โดยหากสินค้าใดที่ไม่มีการหมุนเวียนภายใน	 2	 ปี	 หรือช�ารุด	
บริษัทฯ	จะตัง้คา่เผือ่มลูคา่สินคา้คงเหลอืทัง้จ�านวน	โดยในปี	2563-2565	กลุม่บรษัิทฯ	มกีารตัง้คา่เผือ่มลูคา่
สินคา้คงเหลอืจ�านวน	1.95	ลา้นบาท	จ�านวน	2.34	ลา้นบาท	และจ�านวน	3.37	ลา้นบาท	ซึง่คดิเป็นสัดส่วน
ร้อยละ	21.95	รอ้ยละ	22.70	และรอ้ยละ	31.52	ของมลูคา่สินคา้คงเหลอื	ณ	ส้ินปี	2563-2565	ตามล�าดบั

 (ข) สภาพคลอ่ง
  กระแสเงนิสด
	 	 ในปี	2563-2565	กลุม่บรษัิทฯ	มกีระแสเงนิสดจากการด�าเนนิงานจ�านวน	347.67	ลา้นบาท	จ�านวน	
428.71	ลา้นบาท	และจ�านวน	700.30	ลา้นบาท	ตามล�าดบั	ส�าหรบัปี	2564	กลุม่บรษัิทฯ	มกีระแสเงนิสด
จากการด�าเนินงานเพ่ิมขึ้นจากปี	 2563	 เนื่องจากก�าไรก่อนภาษีและค่าเส่ือมราคาท่ีเพ่ิมขึ้น	 และเงิน
ทนุหมนุเวยีนสุทธเิพ่ิมขึน้เลก็นอ้ย	ส�าหรบัปี	2565	กลุม่บรษัิทฯ	มกีระแสเงนิสดจากการด�าเนนิงานเพ่ิมขึน้
จากปี	2564	เนือ่งจากก�าไรกอ่นภาษีและคา่เส่ือมราคาทีเ่พ่ิมขึน้	และรายไดร้อการรบัรูท้ีเ่พ่ิมขึน้จากการทีม่ี
นกัเรยีนใหมเ่พ่ิมขึน้ในปี	2565
	 	 กระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุของกลุม่บรษัิทฯ	 มมีจี�านวน	 591.15	 ลา้นบาทในปี	 2564	
และจ�านวน	451.52	ลา้นบาทในปี	2565	และกระแสเงนิสดสุทธจิากกิจกรรมลงทนุของกลุม่บรษัิทฯ	มจี�านวน	
30.03	ลา้นบาทในปี	2563	 โดยในปี	2563	กลุม่บรษัิทฯ	มเีงนิสดจา่ยเพ่ือซือ้ทีด่นิ	อาคาร	อปุกรณ	์และ
สินทรพัยไ์มม่ตีวัตนรวมจ�านวน	288.92	ลา้นบาท	เงนิสดรบัจากการจ�าหนา่ยอปุกรณจ์�านวน	0.19	ลา้นบาท	
เงนิสดรบัสุทธจิากการซือ้-ขายเครือ่งมอืทางการเงนิจ�านวน	 309.30	 ลา้นบาท	 และมดีอกเบีย้รบัจ�านวน	
9.46	ลา้นบาท	ส�าหรบัปี	2564	กลุม่บรษัิทฯ	มเีงนิสดจา่ยเพ่ือซือ้ทีด่นิ	อาคาร	อปุกรณ	์และสินทรพัยไ์มม่ี
ตัวตนรวมจ�านวน	573.19	ลา้นบาท	เงนิสดรบัจากการจ�าหนา่ยอปุกรณจ์�านวน	0.92	ลา้นบาท	เงนิสดจา่ย
สุทธจิากการซือ้-ขายเครือ่งมอืทางการเงนิจ�านวน	23.02	ลา้นบาท	และมดีอกเบีย้รบัจ�านวน	4.14	ลา้นบาท	
และส�าหรบัปี	 2565	กลุม่บรษัิทฯ	มเีงนิสดจา่ยเพ่ือซือ้ทีด่นิ	 อาคาร	อปุกรณ	์และสินทรพัยไ์มม่ตีวัตนรวม
จ�านวน	529.44	ลา้นบาท	เงนิสดรบัจากการจ�าหนา่ยอปุกรณจ์�านวน	0.71	ลา้นบาท	เงนิสดจา่ยสุทธจิาก
การซือ้-ขายเครือ่งมอืทางการเงนิจ�านวน	72.97	ลา้นบาท	และมดีอกเบีย้รบัจ�านวน	4.24	ลา้นบาท
	 	 บริษัทฯ	 มีกระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินในปี	 2563	 บริษัทฯ	 มีกระแสเงินสดใช้ไปใน
กจิกรรมจัดหาเงนิจ�านวน	126.93	ลา้นบาท	โดยบรษัิทมกีารช�าระคนืเงนิตน้ของหนีสิ้นตามสัญญาเชา่จ�านวน	
32.93	ลา้นบาท	และมเีงนิปันผลจา่ยจ�านวน	94.00	ลา้นบาท	ส�าหรบัปี	2564	บรษัิทฯ	มกีระแสเงนิสดใชไ้ป
ในกจิกรรมจดัหาเงนิจ�านวน	 104.22	 ลา้นบาท	 โดยบรษัิทมกีารช�าระคนืเงนิตน้ของหนีสิ้นตามสัญญาเชา่
จ�านวน	32.78	ลา้นบาท	และมเีงนิปันผลจา่ยจ�านวน	71.44	ลา้นบาทและส�าหรบัปี	2565	บรษัิทฯ	มกีระแส
เงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมจดัหาเงนิจ�านวน	 129.87	 ลา้นบาท	 โดยบรษัิทมกีารช�าระคนืเงนิตน้ของหนีสิ้นตาม
สัญญาเชา่จ�านวน	35.87	ลา้นบาท	และมเีงนิปันผลจา่ยจ�านวน	94.00	ลา้นบาท

(หนว่ย : ล้านบาท) ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
เงนิสดสุทธจิาก	(ใชไ้ปใน)	กจิกรรมด�าเนนิงาน 347.67 428.71 700.30
เงนิสดสุทธจิาก	(ใชไ้ปใน)	กจิกรรมลงทนุ 30.03 (591.15) (451.52)
เงนิสดสุทธไิด้มาจาก	(ใชไ้ปใน)	กจิกรรมจดัหาเงนิ (126.93) (104.22) (129.87)
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพ่ิมขึน้	(ลดลง)	สุทธิ 250.78 (266.66) 118.91
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  อตัราส่วนสภาพคลอ่ง
	 	 ณ	ส้ินปี	2563-2565	กลุม่บรษัิทฯ	มอีตัราส่วนสภาพคลอ่งเทา่กบั	1.75	เทา่	1.36	เทา่	และ	1.08	
เทา่	ตามล�าดบั	และมอีตัราส่วนสภาพคลอ่งหมนุเรว็เทา่กบั	1.73	เทา่	1.31	เทา่	และ	1.05	เทา่	ตามล�าดบั	โดย
สินทรพัย์หมุนเวียนของกลุ่มบรษัิทฯ	ส่วนใหญเ่ป็นเงนิสดและรายการเทียบเทา่เงนิสด	สินทรพัย์ทางการเงนิ
หมนุเวยีนอืน่	และลกูหนีก้ารคา้	และส�าหรบัหนีสิ้นหมุนเวยีนของกลุม่บรษัิทฯ	ส่วนใหญไ่ดแ้กร่ายไดร้อการรบั
รู้ทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี	เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่	ทัง้นี	้หากไมร่วมรายไดร้อการรบัรูท้ีถ่งึก�าหนด
ช�าระภายในหนึง่ปี	กลุม่บรษัิทฯ	จะมอีตัราส่วนสภาพคลอ่งเทา่กบั	10.14	เทา่	6.27	เทา่	และ	4.77	เทา่	ตาม
ล�าดับ	และมอีตัราส่วนสภาพคลอ่งหมนุเรว็เทา่กบั	10.02	เทา่	6.06	เทา่	และ	4.65	เทา่	ตามล�าดบั
เมือ่พิจารณา	Cash	Cycle	ของกลุม่บรษัิทฯ	จะเหน็วา่	Cash	Cycle	ในปี	2565	ซึง่เทา่กบั	24.60	วนั	ลด
ลงจาก	Cash	Cycle	ในปี	2563	และปี	2564	ซึง่เทา่กบั	26.41	วนั	และ	28.31	วนั	สาเหตหุลกัเกดิจากระยะ
เวลาการเกบ็หนีเ้ฉลีย่ทีล่ดลงจาก	24.32	วนั	ในปี	2563	เป็น	27.13	วนั	ในปี	2564	และเป็น	23.88	วนั	ในปี	
2565	 หากพิจารณาจากระยะเวลาคา้งช�าระยงัอยูใ่นเกณฑป์กต	ิ ซึง่ลกูหนีส่้วนใหญย่งัอยูใ่นระยะเวลาคา้ง
ช�าระไมเ่กนิ	3	เดอืน	ในขณะทีร่ะยะเวลาช�าระหนีเ้ฉลีย่ในปี	2563-2565	เทา่กบั	3.56	วนั	5.02	วนั	และ	5.06	
วนั	ตามล�าดบั	และมรีะยะเวลาขายสินคา้เฉลีย่เทา่กบั	5.65	วนั	6.19	วนั	และ	5.78	วนั	ตามล�าดบั		
 

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
อตัราส่วนสภาพคลอ่ง	(เทา่) 1.75 1.36 1.08

อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมนุเรว็	(เทา่) 1.73 1.31 1.05

ระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลีย่	(วนั) 24.32 27.13 23.88

ระยะเวลาช�าระหนี	้(วนั) 3.56 5.02 5.06

ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีย่	(วนั) 5.65 6.19 5.78

Cash	Cycle	(วนั) 26.41 28.31 24.60

   
  (ค)  แหลง่ทีม่าของเงนิทนุ
   หนีสิ้น
	 	 	 ณ	ส้ินปี	2563-2565	กลุม่บรษัิทฯ	มหีนีสิ้นรวมจ�านวน	1,288.99	ลา้นบาท	จ�านวน	1,319.23	
ลา้นบาท	และจ�านวน	1,624.71	ลา้นบาท	ตามล�าดบั	ซึง่หากพิจารณา	ณ	ส้ินปี	2563	หนีสิ้นทีส่�าคญัของ
กลุม่บรษัิทฯ	ประกอบไปดว้ยรายไดร้อการรบัรู้	หนีสิ้นตามสัญญาเชา่	และเงนิมดัจ�าค่าเลา่เรยีนคดิเป็นสัดส่วน
ร้อยละ	50.43	รอ้ยละ	34.03	และรอ้ยละ	5.99	ของหนีสิ้นรวมตามล�าดบั	และณ	ส้ินปี	2564	หนีสิ้นทีส่�าคญั
ของกลุม่บรษัิทฯ	ประกอบไปดว้ยรายไดร้อการรบัรู	้หนีสิ้นตามสัญญาเชา่	และเงนิมดัจ�าคา่เลา่เรยีนคดิเป็น
สัดส่วนรอ้ยละ	47.81	รอ้ยละ	34.67	และรอ้ยละ	5.81	ของหนีสิ้นรวมตามล�าดบั	อยา่งไรกต็าม	ณ	 ส้ินปี	
2565	 หนีสิ้นทีส่�าคญัของกลุม่บรษัิทฯ	 ประกอบไปดว้ยรายไดร้อการรบัรู	้ หนีสิ้นตามสัญญาเชา่	 และเงนิ
มดัจ�าคา่เลา่เรยีนคดิเป็นสัดส่วนรอ้ยละ	50.72	รอ้ยละ	28.08	และรอ้ยละ	6.89	ของหนีสิ้นรวมตามล�าดบั
   1.	รายไดร้อการรบัรู้
	 	 	 รายไดร้อการรบัรู	้เป็นรายไดร้บัลว่งหนา้ซึง่เกดิจากการทีโ่รงเรยีนนานาชาตทิีบ่รษัิทฯ	เป็นผูไ้ด้
รบัใบอนุญาตโดยตรงเกบ็คา่ธรรมเนยีมการศึกษาจากผูป้กครองส�าหรบัการเรยีนการสอนทัง้ภาคการศึกษา	
และ/	 หรอื	 ทัง้ปีการศึกษาและจะถกูทยอยรบัรูร้ายไดต้ลอดตามแตล่ะภาคการศึกษา	 ประกอบกบัรายไดค้า่
ธรรมเนียมแรกเข้าซึ่งเรียกเก็บเพ่ือยืนยันสิทธิการเป็นนักเรียน	 ที่จะทยอยรับรู้ตามประมาณการระยะเวลา
เรยีนของนักเรียนแตล่ะโรงเรยีน	โดย	ณ	ส้ินปี	2563-2565	กลุม่บรษัิทฯ	มรีายไดร้อการรบัรูจ้�านวน	650.05	
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ล้านบาท	 จ�านวน	 630.76	 ล้านบาท	 และจ�านวน	
824.10	 ล้านบาท	 ตามล�าดับ	 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน	 
ร้อยละ	50.43	รอ้ยละ	47.81	และรอ้ยละ	50.72	ของ
หนี้สินรวม	 ตามล�าดับ	 ซึ่งรายได้รอการรับรู้จะ
เปลีย่นแปลงตามจ�านวนนกัเรยีนทีเ่ปลีย่นแปลง
   2.	หนีสิ้นตามสัญญาเชา่
	 	 	 มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบั
ที	่16	เรือ่ง	สัญญาเชา่	ไดก้�าหนดหลกัการของการ
รบัรูร้ายการ	การวดัมลูคา่	การแสดงรายการและการ
เปิดเผยขอ้มูลของหนีสิ้นตามสัญญาเชา่	และก�าหนด
ให้กลุ่มบริษัทฯ	 รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าส�าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมี
ระยะเวลาในการเช่ามากกว่า	 12	 เดือน	 เว้นแต่
สินทรพัยอ์า้งองินัน้มมีลูค่าต�า่	หนีสิ้นตามสัญญาเชา่
จะรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินที่ต้องจ่าย
ตามสัญญาเชา่ตลอดระยะเวลาของสัญญาเชา่	คดิ
ลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า	 โดย
มลูคา่ตามบญัชขีองหนีสิ้นตามสัญญาเชา่จะเพ่ิมขึน้
โดยสะทอ้นดอกเบีย้จากหนีสิ้นตามสัญญาเชา่และลด
ลงโดยสะท้อนการจ่ายช�าระตามสัญญาเช่าที่จ่าย
ช�าระแลว้	โดย	ณ	ส้ินปี	2563-2565	กลุม่บรษัิทฯ	มี
หนี้สินตามสัญญาเช่าจ�านวน	 438.66	 ล้านบาท	
จ�านวน	457.37	ลา้นบาท	และจ�านวน	456.29	ลา้น
บาท	 ตามล�าดับ	 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 34.03	 
ร้อยละ	 34.67	 และร้อยละ	 28.08	 ของหนี้สินรวม	 
ตามล�าดบั
   3.	เงนิมดัจ�าคา่เลา่เรยีน
	 	 	 เงินมัดจ�าค่าเล่าเรียน	 เป็นเงินประกัน
ส�าหรบัคา่ธรรมเนยีมการศึกษาและค่าเบ็ดเตล็ดอืน่ๆ	
ซึง่โรงเรยีนนานาชาตทิีบ่รษัิทฯ	เป็นผู้ไดร้บัใบอนญุาต
โดยตรงเรยีกเกบ็เมือ่ผูป้กครองยนืยนัการเขา้เรยีน
ของนักเรยีน	โดยโรงเรยีนจะคนืคา่มดัจ�าเมือ่นกัเรยีน
จบการศึกษาหรอืลาออก		โดย	ณ	ส้ินปี	2563-2565	
บรษัิทฯ	มเีงนิมดัจ�าคา่เลา่เรยีนจ�านวน	77.16	ล้านบาท	
จ�านวน	 76.68	 ลา้นบาท	 และจ�านวน	 111.98	 ล้านบาท	

ตามล�าดับ	 ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	 5.99	 ร้อยละ  
5.81	และรอ้ยละ	6.89	ของหนีสิ้นรวม	ตามล�าดบั

  สว่นของผูถ้อืหุน้
	 	 ณ	ส้ินปี	2563	บรษัิทฯ	มส่ีวนของผูถ้อืหุน้
จ�านวน	1,877.16	ลา้นบาท	เพ่ิมขึน้จาก	ณ	ส้ินปี	2562	
จ�านวน	 58.27	 ล้านบาท	 โดยมาจากก�าไรสุทธิของ	
บรษัิทฯ	 จ�านวน	 159.93	 ลา้นบาท	 รายการขาดทนุ
เบด็เสรจ็อืน่	จ�านวน	6.15	ลา้นบาท	ซึง่เกดิจากผล
ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตร์
ประกนัภยั	และส่วนแบง่ขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่จากเงนิ
ลงทุนตามวิ ธี ส่วนได้ เ สีย	 ในขณะที่มีการจ่าย
เงนิปันผลระหวา่งปี	จ�านวน	94.00	ลา้นบาท	และมี
การปรบัปรงุในก�าไรสะสมลดลง	 1.51	 ลา้นบาท	 อนั
เนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชจีาก
การน�ามาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัใหม่มา
ถอืปฏบิตัิ
	 ณ	 ส้ินปี	 2564	 บริษัทฯ	 มีส่วนของผู้ถือหุ้น
จ�านวน	 2,014.47	 ล้านบาท	 เพ่ิมขึ้นจาก	ณ	 ส้ินปี	
2563	จ�านวน	137.31	ลา้นบาท	โดยมาจากก�าไรสุทธิ
ของบรษัิทฯ	 จ�านวน	 208.75	 ลา้นบาท	 ในขณะทีม่ี
การจา่ยเงนิปันผลระหวา่งปี	จ�านวน	71.44	ลา้นบาท	
ณ	 ส้ินปี	 2565	บรษัิทฯ	 มส่ีวนของผูถ้อืหุน้จ�านวน	
2,289.75	 ล้านบาท	 เพ่ิมขึ้นจาก	ณ	 ส้ินปี	 2564	
จ�านวน	275.28	ลา้นบาท	โดยมาจากก�าไรสุทธขิอง	
บรษัิทฯ	จ�านวน	369.28	ลา้นบาท	ในขณะทีม่กีารจา่ย
เงนิปันผลระหวา่งปี	จ�านวน	94.00	ลา้นบาท	
 
  ความเหมาะสมของโครงสรา้งเงนิทนุ
	 	 หลังจากบริษัทฯ	 ได้มีการเสนอขายหุ้น
สามญัเพ่ิมทนุในชว่งปี	2561	บรษัิทฯไดช้�าระคนืเงนิ
กูย้มืทัง้ระยะส้ันและระยะยาวทัง้หมด	จงึท�าใหบ้รษัิทฯ	
มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปี	 2563-
2565	 เทา่กบั	0.69	 เทา่	0.65	 เทา่	และ	0.71	 เทา่	
ตามล�าดบั
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ขอ้พิพาททางกฎหมาย
	 -ไมม่-ี

ขอ้มลูส�าคญัอืน่
	 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธรุกจิเป็นผูร้บัใบอนญุาต	จดัตัง้โรงเรยีนในระบบประเภทโรงเรยีน
นานาชาติ
 พระราชบญัญตัโิรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 แกไ้ขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2554 (“พรบ. โรงเรยีนเอกชน”) 
ประกาศใชเ้มือ่ วนัที ่9 มิถนุายน 2554 1 
	 พรบ.	โรงเรียนเอกชนมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือการก�ากบัดแูลการด�าเนนิงานของโรงเรียนเอกชนไมว่า่จะเป็น
โรงเรยีนในระบบ	 หรอืโรงเรยีนนอกระบบ	 แตไ่มร่วมถงึสถาบนัอดุมศึกษาของเอกชนตามกฎหมายวา่ดว้ย
สถาบันอดุมศึกษาของเอกชน	
	 โรงเรยีนในระบบ	หมายถงึ	 โรงเรยีนทีจ่ดัการศึกษาโดยก�าหนดจดุมุง่หมาย	 วธิกีารศึกษา	หลกัสูตร	
ระยะเวลาของการศึกษา	การวดัและการประเมนิ	ซึง่เป็นเงือ่นไขของการส�าเรจ็การศึกษาทีแ่นน่อน	โรงเรยีน
นานาชาตเิป็นโรงเรยีนในระบบโรงเรยีนเอกชนอยู่ภายใตก้ารก�ากบัดแูลของคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษา
เอกชน	(“คณะกรรมการ”)	พรบ.	โรงเรยีนเอกชนมสีาระส�าคญัเกีย่วกบัโรงเรยีนในระบบพอสรปุไดด้งันี้
  (1)  การจดัตัง้และการขอรบัใบอนญุาต ตาม	พรบ.	โรงเรยีนเอกชน	“การจดัตัง้โรงเรยีนในระบบ”	
ต้องได้รับใบอนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย	 
(“ผู้อนญุาต”)	 โดยผูข้ออนญุาตตอ้งจดัท�าตราสารจดัตัง้	และรายละเอยีดเกีย่วกบักจิการโรงเรยีนในระบบ
แนบไปพรอ้มกบัค�าขอรับใบอนญุาต	การเปลีย่นแปลงรายการในตราสารจดัตัง้	หรอืเปลีย่นแปลงรายละเอยีด
เกี่ยวกับกิจการโรงเรียนในส่วนของหลักสูตร	 วิธีการเรียนการสอน	 การวัดและการประเมินผลการศึกษา 
จะกระท�าไดต้อ่เมือ่ไดร้บัอนญุาตจากผูอ้นญุาต	 ส�าหรบัรายละเอยีดอืน่ๆ	 เกีย่วกบักจิการโรงเรยีนในระบบ
สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยต้องแจ้งให้ผู้อนุญาตทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า	 15	 วัน	 อาทิเช่น	 อัตรา 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นที่โรงเรียนก�าหนด	 ซึ่งถึงแม้ว่ากฎหมายไม่ได้ก�าหนดว่า 
การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ	 แต่จะต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการแสวงหาก�าไรเกนิควร	หรอืเป็นภาระแกป่ระชาชนเกนิสมควร	ซึง่คณะกรรมการมอี�านาจส่ังใหล้ดลง
ตามทีเ่หน็สมควรได ้
  (2)  การโอนใบอนญุาต	 ใบอนญุาตดงักลา่วสามารถโอนใหบ้คุคลอืน่	 หรอืตกทอดแกท่ายาทได้
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการทีค่ณะกรรมการก�าหนด
  (3)  ผู้ขอรับใบอนุญาต	 บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย	 หรือนิติบุคคลซึ่งมีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 
เกนิกวา่กึง่หนึง่ของหุน้ทัง้หมด	 และมจี�านวนผูถ้อืหุน้ไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดมสัีญชาตไิทย	
และผู้ขอรบัใบอนญุาตตอ้งมคีณุสมบตัติามทีก่�าหนดใน	พรบ.	โรงเรยีนเอกชน

5. ข้อมูลทั่วไปเเละข้อมูลส�าคัญอื่น

1	พระราชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน	พ.ศ.	2550	ประกาศใชเ้มือ่วันที	่11	มกราคม	2551	โดยออกแทนพระราชบญัญตัโิรงเรียน
เอกชน	พ.ศ.	2525	ประกาศใช้เมือ่วนัที	่19	สิงหาคม	2525
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	 ผู้อนุญาต	 คือ	 เลขาธิการคณะกรรมการ 
ส่งเสรมิการศึกษาเอกชน	หรอืผู้อ�านวยการส�านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการ 
ส่งเสรมิการศึกษาเอกชนมอบหมาย	หรอืผู้วา่ราชการ
จังหวัดซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการ
ศึกษาเอกชนมอบหมาย
  (4)  ความเปน็นติบิคุคล โรงเรยีนในระบบ
จะถอืเป็นนติบิคุคลแยกตา่งหากจากผูไ้ดร้บัใบอนุญาต
นับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ	
และโรงเรยีนจะตอ้งจดัท�างบการเงนิของโรงเรยีน
  (5)  ผู้แทนของโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล 
ได้แก่	 ผู้รับใบอนุญาต	 (โดยในกรณีของนิติบุคคล	 
ทีเ่ป็นผูร้บัใบอนญุาต	หมายถงึ	ผูแ้ทนนติบิคุคลผูร้บั
ใบอนุญาตตามที่ได้แจ้งไว้ต่อส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสรมิการศึกษาเอกชน)	
  (6)  ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 ได้รับการ 
แต่งตั้งโดยผู้รับใบอนุญาต	 หรือผู้รับใบอนุญาตจะ
ด�ารงต�าแหนง่เป็นผู้อ�านวยการเองก็ได	้โดยเมือ่มีการ
แตง่ตัง้ผูอ้�านวยการแลว้	ผู้รบัใบอนญุาตมหีนา้ทีต่อ้ง
แจง้ใหผู้อ้นญุาตทราบ	ผูอ้�านวยการมหีนา้ทีด่งันี	้(1)	
รับผดิชอบงานดา้นวชิาการ	 (2)	แตง่ตัง้	ถอดถอน	
และควบคมุคร	ูบคุลากรทางการศึกษา	และเจา้หนา้ที่
ของโรงเรยีน	รวมถงึควบคมุปกครองนกัเรยีน	และ	
(3)	 จัดท�าหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล	
การศึกษา	เป็นตน้	
  (7)  ผูจ้ดัการโรงเรยีน	 ไดร้บัการแตง่ตัง้
โดยผู้รับใบอนุญาตหรือผู้รับใบอนุญาตจะด�ารง
ต�าแหน่งเป็นผู้จัดการโรงเรียนเองก็ได้	 ผู้จัดการ
โรงเรียนมีหน้าที่	 (1)	 ดูแลรับผิดชอบงานด้าน 
งบประมาณ	และ	(2)	ดแูลรบัผดิชอบการบรหิารงาน
ทัว่ไป	เป็นตน้	
  (8)  คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน  
ประกอบดว้ย	(ก)	กรรมการโดยต�าแหนง่	ไดแ้ก	่ผูร้บั
ใบอนุญาต	 ผู้จัดการโรงเรียน	 และผู้อ�านวยการ
โรงเรียน	 และ	 (ข)	 กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการโดย
ต�าแหนง่	ไดแ้ก	่ผู้แทนครู	ผู้แทนผู้ปกครอง	และผูท้รง
คุณวุฒิ	 ซึ่งมีจ�านวนและคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ขนาดและประเภทของโรงเรยีนในระบบ	

	 คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนตอ้งจดัใหม้กีาร
ประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งในแต่ละภาคการศึกษา
ปกติ	
	 คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหีนา้ที	่ดงันี	้(1)	
ออกระเบียบ	 ข้อบังคับ	 (2)	 ให้ความเห็นชอบ 
นโยบาย	แผนพัฒนาการศึกษา	การกูย้มืเงนิ	(กรณี
เกินร้อยละ	 25	 ของมูลค่าทรัพย์สินของโรงเรียน)	 
คา่ธรรมเนยีมการศึกษา	(ตอ้งประกาศไวใ้นทีเ่ปิดเผย
ของโรงเรียน)	 รายงานประจ�าปี	 งบประจ�าปี	 การ 
แตง่ตัง้ผูส้อบบญัช	ี (3)	 ใหค้�าแนะน�าการบรหิารและ
การจดัการโรงเรยีน	(4)	ก�ากบัดแูลระบบการประกนั
คณุภาพ	และ	(5)	ตดิตาม	ตรวจสอบ	และประเมนิ
ผลการปฏบิตังิานของผูอ้�านวยการ	เป็นตน้	
  (9)  การจัดสรรผลตอบแทน	 ให้คณะ
กรรมการบริหารโรงเรียนจัดสรรผลตอบแทนที่ 
ได้จากการด�าเนินการของโรงเรียนให้แก่	 ผู้รับ 
ใบอนญุาต	ตามทีเ่หน็สมควร	
  (10) การก�ากับดแูล	พรบ.	โรงเรยีนเอกชน
ก�าหนดให้คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	
ท�าหนา้ทีก่�ากบัดแูลโรงเรยีนในระบบ	อาท	ิหา้มมใิหใ้ช้
สถานที่ของโรงเรียนในการกระท�าผิดกฎหมาย	 
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน	 หรือการ	
อันไม่ควรแก่โรงเรียนในระบบ	 ห้ามหยุดสอนติดต่อ
กันเกิน	 7	 วัน	 อันมิใช่เป็นการหยุดตามปกติของ
โรงเรียน	 การโฆษณาของโรงเรียนในระบบต้องไม	่
เป็นเทจ็หรอืเกนิความจรงิ	เป็นตน้	นอกจากนี	้หาก
มเีหตไุม่ปกตติามทีก่�าหนดไวใ้นกฎหมายหรอืในกรณี
ที่ผู้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้อง
ห้ามตามที่กฎหมายก�าหนดและไม่สามารถแก้ไข	 
ใหถู้กตอ้งภายในเกา้สิบวนันบัแตว่นัท่ีขาดคณุสมบตั	ิ
หรอืมลีกัษณะตอ้งหา้มดงักลา่ว	คณะกรรมการส่งเสรมิ
การศึกษาเอกชนมีอ�านาจออกค�าส่ังให้โรงเรียนใน
ระบบอยู่ในความควบคุมของส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชนหรือส�านักงานเขตพ้ืนที่	
การศึกษาได	้ 	
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  (11)  การเลกิกจิการโรงเรยีน		แบง่เป็น	2	
กรณ	ี ไดแ้ก	่ (1)	 เลกิโดยสมคัรใจและไดร้บัอนญุาต	
และ	(2)	ถกูเพิกถอนใบอนญุาต	โดยคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งผู้ช�าระบัญชีโดยน�า
ความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	 มาใช้
บงัคบัโดยอนโุลม	 ในระหวา่งการช�าระบญัชใีหถ้อืวา่
โรงเรียนในระบบนั้นยังคงตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่
จ�าเป็นในการช�าระบัญชี	 และเมื่อได้ช�าระบัญชีแล้ว	 
ถา้มทีรัพยสิ์นเหลอือยูใ่หค้นืแกผู่ร้บัใบอนญุาต
  (12)  บทก�าหนดโทษทีส่�าคัญ	พรบ.	โรงเรยีน
เอกชน	มบีทก�าหนดโทษตัง้แตป่รบั	จ�าคกุ	หรอืทัง้จ�า
ทั้งปรับ	 ส�าหรับความผิดส�าคัญบางประการ	 อาทิ	
การจดัตัง้โรงเรยีนโดยไมไ่ด้รับใบอนญุาต	การปลอม
เอกสาร	อาท	ิทะเบยีนคร	ูหรอืหลกัฐานการประเมนิ
ผลการศึกษา	 เป็นต้น	 การที่ผู้รับใบอนุญาต	 
ผู้อ�านวยการ	 ผู้จัดการ	 ครู	 หรือบุคลากรทางการ
ศึกษาใชห้รอืยอมใหผู้อ้ืน่ใช้สถานทีข่องโรงเรยีนเพ่ือ
การอันมิชอบด้วยกฎหมาย	 หรือขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	 เป็นต้น	
ส�าหรับการกระท�าความผดิอืน่จากการไมป่ฏิบตัติาม	
พรบ.	โรงเรยีนเอกชน	อาทเิชน่	การจดัการเรยีนการ
สอนแตกต่างจากที่กฎหมายก�าหนด	 หรือเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมแตกต่างจากอัตราที่กฎหมายก�าหนด	
การจดัตัง้สาขาโดยไมไ่ดร้บัอนญุาต	 การไมแ่ตง่ตัง้
ผูอ้�านวยการ	การไม่จดัวางระบบและจดัท�าบญัช	ีการ
ทีผู่รั้บใบอนญุาต	ผูอ้�านวยการ	ผูจ้ดัการ	คร	ูไมท่�า
ตามขอ้ก�าหนด	ฯลฯ	พรบ.	โรงเรยีนเอกชนจะก�าหนด
โทษปรับในอตัราระหวา่ง	10,000	–	100,000	บาท	
โดยแตกตา่งกนัไปตามทีก่ฎหมายก�าหนด
	 นอกจากนี	้กรณทีีผู่ไ้ดร้บัใบอนญุาต	ผูอ้�านวยการ	
ผู้จัดการโรงเรยีน	 คร	ู หรอืบคุลากรทางการศึกษาอืน่	
ไมป่ฏิบัตติามขอ้ก�าหนดของกฎหมาย	พรบ.	 โรงเรียน
เอกชนจะก�าหนดโทษไว้ส�าหรับบุคลากรทางการศึกษา
ดังกล่าวดว้ย

ประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน
เอกชนในระบบ

 l ภาษีเงนิไดข้องโรงเรยีนเอกชนในระบบ
	 เนื่องจากโรงเรียนเอกชนในระบบมีฐานะเป็น
นติบิคุคลตามมาตรา	24	แหง่	พรบ.	โรงเรยีนเอกชน	
พ.ศ.	2550	โรงเรยีน	จงึไมเ่ขา้ขา่ยเป็น	บรษัิทหรอื
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา	 39	 แห่งประมวล
รัษฎากร	 ซึ่งเป็นผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้
นติบิคุคล
 หมายเหต	ุตามมาตรา	39	แหง่ประมวลรษัฎากร
ได้ก�าหนดนิยาม	 "บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล"	
หมายความวา่	บรษัิท	หรอื	หา้งหุน้ส่วนนติบิคุคลที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย	 หรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
ของตา่งประเทศและใหห้มายความรวมถงึ
	 -	 กจิการซึง่ด�าเนนิการเป็นทางคา้หรอืหาก�าไร
โดยรัฐบาลต่างประเทศ	 องค์การของรัฐบาลต่าง
ประเทศ	หรอืนติบิคุคลอืน่ทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายของ
ตา่งประเทศ
	 -	 กจิการรว่มคา้	ซึง่ไดแ้กก่จิการทีด่�าเนนิการ
ร่วมกันเป็นทางค้าหรือหาก�าไรระหว่างบริษัทกับ
บรษัิท	บรษัิทกบัหา้งหุน้ส่วนนติบิคุคล	หา้งหุน้ส่วน
นติบิคุคลกบัหา้งหุน้ส่วนนิตบิคุคล	หรือระหวา่งบรษัิท
และหรอืหา้งหุน้ส่วนนติิบคุคลกบับคุคลธรรมดา	คณะ
บุคคลที่มิ ใช่นิติบุคคล	 ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือ
นติบิคุคลอืน่
	 -	 มูลนิธิหรือสมาคมที่ประกอบกิจการซ่ึงมี	
รายได้	 แต่ไม่รวมถึงมูลนิธิหรือสมาคมท่ีรัฐมนตรี
ประกาศก�าหนด
	 -	 นติบิคุคลทีอ่ธบิดกี�าหนดโดยอนมุตัริฐัมนตรี	
และประกาศในราชกจิจานเุบกษา
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 l ภาษีเงินได้ส�าหรับบริษัทและห้างหุ้นส่วน
นิตบิคุคล
	 ตามมาตรา	 3	 แหง่พระราชกฤษฎกีาออกตาม
ความในประมวลรษัฎากรวา่ดว้ยการยกเวน้รษัฎากร	
(ฉบบัที	่ 588)	พ.ศ.	2558	ณ	วนัที	่ 10	กรกฎาคม	
2558	ก�าหนดใหย้กเวน้ภาษีเงนิไดส้�าหรบัเงนิไดข้อง
บรษัิทหรอืหา้งหุน้ส่วนนติบิคุคล	ดงัตอ่ไปนี้
	 (1)		ก�าไรสุทธิที่ได้จากกิจการโรงเรียนเอกชนที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนหรือ	
กิจการสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายวา่ดว้ยสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน	แตไ่มร่วม
ถึงก�าไรสุทธิที่ได้จากกิจการโรงเรียนเอกชนนอก
ระบบประเภทกวดวิชาที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรยีนเอกชน
	 (2)	 เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของก�าไรที่ได้
จากก�าไรสุทธิของบรษัิทหรอืหา้งหุน้ส่วนนติบิคุคล	ที่
ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลตาม	(1)

 l  ภาษีเงนิไดส้�าหรบับคุคลธรรมดา
	 ตามมาตรา	 42	 (17)	 แห่งประมวลรัษฎากร	
ประกอบกบัขอ้	2	(1)	และ	(37)	แหง่กฎกระทรวงฉบบั
ที	่126	(พ.ศ.	2509)	วา่ดว้ยการยกเวน้รษัฎากร	ซึง่
แกไ้ขเพ่ิมเตมิโดย	ขอ้	2	แหง่กฎกระทรวงฉบบัที	่307	
(พ.ศ.	2558)	วา่ดว้ยการยกเวน้รษัฎากร	ณ	วนัที	่10	
กรกฎาคม	2558	ก�าหนดใหย้กเวน้ภาษีเงนิไดบ้คุคล
ธรรมดาส�าหรบัเงนิไดพึ้งประเมนิ	ดงัตอ่ไปนี้
	 (1)	เงินได้จากกิจการโรงเรียนเอกชนที่ตั้งขึ้น
ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน	 แต่ไม่รวมถึง
เงนิไดจ้ากกจิการโรงเรยีนเอกชนนอกระบบประเภท
กวดวชิาทีต่ัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรยีนเอกชน
	 (2)	 เงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของก�าไรจาก
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีได้จากกิจการ
โรงเรียน	 เอกชนที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรยีนเอกชน	หรอืกจิการสถาบนัอดุมศึกษาเอกชน
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน	แตไ่มร่วมถงึกจิการโรงเรยีนเอกชนนอกระบบ
ประเภทกวดวิชาที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรยีนเอกชน
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การก�ากับ
การดูแลกิจการ

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ที่จะรองรับการขยายตัวในอนาคตเเละมุ่งมั่น
ที่จะเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน	SISB	

ที่จะก้าวเข้าสู่สถาบันการศึกษา
ในระดับมหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลก
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นโยบายการก�ากบัดแูลกจิการ
	 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการ	
ทีด่	ีซึง่จ�าเป็นตอ่การด�าเนนิธรุกจิใหม้กีารเจรญิเตบิโตทีย่ัง่ยนื	เพ่ิมความโปรง่ใส	
ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น	
นกัลงทนุและผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝ่าย	 คณะกรรมการบรษัิทจงึเหน็ควรใหม้กีารจดัท�า
นโยบายการก�ากับดูแลกิจการฉบับใหม่ขึ้นเพ่ือให้ครอบคลุมหลักปฏิบัติและ	
แนวปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษัิทจดทะเบยีน	 ปี	 2560	
ของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 เพ่ือสร้างคุณค่าให้
กิจการอย่างยั่งยืน	 นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
ทกุฝา่ย	โดยครอบคลมุหลกัปฏบิตั	ิดงันี้

หลกัปฏบิตั ิ1
ตระหนกัถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ	ในฐานะผูน้�าองคก์รที่
สรา้งคณุคา่ใหแ้กก่จิการอยา่งยัง่ยนื	
(Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
หลกัปฏบิตั ิ 2  
ก�าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลักของกจิการทีเ่ป็นไปเพ่ือความยัง่ยนื	
(Define	Objectives	that	Promote	Sustainable	Value	Creation)
หลกัปฏบิตั ิ 3  
เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสิทธผิล
(Strengthen	Board	Effectiveness)
หลกัปฏบิตั ิ 4  
สรรหาและพัฒนาผูบ้รหิารระดบัสูงและการบรหิารบคุลากร
(Ensure	Effective	CEO	and	People	Management)
หลกัปฏบิตั ิ 5
ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธรุกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ	
(Nurture	Innovation	and	Responsible	Business)
หลกัปฏบิตั ิ6
ระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม	
(Strengthen	Effective	Risk	Management	and	Internal	Control)
หลกัปฏบิตั ิ7	รกัษาความนา่เชือ่ถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู	
(Ensure	Disclosure	and	Financial	Integrity)
หลกัปฏบิตั ิ8		สนบัสนนุการมส่ีวนรว่มและการส่ือสารกบัผูถ้อืหุน้	
(Ensure	Engagement	and	Communication	with	Shareholders)

6. การก�ากับดูแลกิจการ
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 หลกัปฏบิตั ิ1  
	 ตระหนกัถึงบทบาทและความรบัผดิชอบของ
คณะกรรมการในฐานะผู้น�าองค์กร	 ที่สร้างคุณค่า
ใหแ้กก่จิการอยา่งยัง่ยนื
	 บริษัทมนีโยบายทีจ่ะก�าหนดบทบาทหนา้ทีแ่ละ
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิทใหช้ดัเจน	
นอกเหนือจากหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
กฎหมายซึง่ก�าหนดใหค้ณะกรรมการบรษัิทมอี�านาจ
และหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมาย	วตัถปุระสงค	์ขอ้บงัคบัของบรษัิท	และมติ
ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้	โดยคณะกรรมการบรษัิทจะมอี�านาจ
หน้าที่	 และความรับผิดชอบในการก�าหนดวิสัยทัศน์	
พันธกจิ	เป้าหมาย	นโยบาย	ทศิทางการด�าเนนิงาน	
แผนกลยทุธ	์แผนงาน	และงบประมาณประจ�าปีของ
บริษัท	รวมถงึการก�ากบั	ดแูลและตดิตามการปฏบิตัิ
งานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย	 นโยบาย	 แผนงาน	 และ
งบประมาณประจ�าปีทีก่�าหนด	 ตลอดจนประเมนิผล
การปฏบิตังิาน	 และดแูลรายงานผลการด�าเนนิงาน
ดังกล่าว	 รวมทั้งก�าหนดให้มีการส่ือสาร	 บทบาท	
หน้าที่ 	 และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อคณะ
กรรมการ	คณะกรรมการชดุยอ่ย	ฝา่ยจดัการ	และ
พนักงานของบริษัท	 เพ่ือให้คณะกรรมการและทุก
ฝ่ายได้เข้าใจในบทบาทและตระหนักถึงหน้าที่	 ความ 
รับผิดชอบ	ในฐานะผูน้�าองคก์ร	
	 บรษัิทมกีารแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ		
เพ่ือท�าหนา้ทีส่นบัสนุน	ตรวจสอบและก�ากบัดแูล	การ
ปฏบิติังานและการบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย	
นโยบาย	แผนงาน	และงบประมาณประจ�าปีทีก่�าหนด	
และบริษัทได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยและประธาน 
เจา้หนา้ทีบ่รหิารไวอ้ยา่งชดัเจน	
	 นอกจากนี้	 บริษัทได้จัดท�ากฎบัตรส�าหรับ
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ย	และ
ด�าเนนิการใหค้ณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชดุยอ่ยได้รับทราบเกีย่วกบักฎบตัรดงักลา่ว	รวมถงึ
ก�าหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวอย่าง
สม�า่เสมอ	เพ่ือจะไดแ้กไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางของ
บริษัท	นอกจากนีบ้รษัิทไดม้กีารจดัท�าจรยิธรรมทาง
ธรุกจิและนโยบายเก่ียวกบัการก�ากบัดแูลกจิการเพ่ือ
เป็นแนวปฏิบัติในการก�ากับดูแลกิจการให้มีการ
ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม	 เคารพสิทธิและมี

ความรบัผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้	และผูม้ส่ีวนไดเ้สีย	และ
ด�าเนนิธรุกจิทีเ่ป็นประโยชนต์อ่สังคมและส่ิงแวดลอ้ม	
รวมทั้ งสามารถปรับตัว ได้ภายใต้ ปัจ จัยการ
เปลีย่นแปลง	

 หลกัปฏบิตั ิ2  
 ก�าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของ
กจิการทีเ่ป็นไปเพ่ือความยัง่ยนื 
	 คณะกรรมการบริษัทมีการก�าหนดวิสัยทัศน	์
พันธกิจ	 และค่านิยมขององค์กรที่ชัดเจน	 และ
สอดคลอ้งกับทศิทางขององคก์ร	 รวมถงึเป้าหมาย
การด�าเนนิธรุกจิ	เพ่ือส่ือสารใหก้บัผูม้ส่ีวนไดเ้สียทกุ
ฝ่ายเข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
องค์กร	 และเพ่ือให้บุคลากรในทุกระดับขององค์กร
ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ เ พ่ือบรรลุ
วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทีก่�าหนดไว	้
	 บริ ษัทมีนโยบายให้ความส�าคัญกับการ 
เสริมสร้ างรากฐานของบริ ษัท ให้ แข็งแกร่ง	
(Strengthening	Foundations)	เพ่ือการเตบิโตของ
กลุ่มบริษัท	 มุ่งเน้นในเรื่องการสร้างวัฒนธรรม
องค์กร	 รวมถึงส่งเสริมให้มีการน�านวัตกรรมและ
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในกิจการเพ่ือสร้าง
ความพอใจสูงสุดใหก้บัลกูคา้	รวมทัง้ก�ากบัดแูลใหม้ี
การใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิลสูงสุด
	 บริษัทมีนโยบายที่จะทบทวนและพิจารณา
ก�าหนดแผนกลยทุธแ์ละงบประมาณทกุปี	เพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่	แผนกลยทุธแ์ละ	งบประมาณดงักลา่วสอดคลอ้ง
กับสภาพเศรษฐกิจและศักยภาพขององค์กร	 และ
มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ในการ
ก�ากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กลยทุธแ์ละงบประมาณทีก่�าหนด	

 หลกัปฏบิตั ิ3  
	 เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล	
	 บริษัทมีนโยบายก�าหนดโครงสร้างคณะ
กรรมการให้เหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจและขนาด
ของบริษัท	 และเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด	 โดย
ประกอบดว้ยกรรมการจ�านวนไมน่อ้ยกวา่	5	คน	ซึง่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติ	 ทักษะ	 ความ
เชีย่วชาญ	และประสบการณท์ีเ่ป็นประโยชนก์บับรษัิท
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อนัประกอบดว้ยทักษะทางดา้นธรุกจิการศึกษา		ดา้น
บัญชแีละการเงนิ	และดา้นการลงทนุ	เพ่ือใหม้คีวาม
หลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ	(Board	
Diversity)	 รวมทั้งต้องเป็นบุคคลมีคุณธรรม	
จรยิธรรมตลอดจนมทีศันคตทิีด่ตีอ่องคก์ร	นอกจาก
นี้	 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะต้องมี
สัดส่วนระหว่างกรรมการที่ เ ป็น ผู้บริหารและ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอ�านาจที่ถ่วงดุล
อยา่งเหมาะสม	และมจี�านวนกรรมการอสิระเกนิกวา่
กึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด	
	 ในการก�าหนดคณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ
บริษัทจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ตามประกาศ	 
คณะกรรมการก�ากบั	ดลาดทนุเป็นหลกั	แตบ่รษัิทมี	
นโยบายก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ 
ของบริ ษัทที่มากกว่าหลักเกณฑ์ตามประกาศ 
คณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุก�าหนด	ดงันี้
 l	 ตอ้งถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ	 0.5	 ของจ�านวน
หุน้ทีม่สิีทธอิอกเสียงทัง้หมดของบรษัิท	บรษัิทใหญ	่
บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 หรือผู้มี
อ�านาจควบคมุของบรษัิท	ทัง้นี	้ใหน้บัรวมการถอืหุน้
ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ	ดว้ย
 l	ไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร	 ไม่เป็น
พนกังานหรอืลกูจา้ง	หรอืทีป่รกึษาดา้นอืน่ใดทีไ่ดร้บั	
ผลตอบแทนประจ�าจากบรษัิท	หรอืเป็นทีป่รกึษาส่วน
ตัวของผู้มีอ�านาจบริหารของบริษัทในเครือ	 บริษัท
ร่วม	หรอืบรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง	โดยตอ้งไมม่ผีลประโยชน์
หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลา
ไมน่อ้ยกวา่	3	ปี
 l	ไมมี่ความสัมพันธท์างธรุกจิ	เชน่	เป็นลกูคา้	
คู่ค้า	 เจ้าหนี้การค้า	 เจ้าหนี้เงินกู้	 และลูกหน้ีเงินกู	้
เป็นต้น	รวมทัง้ไมม่ผีลประโยชนห์รอืส่วนไดเ้สีย	ไมว่า่
ทางตรงหรือทางออ้มในดา้นการเงนิและ	การบรหิาร
งานของบรษัิท	บรษัิทในเครอื	บรษัิทรว่ม	หรอืบรษัิท
ทีเ่กีย่วขอ้ง	ในลกัษณะทีจ่ะท�าใหข้าดความเป็นอสิระ
 l	ไมเ่ป็นญาตสินทิ	 หรอืมคีวามสัมพันธอ์ืน่ที่
อาจท�าให้ขาดความเป็นอิสระกับผู้บริหาร	 ผู้ถือหุ้น 
รายใหญข่องบรษัิท	บรษัิทในเครอื	บรษัิทรว่ม	หรอื
บรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง	รวมทัง้ไมไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็น
ตวัแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนข์องผูบ้รหิารหรอืผู้ถอื
หุน้รายใหญ่

 l		ไมเ่ป็น	หรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท	
บรษัิทยอ่ย	บรษัิทรว่ม	หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดั
แย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	 กรรมการซ่ึงไม่ใช่
กรรมการอสิระ	ผูบ้รหิาร	หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของ
ส�านักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท	
บรษัิทยอ่ย	บรษัิทรว่ม	หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดั
แยง้สังกดัอยู	่ เวน้แตจ่ะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงั
กลา่ว	มาแลว้ไมน่อ้ยกว่า	3	ปี	กอ่นวนัทีไ่ดร้บัการแต่ง
ตัง้เป็นกรรมการอสิระ
	 บรษัิทมนีโยบายแตง่ตัง้กรรมการอสิระ	1	คน
ใหด้�ารงต�าแหนง่ประธานกรรมการของบรษัิท	และจะ
ไมเ่ป็นบคุคลคนเดยีวกบัประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร	และ
ไมด่�ารงต�าแหนง่ใดๆ	ในคณะกรรมการชดุยอ่ย	เพ่ือ
ให้เกิดความชัดเจนให้ด้านความรับผิดชอบระหว่าง
การก�าหนดนโยบาย	 การก�ากับดูแลและการบริหาร
งานประจ�า	
	 บริษัทก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บรษัิทไมน่อ้ยกวา่	6	ครัง้ตอ่ปี	และกรรมการจะตอ้ง
เข้า	 ร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้งเว้นแต่มีเหตุ
จ�าเป็น	 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 75	 ของจ�านวนการ
ประชมุคณะ	กรรมการทัง้หมดทีจ่ดัขึน้ในปีนัน้ๆ	และ
เพ่ือให้กรรมการสามารถอุทศิเวลาส�าหรบัการปฏบิตัิ
หน้าท่ีในบริษัทได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ	
กรรมการแต่ละคนจะสามารถไปด�ารงต�าแหน่งใน
บรษัิทอืน่ไดจ้ะตอ้งเป็น	ไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี
 l	กรรมการสามารถด�ารงต�าแหน่งในบริษัท	
เอสไอเอสบ	ีจ�ากดั	(มหาชน)	บรษัิทยอ่ยและ	บรษัิท
รว่มได้
 l	กรรมการแต่ละคนจะสามารถไปด�ารง
ต�าแหนง่กรรมการในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ไดร้วมแลว้
ไมเ่กนิ	 5	 บรษัิท	 และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารแตล่ะ
คนจะสามารถไปด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
อืน่ไดร้วม	แลว้ไมเ่กนิ	2	บรษัิท	
 l	กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการ	 เข้าเป็น
หุน้ส่วน	 หรอืด�ารงต�าแหนง่กรรมการของบรษัิทอืน่	
ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน	 และ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท	 เว้นแต่จะแจ้ง
ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบกอ่นทีจ่ะมมีตแิตง่ตัง้	 ทัง้นี้	
ยกเวน้การเป็นกรรมการของบรษัิทยอ่ย
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	 บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของกรรมการและ 
ผูบ้ริหาร	อาท	ิอาย	ุประวตักิารศึกษา	ประสบการณ	์
สัดส่วนการถอืหุน้	จ�านวนปีทีด่�ารงต�าแหนง่กรรมการ	
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม	 การด�ารงต�าแหน่ง	
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น	 บทบาทหน้าท่ีและ
ความรับผดิชอบ	และรายงานผลการปฏบิตังิานของ	
คณะกรรมการชุดย่อยในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�าปี	และรายงานประจ�าปีของบรษัิท
	 เพ่ือให้การแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัท
มีกระบวนการที่ชัดเจน	 คณะกรรมการบริษัทจะท�า
หนา้ที	่ในการสรรหาบคุคลซึง่มคีวามรู	้ความช�านาญ
และประสบการณที์เ่หมาะสมและสามารถปฏบิตัหินา้ที่
ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทตามหลักเกณฑ์
และขัน้ตอนทีก่�าหนด	เพ่ือน�าเสนอตอ่ทีป่ระชมุ	คณะ
กรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา
แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัท	 และ
บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนของคณะ
กรรมการบรษัิท	ทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไมใ่ชต่วัเงนิ	 ใน
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ�าปี	
	 นอกจากนี้	 บริษัทมีการแต่งต้ังเลขานุการ
บริษัทเพ่ือดูแลและให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการและ 
ผูบ้รหิารเกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย	ขอ้ก�าหนด	
กฎระเบยีบ	และขอ้บงัคบัของบรษัิทและตดิตามดแูล
ให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ	 และ 
รบัผดิชอบในการจดัประชมุคณะกรรมการบริษัทและ
การประชมุผูถ้อืหุน้	รวมทัง้ดแูลประสานงานใหม้กีาร
ปฏบิตัติามมตขิองทีป่ระชมุดังกลา่ว	รวมถึงหนา้ทีอ่ืน่
ใดตามทีก่ฎหมายก�าหนด

 หลกัปฏบิตั ิ4  
	 สรรหาและพัฒนาผูบ้รหิารระดบัสูงและการ
บริหารบคุลากร
	 บริษัทมีการก�าหนดแผนผู้สืบทอดต�าแหน่ง
ส�าหรับต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นผู้
บรหิารสูงสุดขององคก์ร	เพ่ือใหก้ารด�าเนนิธุรกิจเป็น
ไปอยา่งต่อเนือ่ง	 และมีนโยบายทีจ่ะจา่ยคา่ตอบแทน	
ใหเ้หมาะสมเพ่ือเป็นแรงจงูใจใหก้บัประธานเจา้หนา้ที่
บรหิารและผู้บรหิารทีม่คีวามส�าคญักับองคก์รมคีวาม
ตัง้ใจในการท�างานเพ่ือประโยชนสู์งสุดของบริษัทและ
ผูถ้อืหุน้ของบรษัิท
	 บรษัิทมนีโยบายจะจดัใหม้กีารเสรมิความรูใ้ห้

แก่กรรมการ	 และผู้บริหารท่ีส�าคัญ	 โดยจัดสรรให้
แต่ละท่านเข้าร่วมการอบรม	 ซึ่งจัดโดยหน่วยงาน
ตา่งๆ	 เพ่ือเสรมิสรา้งความรูแ้ละมมุมองใหม่ๆ 	 รวม
ถึงจัดให้มีโครงการส�าหรับพัฒนาผู้บริหารเพ่ือ
ประโยชน์ในการพิจารณาประกอบแผนการสืบทอด
งาน	 และคู่มือกรรมการ	 และจัดให้มีการปฐมนิเทศ
กรรมการเข้าใหม่	 เพ่ือให้กรรมการที่เข้าใหม่ได้รับ
ทราบข้อมูลของบริษัทและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบธรุกจิของบรษัิทรวมถงึกฎระเบยีบตา่งๆ	ที่
เกีย่วขอ้ง
	 บริษัทได้จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติ
หน้าท่ีของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร	 และผู้บริหารที่
ส�าคญั	ทกุปีอยา่งนอ้ยปีละ	1	ครัง้	เพ่ือเป็นเกณฑใ์น
การพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน	 และพัฒนาขีดความ
สามารถเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างาน	 โดยใช้
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานตามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์	

 หลกัปฏบิตั ิ5 
 ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจ
อยา่งมคีวามรบัผดิชอบ
	 ด้วยลักษณะธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจด้าน
การศึกษา	 ซึ่งจะขึ้นอยู่กับคุณภาพในการให้บริการ	
ด้านการศึกษาแก่นักเรียนเป็นส�าคัญ	 บริษัทจึงมี	
นโยบายส่งเสรมิใหม้กีารน�านวตักรรมและเทคโนโลยี
ตา่งๆ	มาใชใ้นการพัฒนาคุณภาพการใหบ้รกิารดา้น
การศึกษา	 เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ
และสนใจ	ของนกัเรยีนและผูป้กครอง
	 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของ	 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ภายใน	หรอืผูม้ส่ีวนไดเ้สียภายนอก	ทัง้นี	้เพ่ือสรา้ง
ความเขา้ใจอนัดแีละการรว่มมอืกนัระหวา่งบรษัิท	และ
ผูม้ส่ีวนไดเ้สีย	อนัจะเป็นประโยชนต์อ่การด�าเนนิธุรกจิ
และสรา้งความเชือ่มัน่	รวมทัง้เพ่ิมขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัของบรษัิทในระยะยาว	บรษัิทจงึไดม้กีาร
ก�าหนดนโยบายและแนวปฏบิตั	ิดงันี้
 1.ผูถ้อืหุน้ : 
	 -	บริษัทฯ	 มีความมุ่งม่ันที่จะเป็นตัวแทนที่ดี
ของผูถ้อืหุน้ในการด�าเนนิธรุกจิดว้ย	ความระมดัระวงั	
รอบคอบซือ่สัตยสุ์จรติและโปรง่ใสโดยค�านงึถงึการ
เจรญิเตบิโต	ของมลูคา่บรษัิทในระยะยาว
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	 -	ก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
	 -	จะเปิดเผยผลประกอบการข้อมูลทางการ
เงินและรายงานอื่นๆ	 ที่ถูกต้องครบถ้วนตามความ
เป็นจรงิ
	 -	จัดให้มรีะบบควบคมุภายในและระบบบริหาร
ความเส่ียงทีค่รอบคลมุทกุดา้นอยา่งเหมาะสม
 2.พนกังาน คร-ูอาจารย์ :
	 -	ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรม	 และเหมาะสม
ตามความรู	้ความสามารถ	ความรบัผดิชอบ	และผล
การปฏบิตังิานของพนกังานแตล่ะคน
	 -	สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการ
ท�างานระดบัมอือาชพีอยา่งตอ่เนือ่ง
	 -	การแตง่ตัง้	การโยกยา้ย	ตัง้อยูบ่นพ้ืนฐาน
ของความรู	้ความสามารถ	และความเหมาะสม	รวมทัง้
การกระท�า	หรอืการปฏบิตัขิองพนกังานนัน้ๆ
	 -	ดแูลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท�างานใหม้ี
ความปลอดภยัแก่ชวีติ	สุขภาพร่างกายและทรพัยสิ์น
ของพนกังานอยูเ่สมอ
	 -	รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
พนกังานทกุระดบัอยา่งเทา่เทยีมและเสมอภาค
	 -	ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยา
บรรณและบทบาทหน้าที่ 	 เ พ่ือส่งเสริมให้เกิด	
พฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่าง 
ทัว่ถงึทัง้บรษัิทฯ
 3.คูค่า้ :
	 -	ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	 ที่มีต่อคู่ค้าและ 
เจา้หนี	้กรณทีีไ่ม่สามารถปฏบัิตติามเงือ่นไขไดจ้ะตอ้ง
รีบแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้เพ่ือรว่มกันหาแนวทางแก้ไข	
และป้องกนัไมใ่หเ้กดิความเสียหาย
	 -	ไม่เรียก	 หรือไม่รับ	 หรือจ่ายผลประโยชน์
ใดๆ	ทีไ่มสุ่จรติในการคา้กบัคูค่า้	ลกูหนี	้หรอืเจา้หนี้
	 -	รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง	 
ครบถว้น	ตามความเป็นจรงิ
 4.เจา้หนี ้ :
	 -	ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ	 ที่มีต่อคู่ค้าและ 
เจา้หนี	้กรณทีีไ่ม่สามารถปฏบัิตติามเงือ่นไขไดจ้ะตอ้ง
รีบแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้เพ่ือรว่มกนัหาแนวทางแกไ้ข
และป้องกนัไมใ่หเ้กดิความเสียหาย

	 -	ไม่เรียก	 หรือไม่รับ	 หรือจ่ายผลประโยชน์
ใดๆ	ทีไ่มสุ่จรติในการคา้กบัคูค่า้	ลกูหนี	้หรอืเจา้หนี้
	 -	รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้อง	 
ครบถว้น	ตามความเป็นจรงิ
 5. นกัเรยีน :
	 -	บม่เพาะจรยิธรรมเชงิบวกและประสิทธภิาพ
การท�างานในนกัเรยีนทกุคนโดยการ	ปลกูฝังใหพ้วก
เขามีคุณสมบัติในการเป็นตัวของตัวเอง	 เคารพ
ตนเองและผู้อื่นรับผิดชอบในการกระท�าและการ	 
เรยีนรูข้องตนเอง
	 -	ปลูกฝังให้นักเรียนยอมรับและรับทราบถึง
ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง	 การ	
กระท�าส่ิงตา่งๆ	และผลทีต่ามมา	การมรีะเบยีบวนิยั
จะช่วยสร้างสภาวะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ	 และ
ชว่ยในการพัฒนาทศันคตแิละคา่นยิมทีม่ตีอ่ชวีติ
	 -	คาดหวังให้นักเรียนทุกคนยึดถือความ
ซื่อสัตย์การธ�ารงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีและ	 
ความเชือ่ของโรงเรยีนเพ่ือส่งเสรมิสภาพแวดลอ้มใน
การท�างานทีด่ี
	 -	ส่งเสริมและเน้นย�้าพฤติกรรมในเชิงบวก
ของนักเรียนของเราและลดพฤติกรรมที่ ไม่พึง
ประสงค์	 โรงเรียนต้องการความร่วมมือจาก	 
ผูป้กครองทกุคนเพ่ือให	้บรรลวุตัถปุระสงคน์ี้
 6. ผูป้กครอง :
	 -	รบัฟงัขอ้คดิเหน็ของผูป้กครอง	สนบัสนนุ
การส่ือสารเเบบเปิดให้ผู้ปกครอง	 รายงานข้อมูล	
ขา่วสารครบถว้นตามเวลา
	 -	รักษาข้อมูลผู้ปกครองเเละปฎิบัติอย่าง
เครง่ครดัตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
	 -	สนับสนุนการพัฒนาความรู้ เพ่ิมทักษะ 
ผู้ปกครองผ่านการจัดกิจกรรมของโรงเรียน	 เเละ
ของคณะตวัเเทนผูป้กครอง
	 -	ให้ความร่วมมือเเละปฎิบัติอย่างเคร่งครัด
ตามเจตนารมณข์องนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งผูป้กครอง
 7. คูเ่เขง่  :
	 -	ประพฤตปิฏบิตัภิายใตก้รอบกตกิาของการ
แขง่ขนัทีด่ี
	 -	ไม่ท�าลายชื่อเสียงและกล่าวหาคู่แข่งทาง
ธรุกจิ	ดว้ยความไมสุ่จรติ	และปราศจากขอ้มลูความ
จรงิ
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 8.ชมุชนเเละสังคม :
	 -	ด�าเนินธรุกจิดว้ยความรบัผดิชอบตอ่ชมุชน	
สังคม	และ	ส่ิงแวดลอ้ม
	 -	ใหก้ารสนบัสนนุในกจิกรรมตอ่สังคม	อาทิ
เชน่	โครงการสอนภาษาองักฤษใหแ้กช่มุชน
	 -	ไมส่นับสนุนกจิกรรมใดๆ	ทีเ่ป็นภัยตอ่สังคม	
หรือศีลธรรมอันดีงาม	 เเละหรือเป็นการส่งเสริม	
อบายมขุ
	 -	ให้ความร่วมมือและควบคุมให้มีการปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย	 และ
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

 หลกัปฏบิตั ิ6
	 ระบบการบริหารความเสีย่งและการควบคมุ
ภายในทีเ่หมาะสม	
	 บริษัทมีนโยบายที่จะจัดให้มีระบบควบคุม
ภายในทีค่รอบคลมุทกุดา้น	ทัง้ดา้นการเงนิ	และการ
ปฏิบัติงาน	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ	 และ
ระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง	 และจดัใหม้กีลไกการตรวจสอบ
และถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้อง
ดแูลรกัษาทรพัยสิ์นของบรษัิทอยูเ่สมอ	 จดัใหม้กีาร
ก�าหนดขัน้ตอนของอ�านาจอนมุตั	ิและความรบัผดิชอบ
ของผูบ้รหิาร	และพนกังานทีม่กีารตรวจสอบและถว่ง
ดลุซึง่กนัและกนั	ก�าหนดระเบียบการปฏบัิติงานอย่าง
เป็นลายลกัษณอ์กัษร	
	 เพ่ือใหห้นว่ยงานตรวจสอบภายในมคีวามเป็น
อิสระ	สามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งเตม็ที	่บรษัิทจงึได้
วา่จา้งผู้ตรวจสอบภายในอสิระ	(outsource)	เพ่ือท�า
หน้าทีต่รวจสอบการปฏบิตังิานของทกุหนว่ยงานให้
เ ป็นไปตามระเบียบที่ วางไว้ 	 รวมทั้งประ เ มิน
ประสิทธิภาพ	 และความเพียงพอของการควบคุม
ภายในของหนว่ยงานตา่งๆ	ในบรษัิท	และใหร้ายงาน
ผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบ	 และจะได้รับการประเมินผลงานจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ	
	 บริษัทก�าหนดให้คณะกรรมการบรษัิทฯ	 เป็น
ผู้ก�าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง	 (Risk	
Management)	ใหค้รอบคลมุทัง้องคก์รและ	ก�ากบั
ดูแลใหม้ีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการ	
ความเส่ียงโดยมมีาตรการรองรบัและวธิคีวบคมุเพ่ือ
ลดผล	กระทบตอ่ธรุกจิของบรษัิทฯ	อยา่งเหมาะสม

	 นอกจากนี้	 บริษัทให้ความส�าคัญกับการต่อ
ต้านทุจริตคอร์รัปชั่น	 โดยก�าหนดเป็นนโยบายที่	
ชัดเจนและส่ือสารให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบและยึดถือ
ปฏบิตัติาม	และไดก้�าหนดนโยบายในการแจง้เบาะแส	
และขอ้รอ้งเรยีนเพ่ือเป็นกลไกในการก�ากบัดแูลใหผู้้ที่
เกีย่วขอ้งปฏบิตัติามนโยบายตา่งๆ	ทีก่�าหนดขึน้	

 หลกัปฏบิตั ิ 7 
 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการ
เปิดเผยขอ้มลู
	 บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย	 ขอ้บงัคบั	 และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
เปิดเผยข้อมูล	 โดยบริษัทจะให้ความส�าคัญกับการ
เปิดเผยอยา่งถกูตอ้ง	ครบถว้น	และโปรง่ใสทัง้ขอ้มลู
ของบรษัิท	ขอ้มลูทางการเงนิ	และขอ้มลูทัว่ไปทีม่ใิช่
ขอ้มลูทางการเงนิ	เพ่ือใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดไดร้บั
ทราบขอ้มลูอยา่งเทา่เทยีมกนั	ดงันี้
	 (1)		เปิดเผยโครงสรา้งผูถ้อืหุน้อยา่งโปรง่ใส	
	 (2)		รายงานประจ�าปีจะตอ้งไดเ้ปิดเผยขอ้มลู
อยา่งนอ้ย	ดงันี้
	 -	ฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงาน
	 -	ลักษณะการประกอบธุรกิจและภาวะการ
แขง่ขนั
	 -	ความเส่ียงในการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท
	 -	ประวตัขิองคณะกรรมการและผูบ้รหิาร
 -	การระบวุ่ากรรมการรายใดเป็นกรรมการอสิระ
	 -	การเปิดเผยหลักเกณฑก์ารจา่ยค่าตอบแทน
กรรมการ
	 -	นโยบายและหลักเกณฑก์ารจา่ยคา่ตอบแทน
ของผูบ้รหิารระดบัสูง
	 -	การเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็น	 
รายบคุคล
	 -	การเปิดเผยจ�านวนครั้งของการเข้าร่วม
ประชมุของกรรมการแตล่ะคน
	 (3)		การเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการ
ระหวา่งกนัจะตอ้งเปิดเผยขอ้มลูหรอื	 ขออนมุตัจิาก
ผู้ถือหุ้นตามข้อก�าหนดของประกาศคณะกรรมการ
ก�ากับตลาดทุนก�าหนดก่อนที่จะท�ารายการดังกล่าว	
โดยจะตอ้งมขีอ้มลูอยา่งนอ้ยดงันี	้ชือ่ของบคุคลทีม่ี
การท�ารายการระหว่างกัน	 ความสัมพันธ์	 ลักษณะ
ของรายการ	 เงื่อนไข	 นโยบายราคา	 มูลค่าของ
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รายการ	และเหตผุลของการท�ารายการ
	 (4)		กรรมการและผู้บริหารรายงานการ	 
ถือครอง	 และ/หรือ	 เปลี่ยนแปลง	 หลักทรัพย์ต่อ
ส�านักงาน	คณะกรรมการ	กลต.	ตามมาตรา	59	แหง่
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย	์
พ.ศ.	 2535	 และต้องรายงานให้ที่ประชุมคณะ
กรรมการทราบเป็นประจ�าทกุปี
	 (5)		หากบริษัทมีข้อมูลข่าวสารต่างๆ	 อัน
เกี่ยวเนื่องกับกิจการของบริษัท	 เช่น	 การเข้าท�า 
รายการใดๆ	หรอืมเีหตกุารณส์�าคญัเกดิขึน้	และผูถ้อื
หุน้ควรจะรบัทราบ	แมว้า่ไมเ่ขา้หลกัเกณฑก์ารขอมติ
จากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้หรอืกฎหมายไมไ่ดบ้งัคบัใหเ้ปิด
เผยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลนั้นให้ ผู้ถือ หุ้นหรือ 
นกัลงทนุอืน่ๆ	ทราบผา่นทางเวบ็ไซตข์องบรษัิทหรอื
ตลาดหลกัทรพัยฯ์	
	 คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบใน
การจดัท�ารายงานประจ�าปี	แบบแสดงรายการขอ้มูล
ประจ�าปี	 รายงานทางการเงินของบริษัท	 และ
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจ�าปี	
การจัดท�ารายงานทางการเงินเป็นการจัดท�าตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป	 โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชี	 ที่เหมาะสม	 และถือปฏิบัติสม�า่เสมอ	
และใชดุ้ลยพินิจอยา่งระมดัระวงัในการจดัท�า	รวมทัง้
ก�าหนดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูส�าคัญอยา่งเพียงพอ
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ	โดยคณะกรรมการ
บรษัิทมอบหมายให้	 คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้
ดูแลเกีย่วกบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิ	และ
เป็นผูใ้ห้ความเหน็ตอ่	คณะกรรมการบรษัิท	นอกจาก
นี	้บรษัิทไดว้า่จา้งผูส้อบบญัชทีีม่คีวามเป็นอสิระและ
มีความน่าเชื่อถือ	 และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความ
เห็นชอบจากส�านักงานคณะกรรมการ	 กลต.	 เป็น 
ผูต้รวจสอบหรอื	ตรวจทานงบการเงนิของบรษัิท
	 บรษัิทจะท�าการเผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศของ
บรษัิทตอ่ผูถ้อืหุน้และสาธารณชนผ่านชอ่งทางและส่ือ
การเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเวบ็ไซดข์องบรษัิท	 บรษัิทไดใ้หค้วาม
ส�าคญัและ	ยดึถอืปฏบัิติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด
ดังนี้
	 คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้นาย 
ยวิ	ฮอค	โคว	ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร	ท�าหนา้ทีต่ดิตอ่
และ	 ให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น	 นักลงทุน	 นักวิเคราะห์	 

หลกัทรพัย์	หรอืหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	รวมถงึบคุคล
ใดๆ	 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง	 
ครบถว้น	และตรงตอ่ความเป็นจรงิ

 หลกัปฏบิตั ิ 8  
 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกับ
ผูถ้อืหุน้
	 บรษัิทฯ	มนีโยบายในการปฏบิตัแิละคุม้ครอง
สิทธขิองผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเท่าเทยีมและเป็นธรรม	
ทั้งผู้ถือหุ้นที่ เ ป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ ไม่ เ ป็น 
ผูบ้รหิาร	 ผูถ้อืหุ้นทีเ่ป็นคนไทยหรอืผูถ้อืหุน้ตา่งชาต	ิ
ผูถ้อืหุน้รายใหญ	่หรอืผูถ้อืหุน้รายยอ่ย	โดยบรษัิทฯ	
มีนโยบายที่จะเพ่ิมทางเลือกในการประชุมให้แก่ผู้ถือ
หุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง	 สามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้	 รวมถึงเปิด
โอกาสใหผู้้ถอืหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอชือ่บคุคลเพ่ือ
เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอัน
สมควร	
	 การด�าเนนิการประชมุจะเป็นไปตามขอ้บงัคับ
ของบรษัิทฯ	ตามล�าดบัวาระการประชมุ	โดยจะมกีาร
เสนอรายละเอยีดในแตล่ะวาระอย่างครบถว้น	พรอ้ม
แสดงขอ้มลูประกอบการพิจารณาอยา่งชดัเจน	รวม
ทัง้จะไมเ่พ่ิมวาระการประชมุทีไ่มม่กีารแจง้ใหผู้ถื้อหุน้
ทราบลว่งหนา้โดยไมจ่�าเป็น	โดยเฉพาะวาระทีม่คีวาม
ส�าคญัทีผู่ถ้อืหุน้	ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มลูกอ่น
การตดัสินใจ
 นอกจากนีบ้รษัิทฯ	ตระหนกัและใหค้วามส�าคญั
ในสิทธพ้ืินฐานตา่งๆ	ของผูถ้อืหุน้	ไดแ้ก	่สิทธกิารซ้ือ
ขายหรือโอนหุ้น	 สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งก�าไร
ของกิจการ	 สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารของ
กจิการอย่างเพียงพอ	สิทธใินการเขา้รว่มประชมุเพ่ือ
ใชสิ้ทธอิอกเสียงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้	เพ่ือแตง่ตัง้หรอื
ถอดถอนกรรมการ	แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละเรือ่งทีม่ี
ผลกระทบตอ่บริษัทฯ	เชน่	การจดัสรรเงนิปันผล	การ
ก�าหนดหรอืการแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนงัสือบรคิณหส์นธิ 
และขอ้บงัคบัการลดทนุหรอืเพ่ิมทนุ	เป็นตน้	
	 นอกเหนือจากสิทธพ้ืินฐานต่างๆ	ขา้งตน้แลว้	
บริษัทฯ	 ยังได้ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ	 ที่เป็นการ 
ส่งเสริม	 และอ�านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของ 
ผูถ้อืหุน้		
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	 (1)	 จดัส่งหนังสือนดัประชมุใหผู้้ถือหุน้ทราบ
ลว่งหนา้กอ่นวนัประชมุอยา่งนอ้ย	7	วนั	 โดยจะระบุ
วนั	เวลา	สถานที	่และวาระการประชมุ	ตลอดจนขอ้มลู
ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่
ประชมุอยา่งครบถว้น	
	 (2)	 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วม
ประชมุได้	บริษัทฯ	เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถมอบ
ฉนัทะใหก้รรมการอสิระหรือบุคคลใดๆ	เขา้ร่วมประชมุ
แทนตนได	้ โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใด	
ทีบ่ริษัทฯ	ไดจ้ดัส่งไปพรอ้มหนงัสือนดัประชมุ
 (3)	 เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม	แสดงความ
คดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ	ไดอ้ยา่งเต็มที	่และอิสระ	
	 (4)	 เมือ่การประชมุแลว้เสรจ็	บรษัิทฯ	จะจดั
ท�ารายงานการประชมุโดยแสดงขอ้มลูอยา่งถกูตอ้ง	
ครบถว้น	เพ่ือใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได้
	 บรษัิทฯ	 จะระบคุวามเหน็ของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ	 ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น	 และจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้น
ภายในระยะเวลาท่ี	 ก.ล.ต.	 หรือตลาดหลักทรัพย์
ก�าหนด	 เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า
ก่อนการประชุม	 นอกจากนี้	 ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด	 
หลกัทรพัย	์เวบ็ไซตข์องบรษัิทฯ	และการลงขา่วสาร
ในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติ	 มหาชนจ�ากัด	
ทัง้นี	้บริษัทฯ	มนีโยบายทีจ่ะใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ	
เขา้ร่วมการประชมุผูถ้อืหุน้โดยพรอ้มเพรยีงกนั	โดย
เฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ	 เช่น	 ประธาน
กรรมการตรวจสอบ	เป็นตน้	เพ่ือรว่มชีแ้จงหรอืตอบ
ขอ้ซกัถามของผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชมุ
	 นอกจากนี	้คณะกรรมการบริษัทฯ	ไดก้�าหนด
มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ	 
(Insider	Trading)	ของบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งซึง่รวมถงึ	
กรรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และลกูจา้ง	รวมตลอด
ถงึ	คู่สมรส	และบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะของบคุคล
ดงักลา่วทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลู	 รวมถงึไดก้�าหนดบท
ลงโทษ	เกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูของบรษัิทฯ	หรอื
น�าข้อมูลของบริษัทฯ	 ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนไว้
แล้วตามนโยบายการป้องกันการน�าข้อมูลภายในไป
ใช้ประโยชน์	 รวมทั้งได้ให้ความรู้แก่กรรมการและ 
ผู้บริหารของบริษัทฯ	 เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการ

รายงาน	 การถอืครองหลักทรพัย	์ ในบรษัิทฯ	 ของ
ตนเอง	คูส่มรส	และบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ	ตลอด
จนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลัก
ทรพัย์	ตอ่ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัยต์ามมาตรา	59	และบทก�าหนด
โทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์	 และตลาด	 
หลกัทรพัย	์พ.ศ.	2535

 คณะกรรมการชดุยอ่ย
 โครงสรา้งกรรมการของบรษัิทฯ	ประกอบดว้ย	
คณะกรรมการบรษัิทฯ		คณะกรรมการชดุยอ่ย	1	ชดุ	
คอื	คณะกรรมการตรวจสอบ	ซึง่มคีณุสมบติัครบถว้น
ตามมาตรา	 68	 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ�ากัด	 พ.ศ.2535	 และตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง	ทัง้นี	้ขอบเขตอ�านาจหน้าทีข่อง
คณะกรรมการชดุต่างๆ	ของบรษัิทฯ	มีดังน้ี

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
บรษัิทฯ
	 (1)	 คณะกรรมการมีอ�านาจและหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการและด�าเนิน
กิจการของ	 บริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย	
วตัถปุระสงค	์และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ	ตลอดจนมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ชอบด้วยกฎหมายด้วยความ
ซือ่สัตย	์สุจรติและระมดัระวงัรกัษาผลประโยชนข์อง	
บรษัิทฯ
	 (2)	 จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมสามัญประจ�าปี	 ภายใน	 4	 เดือนนับแต่วัน 
ส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชขีองบรษัิทฯ
	 (3)	 จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่าง
นอ้ย	3	เดอืนตอ่ครัง้
	 (4)	 ด�าเนินการให้บริษัทมีระบบการบัญชีที่
เหมาะสมและมปีระสิทธภิาพ	และจดัใหม้กีารรายงาน
ทางการเงินและการสอบบัญชีท่ีมีความน่าเชื่อถือได้	
รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน	 การตรวจ
สอบภายในทีเ่พียงพอและเหมาะสม
 (5)	 จดัให้มีการท�างบแสดงฐานะการเงนิและ
งบก�าไรขาดทุนของบริษัทฯ	ณ	วนัส้ินสุดรอบระยะเวลา
บัญชี	ของบริษัทฯ	ซึง่ผูส้อบบัญชีตรวจสอบแลว้และ
น�าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนมุตัิ
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	 (6)	 ก�าหนดเป้าหมาย	แนวทาง	นโยบาย	แผน
งานการด�าเนินธุรกิจ	 และงบประมาณของกลุ่ม
บริษัทฯ	 รวมถึงควบคุม	 ก�ากับดูแล	 (Monitoring	
and	Supervision)	การบรหิารและการจดัการของ
กลุ่มบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามนโยบายแผนงานและงบ
ประมาณที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และ
สอดคลอ้งกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง	ตลอดจนประกาศขอ้
บังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องของคณะ
กรรมการก�ากบัตลาดทนุ	ส�านกังาน	คณะกรรมการ
ก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 และตลาด	
หลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	อาทเิชน่	การท�ารายการ
ทีเ่กีย่วโยงกนั	การไดม้าหรอืจ�าหนา่ยไปซึง่ทรพัยสิ์น
ทีส่�าคญั	เทา่ทีไ่มข่ดัหรอืแยง้กบักฎหมายอืน่	
	 (7)	 พิจารณาทบทวน	ตรวจสอบ	และอนมุติั
แผนการขยายธุรกิจ	 โครงการลงทุนขนาดใหญ่	
ตลอดจนการ	 เข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการราย	
อืน่ๆ	ทีเ่สนอโดยฝา่ยบรหิาร	
	 (8)	 ตดิตามผลการด�าเนนิงานใหเ้ป็นไปตาม
แผนงานและงบประมาณอย่างต่อเนือ่ง
	 (9)	 พิจารณาก�าหนดนโยบายด้านการบริหาร
ความเส่ียง	(Risk	Management)	ใหค้รอบคลมุทัง้
องค์กรและก�ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการใน
การบรหิารจดัการความเส่ียงโดยมมีาตรการรองรับ
และวิธีควบคุมเพ่ือลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท
อย่างเหมาะสม
	 (10)	พิจารณาก�าหนดโครงสร้างการบริหาร
งาน	 มีอ�านาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย	
ประธานกรรมการบริหาร	 และคณะอนุกรรมการชุด
อื่นตามความเหมาะสม	 รวมถึงการก�าหนดขอบเขต
อ�านาจหนา้ทีข่องบคุคลดังกลา่ว
		 ทั้งนี้	 การมอบอ�านาจตามขอบเขตอ�านาจ
หน้าที่ที่ก�าหนดนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบ
อ�านาจ	 ที่ท�าให้คณะกรรมการชุดย่อย	 ประธาน
กรรมการบรหิาร	และคณะอนกุรรมการชดุตา่งๆ	ดงั
กลา่ว	 สามารถพิจารณา	 และอนมุตัริายการทีอ่าจมี
ความขดัแยง้มส่ีวนได้เสียหรอืมคีวามขดัแย้งทางผล
ประโยชนอ์ืน่ใดทีท่�ากบับรษัิทหรอื	บรษัิทยอ่ย	 (ถา้ม)ี	
ยกเวน้เป็นการอนุมตัริายการทีเ่ป็นไปตามนโยบายและ
หลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการพิจารณาและอนมุติัไวแ้ลว้
	 (11)	 จัดท�ารายงานประจ�าปีของคณะกรรมการ	

และรับผิดชอบต่อการจัดท�าและการเปิดเผยงบการเงิน	
เพ่ือแสดงถึงฐานะการเงินและผลการด�าเนินงานในรอบปี
ทีผ่า่นมา	และน�าเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาและ
อนมุตัิ
	 (12)	 คณะกรรมการอาจมอบอ�านาจให้
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือบุคคลอื่นใด
ปฏบิตักิารอยา่งหนึง่	อยา่งใดแทนคณะกรรมการได้
โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรือ
อาจมอบอ�านาจเพ่ือใหบ้คุคลดงักลา่ว	มอี�านาจตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในระยะเวลาทีค่ณะ
กรรมการเหน็สมควร	 ซึง่คณะกรรมการอาจยกเลกิ	
เพิกถอน	เปล่ียนแปลง	หรือแกไ้ขการมอบอ�านาจนัน้ๆ	
ไดเ้มือ่เหน็สมควร
		 ท้ังน้ี	 การมอบอ�านาจน้ันต้องไม่มีลักษณะ
เป็นการมอบอ�านาจที่ท�าให้บุคคลดังกล่าวสามารถ
พิจารณาและ	อนมุตัริายการทีต่นหรอืบคุคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้	 มส่ีวนไดเ้สีย	 หรอือาจมคีวามขดัแยง้
ทางผลประโยชนใ์นลกัษณะอืน่ใดทีจ่ะท�าขึน้กบับรษัิท	
หรอืบรษัิทยอ่ย	(ถา้ม)ี	เวน้แตเ่ป็นการอนมุตัริายการ
ที่เป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการ
คา้โดยทัว่ไปหรอืเป็นไปตามนโยบายและหลกัเกณฑท์ี่
คณะกรรมการพิจารณาและอนมุตัไิว้แล้ว	โดยอยูภ่าย
ใตห้ลักเกณฑ	์เงือ่นไข	และวธิกีารตามทีก่�าหนดเกีย่ว
กับรายการที่เกี่ยวโยงกัน	 และรายการได้มาหรือ
จ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินท่ีส�าคัญของบริษัทจด
ทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	
และ/หรอืตลาดหลกัทรพัย	์แหง่ประเทศไทย	และ/หรอื
ประกาศอืน่ใดของหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง	

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
	 (1)		 สอบทานให้บริษัทฯ	 มีการรายงานทาง	
การเงนิอยา่งถกูตอ้งและเพียงพอ
	 (2)		สอบทานใหบ้รษัิทฯ	 มรีะบบการควบคมุ
ภายใน	(Internal	Control)	และระบบการตรวจสอบ
ภายใน	(Internal	Audit)	ทีเ่หมาะสมและมปีระสิทธผิล	
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน	 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการ
พิจารณาแตง่ตัง้	โยกยา้ย	เลกิจา้งหวัหนา้หนว่ยงาน
ตรวจสอบภายในหรือ	 หน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบ
เกีย่วกบัการตรวจสอบภายใน
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	 (3)		สอบทานใหบ้รษัิทฯ	ปฏบิตัติามกฎหมาย
ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ
ธรุกจิของบรษัิทฯ
	 (4)		สอบทานให้มีการบริหารจัดการและ
ปฏบิตัติามนโยบายดา้นการบรหิารความเส่ียง	(Risk	
Management)	ตามทีก่�าหนด
	 (5)	 	พิจารณา	คดัเลอืก	เสนอแตง่ต้ังบคุคล
ซึง่มคีวามเป็นอสิระเพ่ือท�าหนา้ทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีอง	
บริษัทฯ	 และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว	
รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่าย
จัดการเขา้รว่มประชมุดว้ยอยา่งนอ้ยปีละ	1	ครัง้
	 (6)		พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน	 หรือ
รายการทีอ่าจมีความขดัแย้งทางผลประโยชนใ์หเ้ป็น
ไปตามกฎหมายและขอ้ก�าหนดของตลาดหลกัทรพัย	์
ทั้งนี้	 เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
และเป็นประโยชนสู์งสุดตอ่บรษัิทฯ
	 (7)		จัดท�ารายงานของคณะกรรมการตรวจ
สอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ	 
ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะ
กรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูล
อยา่งนอ้ยดงัตอ่ไปนี้
  l	 	 ความเหน็เกีย่วกบัความถกูตอ้ง	 ครบ
ถ้วนเป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของ	
บริษัทฯ
  l	 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของ
ระบบควบคมุภายในของบรษัิทฯ
  l	 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์ขอ้
ก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์	 หรือกฎหมายท่ี
เกีย่วข้องกบัธรุกจิของ	บรษัิทฯ
  l	 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของ 
ผูส้อบบญัชี
  l	 ความเหน็เกีย่วกบัรายการทีอ่าจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์
  l	 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการ 
ตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ 
ตรวจสอบแตล่ะทา่น
  l	 ความเหน็หรอืขอ้สังเกตโดยรวมทีค่ณะ
กรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตาม		
กฎบัตร	(charter)

  l	 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน
ทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความ 
รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บรษัิท
	 (8)	 คณะกรรมการตรวจสอบมีอ�านาจที่จะ
ขอความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่น
ใดเมือ่เหน็วา่จ�าเป็นดว้ยคา่ใชจ้า่ยของบรษัิท
	 (9)		ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีคณะกรรมการ
ของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ

 ขอบเขตอ�านาจ หนา้ท่ี และความรบัผดิชอบ
ของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
	 (1)	 ควบคมุดแูลการด�าเนนิกจิการ	และ/หรือ
บรหิารงานประจ�าวนัของบรษัิท
	 (2)	 จดัท�านโยบายแผนธรุกจิ	รวมถงึกลยทุธ์
ทางธุรกิจและงบประมาณประจ�าปีของบริษัท	 เพ่ือ
เสนอต่อคณะกรรมการของบริษัทเพ่ือพิจารณา
อนมุตัติอ่ไป
	 (3)	 ก�ากับดูแลการด�าเนินงานหรือการ
ปฏบิตังิานของบรษัิท	ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย	แผนงาน	
และงบประมาณทีไ่ดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการของ
บรษัิท	รวมถงึการตรวจสอบ	ตดิตาม	และประเมนิผล
การด�าเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่
ก�าหนดและมีหน้าท่ีรายงานผลการด�าเนินงานการ
บรหิารจดัการ	รวมถึงความคบืหนา้ในการด�าเนนิงาน
ตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ	และคณะกรรมการบรษัิท
	 (4)	 พิจารณาอนุมัติการด�าเนินงานที่เป็น
ธุรกรรมปกติธุรกิจของบริษัท	 ตามงบลงทุนหรือ 
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	
โดยวงเงนิส�าหรบัแตล่ะรายการเป็นไปตามทีก่�าหนด
ไว้ในตารางอ�านาจอนุมัติที่ผ่านการอนุมัติจาก 
คณะกรรมการบริษัทแล้ว	 แต่ไม่เกินงบประมาณ
ประจ�าปีทีไ่ดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการบรษัิท	รวม
ถึงการเข้าท�าสัญญาต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง 
ดงักลา่ว
	 (5)	 มีอ�านาจพิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายใน
การด�าเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท	 ตาม 
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท	
และเป็นไปตามอ�านาจอนมุตัทิีผ่า่นการอนมุตัจิากคณะ
กรรมการบรษัิทแลว้	
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	 (6)	 มีอ�านาจในการอนุมัติอัตราก�าลังคน	 
การจา้งงานและบรรจพุนกังาน	 การก�าหนดคา่จา้ง	
ค่าตอบแทน	 และโบนัส	 และการแต่งตั้งโยกย้าย
พนกังาน	รวมถงึพิจารณาก�าหนดหนา้ทีแ่ละความรบั
ผิดชอบของแต่ละหน่วยงานและต�าแหน่ง	 ส�าหรับ
พนกังานตัง้แตร่ะดบัผูอ้�านวยการฝา่ยลงไป
	 (7)	 มีอ�านาจออกค�าส่ัง	 ระเบียบ	 ประกาศ	
และบันทึกต่างๆ	 เพ่ือให้การด�าเนินงานของบริษัท	
เป็นไปตามนโยบายและเพ่ือผลประโยชน์ของบริษัท	
รวมถงึเพ่ือรกัษาระเบยีบวนิยัภายในองคก์ร
	 (8)	 ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือให้การ	
ด�าเนินการทางธุรกิจรวมทั้งการบริหารความเส่ียง
ของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับ	 
รวมทัง้นโยบายของบรษัิทตามหลกัธรรมาภบิาล
	 (9)	 มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ 
คณะท�างานชดุตา่งๆ	เพ่ือประโยชนแ์ละประสิทธภิาพ
การจัดการที่ดีและโปร่งใส	 และมีอ�านาจในการมอบ
อ�านาจใหบ้คุคลอืน่ใดหนึง่คนหรือหลายคนปฏบิตักิาร 
อย่างหน่ึงอย่างใด	 โดยอยู่ภายใต้การควบคุมของ
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร	หรอือาจมอบอ�านาจเพ่ือให้
บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามที่ประธานเจ้าหน้าที่
บรหิารเหน็สมควร	และภายในระยะเวลาทีเ่หน็สมควร	
ซึ่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารอาจยกเลิก	 เพิกถอน	
เปลีย่นแปลง	หรอืแก้ไขบุคคลทีไ่ดร้บัมอบอ�านาจ	หรอื
การมอบอ�านาจนัน้ๆ	ไดต้ามทีเ่หน็สมควร
	 (10)	ปฏบิติัหนา้ทีอ่ืน่ๆ	ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบรษัิท
	 ทั้งนี้	 ในการด�าเนินการเรื่องใดที่ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร	 หรือผู้รับมอบอ�านาจจากประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร	 หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	
(ตามนิยามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	
และ/หรอืตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	และ/หรอื	
หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งก�าหนด)	มส่ีวนไดส่้วนเสียหรอื
มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนก์บับรษัิท	 และ/หรอื	
บริษัทย่อย	 และ/หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารไม่มีอ�านาจอนุมัติการด�าเนินการใน
เรื่องดังกล่าว	 โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่
ประชมุคณะกรรมการและ/หรอืทีป่ระชมุผู้ถือหุน้	(แลว้
แต่กรณี)	 เพ่ืออนุมัติต่อไป	 ยกเว้นเป็นการอนุมัติ

รายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้า
ปกตซึิง่เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก�ากบั
ตลาดทนุ	และ/หรอื	ตลาดหลกั	ทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	
และ/หรอื	หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งก�าหนด

 การสรรหาและแตง่ตัง้กรรมการ
 และผูบ้รหิารระดบัสูงสุด
	 การคดัเลอืกบคุคลทีจ่ะแตง่ตัง้เป็นกรรมการ
ของ	บรษัิทฯ	จะกระท�าผา่นการประชมุผูถ้อืหุน้	โดย
คณะกรรมการบริษัทฯ	 จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
จากประสบการณ์	 ความรู้	 ความสามารถ	 และ
คณุสมบตัติามทีก่ฎหมายก�าหนด	 เนือ่งจากบรษัิทฯ	
ยังไม่มีคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกบุคคลที่จะ
ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าว	 จากนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
ท�าการคดัเลอืกกรรมการตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ทีก่�าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ	

 องคป์ระกอบและการแตง่ตัง้คณะกรรมการ 
บรษัิทฯ 
	 องคป์ระกอบและการสรรหา	แตง่ตัง้	ถอดถอน	
หรือพ้นจากต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ	 นั้นได้
ก�าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ	 ซึ่งสามารถสรุป
สาระส�าคญัไดด้งันี้
	 (1)	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 ประกอบด้วย	
กรรมการจ�านวนไมน่อ้ยกวา่	5	คน	และกรรมการไม่
นอ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดตอ้งมี
ถิน่ทีอ่ยูใ่นราชอาณาจกัร	 และตอ้งมคีณุสมบตัติาม
กฎหมายก�าหนด	
	 (2)	 ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ	
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการดงัตอ่ไปนี้
 l	ผูถื้อหุน้คนหนึง่มคีะแนนเสียงเทา่กบัจ�านวน
หุน้ทีต่นถอื	
 l	ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่
เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการ
กไ็ด	้ในกรณทีีเ่ลอืกตัง้บคุคลหลายคนเป็นกรรมการ
จะแบง่คะแนนเสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้
 l	บคุคลทีไ่ดร้บัคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดบั
ลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า
จ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้ง
นัน้	ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดับถดั
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการที่จะ
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พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น	 ให้ผู้เป็นประธาน
เป็นผู้ออกเสียงชีข้าด
	 (3)	 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปี 
ทกุครัง้	ให้กรรมการออกจากต�าแหนง่จ�านวนหนึง่ใน
สามของจ�านวนกรรมการในขณะนั้น	 ถ้าจ�านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้	 ก็ให้
ออกโดยจ�านวนใกล้ที่ สุดกับส่วนหนึ่ง ในสาม	
กรรมการที่จะต้องออกจากต�าแหน่งในปีแรกและปีที่
สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น	 ให้จับสลากกัน	
ส่วนปีหลังๆ	 ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต�าแหน่ง
นานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต�าแหน่ง	 กรรมการที่จะ
ออกตามวาระอาจถูกเลอืกเขา้มารบัต�าแหนง่ใหม่กไ็ด้
	 (4)	 กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่ง
ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทฯ	 การลาออกมีผลนับแต่ 
วนัทีใ่บลาออกไปถงึบรษัิทฯ
	 (5)	 ในกรณีที่ต�าแหน่งกรรมการว่างลง
เพราะเหตุอ่ืนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ	 คณะ
กรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ	 และไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จ�ากัด	 และ/หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพยเ์ขา้เป็นกรรมการแทนในการประชมุ
คราวถัดไป	 เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อย
กวา่	2	เดอืน	บคุคลซึง่เขา้เป็นกรรมการแทนดังกลา่ว	
จะอยูใ่นต�าแหนง่กรรมการไดเ้พียงแคว่าระทีย่งัเหลอื
อยูข่องกรรมการทีต่นแทน
	 มติของคณะกรรมการต้องประกอบด้วย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ�านวนกรรมการ
ทีย่งัเหลอือยู่
	 (6)	 ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อาจลงมตใิห้กรรมการ
คนใดออกจากต�าแหนง่กอ่นถงึคราวออกตามวาระได้
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ�านวนผูถ้อื
หุน้ทีม่าประชมุและมสิีทธอิอกเสียง	 และมีหุน้นบัรวม
กนัได้ไมน้่อยกว่าก่ึงหนึง่ของจ�านวนหุน้ทีถ่อืโดยผูถ้อื
หุน้ทีม่าประชมุและมสิีทธอิอกเสียง
 องค์ประกอบและการแตง่ตัง้กรรมการอสิระ
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จะร่วมกันพิจารณา
เบื้องต้นถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาด�ารง
ต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ	 โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตาม	
พระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด	 กฎหมายว่าด้วย 

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศของ 
คณะกรรมการก�ากับตลาดทนุ	รวมถงึประกาศ	ขอ้บงัคบั 
และ/หรอืระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง	นอกจากนี	้คณะกรรม
การบรษัิทฯ	จะพิจารณาคดัเลอืกกรรมการอสิระจาก
ผูท้รงคณุวฒุ	ิ ประสบการณก์ารท�างาน	 และความ
เหมาะสมด้านอื่นๆ	 ประกอบกัน	 จากนั้นจะน�าเสนอ 
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเ พ่ือพิจารณาแต่งตั้งเป็น
กรรมการของบรษัิทฯ	ตอ่ไป	ทัง้นี	้บรษัิทฯ	มนีโยบาย
ในการแตง่ตัง้กรรมการอสิระอยา่งนอ้ย	1	ใน	3	ของ
จ�านวนกรรมการทัง้หมด	และตอ้งมจี�านวนไมน่อ้ยกวา่	
3	ทา่น
 คณุสมบตัขิองกรรมการอสิระ
	 (1)	 ถอืหุน้ไมเ่กนิรอ้ยละ	1	ของจ�านวนหุ้นทีม่ี
สิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทฯ	บริษัทใหญ่	บรษัิท
ย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง้	โดยนับรวมหุ้นท่ีถือโดยผูท่ี้เกีย่วข้องดว้ย
	 (2)	 ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นกรรมการท่ีมส่ีวนรว่ม
บรหิารงาน	ลกูจา้ง	พนกังาน	ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดือน
ประจ�า	หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของบรษัิทฯ	บรษัิทใหญ่	
บรษัิทย่อย	บรษัิทรว่ม	บรษัิทยอ่ยล�าดบัเดียวกนั	หรอื
นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมลีกัษณะดงักลา่วมาแล้วไมน่อ้ยกวา่	2	ปี	กอ่น
วนัทีย่ืน่ค�าขออนญุาตตอ่	ก.ล.ต.
	 (3)	 ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสัมพันธ์ทางสาย
โลหิต	 หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย	 ใน
ลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา	คูส่มรส	 พ่ีนอ้ง	และบตุร		
รวมทัง้คู่สมรสของบุตร	ของผูบ้รหิาร	ผูถื้อหุน้รายใหญ ่
ผูม้อี�านาจควบคมุ	หรอืบคุคลทีจ่ะไดร้บัการ	เสนอให้
เป็นผูบ้รหิารหรอืผูม้อี�านาจควบคมุของ	บรษัิทฯ	หรอื
บรษัิทยอ่ย
	 (4)	 ไมม่หีรอืเคยมคีวามสัมพันธท์างธรุกจิกับ
บริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือ
นติิบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้	 ในลกัษณะทีอ่าจเป็น	
การขดัขวางการใชว้จิารณญาณอยา่งอสิระของตน	
รวมทัง้ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ	่กรรมการ
ซึง่ไม่ใชก่รรมการอสิระ	หรอืผูบ้รหิาร	ของผูท้ีม่คีวาม
สัมพันธท์างธรุกจิกบับริษัทฯ	บรษัิทใหญ	่บรษัิทยอ่ย	
บรษัิทรว่ม	หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้	เวน้แต่
จะไดพ้้นจากการมลีกัษณะดงักลา่วมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่	
2	ปี	กอ่นวนัทีย่ืน่ค�าขออนญุาตตอ่	ก.ล.ต.
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	 (5)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ	
บริษัทฯ	 บริษัทใหญ่	 บริษัทย่อย	 บริษัทร่วม	 หรือ
นติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้	และไมเ่ป็นผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่	กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอสิระ	ผู้บรหิาร	หรอื
หุน้ส่วนผูจ้ดัการของส�านกังานสอบบัญช	ีซึง่มผีูส้อบ
บญัชขีองบริษัทฯ	บรษัิทใหญ	่บรษัิทยอ่ย	บรษัิทรว่ม	
หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้สังกดัอยู	่ เวน้แต่
จะไดพ้้นจากการมลัีกษณะดังกล่าวมาแล้วไมน่อ้ยกวา่	
2	ปี	กอ่นวนัทีย่ืน่ค�าขออนญุาตตอ่	ก.ล.ต.
	 (6)	 ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทาง 
วิชาชีพใดๆ	 ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นท่ีปรึกษา
กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน	 ซึ่งได้รับค่า
บรกิารเกนิกวา่	2	ลา้นบาทตอ่ปีจากบรษัิทฯ	บรษัิท
ใหญ	่ บรษัิทยอ่ย	 บรษัิทรว่ม	 หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมี
ความขดัแยง้	ทัง้นี	้ในกรณทีีผู่ใ้หบ้รกิารทางวชิาชพี
เป็นนิติบุคคล	 ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	
กรรมการซึง่ไมใ่ชก่รรมการอสิระ	ผูบ้รหิาร	หรอืหุน้
ส่วนผู้จัดการ	 ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย	 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว 
ไมน่อ้ยกว่า	2	ปี	กอ่นวนัทีย่ืน่ค�าขออนญุาตตอ่	ก.ล.ต.
	 (7)	 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น
เพ่ือเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษัิทฯ	 ผูถ้อืหุน้
รายใหญ	่หรอืผูถ้อืหุน้ซึง่เป็นผู้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้
รายใหญข่องบรษัิทฯ	
	 (8)	 ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ 
ผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย	 หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มี
นัยในห้างหุ้นส่วน	 หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม
บรหิารงาน	ลกูจา้ง	พนักงาน	ทีป่รกึษาทีร่บัเงนิเดอืน
ประจ�า	 หรอืถือหุน้เกนิรอ้ยละหนึง่ของจ�านวนหุน้ทีม่ี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น	 ซึ่งประกอบ
กจิการทีม่สีภาพอยา่งเดยีวกนัและเป็นการแขง่ขนัที่
มนียักบักจิการของบรษัิทฯ	หรอืบรษัิทยอ่ย
 (9)	 ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้
ความเหน็อยา่งเป็นอสิระเกีย่วกบัการด�าเนนิงานของ	
บรษัิทฯ
 องค์ประกอบและการแตง่ตัง้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
	 คณะกรรมการบรษัิทฯ	จะเป็นผูแ้ตง่ตัง้คณะ
กรรมการตรวจสอบซึง่ประกอบดว้ยกรรมการตรวจ
สอบอย่างน้อย	 3	 ท่าน	 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ

อิสระของบริษัทฯ	 ที่มีคุณสมบัติตามท่ีกฎหมายว่า
ดว้ยหลักทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์รวมถงึประกาศ
ขอ้บงัคบั	และ/หรอืระเบยีบของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่
ประเทศไทยก�าหนด	 นอกจากน้ี	 กรรมการอิสระที่
ด�ารงต�าแหนง่กรรมการตรวจสอบตอ้งมคีณุสมบตัิ
เพ่ิมเตมิดงันี้	
	 (1)	 ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด�าเนินกิจการของ	
บรษัิทฯ	บรษัิทใหญ	่บรษัิทยอ่ย	บรษัิทรว่ม	บรษัิท
ยอ่ยล�าดับเดียวกัน	หรอืนิติบคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้	
	 (2)	 ไมเ่ป็นกรรมการของบรษัิทใหญ	่บรษัิท
ยอ่ย	หรอืบรษัิทยอ่ยล�าดบัเดยีวกนัเฉพาะทีเ่ป็นบรษัิท
จดทะเบยีน
	 (3)	 มคีวามรูแ้ละประสบการณเ์พียงพอทีจ่ะ
สามารถท�าหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบ	 ทั้งนี้	
ต้องมีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนที่มี
ความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถท�า
หนา้ทีใ่นการสอบทานความนา่เชือ่ถอืของงบการเงินได้
	 ทัง้นี	้กรรมการตรวจสอบแต่ละทา่นมวีาระการ
ด�ารงต�าแหนง่คราวละ	3	ปี	หรอืเทา่กบัวาระการด�ารง
ต�าแหนง่กรรมการบรษัิทฯ	
 การสรรหาประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิาร 
	 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดคา่ตอบแทน	
จึงมีหน้าที่สรรหาและแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม	
ในการด�ารงต�าแหนง่ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร	โดยมี
หลกัเกณฑใ์นการพิจารณา	ดงันี้
	 (1)	 การพิจารณาคุณสมบัติทั่วไป	 ความ
เชีย่วชาญ	 และประสบการณ	์ และเป็นไปตามทีค่ณะ
กรรมการบรษัิทฯ	เป็นผูก้�าหนด
	 (2)		ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไม่เป็นบคุคลคน
เดยีวกบัประธานกรรมการบรษัิทฯ
	 (3)	 มกีารก�าหนดบทบาท	อ�านาจ	และหนา้ที่
ของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร		แยกจากประธานกรรม
การบรษัิทฯ	อยา่งชัดเจน	เพ่ือสรา้งดลุยภาพระหว่าง
การบรหิารและการก�ากบัดแูลกจิการ
	 (4)		คณะกรรมการบริษัทฯ	 ก�าหนดกรอบ
อ�านาจหน้าที่	 และเป้าหมายการปฏิบัติงานของ
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร	และใหม้กีารประเมนิผลงาน
เป็นประจ�าทกุปี
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 โครงสรา้งการบรหิาร
 ของกิจการโรงเรยีน
	 โครงสรา้งการบรหิารของกจิการโรงเรยีนที่
บริษัทฯ	เป็นผูร้บัใบอนญุาต	เป็นดงันี้

 คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน
	 ตามตราสารจัดตั้งโรงเรียนที่บริษัทฯ	 เป็น
ผู้รับอนุญาต	 ก�าหนดว่าคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนจะต้องประกอบด้วย	 ผู้รับใบอนุญาต 
ผูจ้ดัการ	ผูอ้�านวยการ	ผูแ้ทนคร	ูผูแ้ทนผูป้กครอง	
และผู้ทรงคณุวฒุ	ิอยา่งนอ้ย	2	คน	ซึง่เป็นไปตามที่
ก�าหนดใน	มาตรา	30	แหง่พระราชบญัญตัโิรงเรยีน
เอกชน	พ.ศ.	2550	แกไ้ขเพ่ิมเตมิ	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	
2555	 และในตราสารจัดตั้งของโรงเรียนในกลุ่ม
บรษัิทฯ	 ไดก้�าหนดใหค้ณุสมบตัขิองคณะกรรมการ
บริหารโรงเรยีนเป็นดงันี้
	 (1)	 มสัีญชาตไิทย
	 (2)	 มอีายไุมต่�า่กวา่	25	ปีบรบิรูณ์
	 (3)	 มีความรู้และประสบการณ์เหมาะสมกับ
กจิการของโรงเรยีน
 (4) เลือ่มใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ
	 (5)	 มีความประพฤตเิรยีบรอ้ยเป็นทีย่อมรบั
ของสังคม
	 (6)	 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย	 คนไร้ความ
สามารถ	หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ
	 (7)	 ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษา
ถงึทีสุ่ดใหจ้�าคกุ	เวน้แตเ่ป็นโทษส�าหรบัความผดิทีไ่ด้
กระท�าโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ
	 (8)	 มีความตั้งใจเพ่ือพัฒนากิจการของ
โรงเรยีนและสามารถอทุศิเวลาในการบรหิารโรงเรยีน
กรรมการบริหารท่ีเป็นผู้รับใบอนุญาต	 ผู้จัดการ 
ผูอ้�านวยการ	ตอ้งมีคณุสมบตัติัง้แต	่(1)	ถงึ	(8)	ส่วน
กรรมการบริหารที่เป็นผู้แทนครู	 ผู้แทนผู้ปกครอง	
และผูแ้ทนผูท้รงคณุวฒุติอ้งมคีณุสมบตัติัง้แต	่ (2)	
ถงึ	(8)
 การสรรหา และการแตง่ตัง้คณะกรรมการ
บรหิารโรงเรยีน
	 หลักเกณฑ์	 วิธีการสรรหากรรมการ	 การ
เลอืกประธานกรรมการ	วาระการด�ารงต�าแหนง่	และ

การพ้นจากต�าแหน่งให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ใน
ตราสารจดัตัง้ของแตล่ะโรงเรยีน	ดงันี้
 l	ผูร้บัใบอนญุาต	ผูจ้ดัการ	ผูอ้�านวยการ	เป็น
กรรมการบรหิารโรงเรยีนโดยต�าแหนง่	ซึง่ต�าแหนง่
ดงักลา่วแตง่ตัง้โดยคณะกรรมการบรษัิทฯ
 l ผูแ้ทนคร	ูผูแ้ทนผู้ปกครอง	และผูท้รงคณุวุฒิ 
เป็นกรรมการบริหารโรงเรียนโดยการสรรหา	 โดย
ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะ
หนึง่	เพ่ือท�าหนา้ทีส่รรหาผูม้คีวามรู้และความสามารถ
เป็นคณะกรรมการบริหารที่มาจากผู้แทนครู	 ผู้แทน 
ผูป้กครอง	และผูแ้ทนผูท้รงคณุวฒุ	ิเพ่ือเสนอใหผู้ร้บั
ใบอนญุาตเลอืกตามจ�านวนทีก่�าหนด
 l		 คณะกรรมการสรรหา	เป็นคณะกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดย
มหีน้าทีส่รรหาผูม้คีวามรูค้วามสามารถและคณุสมบตั	ิ
เป็นกรรมการบริหารโรงเรียนที่มาจากผู้แทนครู 
ผูแ้ทนผูป้กครอง	และผูท้รงคณุวฒุ	ิเพ่ือเสนอใหค้ณะ
กรรมการของบรษัิท	ซึง่เป็นผูร้บัใบอนญุาต	เลอืกให้
ครบถ้วนตามที่ก�าหนดในตราสารจัดตั้ง	 โดยใน
ปัจจบุนัคณะกรรมการสรรหาประกอบดว้ยกรรมการ	
3	ทา่น	ดงันี้

นายยวิ	ฮอค	โคว				ประธานคณะกรรมการสรรหา
นายฉตัรพี	ตนัตเิฉลมิ													กรรมการสรรหา
นางสาวไตรทพิย	์ศิวะกฤษณกุ์ล		กรรมการสรรหา
 วาระการด�ารงต�าแหน่งของคณะกรรมการ
บรหิารโรงเรยีน
 กรรมการบริหารโรงเรียนที่เป็น	 ผู้แทนครู 
ผูแ้ทนผูป้กครอง	และผูท้รงคณุวฒุ	ิใหม้วีาระการด�ารง
ต�าแหนง่คราวละ	3	ปี	และกรรมการบรหิารโรงเรียนที่
พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีก	
ทัง้นี	้กรรมการบริหารโรงเรยีนจะพ้นจากต�าแหนง่เมือ่
	 (1)		 เสียชวีติ
	 (2)	 ลาออก
	 (3)	 คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน	มากกวา่
กึ่งหนึ่งของคณะกรรมการที่มาประชุมให้ออกเพราะ
บกพร่องต่อหน้าที่มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือ
กระท�าการใหเ้กดิความเสียหายแกก่ารด�าเนนิกจิการ
โรงเรยีน	มคีวามประพฤตเิส่ือมเสียหรอืกระท�าการให้
เกดิความเสียหายแกก่ารด�าเนนิกิจการโรงเรยีนหรอื
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ปฏิบัติตนไม่เป็นไปตามข้อบังคับการประชุมคณะ
กรรมการบรหิาร	ตามทีร่ะบไุวใ้นประกาศหลกัเกณฑ์	
วธิกีารในการสรรหาทีค่ณะกรรมการก�าหนด
	 (4)	 ขาดคุณสมบัติของคณะกรรมการ
บรหิารโรงเรยีน
	 (5)	 ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการ
ประเภทนัน้
	 ในกรณีที่กรรมการบริหารที่เป็นผู้แทนครู	 ผู้
แทนผูป้กครอง	 และผูท้รงคณุวฒุ	ิ พ้นจากต�าแหน่ง
กอ่นวาระใหผู้ท้ีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้แทนต�าแหนง่ทีว่า่งลง	
ด�ารงต�าแหนง่เทา่กบัวาระทีเ่หลอืของกรรมการซึง่ตน
แทน	 เมือ่ครบก�าหนดตามวาระ	 หากยงัไมม่กีารแต่ง
ตั้งกรรมการบริหารใหม่ขึ้นมา	 ให้กรรมการบริหารที่
พ้นจากต�าแหนง่อยู่ด�าเนินงานตอ่ไปจนกวา่กรรมการ
ทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ขึน้ใหมเ่ขา้รบัหนา้ที่
 ขอบเขตอ�านาจ หนา้ที ่และความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน
	 คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนมหีนา้ทีก่�ากบั
ดแูลการด�าเนนิการของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบั
กฏหมาย		กฎ	ระเบยีบ	ประกาศ	ค�าส่ัง	และนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการ	 ภายใต้ขอบเขตอ�านาจ	
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ก�าหนดในตารางอ�านาจ
ด�าเนนิการของโรงเรยีน	โดยมรีายละเอยีดดงันี้
	 (1)		 ออกระเบียบและข้อบังคับต่างๆ	 ของ
โรงเรยีน
	 (2)	 ให้ความเห็นชอบนโยบาย	 และแผน
พัฒนาการศึกษาของโรงเรยีน
	 (3)	 ให้ค�าแนะน�าการบริหารและการจัดการ
โรงเรียน	 ด้านบุคลากร	 แผนงาน	 งบประมาณ	
วชิาการ	กจิกรรมนกัเรยีน	อาคารสถานที	่และความ
สัมพันธก์บัชมุชน
	 (4)	 ก�ากบัดแูลใหม้รีะบบการประกนัคณุภาพ
ภายในโรงเรยีน
	 (5)	 ตดิตาม	ตรวจสอบ	และประเมนิผลการ
ปฎบิตังิานของผูอ้�านวยการ
	 (6)	 ให้ความเห็นชอบการกู้ยืมเงินครั้งเดียว
หรอืหลายครัง้	รวมกนัเกนิรอ้ยละยีสิ่บหา้ของมลูคา่
ทรัพย์สินที่โรงเรียนในระบบมีอยู่ขณะนั้น	 ในกรณีที่
คณะกรรมการบริหารไม่ให้ความเห็นชอบการกู้ยืม
เงนิคณะกรรมการตอ้งเสนอทางเลอืกที	่ปฏิบตัไิดใ้ห้

แกโ่รงเรยีนในระบบดว้ย	เวน้แตค่ณะกรรมการจะเหน็
ว่าการกู้ยืมเงินนั้นมิได้เป็นไปเพ่ือประโยชน์ของการ
ด�าเนนิกจิการโรงเรยีน
	 (7)	 ให้ความเห็นชอบการก�าหนดคา่ธรรมเนยีม
การศึกษาและคา่ธรรมเนียมอ่ืนของโรงเรยีน
	 (8)		ให้ความเห็นชอบรายงานประจ�าปี	 งบ
การเงนิประจ�าปี	และการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี
	 (9)		พิจารณาค�ารอ้งทกุขข์องคร	ูผูป้กครอง
และนกัเรยีน
	 (10)	ใหค้วามเหน็ชอบในการขอเปลีย่นแปลง
รายการในตราสารจดัตัง้
	 (11)	 ให้ความเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลง
รายการในรายละเอยีดเกีย่วกบักจิการโรงเรยีน
	 (12)	ด�าเนนิการใหม้กีารตรวจสอบบญัชขีอง
โรงเรยีนเพ่ือตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการ
เงนิของโรงเรยีนภายในหนึง่รอ้ยยีสิ่บวนันับแตว่นัส้ิน
รอบปีบัญชี	 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะ
กรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชนก�าหนด
	 (13)		เห็นชอบการจัดสรรผลตอบแทนที่ได้
จากการด�าเนนิการของโรงเรยีนใหแ้กผู้่รบัใบอนญุาต
	 (14)		แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือปฏบิตังิาน
อย่างใดอย่างหน่ึงในการด�าเนินงานของโรงเรียน
ตามทีค่ณะกรรมการบรหิารมอบหมาย
	 (15)		ใหค้วามเหน็ชอบหนงัสือมอบอ�านาจของ
โรงเรยีน
	 (16)	 รว่มส�ารวจสภาพปัจจบุนั	 ปัญหา	 และ
ความตอ้งการทีจ่�าเป็นของโรงเรยีน	รวมทัง้จดัล�าดับ
ความส�าคัญของปัญหาท่ีจะต้องด�าเนินการแก้ไข
ปรบัปรงุและพัฒนา	
	 (17)		ใหค้วามเหน็ชอบ	รบัรองแผนการปฏบิตัิ
งานประจ�าปี	
	 (18)	 รว่มตรวจสอบการด�าเนนิงานตามแผน
กลยทุธท์ีไ่ดก้�าหนดไว้
	 (19)	 ร่วมประชุมเพ่ือรับทราบความก้าวหน้า	
อปุสรรคและใหค้วามเหน็ชอบตอ่ผลงานของโรงเรยีน	
รวมทั้งให้	 ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติภารกิจของ
โรงเรยีน
	 (20)	 ให้การสนับสนุนด้านทรัพยากรต่างๆ	
รวมทัง้เผยแพรช่ือ่เสียงและเกยีรตคิณุของโรงเรยีน	
	 (21)	 ศึกษาพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน	
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พุทธศักราช	2550	และระเบยีบกระทรวงศึกษาธกิาร
ว่าด้วยการคุ้มครองการท�างานของครูใหญ่และครู
โรงเรียนเอกชน	พุทธศักราช	2542		รวมทัง้แนวทาง
การปฏริปูการศึกษาของกระทรวงศึกษาธกิาร	อกีทัง้
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของส�านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศึกษา	 (องคก์าร
มหาชน)	ให้เขา้ใจอยา่งละเอยีดลกึซึง้	เพ่ือใหม้องเหน็
ทศิทางในการจดัการศึกษาของชาติและของโรงเรยีน
	 ทัง้นี	้อ�านาจขอบเขตอ�านาจ	หนา้ที	่และความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนตามขอ้	
1-13	เป็นอ�านาจหน้าทีท่ีร่ะบใุน	พ.รบ.	โรงเรยีนเอกชน	
พ.ศ.	2550	แกไ้ขเพ่ิมเติม	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2554

 คณะผูบ้รหิารโรงเรยีน
 ขอบเขตอ�านาจ หนา้ที ่และความรบัผดิชอบ
ของคณะผูบ้รหิารโรงเรยีน
 คณะผู้บริหารโรงเรียนมีอ�านาจ	 หน้าที่	 และ
ความรบัผดิชอบตามทีค่ณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน
ก�าหนดและมอบหมาย	และตามภายใต้ขอบเขตอ�านาจ	
หน้าที่และความรับผิดชอบที่ก�าหนดในตารางอ�านาจ
ด�าเนนิการของโรงเรียน	โดยมรีายละเอยีดดังนี้
	 (1)	 รบัผดิชอบการบรหิารงานในเรือ่งเกีย่ว
กับการด�าเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของ
โรงเรียน	 พิจารณาก�าหนดนโยบาย	 ทิศทาง	 และ
กลยุทธ์	 การด�าเนินธุรกิจของโรงเรียน	 ก�าหนด
แผนการเงิน	 งบประมาณ	 การบริหารทรัพยากร
บุคคล	 การลงทุนด้านเทคโนโลยี	 สารสนเทศ	 การ
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน	 เพ่ือเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาและอนุมัติ
และ/หรือให้ความเห็นชอบ	 รวมตลอดถึงการตรวจ
สอบและตดิตามผลการด�าเนนิงานของโรงเรียน	ตาม
นโยบายทีก่�าหนด
	 (2)	 ด�าเนินกิจการและบริหารกิจการของ
โรงเรียน	 ตามวัตถุประสงค์	 ข้อบังคับ	 นโยบาย	
ระเบียบ	ขอ้ก�าหนด	ค�าส่ัง	และมตขิองทีป่ระชมุคณะ
กรรมการบริหารโรงเรยีน	และ/หรอืมตทิีป่ระชมุคณะ
กรรมการบรษัิทฯ	ของผูร้บัใบอนญุาต
	 (3)	 อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนท่ีส�าคัญ	 ที่
ได้ก�าหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีตามท่ี
ก�าหนดในตารางอ�านาจด�าเนนิการของโรงเรยีน

	 (4)	 พิจารณาผลก�าไรขาดทุนของโรงเรียน
เพ่ือน�าเสนอตอ่คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน
	 (5)	 ก�าหนดโครงสรา้งเงนิเดอืน	รวมถงึการ
คดัเลอืก	การฝกึอบรม	การแตง่ตัง้	การวา่จา้ง	การ
โยกยา้ย	การก�าหนดเงนิคา่จา้ง	คา่ตอบแทน	โบนสั
พนักงานระดับผู้บริหารซึ่งมิได้ด�ารงต�าแหน่ง
กรรมการบรหิาร	และการเลกิจา้ง	โดยอาจมอบหมาย
ให้ผู้อ�านวยการใหญ่เป็นผู้มีอ�านาจแทนโรงเรียนใน
การลงนามในสัญญาจา้งแรงงาน
 (6)	 พิจารณาเรือ่งอืน่ๆ	ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน	 ทั้งนี้การได้รับ
มอบหมายอ�านาจดงักลา่วขา้งตน้	 ตอ้งไมม่ลีกัษณะ
เป็นการมอบอ�านาจ	หรอืมอบอ�านาจชว่งทีท่�าใหค้ณะ
ผู้บริหารโรงเรียน	 หรือผู้รับมอบอ�านาจจากคณะ	 
ผู้บริหารโรงเรียน	 สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ
บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้	มส่ีวนไดเ้สีย	หรอือาจมี
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์อืน่ใดกบัโรงเรยีน

 ผูแ้ทนผูร้บัใบอนญุาต
 คณุสมบตัขิองผูแ้ทนผูร้บัใบอนญุาต
	 ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่เป็นผู้แทนของ
โรงเรียน	 จะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้อง
หา้ม	ตามมาตรา	21	 แหง่พระราชบญัญตัโิรงเรยีน
เอกชน	พ.ศ.	2550	แกไ้ขเพ่ิมเตมิ	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	
2555	ดงันี้
	 (1)	 มสัีญชาตไิทย	
	 (2)	 มอีายไุมต่�า่กวา่ยีสิ่บหา้ปีบรบิรูณ์	
	 (3)	 ส�าเรจ็การศึกษาไมต่�า่กวา่ปรญิญาตรี	
	 (4)	 มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่อง 
ในศีลธรรมอนัด	ี
	 (5)	 เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ	
	 (6)	 ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย	
	 (7)	 ไม่เคยถูกออกจากราชการโดยมีความผิด	
เวน้แตไ่ดถ้กูออกจากราชการมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่สอง
ปีกอ่นวนัขอรบัใบอนญุาตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนในระบบ	
	 (8)	 ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตให้จัดตั้ง
โรงเรียน	 เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตให้
จดัตัง้โรงเรยีนในระบบ	
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	 (9)	 ไมเ่ป็นคนไร้ความสามารถหรอืคนเสมอืน
ไรค้วามสามารถ	
	 (10)	ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษา
ถึงที่สุดให้จ�าคุกและได้พ้นโทษมาแล้วไม่ถึงห้าปีก่อน
วนัขอรบั	 ใบอนญุาตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนในระบบ	 เวน้
แต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท
หรอืความผดิลหโุทษ
 ขอบเขตอ�านาจ หนา้ที ่และความรบัผดิชอบ
ของผูแ้ทนผูร้บัใบอนญุาต
	 ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตมีหน้าที่เป็นผู้แทนของ
โรงเรยีน	ในการท�านติกิรรมกบับคุคลภายนอก	ตาม
ที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียน	 และ/หรือ	 คณะ
กรรมการบริษัทฯ	 ก�าหนดและมอบหมาย	 โดยมี 
รายละเอยีดดงันี้
	 (1)	 ท�าหน้าที่เป็นตัวแทนทางกฎหมายของ
โรงเรียนในการท�านิติกรรมกับบุคลภายนอกโดย 
ลงลายมอืชือ่และประทบัตราของโรงเรยีน
	 (2)	 เ ป็ น ผู้มี อ� า น าจลงลายมื อชื่ อ แล ะ 
ประทับตราโรงเรียนเพ่ือผูกพันโรงเรียน	 โดยอาจ 
แต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ด�าเนินการเก่ียวกับกิจการ
โรงเรียนท่ีตนมีอ�านาจหน้าที่หรือลงนามในนิติกรรม
ที่โรงเรียนท�ากับบุคคลภายนอกหรือเอกสารที่ออก
โดยโรงเรยีน	โดยการท�าหนงัสือมอบอ�านาจแตง่ตัง้
และมอบหมายใหบุ้คคลนัน้มอี�านาจภายในก�าหนดระยะ
เวลาใดเวลาหนึ่งตามที่จะเห็นสมควร	 โดยผู้รับ 
ใบอนญุาตอาจยกเลกิ	 เพิกถอน	 เปลีย่นแปลงหรอื
แกไ้ข	อ�านาจนัน้ๆ	เป็นครัง้คราวได	้หนงัสือมอบอ�านาจ
นัน้ตอ้งไดร้บัการพิจารณาเหน็ชอบโดยคณะกรรมการ
บรหิารโรงเรยีน
	 (3)	 รว่มเป็นผูบ้รหิารระดับสูงของโรงเรยีน
	 	 -	 เข้าร่วมประชุมและให้ค�าแนะน�าแก่ทีมผู้
บรหิารระดบัสูงของโรงเรยีน
	 	 -	 มส่ีวนรว่มในการแกไ้ขปัญหาของธรุกจิ
และกจิกรรมของโรงเรยีนทัง้หมด
	 	 -	 จัดท�ารายงานและให้ความช่วยเหลือแก่
ทมีผูบ้รหิารระดบัสูงของโรงเรยีนตามทีก่�าหนด
	 (4)	 รว่มเป็นผูบ้รหิารระดับสูงของบรษัิทฯ
	 	 -	 ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการด�าเนิน
กิจการโรงเรียน	 ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบรษัิท

	 ผูจ้ดัการโรงเรยีน
 คณุสมบตัขิองผูจ้ดัการโรงเรยีน
	 ผูจ้ดัการโรงเรยีนจะตอ้งมคีณุสมบตั	ิเป็นไป
ตามระเบยีบคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน
ว่าด้วยคุณสมบัติ	 หลักเกณฑ์	 และวิธีการแต่งต้ัง 
ผูจ้ดัการ	พ.ศ.	2551	ดงันี้
	 (1)	 มสัีญชาตไิทย
	 (2)	 มอีายไุมต่�า่กวา่ยีสิ่บหา้ปีบรบิรูณ์
	 (3)	 ส�าเรจ็การศึกษาไมต่�า่กวา่ปรญิญาตรี
	 (4)	 มีความประพฤติเรียบร้อยไม่บกพร่อง 
ในศีลธรรมอนัดี
	 (5)	 เ ลื่ อ ม ใ ส ใ นก า รปกครองร ะบอบ
ประชาธปิไตย	 อนัมพีระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ
	 (6)	 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย	 คนไร้ความ
สามารถ	หรอืคนเสมอืนไรค้วามสามารถ
	 (7)	 ไม่เคยถูกออกจากราชการโดยมีความ
ผิดเว้นแต่ได้ถูกออกจากราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า	
สองปีก่อนวันท่ี ผู้รับใบอนุญาตแต่งตั้งให้ เ ป็น 
ผูจ้ดัการ
	 (8)	 ไม่เคยถูกเพิกถอนการเป็นผู้จัดการ
โรงเรียน	 เว้นแต่ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็น 
ผู้จัดการ	 มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ผู้รับ 
ใบอนญุาตแตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ดัการ
	 (9)	 ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษา
ถึงที่สุดให้จ�าคุกเว้นแต่เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้
กระท�าโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษและไดพ้้นโทษ
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันที่ผู้รับใบอนุญาต 
แตง่ตัง้ใหเ้ป็นผูจ้ดัการ
	 (10)		ไม่เป็นโรคตามที่ก�าหนดในกฎของ
ส�านกังานคณะกรรมการขา้ราชการครแูละบคุลากร
ทางการศึกษา
 ขอบเขตอ�านาจ หนา้ที ่และความรบัผดิชอบ
ของผูจ้ดัการโรงเรยีน 
	 ผู้จัดการโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบและดูแล
กจิกรรมทีร่บัผดิชอบ	ซึง่ครอบคลมุดา้นการเงนิ	ดา้น
การรบันกัเรยีนและการตอ้นรบั	ดา้นการส่ือสาร	ดา้น
การบรกิารลกูคา้	และการบรหิารรา้นคา้ของโรงเรยีน	
ภายใต้ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ี
ก�าหนดในตารางอ�านาจด�าเนินการของโรงเรยีน	และ
หนา้ทีอ่ืน่ตามทีก่�าหนดไวใ้นพระราชบญัญตัโิรงเรยีน



88  x   การกำากับการดูแลกิจการ

เอกชน	โดยมรีายละเอยีดดงันี้
	 (1)	 งานดา้นการเงนิ
	 	 -		ดูแลรับผิดชอบงานด้านงบประมาณ
ของโรงเรยีน	1)

	 	 -		เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับการเงิน	
งบประมาณ	 การบริหารทั่วไปและรับผิดชอบในการ
จัดวางระบบบัญชีและจัดท�าบัญชี	 โดยจัดท�าสมุด 
รายวนัทัว่ไป	บญัชแียกประเภท	จดังบทดรอง	และ
รายงานทางการเงิน	 (งบดุล	 งบรายได้-ค่าใช้จ่าย	 
งบกระแสเงินสด	หมายเหตุประกอบงบการเงิน)	ตาม
มาตรฐานการบญัชตีามกฎหมายวา่ดว้ยการบญัช	ี1)

	 	 -	 ดแูลพนกังานการเงนิของโรงเรยีน
	 	 -	 ตดิตามผลการช�าระเงนิคา่เลา่เรยีนและ
คา่เรียนหลกัสูตรเสรมินอกเวลา
	 	 -	 ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่มกีารปฏบัิตติามงบ
ประมาณการเดินสายและงบประมาณกจิกรรมตา่งๆ
	 (2)		งานด้านการรบันักเรยีนและการตอ้นรบั
	 	 -	 ทักทายผู้เข้าชมโรงเรียน	 น�าเสนอ 
ภาพลกัษณท์ีด่ใีนการรบัสมคัรนกัเรยีน
	 	 -	 ตอบค�าถามและใหข้้อมลูรวมถงึหลกัสูตร
การศึกษาและกจิกรรมพิเศษ	แจกจา่ยแผนที	่โบรชวัร	์
จดหมายขา่ว	และขอ้มลูอืน่ๆ
  -	 ตรวจสอบแบบฟอรม์รบัสมคัรใหส้มบรูณ์
	 	 -	 ดูแลการสัมภาษณ์นักเรียนและการ 
คดัเลอืก	โดยบนัทกึขอ้มลูทีเ่หมาะสมและอ�านวยความ
สะดวกในการนดัหมายเวลา
	 	 -	 รวบรวมรายชือ่และจดักลุม่ข้อมลูการรบั
สมัครนักเรียนส�าหรับการรายงานปกติและ/หรือ
รายงานพิเศษ
	 	 -	 ปรับปรุงข้อมูลของนักเรียนตามความ
จ�าเป็นเพ่ือใหแ้นใ่จวา่ฐานขอ้มลูมคีวามเกีย่วขอ้งและ
ถกูต้อง
	 (3)		งานดา้นการส่ือสาร
	 	 -	 ท�างานรว่มกบัฝา่ยส่ือสารของโรงเรยีน
เพ่ือสร้างความมัน่ใจในตราสินคา้ของ	SISB
	 	 -	 สนับสนุนผู้อ�านวยการโรงเรียนในการ
รักษาตราสินคา้ของโรงเรยีน	SISB	ไว้
	 	 -	 มีส่วนร่วมในการเดินสายและกิจกรรม

ส่งเสรมิเครอืขา่ย/	 เชงิพาณชิยอ์ืน่ๆ	 เพ่ือส่งเสรมิ
โรงเรยีน	
	 	 -	 มส่ีวนรว่มในการจดัท�าจดหมายขา่วของ
โรงเรยีนใหก้บันกัเรยีนและผูป้กครอง	ตรวจสอบวา่
ขอ้มลูส่ือสังคมของโรงเรยีนทนัสมยัอยูเ่สมอ
	 	 -	 วางแผนและการด�าเนินการกิจกรรม
พิเศษตามปฏทินิและกจิกรรมเพ่ือส่งเสรมิชมุชน
	 (4)		งานดา้นการบรกิารลกูคา้
	 	 -	 ดูแลการตอบสนองความต้องการของ
ลกูคา้	ใหก้ารบรกิารลกูคา้ทีด่เียีย่มและส่งเสรมิภาพ
ลกัษณท์ีด่ขีองโรงเรยีน
	 	 -	 ตอบค�าถามและใหข้อ้มลูแกลู่กคา้ทีม่าพบ	
จดัการเรือ่งรอ้งเรยีนของลกูคา้หากเกดิขึน้
	 	 -	 ท�าหนา้ทีเ่ป็นผูป้ระสานงานระหวา่งกลุม่
ผูป้กครองและฝา่ยบรหิารโรงเรยีน	รายงานขอ้เสนอ
แนะในเวลาทีเ่หมาะสมกบัผูบ้รหิารระดบัสูงและแนะน�า
วธิปีรบัปรงุคณุภาพโดยรวมของการบรกิารลกูคา้
	 	 -	 ส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพและการฝึก
อบรมทมีงานเพ่ือใหบ้รกิารลกูคา้ไดด้ยีิง่ขึน้
	 (5)		งานด้านการบริหารจัดการร้านค้าของ
โรงเรยีน
	 	 -	 จดัการและดแูลพนกังานรา้นคา้
	 	 -	 ตรวจสอบและบรหิารสินค้าคงคลงัทีร่า้น
ใหถ้กูตอ้งเป็นปัจจบุนัและเตมิเตม็ตามทีต่อ้งการ
	 	 -	 ดแูลตรวจสอบยอดคงเหลือรายไดจ้าก
การขายสินคา้ของรา้นคา้
	 (6)	 รว่มเป็นผูบ้รหิารระดับสูงของโรงเรยีน
	 	 -	 เข้าร่วมประชุมและให้ค�าแนะน�าแก่ทีม 
ผูบ้รหิารระดบัสูงของโรงเรยีน
	 	 -	 มส่ีวนรว่มในการแกไ้ขปัญหาของธรุกจิ
และกจิกรรมของโรงเรยีนทัง้หมด
	 	 -	 จัดท�ารายงานและให้ความช่วยเหลือแก่
ทมีผูบ้รหิารระดบัสูงของโรงเรยีนตามทีก่�าหนด
	 (7)	ดแูลรบัผดิชอบการบรหิารงานทัว่ไปของ
โรงเรียน	 รวมถึงปฏิบัติหน้าท่ีอื่นอันเกี่ยวกับการ
บรหิารงานตามตราสารจดัตัง้	นโยบาย	ระเบยีบ	และ
ขอ้บงัคบัของโรงเรยีน	และหนา้ทีอ่ืน่ตามทีก่�าหนดไว้
ในพระราชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน	1)

หมายเหต ุ1)เป็นอ�านาจหน้าทีท่ีร่ะบใุน	พ.รบ.	โรงเรียนเอกชน	พ.ศ.	2550	แกไ้ขเพ่ิมเตมิ	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2554
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 ผูอ้�านวยการโรงเรยีน
 คณุสมบตัขิองผูอ้�านวยการโรงเรยีน
	 ผู้อ�านวยการต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย	 มี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามส�าหรับผู้บริหาร
สถานศึกษาตามกฎหมายวา่ดว้ยสภาครแูละบคุลากร
ทางการศึกษา	 และสามารถท�างานให้กับโรงเรียนใน
ระบบไดเ้ตม็เวลา	และตอ้งมคีณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะ
ตอ้งหา้ม	 พ.ร.บ.	 สภาครแูละบคุลากรทางการศึกษา	
2546	โดยมรีายละเอยีดดังตอ่ไปนี้
	 (1)	 คณุสมบตัิ
	 	 -	 มอีายไุมต่�า่กวา่ยีสิ่บหา้ปีบรบิรูณ์
	 	 -	 มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา	 หรือ 
เทยีบเทา่	หรอืมคีณุวฒุอิืน่ทีค่รุสุภารบัรอง
	 	 -	 ผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ตามหลกัสูตรปรญิญาทางการศึกษาเป็นเวลาไมน่อ้ย
กวา่หนึง่ปี	และผา่นเกณฑก์ารประเมนิปฏบัิตกิารสอน
ตามหลกัเกณฑ	์วธิกีาร	และเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการ
คุรสุภาก�าหนด
	 (2)	 ลกัษณะตอ้งหา้ม
	 	 -	 เป็นผู้มีความประพฤติเส่ือมเสียหรือ
บกพรอ่งในศีลธรรมอนัดี
	 	 -	 เป็นคนไรค้วามสามารถหรือคนเสมอืนไร้
ความสามารถ
	 	 -	 เคยตอ้งโทษจ�าคกุในคดทีีค่รุสุภาเหน็วา่
อาจน�ามาซึง่ความเส่ือมเสียเกยีรตศัิกดิแ์หง่วชิาชพี
 ขอบเขตอ�านาจ หนา้ที ่และความรบัผดิชอบ
ของ ผูอ้�านวยการโรงเรยีน
	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน	 รับผิดชอบในการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนและกิจกรรมของ
โรงเรยีนรวมทัง้ระบบการศึกษาตามทีร่ฐับาลก�าหนด
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งท้ังหมด	ตลอกจนก�ากบัดแูล
ให้ โรงเรียนปฏิบัติตามนโยบายปรัชญา	 และ
วตัถปุระสงคข์องโรงเรยีน	โดยมรีายละเอยีดดงันี้
	 (1)	 งานดา้นวชิาการ
	 	 -	 จัดการศึกษาบริบทโรงเรียนนานาชาติ
นัน้	ใหเ้ป็นไปตาม	พ.ร.บ.	โรงเรยีนเอกชน1)

  - ดูแลรับผิดชอบงานด้านวิชาการของ
โรงเรยีน	1)

	 	 -	 ด�าเนนิการใหม้กีารจดัการเรยีนการสอน
ภาษาไทยและประวัติศาสตร์ไทยเป็นไปตามระเบียบ
ของกระทรวงศึกษาธกิาร
	 	 -	 ด�าเนินการด้านเอกสารทางราชการให้
เป็นไปตามระเบยีบราชการและของเอสไอเอสบี
  - ด�าเนินการทบทวนเอกสารรายงานประจ�าปี
	 	 -	 เขา้รว่มประชมุกบักระทรวงศึกษาธกิาร
ตามทีจ่�าเป็น
	 	 -	 เป็นตัวแทนโรงเรียนในการประชุมของ	
ONESQA
	 (2)	 การก�ากับดูแลครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา
	 	 -	 แต่งตั้งและถอดถอน	 ครู	 บุคลากร
ทางการศึกษา	 และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนตาม
ระเบยีบทีค่ณะกรรมการบรหิารก�าหนด1)

	 	 -	 ควบคุมปกครองครู	 บุคลากรทางการ
ศึกษา	และนกัเรยีนของโรงเรยีน	1)

	 	 -	 จัดท�าทะเบียนครู	 บุคลากรทางการ
ศึกษา	เจา้หนา้ที	่นกัเรยีน	และเอกสารอืน่ทีเ่กีย่วกบั
การให้การศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการ	
ก�าหนด	1)

	 	 -	 จัดท�าหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ
ก�าหนด	1)

	 	 -	 ตรวจสอบและด�าเนนิการใหพ้นกังานทกุ
คนมีคุณสมบัติตามข้อก�าหนดในการขอวีซ่าและใบ
อนญุาตท�างาน
	 (3)	 การก�ากบัดแูลการศึกษานอกสถานที	่/	
ทศันศึกษา
	 	 -	 ด�าเนินการใหไ้ดร้บัอนุญาตการไปศึกษา
นอกสถานทีจ่ากตน้สังกดั
	 -		ตรวจสอบใหแ้นใ่จวา่บคุลากรของโรงเรยีน	
(คร	ูพยาบาล	พนกังานขบัรถ	ฯลฯ)	รบัรูถ้งึส่ิงตา่งๆ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัศึกษานอกสถานที	่/	ทศันศึกษา
	 -	ก�าหนดให้มชีอ่งทางในการรายงานเป็นระยะ
ในขณะทมีกีารไปศึกษานอกสถานที	่/ทศันศึกษา
	 (4)	 ด�าเนนิการตามกฎหมายในดา้นการปลกู
สรา้งอาคารใหม่

หมายเหต ุ1)เป็นอ�านาจหนา้ทีท่ีร่ะบใุน	พ.รบ.	โรงเรยีนเอกชน	พ.ศ.	2550	แกไ้ขเพ่ิมเตมิ	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2554
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	 -	เสนอแนะขอ้ก�าหนดเกีย่วกบัอาคารใหมแ่ละ
ด�าเนนิการใหต้รงกบัขอ้กฏหมาย
	 -	ก�ากบัดแูลใหม้จี�านวนหอ้งเรยีนและจ�านวน
นกัเรียนตามทีก่�าหนด
	 (5)	 ก�ากบัดแูลด้านการรักษาความปลอดภัย
	 -	ด�าเนนิการตรวจสอบอยา่งสม�า่เสมอเกีย่ว
กบัการรกัษาความปลอดภยัและระบบความปลอดภยั
ของโรงเรยีน
	 	 -	 ให้ค�าแนะน�าด้านความปลอดภัยแก่ 
เจา้หนา้ทีค่รแูละนกัเรยีน
	 (6)	 รว่มเป็นผูบ้รหิารระดับสูงของโรงเรยีน
	 	 -	 เข้าร่วมประชุมและให้ค�าแนะน�าแก่ทีม 
ผูบ้ริหารระดบัสูงของโรงเรยีน
	 	 -	 มส่ีวนรว่มในการแกไ้ขปัญหาของธรุกจิ
และกจิกรรมของโรงเรยีนทัง้หมด
	 	 -	 จัดท�ารายงานและให้ความช่วยเหลือแก่
ทมีผูบ้รหิารระดบัสูงของโรงเรยีนตามทีก่�าหนด
	 (7)	 ปฏบิติัหนา้ท่ีอืน่อนัเกีย่วกบัวชิาการตาม
ระเบียบและข้อบังคับของทางราชการ	 รวมทั้ง
ตราสารจดัตัง้	นโยบาย	ระเบยีบ	และขอ้บงัคบัของ
โรงเรียน	 และหน้าที่อื่นตามที่ก�าหนดไว้ในพระราช
บัญญตัโิรงเรยีนเอกชน	1)

 ขอบเขตอ�านาจ หนา้ที ่และความรบัผดิชอบ
ของหัวหนา้ผูบ้รหิารโรงเรยีน
	 (1)	 จัดท�าแผนกลยุทธ์ระยะส้ันและระยะยาว
ของความตอ้งการดา้นการศึกษาของโรงเรยีน	รวม
ถึงจัดท�างบประมาณการศึกษาประจ�าปีส�าหรับ
การน�าเสนอตอ่คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน	
	 (2)	 รับผิดชอบการเรียนรู้และความเป็นอยู่
ของนกัเรยีนและบคุลากร	รวมถงึความเป็นผูน้�าของ
เจา้หนา้ทีฝ่า่ยสนบัสนนุทางวชิาการ	และการบรหิาร
งานวิชาการและกิจกรรมที่ด�า เนินในแต่ละวัน 
ในทกุด้าน	
	 (3)	 รับผิดชอบเกี่ยวกับการด�าเนินงาน
ประจ�าวันของโรงเรียน	 ตลอดจนพัฒนาระบบการ
ด�าเนินงานของโรงเรียน	 และสร้างสภาพแวดล้อม
การเรยีนรู้ทีเ่หมาะสมและปลอดภยัในสภาพแวดลอ้ม

พหุวัฒนธรรมเพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์	 
พันธกจิ	 และเป้าหมายทางการศึกษาของโรงเรยีนมี
อยา่งเป็นรปูธรรม
	 (4)	 รบัผดิชอบการตลาด	การประชาสัมพันธ์	
การส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนตามแผนกลยุทธ์
ของโรงเรยีน		ตลอดจนการส่งเสรมิประชาสัมพันธ์
โรงเรยีนทัง้ภายในโรงเรยีนและตอ่สาธารณะ	
	 (5)	 ดู แลกระบวนการรับนัก เรียนและ 
ตรวจสอบให้แน่ใจว่านักเรียนที่เข้าเรียนได้รับการ 
คัดเลือกตามนโยบายการรับสมัครนักเรียนและ
เจตนารมณข์องโรงเรยีน
	 (6)	 ตรวจสอบให้แน่ใจว่านักเรียนสามารถ 
เขา้ถงึค�าแนะน�าและค�าปรกึษาเกีย่วกบัเรือ่งการศึกษา	
เรือ่งส่วนบคุคล	เรือ่งอาชพี	และเรือ่งการศึกษาระดบั
อดุมศึกษา	ส่งเสรมิวฒันธรรมของความรบัผดิชอบ
ร่วมกันในด้านความเป็นอยู่ที่ดีต่อสังคมและอารมณ์
ของนกัเรยีนทกุคน
	 (7)	 บรหิารจัดการบคุลากรดา้นการสอนและ
ดา้นสนบัสนนุใหม้จี�านวนทีเ่พียงพอ	และมคีณุสมบตั	ิ
ความสามารถทีจ่�าเป็นเหมาะสมเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการ ในการสอนในทุกสาขาวิ ชาอย่ างมี
ประสิทธภิาพในระดบัมอือาชพี	
	 (8)	 ตรวจสอบระบบการด�าเนนิงานและสถาน
ศึกษาของโรงเรยีนใหม้ทีรพัยากรเพียงพอและเหมาะ
สมเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ของนักเรียน	 และมีคุณสมบัติตรงตามข้อก�าหนด
ของหน่วยงานก�ากับดูแลท่ีเกี่ยวข้องและตาม
มาตรฐานความปลอดภยัสากล
	 (9)	 ดูแลการจัดและการสอนให้สอดคล้อง
กับตามหลักสูตรที่ก�าหนดอย่างถูกต้อง	 ตลอดจน
การพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้างการ
เรียนรู้และประสบการณ์ในชั้นเรียนที่หลากหลาย	
สอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ภายในโรงเรยีนและวฒันธรรมของไทย

หมายเหต ุ1)	เป็นอ�านาจหนา้ทีท่ีร่ะบใุน	พ.รบ.	โรงเรียนเอกชน	พ.ศ.	2550	แกไ้ขเพ่ิมเตมิ	(ฉบบัที	่2)	พ.ศ.	2554
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 การก�ากบัดแูลและการบรหิารจดัการ 
 โรงเรยีนทีบ่รษัิทฯ ไดร้บัใบอนญุาต 
 ในการประกอบกจิการโรงเรยีน
	 บรษัิท	ฯ	ก�าหนดนโยบายการก�ากบัดแูลและ
บริหารจัดการกิจการโรงเรียนที่บริษัทฯ	 และ/หรือ
บรษัิทฯ	ยอ่ยของ	บรษัิทฯ		เป็นผูไ้ดร้บัใบอนญุาตใน
การประกอบกิจการโรงเรยีน	โดยมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือ
ใหบ้รษัิทฯ	สามารถก�ากับดแูลและบรหิารจดัการ		รวม
ทัง้ติดตามให้โรงเรยีนมกีารปฎบิติัตามมาตรการและ
กลไกต่างๆ	 ที่ก�าหนดไว้ได้	 รวมทั้งได้ก�าหนดให้
กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และ/หรอื	พนกังานทีไ่ดร้บัการ
แต่งตัง้จากบริษัทฯ	และบรษัิทยอ่ย	ไปด�ารงต�าแหนง่
เป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน	 และ/หรือ 
ผู้บริหารในโรงเรียนจะต้องลงนามรับทราบถึง
นโยบายการก�ากับดูแลและการบริหารจัดการ
โรงเรยีน	โดยมรีายละเอยีดดงันี้
	 ในกรณทีีน่โยบายนีไ้ดก้�าหนดใหก้ารท�ารายการ
หรอืการด�าเนนิการใด	ๆ	ซึง่มนียัส�าคญัหรอืมีผลต่อ	
ฐานะทางการเงนิและผลการด�าเนนิงานของโรงเรยีน
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือท่ีประชุม	 
ผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ	(แลว้แตก่รณ)ี	ใหก้รรมการของ	
บรษัิทฯ	 จดัใหม้กีารประชมุคณะกรรมการ	 และ/หรอื	
การประชุมผู้ถือหุ้นของตนเองเพ่ือพิจารณาอนุมติ
การท�ารายการหรอืด�าเนนิการในเรือ่งนัน้	ในการนีใ้ห้
บริษัทฯ	 เปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	
เงื่อนไข	 ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะ
ขออนุมัติ	 นั้นตามที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายบริษัท
มหาชน	ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย	์กฎหมาย
หลักทรัพย์	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจน
ประกาศ	ขอ้บงัคบั	และหลกัเกณฑต์า่งๆ	ของคณะ
กรรมการก�ากบัตลาดทนุ	 ส�านกังานคณะกรรมการ	
ก.ล.ต.	และตลาดหลักทรพัย์แหง่ประเทศไทยดว้ยโดย
อนโุลมอยา่งครบถว้น	และถกูตอ้ง
	 การท�ารายการ	หรอืการด�าเนนิการใดๆ	ของ
โรงเรียนในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการของบรษัิทฯ
	 (1)	 การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็น 
คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนของแตล่ะโรงเรยีน	จะ
ต้องประกอบด้วยกรรมการ	 หรือ	 ผู้บริหารของ	
บริษัทฯ	 ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนท้ังหมด	 เว้นแต่นโยบายนี้	 หรือ	 
คณะกรรมการของบรษัิทฯ	จะไดก้�าหนดไวเ้ป็นอยา่ง
อืน่	ใหก้รรมการหรือผู้บริหารที	่	บรษัิทฯ	แตง่ตัง้หรอื
เสนอชือ่มดีลุยพินจิในการพิจารณาออกเสียงในการ
ประชมุ	คณะกรรมการบรหิารของโรงเรยีนในเรือ่งที่
เกีย่วกบัการบรหิารจดัการทัว่ไปและการด�าเนนิธรุกจิ
ตามปกติของโรงเรียนได้ตามแต่ที่กรรมการและ 
ผู้บริหารรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพ่ือประโยชน์
สูงสุดของบรษัิทฯ	และโรงเรยีน	
	 (2)	 การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประจ�าปี	 หรือเงินปันผลระหว่างกาล	 (หากมี)	 หรือ
ส่วนแบง่ก�าไรของโรงเรยีน
	 (3)	 การแกไ้ขขอ้บงัคบั	 หรอืตราสารจดัตัง้
ของโรงเรยีน	
	 (4)	 การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจ�า
ปีของโรงเรียน	 เว้นแต่เป็นกรณีท่ีได้ก�าหนดไว้ใน
อ�านาจอนุมัติและด�าเนินการ	 (Delegation	 of	 
Authority)	
	 (5)	 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของโรงเรียน	
เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัด
ส�านกังานสอบบัญชทีีเ่ป็นสมาชกิประเภทเตม็รปูแบบ	
(full	member)	ในเครอืเดยีวกนักบั	ผูส้อบบญัชขีอง
บรษัิท	 ซึง่ไมเ่ป็นไปตามนโยบายแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
ของบรษัิททีผู่ส้อบบญัช	ีของโรงเรยีนจะตอ้งสังกดั
ส�านักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบ
บญัชขีองบรษัิทฯ
	 รายการตั้งแต่ข้อ	 (6)	 ถึงข้อ	 (9)	 นี้เป็น
รายการทีถ่อืวา่มสีาระส�าคญั	และหากเขา้ท�ารายการ
จะมีผลกระทบอย่างมนียัส�าคญัตอ่ฐานะทางการเงนิ
และผลการด�าเนนิงานของโรงเรยีน	 ดงันัน้กอ่นทีจ่ะ
มกีารประชมุคณะกรรมการบรหิารของโรงเรยีน		และ
กรรมการบรหิารซึง่บรษัิทฯ	แตง่ตัง้ใหด้�ารงต�าแหนง่
ในโรงเรยีนจะออกเสียงในเรือ่งดงัตอ่ไปนี	้กรรมการ
บริหารรายดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการของบริษัทฯ	 เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เสียก่อน	 ทั้งน้ี	 ต้องเป็นกรณีที่เมื่อค�านวณขนาด
รายการที่โรงเรียนจะเข้าท�ารายการเปรียบเทียบ
ลักษณะ	 และ/หรือขนาดของบริษัทฯ	 (โดยน�าหลัก
เกณฑ์การค�านวณขนาดของรายการตามที่ก�าหนด
ไว้ในประกาศเรื่องการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
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ประกาศ	 เรือ่งการไดม้าหรอืจ�าหนา่ยไปซึง่ทรพัยสิ์น	
(แล้วแต่กรณี)	 มาบังคับใช้โดยอนุโลม)	 แล้วอยู่ใน
เกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะ
กรรมการของบรษัิทฯ	ซึง่รายการตอ่ไปนี	้คอื
	 (6)	 กรณทีีโ่รงเรยีนตกลงเขา้ท�ารายการกบั
บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษัิทฯ	หรอืโรงเรยีน	หรอื	
รายการท่ีเก่ียวกับการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินของโรงเรียนซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ�ากัดเพียง
กรณดัีงตอ่ไปนี้
	 	 (ก)	 การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์รวม
ตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความ
เสียหายแกโ่รงเรยีน
	 	 (ข)		 การขายหรอืโอนกจิการของโรงเรยีน
ทัง้หมดหรอืบางส่วนทีส่�าคญัใหแ้กบ่คุคลอืน่
	 	 (ค)	 การซื้อหรือการรับโอนกิจการของ
โรงเรียนอืน่มาเป็นของโรงเรยีน
 	 (ง)		 การเข้าท�า	 แก้ไข	 หรือเลิกสัญญา 
เกีย่วกบัการใหเ้ช่ากจิการของโรงเรยีนทัง้หมด	หรอื
บางส่วนท่ีส�าคัญ	 การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้า
จดัการธรุกจิของโรงเรยีน	 หรอืการรวมกจิการของ
โรงเรียนกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�าไร
ขาดทนุกนั
	 	 (จ)		 การเช่า	 หรือให้เช่าซื้อกิจการหรือ
ทรัพย์สินของโรงเรียนทั้งหมดหรือส่วนที่มีสาระ
ส�าคญั
	 (7)	 การกู้ยืมเงิน	 การให้กู้ยืมเงิน	 การให้ 
สินเชื่อ	 การค�้าประกัน	 การท�านิติกรรมผูกพัน
โรงเรียนใหต้้องรบัภาระทางการเงนิเพ่ิมขึน้	หรอืการ
ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใด	 แก่
บุคคลอื่นในจ�านวนท่ีมีนัยส�าคัญและมิใช่ธุรกิจปกติ
ของโรงเรยีน	เวน้แต่เป็นการกู้ยมืเงนิ	ระหวา่งบรษัิทฯ	
และโรงเรียน	 หรือระหว่างโรงเรียนที่บริษัทฯ	 หรือ
บริษัทยอ่ยเป็นผูไ้ดร้บัใบอนญุาต
	 (8)	 การเลกิกจิการของโรงเรยีน
	 (9)	 รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติ
ของโรงเรียนและเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อ
โรงเรียนอยา่งมนียัส�าคญั

 กอ่นโรงเรยีนเขา้ท�ารายการดงัต่อไปนี ้ตอ้ง
ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ�านวน
เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง ลงคะแนน
	 (1)	 กรณทีีโ่รงเรยีนตกลงเขา้ท�ารายการกบั
บคุคลทีเ่กีย่วโยงกนัของบรษัิทฯ	หรอืโรงเรยีน	หรอื
รายการที่ เกี่ยวกับการได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของโรงเรียน	 ทั้งนี้ต้องเป็น	 กรณีที่เมื่อ
ค�านวณขนาดของรายการทีโ่รงเรยีนเขา้ท�ารายการ
เปรียบเทียบลักษณะ	 และ/หรือขนาดของบริษัทฯ	
(โดยน�าหลักเกณฑ์การค�านวณขนาดของรายการ
ตามท่ีก�าหนด	 ไว้ในประกาศเรื่องการท�ารายการที่
เกีย่วโยงกนั	หรอืประกาศเรือ่งการไดม้าหรอืจ�าหนา่ย
ไปซึ่ง	 ทรัพย์สิน	 (แล้วแต่กรณี)	 มาบังคับใช้โดย
อนุโลม)	 แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณา
อนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ
	 (2)	 การเลกิกจิการของโรงเรยีน	ทัง้นีต้อ้ง
เป็นกรณีที่เมื่อค�านวณขนาดกิจการของโรงเรียนที่
จะเลกินัน้เปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษัิทฯ		(โดยน�า
หลักเกณฑ์การค�านวณขนาดของรายการตาม	 ที่
ก�าหนดไวใ้นประกาศเรือ่งการไดม้าหรอืจ�าหนา่ยไปซึง่
ทรพัยสิ์น)	 แลว้อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดร้บัการพิจารณา
อนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ
	 (3)	 รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติ
ของโรงเรียนและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อ
โรงเรยีนอยา่งมนียัส�าคญั	ทัง้นี	้ตอ้งเป็นกรณทีีเ่มือ่
ค�านวณขนาดของรายการทีโ่รงเรยีนเขา้ท�ารายการ
เปรยีบเทยีบกบัขนาดของบรษัิท	(โดยน�าหลกัเกณฑ์
การค�านวณขนาดของรายการตามที่ก�าหนดไว้ใน
ประกาศเรือ่งการไดม้าหรอืจ�าหนา่ยไปซึง่ทรพัยสิ์นมา
บงัคบัใชโ้ดยอนโุลม)	แลว้อยูใ่นเกณฑต์อ้งไดร้บัการ
พิจารณาอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ
 คณะกรรมการของบริษัทจะติดตามดูแลให้
คณะกรรมการบรหิารของโรงเรยีนปฏบิตัติามหนา้ที่
และความรับผิดชอบ	 ตามกฎหมาย	 ข้อบังคับ	 และ
นโยบายของบรษัิทฯ
	 คณะกรรมการของบรษัิทฯ	จะตอ้งด�าเนนิการ
ใหโ้รงเรยีนมรีะบบควบคมุภายใน	ระบบบรหิารความ
เส่ียง	และระบบป้องกนัการทจุรติ	รวมถงึก�าหนดให้
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มีมาตรการในการติดตามผลการด�าเนินงานของ
โรงเรยีนทีเ่หมาะสม	 มปีระสิทธภิาพและรดักมุเพียง
พอท่ีท�าให้มั่นใจได้ว่าการด�าเนินการต่างๆ	 ของ
โรงเรียนจะเป็นไปตามแผนงาน	งบประมาณ	นโยบาย
ของบริษัท	 รวมถึงกฎหมายและประกาศเรื่องการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทจดทะเบยีน	 รวมถงึ
ประกาศ	ขอ้บงัคบัและหลกัเกณฑต์า่งๆ	ทีเ่กีย่วขอ้ง
ของคณะกรรมการก�ากับตลาดทุน	 ส�านักงานคณะ
กรรมการก�ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยไดอ้ยา่งแท้จรงิและตอ่เนือ่ง	และตดิตาม
ใหโ้รงเรยีนเปิดเผยขอ้มลู	ฐานะทางการเงนิ	และผล
ด�าเนินงาน	การท�ารายการทีเ่ก่ียวโยงกนัและรายการ
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน	์รายการไดม้า
หรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่มีนัยส�าคัญ	 และ
รายการที่มีนัยส�าคัญอื่นใดต่อบริษัทและด�าเนินการ
ต่างๆ	ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นการก�ากบัดแูลและ
การบริหารจัดการโรงเรียนให้ครบถ้วนและถูกต้อง
ตามประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทย	(ตามทีไ่ดแ้กไ้ขเพ่ิมเตมิและทีจ่ะมกีาร
แกไ้ขเพ่ิมเตมิ	ภายหลงั)	(แลว้แตก่รณี)
	 บรษัิทฯ	จะต้องด�าเนนิการใหก้รรมการบรหิาร
โรงเรียน	ซึง่เป็นกรรมการ	หรือผูบ้รหิารจากบรษัิทฯ	
เขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนตามทีบ่รษัิทฯ	
ก�าหนดในการประชุมคณะกรรมการบริหารของ
โรงเรยีนในการพิจารณาวาระทีม่สีาระส�าคญัตอ่การ
ประกอบธรุกจิของโรงเรยีนทกุครัง้
	 กรรมการบรหิารของโรงเรยีน	 หรอืบคุคลที่
มีความเก่ียวข้องของโรงเรียนจะกระท�าธุรกรรมกับ
โรงเรยีนไดต่้อเมือ่ธรุกรรมดงักลา่ว	ไดร้บัอนุมตัจิาก
คณะกรรมการบริหารของโรงเรียน	 ทั้งนี้	 เว้นแต่
เป็นการท�าธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าใน
ลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญูชนจะพึงกระท�ากับคูสั่ญญา
ทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอ�านาจต่อรอง
ทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะ
เป็นกรรมการ	ผู้บรหิาร	หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง	
แล้วแต่กรณี	 และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับ
อนมุตัจิากคณะกรรมการบรหิารของโรงเรยีน	 หรอื
เป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริหารของ
โรงเรยีนอนมุตัไิวแ้ลว้

	 ใหก้รรมการและผูบ้รหิารบรษัิทฯ	ทีไ่ดร้บัการ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีหน้าที่	
ดงัตอ่ไปนี้
	 (1)	 จดัท�าระบบการควบคมุภายใน	และระบบ
งานอืน่ๆ	ทีจ่�าเป็น	รวมทัง้ก�าหนดมาตรการ	ในการ
ตดิตามผลการด�าเนนิงานของโรงเรยีน	 ทีเ่หมาะสม	
รวมถึงให้มีช่องทางให้กรรมการ	 และผู้บริหารของ	
บริษัทฯ	สามารถรบัขอ้มูลของโรงเรยีนในการตดิตาม
ดูแลข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการ
ด�าเนนิงาน	 การท�ารายการเกีย่วโยง	 และรายการที่
อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน	์ตลอดจนการได้
มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและรายการที่มีนัย
ส�าคญัอืน่ใดใหแ้กบ่รษัิทฯ	ทราบโดยครบถว้น	ถกูตอ้ง	
และภายในก�าหนดเวลาที่สมควร	 ตามที่บริษัทฯ	
ก�าหนด	 เพ่ือให้สอดคล้องกับการติดตามผลการ
ด�าเนนิงานของโรงเรยีน	โดยบรษัิทฯ	ตามขอ้	1.4	
	 (2)	 เปิดเผยและน�าส่งขอ้มลูส่วนไดเ้สียของ
ตนและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องของตนในส่วนที่เกี่ยวกับ
ความสัมพันธแ์ละการด�าเนนิธรุกรรมใดๆ	ทีอ่าจคาด
หมายไดว้า่จะกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์	
(Conflict	 of	 Interest)	 กับโรงเรียนต่อคณะ
กรรมการบริหารของโรงเรียนภายในเวลาท่ีก�าหนด	
โดยกรรมการและผูบ้รหิารบรษัิทฯ	ทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ใหค้วบคมุการด�าเนนิงานของโรงเรยีน	มหีนา้ทีต่อ้ง
แจ้งเรื่องดังกล่าวให้	 คณะกรรมการของบริษัทฯ	
ภายในก�าหนดเวลาท่ีบรษัิทฯ	 ก�าหนดเพ่ือเป็นขอ้มลู
ประกอบการพิจารณาในการตัดสินหรืออนุมัติ	 ซึ่ง
การพิจารณานัน้จะค�านึงถงึประโยชน	์ โดยรวมของ
กลุม่บรษัิทฯ	เป็นส�าคญั	ทัง้นี	้กรรมการและผูบ้รหิาร
บริษัทฯ	 ต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมี
ส่วนไดเ้สียหรอืความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
	 อนึ่ง	 การกระท�าดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้
กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ	 ที่ได้รับมอบหมายให้
เป็นกรรมการบริหารของโรงเรียน	 หรือบุคคลที่มี
ความเกีย่วขอ้งของบุคคลดงักลา่วไดร้บัผลประโยชน์
ทางการเงนิอืน่นอกเหนอืจากทีพึ่งไดต้ามปกต	ิหรอื
เป็นเหตุให้กลุ่มบริษัทฯ	 ได้รับความเสียหายให้
สันนิษฐานว่าเป็นการกระท�าที่ขัดหรือแย้งกับผล
ประโยชนข์องโรงเรยีน	อยา่งมนียัส�าคญั
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 l		 การท�าธุรกรรมระหว่างโรงเรียน	 กับ	
กรรมการและผู้บริหารบริษัทฯ	 ที่ได้รับมอบหมายให้
เป็นกรรมการบริหารของโรงเรียน	 หรือบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว	 โดยมิได้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑก์ารท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั
 l		การใชข้อ้มลูของโรงเรยีนทีล่ว่งรูม้าเวน้แต่
เป็นข้อมลูทีเ่ปิดเผยตอ่สาธารณชนแลว้
 l		การใชท้รพัยสิ์นหรอืโอกาสทางธรุกจิของ
โรงเรียน	ในลกัษณะทีเ่ป็นการฝา่ฝนืหลกัเกณฑห์รอื
หลกัปฏบิตัท่ัิวไปตามทีค่ณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ
ประกาศก�าหนด
	 (3)	 ต้องรายงานแผนการประกอบธุรกิจ	
การขยายธรุกจิ	 โครงการลงทุนขนาดใหญ	่ ตลอด
จนการเขา้รว่มลงทนุกบัผูป้ระกอบการรายอืน่ๆ	 ตอ่
บริษัทฯ	 ผ่านรายงานผลการด�าเนินงานเป็นประจ�า
ตามทีก่รรมการของบรษัิทฯ	 ก�าหนด	 และเขา้ชีแ้จง	
และ/หรอื	น�าส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณี
ดังกลา่วในกรณทีีบ่รษัิทฯ	รอ้งขอ
		 (4)	 ชีแ้จง	และ/หรือน�าส่งขอ้มลูหรือเอกสาร
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด�าเนนิงานหรือเอกสารใดๆ	ใหก้บั
บริษัทฯ	เมือ่ไดร้บัการรอ้งขอตามความเหมาะสม

 การก�ากับดแูลการด�าเนนิงาน
 ของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม
	 บรษัิทฯ	จะลงทนุในบรษัิททีม่วีตัถปุระสงคใ์น
การประกอบธุรกจิเชน่เดยีวกับธุรกิจหลักของบรษัิทฯ	
หรือกิจการที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน	 หรือกิจการท่ี
สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ	 อันจะท�าให้บริษัทฯ	 มี
ผลประกอบการหรอืผลก�าไรเพ่ิมมากขึน้	หรอืลงทนุ
ในธุรกิจที่เอื้อประโยชน์	 (Synergy)	 ให้กับบริษัทฯ	 
โดยสามารถสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจหลักของ	
บริษัทฯ	ใหม้คีวามครบวงจรมากยิง่ขึน้	 เพ่ือเพ่ิมขดี
ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ	 ทั้งนี้	 
คณะกรรมการอาจพิจารณาลงทุนในธุรกิจอื่นนอก
เหนือจากธุรกิจหลักหรือธุรกิจอื่นของบริษัทฯ	 หาก
คณะกรรมการบริษัทฯ	 เห็นว่าธุรกิจดังกล่าวเป็น
ธุรกิจที่มี ศักยภาพและการลงทุนดังกล่าวเป็น
ประโยชนแ์กบ่รษัิทฯ	และผูถ้อืหุน้โดยรวม
	 ในการก�ากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม	
บริษัทฯ	 จะส่งกรรมการหรือผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ

และประสบการณท์ีเ่หมาะสมกบัการด�าเนนิธรุกจิเพ่ือ
เป็นตัวแทนในการบริหารกิจการของบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมน้ันๆ	 เพ่ือก�าหนดนโยบายท่ีส�าคัญและ
ควบคุมการด�าเนินธุรกิจของบริษัทย่อย	 และ/หรือ
บริษัทร่วมดังกล่าว	 รวมถึงก�าหนดกลไกการก�ากับ
ดแูลผา่นการเปิดเผยขอ้มลูรายงานทางการเงนิ	การ
ไดม้าและจ�าหนา่ยไปและการท�ารายการระหวา่งกนักบั
บรษัิทยอ่ยดงักลา่ว	โดยใชห้ลกัเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบั
การเปิดเผยข้อมูลและการท�ารายการซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และข้อก�าหนดของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ทัง้นี	้กรรมการซึง่เป็นตวัแทนของบรษัิทฯ	จะตอ้งท�า
หน้าทีใ่นการก�ากบัดแูลบริษัทย่อย	และ/หรือบริษัทรว่ม	
ใหบ้รหิารจดัการหรอืด�าเนนิงานตา่งๆ	ตามนโยบายที่
บรษัิทฯก�าหนด	ทัง้การตดิตามเพ่ือประเมนิและตรวจ
สอบอย่างรัดกุมผ่านระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ
และเหมาะสม	รวมถงึจะตอ้งใชด้ลุยพินจิตามมตขิอง
ที่ประชุมคณะกรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ	
บรษัิทฯ	ทีอ่นมุตัใินเรือ่งทีส่�าคญัของบรษัิทยอ่ย	และ/
หรือบริษัทร่วม	 เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
บรษัิทฯ	และเพ่ือการเตบิโตอยา่งยัง่ยนืของบรษัิทฯ

 การดแูลเรือ่งการใชข้อ้มลูภายใน
	 เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการ
แสวงหาผลประโยชนส่์วนตนจากการใชข้อ้มลูภายใน
ของบรษัิทฯ	ทีย่งัไมไ่ดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชน	รวม
ทั้งเพ่ือหลีกเลี่ยงข้อครหาเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของการซือ้ขายหลกัทรพัยข์องบคุคล	ภายในบรษัิทฯ	
จงึไดอ้อกระเบยีบปฏบิตั	ิเพ่ือใหก้รรมการ	ผูบ้รหิาร	
และพนกังานของบรษัิทฯ	ถอืปฏบิตั	ิดงันี้
	 (1)	หา้มมใิหก้รรมการ	ผูบ้รหิาร	พนกังาน	และ
ลูกจ้างของบริษัทฯ	 น�าความลับ	 และ/หรือข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ	 ไปเปิดเผยหรือแสวงหาผล
ประโยชนแ์กต่นเองหรอืเพ่ือประโยชนแ์กบ่คุคลอืน่ใด
ไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางออ้ม	 และไมว่า่จะไดร้บัผล
ประโยชนต์อบแทนหรอืไมก่ต็าม
	 (2)	 หา้มมใิหก้รรมการ	ผูบ้รหิาร		พนกังาน	
และลกูจา้งของบรษัิทฯ	รวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งั
ไมบ่รรลนุติภิาวะของบคุคลดงักลา่ว	ใชข้อ้มลูภายใน
ของบริษัทฯ	 ที่ มีหรืออาจมีผลกระทบต่อการ
เปลีย่นแปลงราคาของหลกัทรพัยข์องบรษัิทฯ	ซึง่ยงั
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มไิดเ้ปิดเผยตอ่สาธารณชน	เพ่ือท�าการซือ้	ขาย	เสนอ
ซือ้	เสนอขาย	หรอืชกัชวนใหบ้คุคลอืน่ซือ้	ขาย	เสนอ
ซื้อหรือเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ	 ไม่ว่าทาง
ตรงหรอืทางอ้อม	กอ่นท่ีขอ้มลูนัน้จะไดมี้การเปิดเผย
ต่อสาธารณชน	 ไม่ว่าการกระท�าดังกล่าวจะกระท�า
เพ่ือประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น	 หรือเพ่ือให้ผู้อื่น
กระท�าดังกล่าวโดยตนได้รับประโยชน์ตอบแทน	 ผู้ใด
ฝ่าฝนืจะถกูลงโทษตามมาตรการทางวินยัของ	บริษัทฯ
	 (3)	 บริษัทฯ	 ได้ด�าเนินการแจ้งให้ผู้บริหาร
เข้าใจและรับทราบภาระหน้าที่ในการรายงานการถือ
ครองหลกัทรพัยใ์นบรษัิทฯ	ของตนเอง	คูส่มรส	และ
บตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ	ตลอดจนการรายงานการ
เปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อส�านักงาน
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์	
ตามมาตรา	 59	 และบทก�าหนดโทษตามพระราช
บัญญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย	์(ฉบบัที	่5)	
พ.ศ.	2559
	 (4)	 บริษัทฯ	 ได้ก�าหนดมิให้กรรมการและ 
ผูบ้รหิารของบรษัิทฯ	รวมถงึคูส่มรสและบตุรทีย่งัไม่
บรรลนุติภิาวะของบคุคลดงักลา่ว	ซือ้ขายหลกัทรพัย์
ของบรษัิทฯ	ในชว่งระยะเวลา	1	เดอืน	กอ่นการเปิด
เผยงบการเงนิใหแ้กส่าธารณชนทราบ
	 ทัง้นี	้ บรษัิทฯ	 จะแจง้ใหก้รรมการ	 ผูบ้รหิาร	
พนักงาน	 และลูกจ้างของบริษัทฯ	 ทราบเกี่ยวกับ 
ขอ้ก�าหนดขา้งตน้	

 คา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี
	 ในรอบปีบญัช	ี2565	ส้ินสุดวนัที	่31	ธนัวาคม	
2565	บรษัิทฯ	ไดจ้า่ยคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี	
(Audit	 Fee)	 ให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ	 คือ	 
บริษัท	 ส�านักงาน	 อีวาย	 จ�ากัด	 เป็นจ�านวนเงิน	
2,810,000	บาท	ซึง่เป็นคา่สอบบญัชแีละคา่สอบทาน
งบการเงินระหว่างกาลส�าหรับงบการเงินเฉพาะ
บริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 โรงเรียนท่ีบริษัทฯ	 เป็นผู้รับ 
ใบอนญุาต	และกจิการรว่มค้า	รวมถงึงบการเงนิรวม	
นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าว	 บริษัทฯ	 ไม่มี 
คา่บรกิารอืน่ท่ีตอ้งช�าระใหก้บัผู้สอบบญัช	ีส�านกังาน
สอบบญัชทีีผู่ส้อบบญัชสัีงกัด	และบคุคลหรอืกจิการ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัผูส้อบบญัชหีรอืส�านกังานสอบบญัชี
ทีผู่ส้อบบญัชสัีงกดั

 การปฏบิตัติามหลกัการก�ากบัดแูล 
 กจิการทีด่ใีนเรือ่งอืน่ๆ
	 -ไมม่-ี
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 ขอ้มลูหลักทรพัยแ์ละผูถ้อืหุน้
 จ�านวนทนุจดทะเบยีนและทนุช�าระแลว้
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2565	บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียนและเรียกช�าระแล้วจ�านวนจ�านวน	470	ล้านบาท	
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ�านวน	940	ล้านหุ้น	มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ	0.50	บาท
	 โครงสรา้งผูถ้อืหุน้
	 โครงสร้างผู้ถือหุ้น	15	อันดับเเรกของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2565	เเละสามารถสรุปได้ดังนี้
               

รายชื่อ                                                                                                     สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.			นายยิว	ฮอค	โคว	 32.84%
2.		นางสาววิลาวัณย์	แก้วกนกวิจิตร 25.41%
3.		นายประยงค์	วนิชสุวรรณ 7.66%
4.		นางสาวนงค์นภา	ทองมี 5.15%
5.		ไทยเอ็นวีดีอาร์	จ�ากัด 3.56%
6.		ไทยประกันชีวิต	จ�ากัด	(มหาชน) 2.25%
7.		น.พ	พงศ์ศักดิ์	ธรรมธัชอารี 1.42%
8.		DBS	Bank	Ltd	for	Client	AC	SG0900121752 1.33%
9.		นายคเชนทร์	เบญจกุล 1.31%
10.	นายอรุณ	วนิชสุวรรณ 0.88%
11.		นายเเทนพงศ์	ตัณศลารักษ์ 0.80%
12.	กองทุนเปิด	ทิสโก้สเเตรทิจิก	ฟนัด์	ซึ่งจดทะเบียนเเล้ว 0.61%
13.	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	พนักงานการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค	ซึ่งจดทะเบียนเเล้ว 0.59%
14.	กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน	ซึ่งจดทะเบียนเเล้ว 0.56%
15.	นายสุรินทร์	ชุณหชัชวาลกุล 0.53%

 การออกหลกัทรพัยอ์ืน่
	 -ไม่มี-

	 นโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษิทัฯ
	 บริษัทฯ	มีนโยบายการจา่ยเงนิปันผลในอตัรา
ไม่ต�า่กว่าร้อยละ	 40	ของก�าไรสุทธิจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทฯ	 ในแต่ละปี	 ภายหลังการ
หักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนส�ารอง
ตามกฎหมาย	อย่างไรก็ตาม	บริษัทฯ	อาจพิจารณา
จา่ยเงนิปันผลแตกตา่งไปจากนโยบายทีก่�าหนดไวไ้ด	้
โดยจะขึน้อยูกั่บผลประกอบการ	ฐานะการเงนิ	สภาพ
คล่องทางการเงิน	 และความจ�าเป็นในการใช้เงิน
ทนุหมนุเวยีนในการบรหิารกจิการ	และแผนการขยาย
ธุรกิจในอนาคต	รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ

7. โครงสร้างการก�ากบัดูเเลกจิการเเละขอ้มลูส�าคญัเกีย่วกบัคณะกรรมการ 
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานเเละอื่นๆ

	 นโยบายการจดัสรรผลตอบแทนของโรงเรยีน	
ซึง่บริษทัฯ	เป็นผูรั้บใบอนญุาตในการประกอบกจิการ
โรงเรียน
	 ในการพิจารณาจัดสรรผลตอบแทนของ
โรงเรียนทีบ่รษัิทฯ	เป็นผู้รบัใบอนุญาตจะอยูภ่ายใตก้าร
พิจารณาอนมุตัขิองคณะกรรมการบรหิารของโรงเรยีน
ทีบ่รษัิทฯ	 เป็นผู้รบัใบอนุญาต	โดยจะตอ้งค�านึงถงึผล
การด�าเนินงาน	สภาพคลอ่งทางการเงนิ	กระแสเงนิสด	
ฐานะทางการเงิน	 ความจ�าเป็นในการใช้เป็นเงินทุน	
หมุนเวียนเพ่ือบรหิารโรงเรยีน	ภาวะเศรษฐกิจ	รวมถึง
ปัจจยัอืน่ๆ	 อยา่งไรกต็าม	 ในการพิจารณาอนมุติัการ
จดัสรรผลตอบแทนของโรงเรยีน	จะตอ้งขออนุมตัจิาก
ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ	ในฐานะผู้รบัใบอนญุาต
ก่อนที่จะด�าเนินการก่อนเสมอ	 ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
การก�ากับดแูลและการบรหิารจดัการโรงเรียนท่ีบรษัิทฯ	
ไดร้บัใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงเรยีน	
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 คณะกรรมการบรษิทัฯ
	 คณะกรรมการบริษัทฯ	มีกรรมการจ�านวนทั้งส้ิน	7	ท่าน	ประกอบด้วย
 

ชื่อ-สกุล ต�าเเหน่ง
1.		นายนนทิกร	กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2.	นายยิว	ฮอค	โคว กรรมการ
3.	นางสาววิลาวัณย์	แก้วกนกวิจิตร กรรมการ
4.	นายมีชัย	ประเสริฐศรี กรรมการ
5.	นายฉัตรพี	ตันติเฉลิม ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6.	นายประสิทธชัย	กฤษณยรรยง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7.	นางสาวไตรทิพย์	ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

	 โดยมีนางสาวสุมิตรา	 ทรงพัฒนะโยธิน	 เป็นเลขานุการบริษัทฯ	 ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ	ครั้งที่	1/2559	เมื่อวันที่	1	กุมภาพันธ์	2559
 กรรมการผูม้อี�านาจลงนามผกูพันบรษัิทฯ
 นายยิว	ฮอค	โคว	ลงลายมือชื่อร่วมกับ	นางสาววิลาวัลย์	แก้วกนกวิจิตร	รวมเป็นสองคน	และประทับตรา
ส�าคัญของบริษัทฯ	
	 การประชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ

ชื่อ-สกุล ต�าเเหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

1.		นายนนทิกร	กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 6/6

2.	นายยิว	ฮอค	โคว กรรมการ 5/6
3.	นางสาววิลาวัณย์	แก้วกนกวิจิตร กรรมการ 6/6
4.	นายมีชัย	ประเสริฐศรี กรรมการ 6/6

5.	นายฉัตรพี	ตันติเฉลิม ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 6/6

6.	นายประสิทธชัย	กฤษณยรรยง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 6/6

7.	นางสาวไตรทิพย์	ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 5/6

 
 คณะกรรมการตรวจสอบ
	 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ	มีกรรมการจ�านวนทั้งส้ิน	3	ท่าน	ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง

1.		นายฉัตรพี	ตันติเฉลิม ประธานกรรมการตรวจสอบ

2.	นายประสิทธชัย	กฤษณยรรยง กรรมการตรวจสอบ

3.	นางสาวไตรทิพย์	ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการตรวจสอบ

	 ทั้งนี้	กรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ที่เพียงพอที่จะสามารถ	
ท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้	 (ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในเอกสารแนบ	 1	 
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ	ผู้บริหาร	ผู้มีอ�านาจควบคุม	และเลขานุการบริษัท)
	 โดยมีนางสาวสุนันทา	ลีลาแสงสาย	เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง
จากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	ครั้งที่	1/2559	เมื่อวันที่	1	กุมภาพันธ์	2559
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 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ   

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

1.		นายฉัตรพี	ตันติเฉลิม ประธานกรรมการตรวจสอบ 5/5

2.	นายประสิทธชัย	กฤษณยรรยง กรรมการตรวจสอบ 5/5

3.	นางสาวไตรทิพย์	ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการตรวจสอบ 4/5

 
 คณะกรรมการสรรหาเเละพิจารณาค่าตอบเเทน
	 คณะกรรมการสรรหาเเละพิจารณาค่าตอบเเทน	มีกรรมการจ�านวนทั้งส้ิน	4	ท่าน	ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง จ�านวนครั้งที่เข้าประชุม
1.		นายนนทิกร	กาญจนะจิตรา ประธานกรรมการสรรหาเเละพิจารณาค่าตอบเเทน 1/1
2.	นายฉัตรพี	ตันติเฉลิม กรรมการสรรหาเเละพิจารณาค่าตอบเเทน 1/1
3.	นางสาวไตรทิพย์	ศิวะกฤษณ์กุล กรรมการสรรหาเเละพิจารณาค่าตอบเเทน 1/1
4.	นายยิว	ฮอค	โคว กรรมการสรรหาเเละพิจารณาค่าตอบเเทน 1/1	

	 โดยมผู้ีจดัการอาวโุสฝ่ายทรพัยากรบคุคลเป็นเลขานกุารคณะกรรมการสรรหาเเละพิจารณาคา่ตอบ
เเทน	 ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาเเละพิจารณาค่าตอบเเทน	 ครั้งที่	 1/2563	
เมื่อวันที่	5	กุมภาพันธ์	2563

 ผูบ้รหิาร 
	 บริษัทฯ	มีผู้บริหารจ�านวนทั้งส้ิน	7	ท่าน	ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง

1.		นายยิว	ฮอค	โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2.	นางสาววิลาวัณย์	แก้วกนกวิจิตร ผู้อ�านวยการฝ่ายรับสมัครนักเรียน

3.	นางนริศา	เลิศนามวงศ์วาน ผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ

4.	นายตง	ตวน	เหงี่ยม ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ

5.	นางสาวสุนันทา	ลีลาแสงสาย ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

6.	นางปานทิพย์	กลยนีย์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน

7.	น.ส.เอื้อมพร	วราวัฒนธ�ารง ผู้จัดการบัญชีอาวุโส

 เลขานกุารบรษิทั 
	 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	 ครั้งที่	 1/2559	 เมื่อวันที่	 1	 กุมภาพันธ์	 2559	 มีมติแต่งตั้ง
นางสาวสุมิตรา	ทรงพัฒนะโยธิน	ด�ารงต�าแหน่งเลขานุการบริษัทฯ	โดยนางสาวสุมิตรา	ทรงพัฒนะโยธิน			
คณะกรรมการบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ	ของเลขานุการบริษัทฯ	 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา	
89/15	 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 พ.ศ.	 2535	 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติ 
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2551	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้
	 (1)		 ดูแลและให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย	 ข้อก�าหนด 
กฎระเบียบ	และข้อบังคับของบริษัทฯ	และติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม�า่เสมอ	
	 (2)	 รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท	 และการประชุมผู้ถือหุ้น	 รวมทั้งดูแล 
ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
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	 (3)	 ดแูลใหก้ารเปิดเผยขอ้มลูและรายงานสนเทศในส่วนทีร่บัผดิชอบเป็นไปตามระเบยีบและขอ้ก�าหนด	
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	
รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
	 (4)	 จัดท�าและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
	 	 •	 ทะเบียนกรรมการ
	 	 •	 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
	 	 •	 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
	 	 •	 รายงานประจ�าปีของบริษัทฯ
	 	 •	 รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ	ผู้บริหาร
	 (5)		รบัผดิชอบในการดเูเลมาตรการก�ากบัดเูเลคณุสมบติัในการเป็นผูร้บัใบอนญุาตจดัตัง้โรงเรยีน

 คา่ตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร
 	 (1)	คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ
  ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
	 ในปี	2565	บริษัทฯ	มีการจ่ายค่าตอบเเทนรายเดือนเเละเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ	ตาม
รายละเอียดดังนี้		

ชื่อ-สกุล ปี 2565
1.		นายนนทิกร	กาญจนะจิตรา 1,295,000

2.	นายยิว	ฮอค	โคว -
3.	นางสาววิลาวัณย์	แก้วกนกวิจิตร -

4.	นายมีชัย	ประเสริฐศรี 730,000

5.	นายฉัตรพี	ตันติเฉลิม 815,000
6.	นายประสิทธชัย	กฤษณยรรยง 780,000
7.	นางสาวไตรทิพย์	ศิวะกฤษณ์กุล 770,000

รวม 4,390,000
หมายเหตุ	: * เป็นกรรมการทีไ่ด้รบัเงินเดือนประจ�าในฐานะผูบ้ริหารบรษัิทฯ จงึไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนในฐานะกรรมการบรษัิทฯ 

	 	 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี	 2565	 เมื่อวันที่	 8	 เมษายน	 2565	 ได้มีมติก�าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ	ประจ�าปี	2565	ดังนี้

ค่าเบี้ยประชุม บาท/ครั้ง

คณะกรรมการบริษัท
-	ประธานกรรมการบริษัท 30,000
-	กรรมการบริษัท 20,000

คณะกรรมการตรวจสอบ

-	ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000

-	กรรมการตรวจสอบ 10,000

ค่าตอบแทนรายเดือน บาท/เดือน

ประธานกรรมการบริษัท 50,000

กรรมการบริษัท	 30,000

(หน่วย	:	บาท)
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					โบนัสกรรมการจ�านวน		1,500,000	บาท	โดยคณะกรรมการสรรหาเเละพิจารณาค่าตอบเเทน	เเละ
คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผูพิ้จารณาจดัสรรให้แก่	กรรมการแตล่ะทา่นตามความเหมาะสมทัง้นี	้กรรมการ
ที่ได้รับเงินเดือนประจ�าในฐานะพนักงานของบริษัทฯ	 จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทฯ	
และบริษัทฯ	 มีส่วนลดค่าเล่าเรียน	 (Tuition	 Fee)	 ให้แก่บุตรของกรรมการบริษัทฯ	 และกรรมการบริหาร
ของโรงเรียนที่บริษัทฯ	เป็นผู้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการโรงเรียน
	 ในปี	2564	และปี	2565	บริษัทฯ	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารจ�านวน	28.52	ล้านบาท	และ	จ�านวน	
32.64		ล้านบาท	ตามล�าดับ	ทั้งนี้	ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึงเงินเดือน	ค่าต�าแหน่ง	โบนัส	เงินสมทบเข้า
กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	เป็นต้น 

ปี จ�านวนผู้บริหาร (คน) ค่าตอบแทน (บาท)

2564 7 28,524,058

2565 7 32,635,288

 
 (2)		คา่ตอบเเทนอืน่
	 	 	 -ไม่มี-		

โครงสรา้งองค์กรของโรงเรยีนนานาชาตทิีบ่รษัิทฯ
ไดร้บัใบอนญุาตในการประกอบกจิการโรงเรยีน

คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน

คณะผูบ้รหิารโรงเรยีน

หวัหนา้ผูบ้รหิารโรงเรยีน

ครใูหญ่ ผูจ้ดัการโรงเรยีน ผูอ้�านวยการโรงเรยีน ฝ่ายปฎบิตักิาร

	 โครงสร้างการจัดการของโรงเรียนนานาชาติจะต้องปฏิบัติตาม	มาตรา	30	แห่งพระราชบัญญัติ
โรงเรียนเอกชน	พ.ศ.	2550	แก้ไขเพ่ิมเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2554	วรรคแรกและวรรคสองซึ่งระบุไว้	ดังนี้		
	 “ให้โรงเรียนในระบบมีคณะกรรมการบริหารประกอบด้วย	 ผู้รับใบอนุญาต	ผู้จัดการ	 ผู้อ�านวยการ	
ผู้แทนครู	ผู้แทนผู้ปกครอง	และผู้ทรงคุณวุฒิ	เป็นกรรมการ	ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นบุคคลเดียวกับ
ผูจ้ดัการหรอืผูอ้�านวยการหรอืบคุคลเดยีวกนัทัง้สามต�าแหนง่	ใหต้ัง้กรรมการผูท้รงคณุวฒุเิพ่ิมขึน้อกีหนึง่
หรอืสองคน	ทัง้นี	้จ�านวนและคณุสมบติัของกรรมการตอ้งสอดคลอ้งกับขนาดและประเภทของโรงเรยีนใน
ระบบ	ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการก�าหนด	
	 หลักเกณฑ์	 วิธีการสรรหากรรมการ	 การเลือกประธานกรรมการ	 วาระการด�ารงตาแหน่งและการ
พ้นจากต�าแหน่ง	ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดไว้ในตราสารจัดตั้ง”
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	 บริษัทฯ	ในฐานะเป็นผู้รับใบอนุญาตจะต้องด�าเนินการให้มีคณะกรรมการบริหารตามมาตรา	30	ให้
ครบถ้วน		ทั้งนี้		คณะกรรมการบริษัทฯ	จะเป็นผู้แต่งตั้งผู้รับใบอนุญาต	ผู้จัดการ	ผู้อ�านวยการ	ซึ่งทั้ง	3	
ต�าแหน่งน้ีจะเป็นกรรมการบริหารโรงเรียนโดยต�าแหน่ง	 ส�าหรับผู้แทนครู	 ผู้แทนผู้ปกครอง	 และ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ซึ่งป็นกรรมการบริหารโรงเรียนโดยการสรรหานั้น	 คณะกรรมการบริษัทฯ	 จะแต่งตั้ง 
คณะกรรมการสรรหาคณะหนึง่	เพ่ือท�าหน้าทีส่รรหาผูมี้ความรูแ้ละความสามารถเป็นคณะกรรมการบรหิาร
ที่มาจากผู้แทนครู	ผู้แทนผู้ปกครอง	และผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ	เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ	เลือกตาม
จ�านวนที่ก�าหนดในตราสารจัดตั้งของแต่ละโรงเรียน

 คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน
	 คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน	ของโรงเรยีนนานาชาตสิิงคโปรก์รงุเทพฯ	มกีรรมการจ�านวนทัง้ส้ิน	
8	ท่าน	ประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.		นางปานทิพย์	กลยนีย์* ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต	และผู้อ�านวยการโรงเรียน		

2.	น.ส.หงส์	จางสถาพร ผู้จัดการโรงเรียน

3.	นายฮีโร่	แอล	ลี ผู้แทนครู

4.	นายบัณฑิต	รัตนเรืองไร ผู้แทนผู้ปกครอง

5.	นายยิว	ฮอค	โคว* ผู้ทรงคุณวุฒิ

6.	น.ส.วิลาวัณย์	แก้วกนกวิจิตร* ผู้ทรงคุณวุฒิ

7.	นายเกรแฮม	คูเปอร์	เชอร์รี่ ผู้ทรงคุณวุฒิ

8.	นางนริศา	เลิศนามวงศ์วาน* ผู้ทรงคุณวุฒิ

หมายเหตุ *เป็นกรรมการ และ/หรือ ผูบ้รหิารในบรษัิท เอสไอเอสบ ีจ�ากดั (มหาชน)

	 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน	 ของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์สุวรรณภูมิ	 มีกรรมการจ�านวน	 
ทั้งส้ิน	8	ท่านประกอบด้วย

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง

1.		นางปานทิพย์	กลยนีย์* ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต

2.	น.ส.อภัสนันท์	เจริญสุขปิยภัทธ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียน		
3.	นางเกศริน	แดงสุริศรี ผู้จัดการโรงเรียน

4.	Ms.	Juna	Ebieza	Murillo ผู้แทนครู

5.	นายนรุตม์	วรรณเลิศลักษณ์ ผู้แทนผู้ปกครอง

6.	นายยิว	ฮอค	โคว* ผู้ทรงคุณวุฒิ
7.	น.ส.วิลาวัณย์	แก้วกนกวิจิตร* ผู้ทรงคุณวุฒิ

8.	นางนริศา	เลิศนามวงศ์วาน* ผู้ทรงคุณวุฒิ
หมายเหตุ *เป็นกรรมการ และ/หรอื ผูบ้ริหารในบรษัิท เอสไอเอสบ ีจ�ากดั (มหาชน)
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	 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน	ของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี	มีกรรมการจ�านวนทั้งส้ิน	7	
ท่าน	ประกอบด้วย	

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
1.		นางปานทิพย์	กลยนีย์* ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
2.	น.ส.อมรรัตน์	มีพัฒน์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน		
3.	นางนริศา	เลิศนามวงศ์วาน* ผู้จัดการโรงเรียนผู้เเละผู้ทรงคุณวุฒิ
4.	Ms.	Annika	Saunders ผู้แทนครู
5.	น.ส.นิศาชล	ฉัตรเเก้ว ผู้แทนผู้ปกครอง
6.	นายยิว	ฮอค	โคว* ผู้ทรงคุณวุฒิ
7.	น.ส.วิลาวัณย์	แก้วกนกวิจิตร* ผู้ทรงคุณวุฒิ

หมายเหต ุ*เป็นกรรมการ และ/หรือ ผูบ้ริหารในบรษัิท เอสไอเอสบ ีจ�ากดั (มหาชน)

 คณะผูบ้รหิารโรงเรยีน
	 คณะผู้บริหารโรงเรียน	 ของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ	 โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์
สุวรรณภูมิ		โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี		ประกอบด้วยผู้บริหารจ�านวนทั้งส้ิน	6	ท่าน	ได้แก่

ชื่อ-นามสกุล ต�าแหน่ง
1.		นายยิว	ฮอค	โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.	นางสาววิลาวัณย์	แก้วกนกวิจิตร ผู้อ�านวยการฝ่ายรับสมัครนักเรียน
3.	นางนริศา	เลิศนามวงศ์วาน ผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ

4.	นายตง	ตวน	เหงี่ยม ผู้อ�านวยการฝ่ายปฏิบัติการ

5.	นางสาวสุนันทา	ลีลาแสงสาย ผู้อ�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

6.	นางปานทิพย์	กลยนีย์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน
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 บคุลากร
 จ�านวนบคุลากร
	 ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2564	กลุ่มบริษัทฯ	มีพนักงานและบุคลากรทางการศึกษา	รวมทั้งส้ินจ�านวน	
720	คน	(ไม่นับรวมผู้บริหารจ�านวน	7	คน)	และ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2565	กลุ่มบริษัทฯ	มีพนักงานและ
บุคลากรทางการศึกษา	 รวมทั้งส้ินจ�านวน	 799	 คน	 (ไม่นับรวมผู้บริหารจ�านวน	 7	 คน)	 โดยแบ่งตาม 
สายงานหลักได้ดังนี้

สายงาน
จ�านวนพนักงาน (คน)

ณ 31 ธ.ค. 2564 ณ 31 ธ.ค. 2565

ฝ่ายบริหารและธุรการโรงเรียน 60 68

ฝ่ายทะเบียนนักเรียนและรับสมัครนักเรียน 26 29

ฝ่ายการตลาด 8 8

ครูและผู้ช่วยครู 377 424

ฝ่ายจัดซื้อ 5 5

ฝ่ายบัญชีและการเงิน 19 19
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล 12 12
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 13 14

ฝ่ายปฏิบัติการ 200 220

รวม 720 799

 ขอ้พิพาทดา้นแรงงานทีส่�าคัญในระยะ 5 ปทีีผ่า่นมา
	 -ไม่มี-

 คา่ตอบแทนพนกังาน   
 คา่ตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ
	 ในปี	 2564	และ	 ปี	 2565	บริษัทฯ	และโรงเรียน	จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานและบุคลากรของ
โรงเรียน	(ไม่รวมผู้บริหารของบริษัทฯ)	จ�านวน	471.86	ล้านบาท	และจ�านวน 489.82		ล้านบาท	ตามล�าดับ	
โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน	ค่าล่วงเวลา	สวัสดิการ	โบนัส	เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม	
เงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ครูและเงินสมทบกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	เป็นต้น

 คา่ตอบแทนอืน่
	 -ไม่มี-
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8. รายงานผลการด�าเนินงานส�าคัญ
ด้านการก�ากับดูเเลกิจการ 

 แบบประเมนิความเพียงพอของระบบการควบคมุภายใน
	 แนวคดิและวตัถปุระสงค์
	 การมีระบบการควบคุมภายในที่ดีมีความส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับบริษัท
จดทะเบียนหรือบริษัทที่มีประชาชนเป็นผู้ถือหุ้น	 โดยระบบที่ดีจะช่วยป้องกัน	
บริการ	 จัดการความเส่ียงหรือความเสียหายต่างๆ	 ที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทและ
ผู้ที่มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดี	 ดังนั้น	 จึงเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทที่
จะต้องด�าเนินการให้มั่นใจว่า	 บริษัทมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม	 และเพียง
พอในการดูแลการด�าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย	 วัตถุประสงค์	 กฎหมาย	
ข้อก�าหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถป้องกันทรัพย์สิน	 จาก
การทุจริต	 เสียหาย	 รวมท้ังมีการจัดท�าบัญชี	 รายงานท่ีถูกต้องน่าเชื่อถือ
	 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	 (ก.ล.ต.)	
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก	 ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส	 ประเทศไทย	
(PwC	 Thailand)ในการพัฒนาแบบประเมินความเพียงพอของระบบควบคุม
ภายใน	 (“แบบประเมิน”)	 ฉบับนี้ขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยให้บริษัทใช้เป็นแนวทาง
ในการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทด้วยตนเอง
		 แบบประเมินนี้	 ได้จัดท�าตามแนวคิดของ	 COSO	 (The	 Committee	 of	 
Sponsoring	Organizations	of	 the	Tread-way	Commission)	 ทีไ่ดป้รับปรงุ	
framework	 ใหม่	 เมื่อเดือนพฤษภาคม	 2556	 น�ามาปรับให้เข้าใจง่ายขึ้น	 รวมทั้ง
เหมาะสมกบับรษัิทจดทะเบยีนไทย	ซึง่ค�าถามหลักยังแบง่ออกเป็น	5	ส่วน	เช่นเดยีว
กบัแนวทางของ	COSO	เดมิ	แตไ่ดข้ยายความแตล่ะส่วนออกเป็นหลักการย่อยรวม	17	
หลกัการเพ่ือใหเ้ขา้ใจและเห็นภาพของแตล่ะส่วนไดชั้ดเจนยิง่ขึน้

 การน�าไปใช้
	 บริษัทควรใช้แบบประเมินนี้เป็นแนวทางในการประเมินหรือทบทวนความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายในอย่างน้อยทุกปี	 และอาจมีการทบทวนเพ่ิมเติมหาก
เกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยส�าคัญ	
การประเมินดังกล่าวควรผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและ 
คณะกรรมการบรษัิทดว้ย	 เพ่ือให้เกิดการแลกเปลีย่นความเห็น	 มีความเข้าใจตรงกนั	
และสามารถก�าหนดแนวทางแนวทางปฏบิตัทีิเ่หมาะสมกับบริษัทได้
	 การตอบแบบประเมินในแตล่ะหัวข้อ	ควรอยูบ่นพ้ืนฐานของการปฏบิตัจิริง	หาก
ประเมนิแลว้พบวา่บรษัิทยงัขาดการควบคมุภายในทีเ่พียงพอในขอ้ใด	(ไมว่า่จะเป็นการ
ไมม่รีะบบในเร่ืองนัน้	หรือมแีลว้แตย่งัไมเ่หมาะสม)	บรษัิทควรอธิบายเหตผุลและแนวทาง
แกไ้ขประกอบไวด้ว้ย
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สภาพแวดลอ้มการควบคุม (Control Environment)
1.	องค์กรแสดงถงึความยดึมัน่ในคณุคา่ของความซือ่ตรง	(integrity)	และจรยิธรรม

ค�าถาม ใช่ ไมใ่ช่
1.1	คณะกรรมการและผูบ้รหิารก�าหนดแนวทาง	และมกีารปฏบิติัทีอ่ยู่บนหลักความซือ่ตรงและการรกัษาจรรยาบรรณ
ในการด�าเนนิงานทีค่รอบคลมุถงึ

			1.1.1	การปฏบิติัหนา้ทีป่ระจ�าวนั	และการตดัสินใจในเรือ่งตา่งๆ	

			1.1.2	การปฏบิติัต่อคู่ค้า	ลกูค้า	และบุคคลภายนอก

1.2	มข้ีอก�าหนดทีเ่ป็นลายลกัษณอ์กัษรใหผู้บ้รหิารและพนกังานปฏบิตัหินา้ท่ีดว้ยความซ่ือตรงและรกัษาจรรยาบรรณ
ทีค่รอบคลมุถงึ

			1.2.1	มข้ีอก�าหนดเกีย่วกบัจรยิธรรม	(code	of	conduct)	ส�าหรบัผู้บรหิารและพนกังานทีเ่หมาะสม

			1.2.2	มขีอ้ก�าหนดห้ามผูบ้รหิารและพนกังานปฏบิติัตนในลกัษณะทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชนก์บักจิการ	ซึง่รวมถงึการหา้มคอรร์ปัชัน่อนัท�าใหเ้กดิความเสียหายตอ่องคก์ร

			1.2.3	มบีทลงโทษทีเ่หมาะสมหากมกีารฝา่ฝนืขอ้ก�าหนดขา้งตน้

  	1.2.4	มกีารส่ือสารขอ้ก�าหนดและบทลงโทษขา้งตน้ใหผู้บ้รหิารและพนกังานทกุคนรบัทราบ	เชน่	
รวมอยูใ่นการปฐมนเิทศพนกังานลงนามรบัทราบขอ้ก�าหนดและบทลงโทษเป็นประจ�าทกุปี	รวมทัง้
มกีารเผยแพร่	code	of	conduct	ใหแ้กพ่นกังานและบคุคลภายนอกไดร้บัทราบ

1.3	มกีระบวนการติดตามและประเมนิผลการปฏบิตัติาม	Code	of	Conduct

	 	 1.3.1	 การติดตามและประเมินผลโดยหน่วยงานตรวจสอบภายในหรือหน่วยงานก�ากับดูแล 
การปฏบิติั	(compliance	unit)

			1.3.2	การประเมนิตนเองโดยผูบ้รหิารและพนกังาน

			1.3.3	การประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญทีเ่ป็นอสิระจากภายนอกองคก์ร

1.4	มกีารจดัการอยา่งทนัเวลา	หากพบการไมป่ฏบิตัติามขอ้ก�าหนดเกีย่วกับความซือ่ตรงและการรกัษาจรรยาบรรณ

			1.4.1	มกีระบวนการทีท่�าใหส้ามารถตรวจพบการฝา่ฝนืไดภ้ายในเวลาทีเ่หมาะสม

				1.4.2	มกีระบวนการทีท่�าใหส้ามารถลงโทษหรอืจดัการกบัการฝา่ฝืนไดอ้ยา่งเหมาะสม	และภายใน
เวลาอนัควร

			1.4.3	มกีารแกไ้ขการกระท�าทีข่ดัตอ่หลกัความซือ่ตรงและการรกัษาจรรยาบรรณอยา่งเหมาะสม	
และภายในเวลาอนัควร
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2.	คณะกรรมการมคีวามเป็นอสิระจากฝ่ายบรหิาร	และท�าหนา้ทีก่�ากบัดแูล	(Oversight)	และพัฒนาการ
ด�าเนนิการดา้นการควบคมุภายใน

ค�าถาม ใช่ ไมใ่ช่

2.1	มกีารก�าหนดบทบาทหนา้ทีข่องคณะกรรมการแยกจากฝ่ายบรหิาร	โดยได้สงวนสิทธิอ์�านาจเฉพาะ
ของคณะกรรมการบรษัิทไวอ้ยา่งชดัเจน

2.2	 คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้มีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้	
เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏบัิตงิานของผูบ้รหิารและพนกังาน

2.3	 คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลให้บริษัทก�าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร
ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	 กฎบัตร	 ซึ่งครอบคลุมบทบาทที่ส�าคัญของคณะกรรมการตรวจสอบ	 
ผูส้อบบญัชี	ผูต้รวจสอบภายใน	และผูร้บัผดิชอบตอ่รายงานทางการเงนิ

2.4		คณะกรรมการบรษัิทเป็นผูม้คีวามรูเ้กีย่วกบัธรุกจิของบรษัิท	และมคีวามเชีย่วชาญทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อบริษัท	หรือสามารถขอค�าแนะน�าจากผูเ้ชีย่วชาญในเรือ่งนัน้ๆ	ได้

2.5		คณะกรรมการของบรษัิทประกอบดว้ยกรรมการอสิระทีม่คีวามรู	้ความสามารถ	นา่เชือ่ถอื	และ
มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อย่างแท้จริง	 เช่น	 ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท	 ไม่มี
ความสัมพันธอ์ืน่ใด	 อนัอาจมอีทิธิพลตอ่การใชด้ลุยพินจิและปฏบิตัหินา้ทีอ่ยา่งเป็นอสิระ	 ในจ�านวนที่ 
เหมาะสมเพียงพอ

2.6	 คณะกรรมการบริษัทก�ากับดูแลการพัฒนาและปฏิบัติเรื่องการควบคุมภายใน	 ในองค์กร	 ซึ่ง
ครอบคลุมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมการควบคุม	 การประเมินความเส่ียง	 กิจกรรมการควบคุม	
ขอ้มลูและการส่ือสาร	และการตดิตาม
 
3.	ฝ่ายบริหารไดจ้ดัใหมี้โครงสรา้งสายการรายงาน	การก�าหนดอ�านาจในการสัง่การและความรบัผดิชอบ
ทีเ่หมาะสมเพ่ือใหอ้งคก์รบรรลวุตัถปุระสงค	์	ภายใตก้ารก�ากบัดแูล	(oversight)ของคณะกรรมการ

ค�าถาม ใช่ ไมใ่ช่

3.1	 ผู้บริหารระดับสูงก�าหนดโครงสร้างองค์กรที่สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท	 โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมท้ังทางธุรกิจและกฎหมาย	 รวมถึงการจัดให้มีการควบคุมภายในอย่างมี
ประสิทธภิาพ	เชน่	แบง่แยกหนา้ทีใ่นส่วนงานทีส่�าคญั	ซึง่ท�าใหเ้กดิการตรวจสอบถว่งดลุระหวา่งกนั	
มงีานตรวจสอบภายในทีข่ึน้ตรงกบักรรมการตรวจสอบ	และมสีายการรายงานทีช่ดัเจน		เป็นตน้

3.2	ผูบ้รหิารระดับสูงก�าหนดสายการรายงานในบรษัิท	โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเกีย่วกับอ�านาจ
หนา้ที	่ความรับผดิชอบ	และการส่ือสารขอ้มลู

3.3	 มีการก�าหนด	 มอบหมาย	 และจ�ากัดอ�านาจหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสมระหว่าง 
คณะกรรมการบรษัิท	ผูบ้รหิารระดบัสูง	ผูบ้รหิาร	และพนกังาน
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4.	องคก์รแสดงถงึความมุง่มัน่ในการจงูใจ	พัฒนาและการรกัษาบคุลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถ

ค�าถาม ใช่ ไมใ่ช่

4.1	บรษัิทมนีโยบายและวิธีการปฏบัิตเิพ่ือจดัหา	พัฒนา	และรกัษาบุคลากรทีม่คีวามรู	้และความสามารถ
ทีเ่หมาะสม	และมกีระบวนการสอบทานนโยบายและวธิกีารปฏบิตันิัน้อยา่งสม�า่เสมอ

4.2	 บริษัทมีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน	 การให้แรงจูงใจหรือรางวัลต่อบุคลากรที่มีผล 
การปฏิบัติงานดี	 และการจัดการต่อบุคลากรที่มีผลงานไม่บรรลุเป้าหมายรวมถึง	 การส่ือสาร
กระบวนการเหลา่นีใ้หผู้บ้รหิารและพนกังานทราบ
4.3	 บริษัทมีกระบวนการแก้ไขปัญหาหรือเตรียมพร้อมส�าหรับการขาดบุคลากรที่มีความรู้และ 
ความสามารถทีเ่หมาะสมอยา่งทนัเวลา

4.4	 บริษัทมีกระบวนการสรรหา	 พัฒนา	 และรักษาผู้บริหารและพนักงานทุกคน	 เช่น	 การจัดระบบ 
ทีป่รกึษา	(mentoring)	และการฝึกอบรม

4.5	บรษัิทมแีผนและกระบวนการสรรหาผูสื้บทอดต�าแหนง่	(succession	plan)

5.	องคก์รก�าหนดใหบ้คุลากรมหีนา้ทีแ่ละรบัผดิชอบในการควบคมุภายใน	เพ่ือใหบ้รรลตุามวตัถปุระสงค์
ขององคก์ร

ค�าถาม ใช่ ไมใ่ช่
5.1	 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารมีกระบวนการและส่ือสารเชิงบังคับให้บุคลากรทุกคนมีความ 
รบัผดิชอบต่อการควบคุมภายใน	และจดัใหม้กีารปรบัปรงุแกไ้ขกระบวนการปฏบิตั	ิในกรณทีีจ่�าเป็น

5.2	คณะกรรมการบรษัิทและผูบ้รหิารก�าหนดตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิาน	การสรา้งแรงจงูใจ	และการ
ใหร้างวลั	ทีเ่หมาะสม	โดยพิจารณาทัง้เรือ่งการปฏบิตัติาม	Code	of	Conduct	และวตัถปุระสงคใ์น
ระยะส้ันและระยะยาวของบรษัิท

5.3	 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารประเมินแรงจูงใจและการให้รางวัลอย่างต่อเนื่องโดยเน้นให้
สามารถเชือ่มโยงกบัความส�าเรจ็ของหนา้ทีใ่นการปฏบิตัติามความควบคมุภายในดว้ย

5.4	คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ริหารไดพิ้จารณาไมใ่หม้กีารสรา้งแรงกดดนัทีม่ากเกินไปในการปฏบิตัิ
หนา้ทีข่องบคุลากรแตล่ะคน

การประเมนิความเส่ียง (Risk Assessment)
6.	องคก์รก�าหนดวตัถปุระสงคไ์วอ้ยา่งชดัเจนเพียงพอ	เพ่ือใหส้ามารถระบแุละประเมนิความเสีย่งตา่งๆ	
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร

ค�าถาม ใช่ ไมใ่ช่
6.1	บรษัิทสามารถปฏบัิตติามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไป	และเหมาะสมกบัธรุกจิในขณะนัน้
โดยแสดงได้วา่รายการในรายงงานทางการเงนิมีตวัตนจรงิ	ครบถว้น	แสดงถงึสิทธหิรอืภาระผกูพัน
ของบริษัทได้ถกูต้อง		มมีลูค่าเหมาะสม	และเปิดเผยขอ้มลูครบถว้น	ถกูตอ้ง

6.2	 บริษัทก�าหนดสาระส�าคัญของรายการทางการเงิน	 โดยพิจารณาถึงปัจจัยท่ีส�าคัญ	 เช่น	 ผู้ใช้
รายงานทางการเงนิ	ขนาดของรายการ	แนวโนม้ของธรุกจิ

6.3	รายงานทางการเงินของบรษัิทสะทอ้นถงึกจิกรรมการด�าเนนิงานของบรษัิทอยา่งแทจ้รงิ

6.4	คณะกรรมการหรอืคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง	อนมุตัแิละส่ือสารนโยบายการบรหิารความ
เส่ียงใหผู้บ้ริหารและพนกังานทกุคนรบัทราบและถอืปฏบิตั	ิจนเป็นส่วนหน่ึงของวฒันธรรมขององคก์ร
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7.	องคก์รระบแุละวเิคราะหค์วามเสีย่งทกุประเภททีอ่าจกระทบตอ่การบรรลวุตัถปุระสงคไ์วอ้ยา่งครอบคลมุ
ทัว่ทัง้องคก์ร

ค�าถาม ใช่ ไมใ่ช่

7.1	 บริษัทระบุความเส่ียงทกุประเภทซึง่มผีลกระทบตอ่การด�าเนนิธรุกจิทัง้ระดบัองคก์ร	 หนว่ยธรุกจิ	
ฝา่ยงาน	และหนา้ทีง่านตา่งๆ

7.2	 บริษัทวิเคราะห์ความเส่ียงทุกประเภทที่อาจเกิดจากทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร	
ซึง่รวมถงึความเส่ียงด้านกลยทุธ	์ การด�าเนนิงาน	 การรายงาน	 การปฏิบตัติามกฎเกณฑ	์ และดา้น
เทคโนโลยสีารสนเทศ

7.3	ผูบ้ริหารทกุระดบัมส่ีวนรว่มในการบรหิารความเส่ียง

7.4	 บริษัทได้ประเมินความส�าคัญของความเส่ียง	 โดยพิจารณาทั้งโอกาสเกิดเหตุการณ์	 และผล 
กระทบทีอ่าจเกดิขึน้

7.5	 บริษัทมมีาตรการและแผนปฏบิติังานเพ่ือจัดการความเส่ียง	 โดยอาจเป็นการยอมรบัความเส่ียง
นัน้	 (acceptance)	การลดความเส่ียง	 (reduction)	การหลกีเลีย่งความเส่ียง	 (avoidance)	หรอื
การร่วมรับความเส่ียง	(sharing)
 
8.	องคก์รไดพิ้จารณาถงึโอกาสทีจ่ะเกดิทจุรติ		ในการประเมนิความเสีย่งทีจ่ะบรรลวุตัถปุระสงคต์อ่องคก์ร

ค�าถาม ใช่ ไมใ่ช่

8.1	 บรษัิทประเมนิโอกาสทีจ่ะเกดิการทจุรติขึน้	 โดยครอบคลุมการทจุรติแบบต่างๆ	 เชน่	 การจัดท�า
รายงานทางการเงินเท็จ	 การท�าให้สูญเสียทรัพย์สิน	 การคอร์รัปชั่น	 การที่ผู้บริหารสามารถฝ่าฝืน
ระบบควบคมุภายใน	(management	override	of		internal	controls)	การเปลีย่นแปลงขอ้มลูใน
รายงานทีส่�าคญั	การไดม้าหรอืใชไ้ปซึง่ทรพัย	์โดยไมถ่กูตอ้ง	เป็นตน้

8.2	 บริษัทได้ทบทวนเป้าหมายการปฏิบัติงานอย่างรอบคอบ	 โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของ 
เป้าหมายทีก่�าหนดแลว้	รวมทัง้ไดพิ้จารณาความสมเหตุสมผลของการใหส่ิ้งจงูใจ	หรอืผลตอบแทนแก่
พนกังานแลว้ด้วยวา่	ไมม่ลีกัษณะส่งเสรมิใหพ้นกังานกระท�าไมเ่หมาะสมเชน่	ไมต่ัง้เป้าหมายยอดขาย
บริษัทไวสู้งเกนิความเป็นจรงิจนท�าใหเ้กดิแรงจงูใจ	ในการตกแตง่ตวัเลขยอดขาย	เป็นตน้

8.3	คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาและสอบถามผูบ้รหิารเกีย่วกบัโอกาสในการเกดิทจุรติ	และ
มาตรการทีบ่ริษัทด�าเนนิการเพ่ือป้องกนัหรอืแกไ้ขการทจุรติ

8.4	บริษัทได้ส่ือสารใหพ้นกังานทกุคนเขา้ใจและปฏบิตัติามนโยบายและแนวปฏบิตัทิีก่�าหนดไว้

9.	องคก์รสามารถระบแุละประเมนิความเปลีย่นแปลงทีอ่าจมผีลกระทบตอ่ระบบการควบคมุภายใน
ค�าถาม ใช่ ไมใ่ช่

9.1	บรษัิทประเมนิความเปลีย่นแปลงปัจจยัภายนอกองคก์ร	ทีอ่าจมผีลกระทบต่อการด�าเนนิธรุกิจ	การ
ควบคมุภายใน	และรายงานทางการเงิน	ตลอดจนไดก้�าหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลง	
นัน้อยา่งเพียงพอแลว้

9.2	 บริษัทประเมนิความเปลีย่นแปลงรปูแบบการท�าธรุกจิทีอ่าจมผีลกระทบตอ่การด�าเนนิธรุกจิ	 การ
ควบคมุภายใน	และรายงานทางการเงิน	ตลอดจนไดก้�าหนดมาตรการตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลง	
นัน้อยา่งเพียงพอแลว้

9.3	 บริษัทประเมินความเปลี่ยนแปลงผู้น�าองค์กรที่อาจมีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจการควบคุม
ภายใน	 และรายงานทางการเงิน	 ตลอดจนได้ก�าหนดมาตรการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง	 นั้น
อยา่งเพียงพอแลว้
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มาตรการควบคมุ (Control Activities)
10.	องค์กรมมีาตรการควบคมุทีล่ดความเสีย่งทีจ่ะไมบ่รรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์รให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรับได้

ค�าถาม ใช่ ไมใ่ช่
10.1	 มาตรการควบคุมของบริษัทมีความเหมาะสมกับความเส่ียงและลักษณะเฉพาะขององค์กร	 เช่น	
สภาพแวดล้อม	ความซบัซ้อนของงาน	ลกัษณะงาน	ขอบเขตการด�าเนนิงานรวมถงึลักษณะเฉพาะอืน่ๆ

10.2	 บริษัทมีมาตรการควบคุมภายในที่ก�าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร	 และครอบคลุมกระบวนการต่างๆ	 อย่าง 
เหมาะสม	 เช่น	 มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน	 เกี่ยวกับธุรกรรมด้านการเงินการจัดซื้อและการบริหารทั่วไป	
ตลอดจนการก�าหนดขอบเขต	อ�านาจหน้าท่ี	และล�าดับขัน้	การอนมุติัของผู้บรหิารในแต่ละระดับไวอ้ยา่งชดัเจน	รดักมุ	
เพ่ือใหส้ามารถป้องกนัการทจุรติได	้ เชน่	 มกีารก�าหนดขนาดวงเงนิ	 และอ�านาจอนมุตัขิองผูบ้รหิารแตล่ะระดบัขัน้
ตอนในการอนมุติั	โครงการลงทนุ	ขัน้ตอนการจดัซือ้และวธิกีารคดัเลอืกผูข้าย	การบนัทกึขอ้มลู	รายละเอยีดการ
ตดัสินใจจดัซือ้ขัน้ตอนการเบกิจา่ยวสัดอุปุกรณ	์หรอื	การเบกิใชเ้ครือ่งมอืตา่งๆ	เป็นตน้	โดยไดจ้ดัใหม้กีระบวนการ
ส�าหรบักรณีต่างๆ	ดังนี้

				10.2.1	การเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ	่กรรมการ	ผูบ้รหิาร	และผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
บคุคลดงักลา่ว	รวมทัง้บุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั	เพ่ือประโยชนใ์นการตดิตาม	และสอบทานการท�ารายการ
ระหว่างกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์	 รวมทั้งมีความปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจบุนัเสมอ

					10.2.2	กรณีทีบ่ริษัทอนมุตัธุิรกรรมหรอืท�าสัญญากบัผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะทีม่ผีลผกูพันบรษัิท
ในระยะยาวไปแลว้	เช่น	การท�าสัญญาซือ้ขายสินค้า	การใหกู้ย้มื	การค�า้ประกนั	บรษัิทไดต้ดิตามใหมั้น่ใจ
แลว้วา่มกีารปฏิบตัเิป็นไม่ตามเงือ่นไขท่ีตกลงกนัไวต้ลอดระยะเวลาทีม่ผีลผกูพันบรษัิท	 เชน่	 ตดิตาม
การช�าระคนืหนีต้ามก�าหนด	หรอืมกีารทบทวนความเหมาะสมของสัญญา	เป็นตน้

10.3	 บริษัทก�าหนดให้การควบคุมภายในมีความหลากหลายอย่างเหมาะสมเช่น	 การควบคุมแบบ	 
manual	และ	automated	หรอืการควบคมุแบบป้องกนัและตดิตาม

10.4	บริษัทก�าหนดใหม้กีารควบคุมภายในในทกุระดบัขององคก์รเชน่ทัง้ระดบักลุม่บรษัิท	หนว่ยธรุกจิ	
สายงาน	ฝา่ยงาน	แผนกหรอืกระบวนการ

10.5	บรษัิทมกีารแบง่แยกหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบในงาน	3	ดา้น	ดา้นตอ่ไปนี	้ออกจากกนัโดยเดจ็ขาด	
เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกนัและกนั	กลา่วคือ
				(1)			หนา้ทีอ่นมุตัิ
				(2)		หนา้ทีบ่นัทกึรายการบญัชแีละขอ้มลูสารสนเทศ	และ
				(3)		หนา้ทีใ่นการดแูลจดัเกบ็ทรพัยสิ์น

11.	 องคก์รเลอืกและพัฒนากจิกรรมการควบคมุทัว่ไปดว้ยระบบเทคโนโลย	ี เพ่ือชว่ยสนบัสนนุการบรรลุ
วตัถปุระสงค ์

ค�าถาม ใช่ ไมใ่ช่

11.1	บรษัิทควรก�าหนดความเกีย่วขอ้งกนัระหวา่งการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในกระบวนการปฏบิตังิาน
และการควบคมุทัว่ไปของระบบสารสนเทศ

11.2	บรษัิทควรก�าหนดการควบคุมของโครงสรา้งพ้ืนฐานของระบบเทคโนโลยใีหม้คีวามเหมาะสม

11.3	บรษัิทควรก�าหนดการควบคุมดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยใีหมี้ความเหมาะสม

11.4	 บริษัทควรก�าหนดการควบคุมกระบวนการไดม้า	 การพัฒนาและการบ�ารงุรกัษาระบบเทคโนโลยี
ใหม้คีวามเหมาะสม
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12.	องคก์รจดัให้มกีจิกรรมการควบคมุผา่นทางนโยบาย	ซึง่ไดก้�าหนดสิง่ทีค่าดหวงัและขัน้ตอนการปฏบิตั	ิ
เพ่ือใหน้โยบายทีก่�าหนดไวน้ัน้สามารถน�าไปสูก่ารปฏบิตัไิด้

ค�าถาม ใช่ ไมใ่ช่
12.1	 บรษัิทมนีโยบายทีร่ดักมุเพ่ือตดิตามใหก้ารท�าธรุกรรมของผู้ถือหุน้รายใหญ่กรรมการ	 ผู้บรหิาร	
หรือผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับคุคลดงักลา่ว	ตอ้งผา่นขัน้ตอนการอนมุตัทิีก่�าหนด	เชน่	ขอ้งบงัคบัของบรษัิท	
เกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยเกณฑ์ของส�านกังาน	ฯลฯ	เพ่ือป้องกันการหาโอกาสหรอื
น�าผลประโยชนข์องบรษัิทไปใชส่้วนตวั

12.2	บริษัทมนีโยบายเพ่ือใหก้ารพิจารณาอนมุตัธิรุกรรมกระท�าโดยผูท้ีไ่มม่ส่ีวนไดเ้สียในธรุกรรมนัน้

12.3	บริษัทมีนโยบายเพ่ือใหก้ารพิจารณาอนมุตัธิรุกรรมค�านงึถงึประโยชน์สูงสุดของบรษัิทเป็นส�าคญั	
และพิจารณาโดยถอืเสมือนเป็นรายการทีก่ระท�ากบับคุคลภายนอก

12.4	 บริษัทมีกระบวนการติดตามดูแลการด�าเนินงานของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมรวมทั้งก�าหนด
แนวทางให้บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทย่อยหรือร่วมนั้น	 ถือปฏิบัติ	
(หากบริษัทไมม่เีงนิลงทนุในบรษัิทยอ่ยหรอืบรษัิทรว่มไมต่อ้งตอบขอ้นี)้

12.5		บริษัทก�าหนดหนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบในการน�านโยบายและกระบวนการไปปฏบิตัโิดยผูบ้รหิาร
และพนกังาน

12.6	นโยบายและกระบวนการปฏบิตัขิองบรษัิทได้รบัการน�าไปใชใ้นเวลาทีเ่หมาะสมโดยบคุลากรทีม่คีวาม
สามารถ	รวมถงึการครอบคลมุกระบวนการแกไ้ขขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตังิาน

12.7	บริษัททบทวนนโยบายและกระบวนการปฏบิตัใิห้มคีวามเหมาะสมอยูเ่สมอ
 
ระบบสารสนเทศและการส่ือสารข้อมลู (Information & Communication)
13.	องคก์รขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งและมคีณุภาพ	เพ่ือสนบัสนนุใหก้ารควบคมุภายในสามารถด�าเนนิไปไดต้าม
ทีก่�าหนดไว้

ค�าถาม ใช่ ไมใ่ช่
13.1	 บริษัทก�าหนดขอ้มลูทีต่อ้งการใชใ้นการด�าเนนิงาน	ทัง้ขอ้มลูจากภายในและภายนอกองค์กร	ทีม่ี
คณุภาพและเกีย่วขอ้งตอ่งาน

13.2	บริษัทพิจารณาทัง้ตน้ทนุและประโยชนท์ีจ่ะไดร้บั	รวมถงึปรมิาณและความถกูตอ้งของขอ้มลู
13.3	บรษัิทด�าเนนิการเพ่ือใหค้ณะกรรมการมขีอ้มลูทีส่�าคญัอย่างเพียงพอส�าหรบัใชป้ระกอบการตดัสิน
ใจ	ตัวอยา่งขอ้มลูทีส่�าคัญ	เชน่	รายละเอยีดของเรือ่งทีเ่สนอใหพิ้จารณา	เหตผุล	ผลกระทบตอ่บรษัิท	
ทางเลอืกต่างๆ
13.4	บริษัทด�าเนนิการเพ่ือใหก้รรมการบรษัิทไดร้บัหนงัสือนดัประชมุหรอืเอกสารประกอบการประชมุที่
ระบขุอ้มลูท่ีจ�าเป็นและเพียงพอตอ่การพิจารณากอ่นการประชมุลว่งหนา้อยา่งนอ้ยภายในระยะเวลาขัน้
ต�า่ตามทีก่ฎหมายก�าหนด

13.5	 บรษัิทด�าเนนิการเพ่ือให้รายงานการประชมุคณะกรรมการมรีายละเอยีดตามควรเพ่ือใหส้ามารถ
ตรวจสอบยอ้นหลังเกีย่วกบัความเหมาะสมในการปฏบิตัหินา้ทีข่องกรรมการแตล่ะราย	เชน่	การบนัทกึ
ข้อซักถามของกรรมการ	 ความเห็นหรือข้องสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณาความเห็นของ
กรรมการรายทีไ่มเ่หน็ดว้ยกบัเรือ่งทีเ่สนอพรอ้มเหตผุล	เป็นตน้

13.6	บริษัทมกีารด�าเนนิการดงัตอ่ไปนี้

			13.6.1	มกีารจดัเกบ็เอกสารส�าคัญ	ไวอ้ยา่งครบถว้นเป็นหมวดหมู่
	 	 13.6.2	 กรณีที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชีหรือผู้ตรวจสอบภายในว่ามีข้อบกพร่องในการควบคุม	 
ภายใน	บริษัทไดแ้กไ้ขขอ้บกพรอ่งนัน้อยา่งครบถว้นแลว้
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14.	องคก์รสือ่สารขอ้มลูภายในองคก์ร	ซึง่รวมถงึวตัถปุระสงคแ์ละความรบัผดิชอบตอ่การควบคมุภายใน
ทีจ่�าเป็นตอ่การสนบัสนนุใหก้ารควบคมุภายในสามารถด�าเนนิไปไดต้ามทีว่างไว้

ค�าถาม ใช่ ไมใ่ช่

14.1	บรษัิทมกีระบวนการส่ือสารขอ้มูลภายในอย่างมปีระสิทธิภาพ	และมชีอ่งทางการส่ือสารทีเ่หมาะสม
เพ่ือสนบัสนนุการควบคุมภายใน

14.2	 บรษัิทมกีารรายงานขอ้มลูทีส่�าคญัถงึคณะกรรมการบรษัิทอย่างสม�า่เสมอ	 และคณะกรรมการ
บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศท่ีจ�าเป็นต่อการปฏิบัติงานหรือสอบทานรายการต่างๆ	 ตาม
ที่ต้องการ	 เช่น	 การก�าหนดบุคคลที่เป็นศูนย์ติดต่อเพ่ือให้สามารถติดต่อข้อมูลอื่นนอกจากที่ได้รับ
จากผูบ้รหิาร	 รวมทัง้การตดิตอ่สอบถามขอ้มลูจากผู้สอบบัญช	ี ผู้ตรวจสอบภายใน	 การจัดประชมุ
ระหว่างคณะกรรมการและผู้บริหารตามที่คระกรรมการร้องขอ	 การจัดกิจกรรมพบปะหารือระหว่าง
คณะกรรมการและผูบ้รหิารนอกเหนอืจากการประชมุคณะกรรมการ	เป็นตน้

14.3	บรษัิทจดัใหม้ชีอ่งทางการส่ือสารพิเศษหรอืชอ่งทางลบัเพ่ือใหบ้คุคลตา่ง	ๆ 	ภายในบรษัิทสามารถ
แจง้ข้อมลูหรอืเบาะแสเกีย่วกบัการฉอ้ฉลหรอืทจุรติภายในบรษัิท(	Whistle-blower	hotline)	ไดอ้ย่าง
ปลอดภัย

15.	องคก์รไดส้ือ่สารกบัหนว่ยงานภายนอก	เกีย่วกบัประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบตอ่การควบคมุภายใน

ค�าถาม ใช่ ไมใ่ช่

15.1	 บริษัทมีกระบวนการส่ือสารข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ	 และมี
ชอ่งทางการส่ือสารทีเ่หมาะสม	 เพ่ือสนบัสนนุการควบคมุภายในเชน่	 จดัใหม้เีจา้หนา้ทีห่รอืหนว่ยงาน
นกัลงทนุสัมพันธ	์ศูนยร์บัเรือ่งรอ้งเรยีน	เป็นตน้

15.2	 บริษัทจัดให้มีช่องทางการส่ือสารพิเศษหรือช่องทางลับเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสีย	 ภายนอกองค์กร
สามารถแจ้งขอ้มลูหรอืเบาะแสเกีย่วกบัการฉ้อฉลหรอืทจุรติ	(Whistle-blower	hotline)แกบ่รษัิทได้
อยา่งปลอดภยั

ระบบการติดตาม  (Monitoring Activities)
16.	 องค์กรติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน	 เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังด�าเนินไป
อยา่งครบถว้นเหมาะสม

ค�าถาม ใช่ ไมใ่ช่
16.1	 บริษัทจัดให้มีกระบวนการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจและข้อก�าหนดห้ามฝ่ายบริหาร
และพนกังานปฏบิติัตนในลกัษณะทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน	์ เชน่	 ก�าหนดใหแ้ตล่ะ
ส่วนงานติดตามการปฏบัิต	ิและรายงานผูบั้งคับบญัชา	หรอืมอบหมายใหห้นว่ยงานตรวจสอบภายใน
ตดิตามการปฏบิติั	และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ	เป็นตน้

16.2	บริษัทจัดใหม้กีารตรวจสอบการปฏบิตัติามระบบการควบคมุภายในทีว่างไวโ้ดยการประเมนิตนเอง	
และ/หรอืการประเมนิอสิระโดยผูต้รวจสอบภายใน
16.3	ความถีใ่นการติดตามและประเมนิผลมคีวามเหมาะสมกับการเปลีย่นแปลงของบรษัิท

16.4	ด�าเนนิการติดตามและประเมนิผลระบบการควบคมุภายใน	โดยผูท้ีม่คีวามรูแ้ละความสามารถ

16.5	บรษัิทก�าหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในใหข้ึน้ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
16.6	 บริษัทส่งเสริมให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพ
การตรวจสอบภายใน	(International	Standards	for	the	Professional	Practice	of	 Internal	 
Auditing,	IIA)
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17.	 องค์กรประเมินและสื่อสารข้อบกพร่องของการควบคุมภายในอย่างทันเวลาต่อบุคคลที่รับผิดชอบ	 
ซึง่รวมถงึผูบ้รหิารระดบัสงูและคณะกรรมการตามความเหมาะสม 

ค�าถาม ใช่ ไมใ่ช่

17.1	บริษัทประเมนิผลและส่ือสารขอ้บกพรอ่งของการควบคมุภายใน	และด�าเนนิการเพ่ือตดิตามแกไ้ข
อยา่งทนัทว่งท	ีหากผลการด�าเนนิงานทีเ่กดิขึน้แตกตา่งจากเป้าหมายทีก่�าหนดไวอ้ยา่งมนียัส�าคญั

17.2	บริษัทมนีโยบายการรายงาน	ดงันี้

				17.2.1	ฝา่ยบรหิารตอ้งรายงานตอ่คณะกรรมการบรษัิทโดยพลนั	ในกรณีทีเ่กิดเหตกุารณ์หรอืสงสัย
วา่มเีหตกุารณท์จุรติอยา่งรา้ยแรง	มกีารปฏบัิติท่ีฝ่าฝืนกฎหมายหรอืมกีารกระท�าทีผิ่ดปกติอืน่	ซึง่อาจ
กระทบต่อชือ่เสียงและฐานะการเงินของบรษัิทอยา่งมนียัส�าคญั
				17.2.2	รายงานขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสาระส�าคญั	พรอ้มแนวทางการแก้ไขปัญหา	(แม้วา่จะได้เริม่ด�าเนนิ
การจดัการแลว้)	 ตอ่คณะกรรมการบรษัิท/คณะกรรมการตรวจสอบ	 เพ่ือพิจารณาภายในระยะเวลา
อนัควร
				17.2.3	รายงานความคืบหน้าในการปรับปรุงขอ้บกพรอ่งทีเ่ป็นสาระส�าคญัตอ่คณะกรรมการบรษัิท/
คณะกรรมการตรวจสอบ

4

4

4

4

9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

 การควบคุมภายในและการบรหิารจดัการความเส่ียง
 การด�าเนนิการเกีย่วกบัระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ
	 บริษัทฯ	มคีณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือท�าหนา้ทีส่อบทานใหบ้รษัิทฯ	บรษัิทยอ่ย	และโรงเรยีนทีบ่รษัิทฯ	
และ/หรือบริษัทย่อยเป็นผู้รับใบอนุญาตมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและ
มปีระสิทธผิล	 ตลอดจนสอบทานการปฏบิตังิานของกลุม่บรษัิทฯ	 ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์	 ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ
กลุม่บรษัิทฯ	 โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมกีารประชมุรว่มกนัอย่างนอ้ยทกุไตรมาส	 เพ่ือพิจารณาและ
ด�าเนินการให้มรีายงานทางการเงนิทีถ่กูตอ้งและมกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งครบถว้นและเพียงพอ	รวมถงึการ
พิจารณารายการทีเ่กีย่วโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนใ์หเ้ป็นไปตามกฎหมายและ
ขอ้ก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบัตลาดทนุ	และตลาดหลกัทรพัย์
	 เพ่ือใหร้ะบบควบคุมภายในของบริษัทฯ	บรษัิทย่อย	และโรงเรยีนทีบ่รษัิทฯ	และ/หรอืบรษัิทย่อยเป็นผูร้บั
ใบอนญุาตเป็นไปอยา่งมปีระสิทธภิาพ	กลุม่บรษัิทฯ	ไดว้า่จา้งบรษัิท	ดลีอยท	์ทูช้	โธมทัสุ	ไชยยศ	ทีป่รกึษา	
จ�ากดั	เพ่ือท�าหนา้ท่ีตรวจสอบระบบการควบคมุภายในของกลุม่บรษัิทฯ	โดยผูต้รวจสอบภายในดงักลา่วไดจ้ดั
ท�ารายงานผลการตรวจสอบระบบควบคมุภายในของกลุม่บรษัิทฯ	และน�าเสนอผลการตรวจสอบรายงานให้
แก่คณะกรรมการตรวจสอบรบัทราบโดยตรงอยา่งตอ่เนือ่งเป็นประจ�าทกุไตรมาส	ซึง่กลุม่บรษัิทฯ	ไดด้�าเนนิ
การแกไ้ขปรบัปรงุระบบการปฏบิตังิานในกระบวนการตา่งๆ	ตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายใน
 ความเหน็เกีย่วกบัระบบควบคมุภายในของผูต้รวจสอบภายใน
	 ในปี	2565	ผูต้รวจสอบภายในไดเ้ขา้ตรวจสอบและตดิตามระบบบรหิารงานหลกัดา้นตา่งๆ	ของกลุม่
บรษัิทฯ	 ประกอบดว้ย	 กระบวนการทรพัยากรบคุคลและบรหิารเงนิเดอืน	 การควบคมุภายในระดบัองคก์ร	
การควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารจดัการขอ้มลูส่วนบคุคล	การบรหิารจดัการระบบศูนยอ์าหารและ
ความปลอดภยัของอาหาร	ซึง่บรษัิททีป่รกึษาไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการแกไ้ขปรบัปรงุ	และกลุม่
บรษัิทฯ	ไดด้�าเนนิการแกไ้ขประเดน็ตา่งๆ	ตามทีผู่ต้รวจสอบภายในไดใ้หข้อ้เสนอแนะไวซ้ึง่จะเป็นการพัฒนา
คุณภาพของระบบการควบคมุภายในอยา่งตอ่เนือ่ง
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 ขอ้สงัเกตเกีย่วกบัระบบควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบังานตรวจสอบบญัชขีอง	บรษิทัฯ
	 บรษัิท	ส�านกังานอวีาย	จ�ากดั	(“ผูส้อบบญัช”ี)	ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองกลุม่บรษัิทฯ	ไดต้รวจสอบงบ
การเงินส�าหรบัปีส้ินสุดวนัที	่31	ธนัวาคม	2565	โดยไมม่	ีขอ้สังเกตเกีย่วกบัระบบควบคมุภายในทีเ่กีย่วขอ้ง
กบังานตรวจสอบบญัชขีองบรษัิทฯ	ทีต่อ้งรายงาน	
 หวัหนา้งานตรวจสอบภายในของบรษิทัฯ
	 บรษัิทฯ	ไดว้า่จา้งบรษัิท	ดลีอยท	์ทูช้	โธมทัสุ	ไชยยศ	ทีป่รกึษา	จ�ากดั	ซึง่เป็นหนว่ยงานภายนอก	ซึง่
มคุีณสมบตัเิหมาะสมเพียงพอกบัการปฏบิตัหินา้ที	่โดยบรษัิท	ดลีอยท	์ทูช้	โธมทัสุ	ไชยยศ	ทีป่รกึษา	จ�ากดั	
ไดม้อบหมายให	้ ท�าหนา้ทีเ่ป็นหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน	 โดยคณุสมบตัขิองผูด้�ารงต�าแหนง่หวัหนา้งาน
ตรวจสอบภายในมรีายละเอยีดดงันี้
 ผูต้รวจสอบภายใน		 	 	 บรษัิท	ดลีอยท	์ทูช้	โธมทัสุ	ไชยยศ	ทีป่รกึษา	จ�ากดั
 หวัหนา้งานตรวจสอบภายใน		 คณุศมกฤต	กฤษณามระ
 คณุวฒุทิางการศึกษา		 	 BSc.	Economics	from	University	College	London,	UK,	
	 	 	 	 	 	 Fellow	of	the	Institute	of	Chartered	Accountants	in	
	 	 	 	 	 	 England	and	Wales	(ICAEW)
 ประสบการณก์ารท�างาน		 	 มากกวา่	20	ปี
	 ทัง้นี	้ การพิจารณาและอนมุตั	ิ แตง่ตัง้	 ถอดถอน	 โยกยา้ยผูด้�ารงต�าแหนง่หวัหนา้หนว่ยงานตรวจ
สอบภายในของบริษัทฯ	จะตอ้งผา่นการอนมุตั	ิ(หรอืไดร้บัความเหน็ชอบ)	จากคณะกรรมการตรวจสอบ	โดย
คุณสมบตัขิองผูด้�ารงต�าแหนง่หวัหนา้งานตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ	3

รายการระหวา่งกนั 
 ลกัษณะความสมัพันธ์
	 บริษัทฯ	มกีารท�ารายการระหวา่งกนักบับคุคลทีอ่าจมีความขดัแยง้ตา่งๆ	ประกอบดว้ย	ผูถ้อืหุน้	และ/
หรือ	ผู้บรหิารของบรษัิทฯ	และบรษัิททีเ่กีย่วขอ้ง	ซึง่สามารถสรปุลกัษณะความสัมพันธไ์ด้ดงันี้

บคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ ลกัษณะความสัมพันธ์
1.	บรษัิท	เอสไอเอสบ	ีสิร	ิจ�ากดั	(“SISB-SIRI”)	ประกอบ
ธุรกิจเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตในการ	 จัดตั้งโรงเรียน
นานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่

-	เป็นกจิการรว่มคา้	(Joint	Venture)	ระหวา่งบรษัิทฯ	
กบักลุม่ผูถ้อืหุน้ซึง่กลุม่นกัธรุกจิในจงัหวดัเชยีงใหม่	โดย
แตล่ะฝา่ยถอืหุน้ใน	SISB-SIRI	ในสัดส่วนรอ้ยละ	50
-	มกีรรมการรว่มกนัคอื	นายยวิ	ฮอค	โคว	และนางสาว
วลิาวณัย	์แกว้กนกวจิติร

2.	โรงเรียนนานาชาตสิิงคโปรเ์ชยีงใหม่ -	 โรงเรยีนนานาชาตซิึง่บริษัท	 เอสไอเอสบ	ี สิร	ิ จ�ากัด	
(กจิการรว่มคา้)	เป็นผูไ้ดร้บัใบอนญุาตจดัตัง้โรงเรยีน

3.	นายยวิ	ฮอค	โคว -	 ด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการ	 และประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร
-	เป็นผูถ้อืหุน้บรษัิทฯ	โดยถอืหุน้จ�านวน	308,720,000	
หุน้	คดิเป็นรอ้ยละ	32.84	ของจ�านวนหุ้นทีจ่�าหนา่ยได้แลว้
ของบรษัิทฯ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2565

4.	นางสาววลิาวณัย	์แกว้กนกวจิติร -	ด�ารงต�าแหนง่เป็นกรรมการ	และผูอ้�านวยการฝา่ยรบั
สมคัรนกัเรยีน
-	 เป็นผูถ้อืหุน้บรษัิทฯ	 โดยถอืหุน้จ�านวน	238,888,252	
หุน้	คดิเป็นรอ้ยละ	25.41	ของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหนา่ยไดแ้ลว้
ของบรษัิทฯ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2565
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 รายละเอยีดรายการระหวา่งกนั
	 ในปี	2564	และปี	2565	บรษัิทฯ	มกีารท�ารายการกบับคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้	โดยมรีายละเอยีด
ของรายการดงันี้

(1) รายไดจ้ากการขายอปุกรณก์ารศึกษา 

บุคคลทีอ่าจ
มีความขดัแยง้ ลักษณะรายการ

มลูคา่รายการ 
(ลา้นบาท) รายการ

ป ี2564 ป ี2565
โรงเรียนนานาชาติ
สิงคโปร์เชียงใหม	่

รายไดจ้ากการขาย
อปุกรณก์ารศึกษา

ลกูหนีก้ารค้า

0.089

-

0.116

-

โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ	
โรงเรยีนนานาชาติสิงคโปรสุ์วรรณภมูิ
และโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ธนบุรี
ขายหนังสือเรียนและเครื่องแบบ
นักเรียน	 ให้แก่	 โรงเรียนนานาชาติ
สิงคโปรเ์ชยีงใหม	่โดยราคาทีข่ายใหแ้ก่	
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์เชียงใหม่	
เป็นราคาตน้ทนุบวกก�าไรส่วนเพ่ิม	ซึง่
เป็นราคาเดยีวกบัทีข่ายใหแ้ก่โรงเรยีน
อืน่ภายในกลุม่บรษัิทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
และมีความเห็นว่ารายการขายสินค้า
ดังกล่าวเป็นประโยชน์กับโรงเรียนใน
กลุม่บรษัิทฯ	และมคีวามสมเหตสุมผล

(2) รายไดอ้ืน่

บุคคลทีอ่าจ
มีความขดัแยง้ ลักษณะรายการ

มลูคา่รายการ
(ลา้นบาท) รายการ

ป ี2564 ป ี2565
บริษัท	เอสไอเอสบ	ีสิริ	
จ�ากดั

รายไดจ้ากค่าธรรมเนยีม
การจดัการรบั

ลกูหนีก้ารค้า

4.08

1.02

5.71

1.76

บริษัทฯ	 ให้ค�าปรึกษาแก่	 SISB-SIRI	
ในการบริหาร	 และการด�าเนินธุรกิจ
โรงเรียน	 ซึ่งรวมถึงการจัดท�าบัญชี	
และการสรรหาบคุลากรทางการศึกษา	
โดยคิดค่าบริการโดยอิงจากรายได้
และผลประกอบการของโรงเรียนที่
บรษัิทฯ	บรหิารจดัการ

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณา
และมคีวามเหน็ว่ารายการดงักลา่วเป็น
ประโยชน์กับบริษัทฯ	 และมีความสม
เหตสุมผล
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(3) ลูกหนีแ้ละเจา้หนี้

บคุคลทีอ่าจ
มคีวามขดัแย้ง ลักษณะรายการ

มลูคา่รายการ 
(ลา้นบาท) รายการ

ป ี2564 ป ี2565
โรงเรยีนนานาชาติ
สิงคโปร์เชยีงใหม่

ลกูหนีอ้ืน่ - 0.10 ลูกหนี้อื่นเป็นค่าใช้จ่ายที่กลุ่มบริษัทได้ส�ารอง
เงนิแทน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมี
ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุ
สมผล

 มาตรการและข้ันตอนการอนมุตักิารท�ารายการระหวา่งกนั 
	 บริษัทฯ	มกีารก�าหนดมาตรการในการเขา้ท�ารายการระหว่างกนัของบรษัิทฯ	บรษัิทยอ่ย	และโรงเรยีน
ที่บริษัทฯ	 และ/หรือบริษัทย่อยเป็นผู้รับใบอนุญาตโดยตรง	 กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง	 โดยจะจัดให ้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัความจ�าเป็นของการเขา้ท�ารายการ	ความสมเหตสุมผล	
และความเหมาะสมด้านราคาของรายการนั้น	 โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ	 ให้เป็นไปตามลักษณะการ
ด�าเนนิการคา้ปกตใินราคาตลาด	 ซึง่สามารถเปรยีบเทยีบไดก้บัราคาทีเ่กดิขึน้กบับคุคลภายนอก	 ในกรณทีี่ 
คณะกรรมการตรวจสอบไมม่คีวามช�านาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนัทีอ่าจเกิดขึน้	 บรษัิทฯ	 จะให้
บคุคลทีม่คีวามรูค้วามช�านาญพิเศษ	 เชน่	 ผูส้อบบัญช	ี ผูป้ระเมนิราคาทรพัยสิ์น	 ส�านกักฎหมาย	 เป็นตน้	 
ทีเ่ป็นอสิระจากบรษัิทฯ	บรษัิทยอ่ย	และโรงเรยีนทีบ่รษัิทฯ	และ/หรอืบรษัิทยอ่ยเป็นผูร้บัใบอนญุาตโดยตรง	
และบคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้เป็นผู้ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหวา่งกนัดงักลา่ว	เพ่ือน�าไปใชป้ระกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ	เพ่ือใหค้ณะกรรมการตรวจสอบน�าเสนอตอ่	ทีป่ระชมุคณะกรรมการ	
หรือผูถ้อืหุน้	ตามแตก่รณ	ี

	 นอกจากนี	้บรษัิทฯ	บรษัิทย่อย	และโรงเรยีนทีบ่รษัิทฯ	และ/หรอืบรษัิทยอ่ยเป็นผูรั้บใบอนญุาตโดยตรง	
มีการก�าหนดมาตรการไม่ให้ผู้บริหาร	 หรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุมัติรายการที่
ตนเองมส่ีวนไดเ้สียทัง้โดยทางตรงและทางออ้ม	 และคณะกรรมการบริษัทฯ	 จะตอ้งดแูลใหบ้รษัิทฯ	 บรษัิท
ยอ่ย	และโรงเรียนทีบ่รษัิทฯ	และ/หรอืบรษัิทยอ่ยเป็นผูร้บัใบอนญุาตโดยตรง	ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่
ด้วยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย	์และขอ้บงัคบั	ประกาศ	ค�าส่ัง	หรอืขอ้ก�าหนดของคณะกรรมการก�ากบั
ตลาดทนุและตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	รวมตลอดถงึการปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผย
ข้อมลูการท�ารายการทีเ่กีย่วโยงกนั	และการไดม้าหรอืจ�าหนา่ยไปซึง่ทรพัยสิ์นทีส่�าคญัของบรษัิทฯ	บรษัิทยอ่ย	
หรือ	โรงเรยีนทีบ่รษัิทฯ	และ/หรอืบรษัิทยอ่ยเป็นผูร้บัใบอนญุาตโดยตรง	รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรฐานบญัชี
ที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย	 และจะท�าการเปิดเผยรายการ
ระหวา่งกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบหรอืสอบทานโดยผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ	
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 นโยบายและแนวโนม้การท�ารายการระหว่างกนัในอนาคต 
	 บริษัทฯ	 บริษัทย่อย	 และ/หรือโรงเรียนที่บริษัทฯ	 และ/หรือบริษัทย่อยเป็นผู้รับใบอนุญาตโดยตรง	
อาจมกีารท�ารายการระหวา่งกนัในอนาคตอยา่งตอ่เนือ่ง	 ซึง่จะเป็นไปตามลกัษณะการท�าธรุกจิการคา้ทัว่ไป	
และจะมีการก�าหนดนโยบายการเข้าท�ารายการระหว่างกันอย่างชัดเจน	 โดยเป็นราคาและเงื่อนไขการค้า	
ตามปกตขิองธรุกจิเชน่เดยีวกบัทีก่�าหนดใหก้บับคุคล	และ/หรอืwตน้	โดยรายการระหวา่งกนัทีจ่ะเกดิขึน้นัน้	 
เป็นไปเพ่ือความจ�าเป็นในการด�าเนนิธรุกจิของกลุม่บรษัิทฯ	 และเป็นไปเพ่ือประโยชนข์องกลุม่บรษัิทฯ	 ทัง้นี้	
คณะกรรมการ	ตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และใหค้วามเหน็ถงึความสมเหตุ
สมผลของรายการทีเ่กดิขึน้	ทกุไตรมาส	

	 ส�าหรบัรายการระหวา่งกนัทีม่ไิดเ้ป็นไปตามธรุกจิปกตทิีอ่าจเกดิข้ึนในอนาคต	บรษัิทฯ	จะจดัใหม้คีณะ
กรรมการ	ตรวจสอบเขา้มาสอบทานการปฏบิตัติามหลกัเกณฑแ์ละแสดงเหตผุลในการท�ารายการดงักลา่ว
กอ่นทีบ่รษัิทฯ	บรษัิทยอ่ย	และ/หรอื	โรงเรยีนทีบ่รษัิทฯ	และ/หรอืบรษัิทยอ่ยเป็นผูร้บัใบอนญุาตโดยตรง	จะ
เขา้ท�ารายการนัน้ๆ	 	 โดยจะด�าเนนิการตามมาตรการและขัน้ตอนการอนมัุตกิารท�ารายการระหวา่งกนัตาม
ทีร่ะบขุา้งตน้	 อยา่งไรกต็าม	 รายการระหวา่งกนัทีอ่าจกอ่ใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชนท์ีอ่าจเกดิขึน้	 
ในอนาคต	คณะกรรมการบรษัิทฯ	จะตอ้งปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์	
และขอ้บงัคบั	ประกาศ	ค�าส่ัง	หรอืขอ้ก�าหนด	ของคณะกรรมการตลาดทนุ	คณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์	ส�านกังานคณะกรรมการ	ก.ล.ต.และตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย	รวมตลอดถงึ
การปฏบิตัติามขอ้ก�าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการท�ารายการเกีย่วโยงกนั	และการไดม้าหรอืจ�าหนา่ยไป
ซึง่ทรัพยสิ์นของบรษัิทฯ	บรษัิทยอ่ย	หรอืโรงเรยีนท่ีบรษัิทฯ	และ/หรอืบรษัิทยอ่ยเป็นผูร้บัใบอนญุาตโดยตรง	
ตลอดจนการปฏบิตัติามมาตรฐานการบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวชิาชพีบญัชแีละผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตแหง่
ประเทศไทย
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งบการเงิน

การขยายการลงทุนครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาถึงโอกาสในการขยายสาขา 

เพ่ือรองรับความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการโรงเรียน 
ที่มีมาตรฐานการศึกษาขั้นสูง เเละรองรับนักเรียนต่างชาติ 

ที่เริ่มกลับเข้ามาศึกษากันในประเทศไทย ซึ่งมีจํานวนเพ่ิมขึ้นเป็นลําดับ
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ฐานะการเงินและผลการดําเนินการ

ข้อมลูการเงินทีสํ่าคญั
1.1 ฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงาน

	 บรษัิทฯ	และบรษัิทยอ่ยไดป้รบัใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที่	
15	 เรือ่งรายไดจ้ากสัญญาทีท่�ากบัลกูคา้ซึง่ประกาศในราชกจิจานเุบกษา	 เมือ่วนัที่	
8	กุมภาพันธ	์2561		บริษัทฯ	จงึจดัท�างบการเงนิรวมเพ่ือวตัถปุระสงคเ์ฉพาะ	ส�าหรบั
ปีส้ินสุดวนัที	่31	ธนัวาคม	2562	เพ่ือประโยชนใ์นการวเิคราะหผ์ลการด�าเนนิงานและ
ฐานะทางการเงนิของบรษัิทฯ	 และผูล้งทนุควรอา่นหมายเหตปุระกอบงบการเงนิที่
เกีย่วขอ้งทีป่รากฏอยูใ่นเอกสารแนบของเอกสารฉบบันี	้ ซึง่ประกอบไปดว้ยเกณฑ์
ในการจดัท�างบการเงนิรวมขา้งตน้	และนโยบายการบญัชทีีส่�าคญัของบรษัิทฯ	เวน้
แตจ่ะระบไุวเ้ป็นอยา่งอืน่

1.2 สรปุรายงานการสอบบญัชี
	 (ก)	 งบการเงนิปี	 2563	 ตรวจสอบโดยนางสาว	 รุง้นภา	 เลศิสุวรรณกลุ	
ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที	่3516	จากบรษัิท	ส�านกังาน	อวีาย	จ�ากดั
	 ผู้สอบบัญชไีดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษัิทฯ	และบรษัิทยอ่ย	(กลุม่บรษัิท)	
ซึง่ประกอบดว้ย	งบแสดงฐานะการเงนิ	ณ	วันที	่31	ธนัวาคม	2563	งบก�าไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็รวม	งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้และงบกระแสเงนิสดรวม	
ส�าหรบัปีส้ินสุดวนัเดยีวกนั	และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม	รวมถงึหมายเหตุ
สรปุนโยบายการบัญชทีีส่�าคญัและไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิทฯ	
โดยใหค้วามเหน็วา่งบการเงนิขา้งตน้ถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ
	 (ข)	งบการเงนิปี	2564	ตรวจสอบโดยนางสาว	รสพร	เดชอาคม	ผูส้อบ
บญัชรีบัอนญุาตเลขที	่5659	จากบรษัิท	ส�านกังาน	อวีาย	จ�ากดั
	 ผู้สอบบัญชไีดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษัิทฯ	และบรษัิทยอ่ย	(กลุม่บรษัิท)	
ซึง่ประกอบดว้ย	งบแสดงฐานะการเงนิ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2564	งบก�าไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็รวม	งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผูถ้อืหุน้และงบกระแสเงนิสดรวม	
ส�าหรบัปีส้ินสุดวนัเดยีวกนั	และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม	รวมถงึหมายเหตุ
สรปุนโยบายการบัญชทีีส่�าคญัและไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิทฯ	
โดยใหค้วามเหน็วา่งบการเงนิขา้งตน้ถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระส�าคัญตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงนิ
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	 (ค)	งบการเงนิปี	2565	ตรวจสอบโดยนางสาว	รสพร	เดชอาคม	ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที	่5659	
จากบริษัท	ส�านกังาน	อวีาย	จ�ากดั
	 ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษัิทฯ	และบรษัิทยอ่ย	(กลุม่บรษัิท)	ซึง่ประกอบดว้ย	งบ
แสดงฐานะการเงนิ	ณ	วนัที	่31	ธนัวาคม	2565	งบก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็รวม	งบแสดงการเปลีย่นแปลง
ส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงนิสดรวม	ส�าหรบัปีส้ินสุดวนัเดยีวกนั	และหมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม	
รวมถงึหมายเหตสุรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคญัและไดต้รวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิทฯ	โดย
ใหค้วามเหน็วา่งบการเงนิขา้งตน้ถกูตอ้งตามทีค่วรในสาระส�าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ

 1.3  ตารางสรปุฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงาน
 งบการเงนิรวมกลุม่บรษัิทฯ

งบแสดงฐานะการเงนิ
งบการเงนิรวม

31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2565
ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

สินทรพัย์
สินทรพัยห์มุนเวยีน
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด
ลกูหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ืน่
รายไดที้ย่งัไมไ่ดเ้รยีกช�าระ
สินคา้คงเหลือ
สินทรัพย์ทางการเงนิหมนุเวยีนอืน่
สินทรพัยห์มนุเวยีนอืน่

512.30	
76.55

-
6.95

495.83
	6.24	

16.18
2.42

-
0.22
15.66
0.20

245.64	
69.63
8.74
7.96

518.33
	12.31	

7.37
2.09
0.26
0.24
15.55
0.37

364.55	
93.49

-
7.31

445.12
	15.49	

9.31
2.39

-
0.19
11.37
0.40

รวมสินทรพัยห์มุนเวยีน  1,097.87 34.68 862.61 25.88 926.96 23.66
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน
เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค�า้ประกนั
สินทรพัยท์างการเงนิไมห่มนุเวยีนอืน่
เงินลงทุนในการรว่มคา้ซึง่บันทึกโดยวธิส่ีวนได้เสีย
ทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์
สินทรพัย์สิทธกิารใช้
สินทรพัย์ไมม่ตีวัตน	
สินทรพัย์ไมห่มนุเวยีนอืน่

1.43
14.89
54.37

1,556.40
347.70
10.23
83.27

0.05
0.47
1.72

49.16
10.98
0.32
2.63

1.63
14.62
55.11

1,999.41
353.34
8.27
38.71

0.05
0.44
1.65

59.97
10.60
0.25
1.16

1.60
14.62
60.47

2,493.35
338.87
0.97
78.62

0.04
0.37
1.54

63.70
8.66
0.02
2.01

รวมสินทรพัยไ์มห่มุนเวยีน 2,068.28 65.32 2,471.09 74.12 2,988.50 76.34
รวมสินทรพัย์ 3,166.15 100.00 3,333.70 100.00 3,914.46 100.00

หนีสิ้นและส่วนของผูถ้อืหุน้
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่
รายไดร้อการรบัรูท้ีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี
หนีสิ้นตามสัญญาเชา่ทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี
เงนิมดัจ�าคา่เลา่เรยีนทีถ่งึก�าหนดช�าระภายในหนึง่ปี
ภาษีเงนิไดค้า้งจ่าย
หนีสิ้นหมนุเวยีนอืน่

76.59
517.33
9.90
17.46
0.02
4.28

2.42
16.34
0.31
0.55
0.00
0.14

84.27
497.70
12.30
18.36
0.006
22.68

2.53
14.93
0.37
0.55
0.00
0.68

148.64
664.74
13.88
23.34
0.75
7.61

3.80
16.98
0.35
0.60
0.02
0.19

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 625.58 19.76 635.31 19.06 858.96 21.94



รายงานประจ�าปี 2565
บรษัิท เอสไอเอสบี จำ�กัด (มห�ชน) 121

งบแสดงฐานะการเงนิ
งบการเงนิรวม

31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2565
ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

หนีสิ้นไมห่มุนเวยีน
รายได้รอการรบัรู-้สุทธจิากส่วนทีถ่งึก�าหนดช�าระ
ภายในหนึง่ปี
หนีสิ้นตามสัญญาเชา่-สุทธจิากส่วนท่ีถงึก�าหนด
ช�าระภายในหนึง่ปี
เงินมัดจ�าค่าเล่าเรียน-สุทธิจากส่วนที่ถึงก�าหนด
ช�าระภายในหนึง่ปี
ประมาณการตน้ทนุในการรือ้ถอน
ส�ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนักงาน
หนีสิ้นภาษีเงนิไดร้อตดับญัชี
หนีสิ้นไมห่มนุเวยีนอืน่

132.72

428.76

59.70

12.90
28.79
0.44
0.10

4.19

13.54

1.89

0.41
0.91
0.01
0.00

133.06

445.07

58.32

13.16
33.73
0.58

-

3.99

13.35

1.75

0.39
1.01
0.02

-

159.36

442.41

88.64

13.42
34.83
0.70
26.39

4.07

11.30

2.27

0.34
0.89
0.02
0.67

รวมหน้ีสินไมห่มุนเวยีน 663.41 20.95 683.92 20.51 765.75 19.56

รวมหน้ีสิน 1,288.99 40.71 1,319.23 39.57 1,624.71 41.50

ส่วนของผูถ้อืหุน้
ทนุเรอืนหุน้
	-	ทนุจดทะเบยีน
	-	ทนุทีอ่อกและช�าระแลว้
ส่วนเกินมลูคา่หุน้บรุมิสิทธิ
ส่วนเกินมลูคา่หุน้สามญั
ก�าไรสะสม	-	จดัสรรแลว้	-	ส�ารองตามกฎหมาย
ก�าไรสะสม	-	ยังไมไ่ดจ้ดัสรร

470.00
470.00

1.00
1,127.02
19.20

259.94

14.84
14.84
0.03
35.60
0.61
8.21

470.00
470.00

1.00
1,127.02
30.20
386.25

14.10
14.10
0.03
33.81
0.90
11.59

470.00
470.00

1.00
1,127.02
47.00
644.73

12.01
12.01
0.03
28.79
1.20
16.47

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทฯ 1,877.16 59.29 2,014.47 60.43 2,289.75 58.50

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 1,877.16 59.29 2,014.47 60.43 2,289.75 58.50

รวมหน้ีสินและส่วนของผูถ้อืหุน้ 3,166.15 100.00 3,333.70 100.00 3,914.46 100.00



122  x   งบการเงนิ

งบก�าไรขาดทนุ
งบการเงนิรวม

31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 31 ธ.ค. 2565
ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ

รายได้
รายไดค่้าธรรมเนยีมทางการศึกษาและบรกิาร
รายไดจ้ากการขายอปุกรณก์ารศึกษา
รายไดอ้ืน่

1,040.48
7.65
20.71

97.35
0.72
1.94

1,050.09
4.77
16.38

98.03
0.45
1.53

1,310.74
8.52
20.71

97.82
0.64
1.54

รวมรายได้ 1,068.84 100.00 1,071.24 100.00 1,339.97 100.00
ตน้ทุนและคา่ใชจ้า่ย

ตน้ทนุทางการศึกษาและบรกิาร
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร
คา่ใชจ้า่ยอืน่

600.64
290.99

0.15

56.20
27.22
0.01

558.42
278.54
4.54

52.13
26.00
0.42

653.32
300.97

-

48.76
22.46

-
รวมค่าใช้จ่าย 891.78 83.43 841.50 78.55 954.29 71.21

ส่วนแบง่ก�าไรจากเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนไดเ้สีย 0.61 0.06 0.74 0.07 5.36 0.40

รายไดท้างการเงนิ 7.69 0.72 3.94 0.37 4.44 0.33

คา่ใชจ้า่ยทางการเงนิ 26.09 2.44 25.52 2.38 25.28 1.89

ก�าไรก่อนคา่ใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 159.27 14.90 208.90 19.50 370.20 27.63

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงนิได้ (0.66) (0.06) (0.15) (0.01) (0.92) (0.07)

ก�าไรส�าหรบัปี 159.93 14.96 208.75 19.49 369.28 27.56
ผลก�าไร	(ขาดทนุ)	จากการประมาณการตามหลกั
คณติศาสตรป์ระกนัภยั-สุทธจิากภาษีเงินได้

(6.11) - -

ส่วนแบง่ก�าไรขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่จากเงนิลงทุน
ตามวธิส่ีวนไดเ้สีย-สุทธจิากภาษีเงนิได้

(0.04) - -

ก�าไรเบด็เสรจ็รวมส�าหรบัปี 153.78 208.75 369.28
ก�าไรสุทธติอ่หุน้	(บาท)
(Fully	diluted)

0.17 0.22 0.39

ก�าไรสุทธติอ่หุน้	(บาท)
(Weighted	Average)

0.17 0.22 0.39

มลูคา่ทีต่ราไว	้(บาท) 0.50 0.50 0.50
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งบกระแสเงนิสด
(หนว่ย : ลา้นบาท)

งบการเงนิรวม
ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด�าเนนิงาน
ก�าไรก่อนภาษี
รายการปรบักระทบก�าไรกอ่นภาษีเป็นเงนิสดรบั	(จา่ย)	จากกจิกรรมด�าเนนิงาน
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ�าหนา่ย
ส�ารองผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้	(กลบัรายการ)
การปรบัลดมลูคา่สินคา้คงเหลอืเป็นมลูคา่สุทธทิีจ่ะไดร้บั
ขาดทนุจากการจ�าหนา่ย/ตดัจ�าหนา่ยสินทรพัยถ์าวร
ขาดทนุจากการปรบัมลูคา่ยตุธิรรมของสินทรพัยท์างการเงนิไม	่		
			หมนุเวยีนอืน่	–	หุน้กู้
ขาดทนุจากการขายตราสารหนีว้ดัมลูคา่ดว้ยมลูคา่ยตุธิรรมผา่นก�าไรขาดทนุ
ก�าไรจากการปรบัมลูคา่ยตุธิรรมของสินทรพัยท์างการเงนิ
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสินทรพัยท์ีไ่มใ่ชสิ่นทรพัยท์างการเงนิ
ก�าไรจากการยกเลกิสัญญาเชา่
ส่วนแบง่ก�าไรจากเงนิลงทนุตามวธิส่ีวนไดเ้สีย
ส�ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน
รายไดท้างการเงนิ
ตน้ทนุทางการเงนิ

159.27

156.04
4.79
0.03
9.33
15.25

0.08
(0.48)
1.00
(3.54)
(0.61)
2.99
(7.69)
23.99

208.90

151.67
(4.09)
0.38
3.83
0.27

0.68
(0.17)
4.00

-
(0.74)
6.15

(3.94)
23.63

370.19

160.67
2.83
1.03
4.57

-

0.26
(0.009)

4.00
(0.006)
(5.36)
5.36

(4.44)
22.74

ก�าไรจากการด�าเนนิงานกอ่นการเปลีย่นแปลงของสินทรพัยแ์ละหนีสิ้นด�าเนนิงาน 360.45 390.57 561.84
สินทรพัยด์�าเนินงาน (เพ่ิมขึน้) ลดลง
รายไดท้ีย่งัไมไ่ดเ้รยีกช�าระ
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ืน่
สินคา้คงเหลอื
สินทรพัยห์มนุเวยีนอืน่
เงนิฝากธนาคารตดิภาระหลกัประกนั
สินทรพัยไ์มห่มนุเวยีนอืน่
หนีสิ้นด�าเนินงานเพ่ิมขึน้ (ลดลง)
เจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ืน่
รายไดร้อการรบัรู้
เงนิมดัจ�าคา่เลา่เรยีน
หนีสิ้นหมนุเวยีนอืน่
ส�ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานจา่ย
หนีสิ้นไมห่มนุเวยีนอืน่		
เงนิสดจาก	(ใชไ้ปใน)	กจิกรรมด�าเนนิงาน
จ่ายภาษีเงนิได้

-
(26.72)

1.05
3.46

(0.06)
(38.36)

38.37
13.16

-
(0.70)
(2.27)
2.14

350.52
(2.84)

(8.74)
11.02
(1.40)
(6.27)
(0.20)
41.74

6.94
(19.29)
(0.48)
18.40
(1.20)
(0.10)
431.00
(2.29)

8.74
(26.50)
(0.37)
(3.18)
0.03

(41.58)

(31.98)
193.34
35.29
(15.07)
(4.26)
26.39

702.69
(2.39)

เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด�าเนนิงาน 347.67 428.71 700.30
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งบกระแสเงนิสด
(หนว่ย : ลา้นบาท)

งบการเงนิรวม
ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ
เงนิสดจา่ยซือ้เงนิลงทนุในสินทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทนุในสินทรพัยท์างการเงนิหมนุเวยีนอืน่
เงนิสดจา่ยซือ้ทีด่นิ	อาคารและอปุกรณ์
เงนิสดจา่ยซือ้สินทรพัยท์ีไ่มม่ตีวัตน
เงนิสดรบัจากการจ�าหนา่ยอปุกรณ์
เงนิปันผลรบัจากดอกเบีย้
เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมลงทนุ

(1,351.70)
1,661.00
(288.07)
(0.85)
0.19
9.46

30.03

(1,566.08)
1,543.06
(571.19)
(2.00)
0.92
4.14

(591.15)

(1,398.21)
1,471.18

(528.97)
(0.47)
0.71
4.24

(451.52)
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงนิจา่ยช�าระคนืหนีสิ้นตามสัญญาเชา่
จา่ยเงนิปันผล

(32.93)
(94.00)

(32.78)
(71.44)

(35.87)
(94.00)

เงนิสดสุทธจิาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมจดัหาเงนิ (126.93) (104.22) (129.87)

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพ่ิมขึน้	(ลดลง)	สุทธิ
เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดตน้ปี
เงนิสดและรายการเทียบเทา่เงนิสดปลายปี

250.78
261.52
512.30

(266.66)
512.30
245.64

118.91
245.64
364.55

ตารางสรปุอตัราสว่นทางการเงนิทีส่�าคญั

อตัราส่วนทางการเงินทีส่�าคญั
งบการเงนิรวม

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio)
อตัราส่วนสภาพคลอ่ง	(เทา่)
อตัราส่วนสภาพคลอ่งหมนุเรว็	(เทา่)
อตัราส่วนสภาพคลอ่งกระแสเงนิสด	(เทา่)
อตัราส่วนหมนุเวยีนลกูหนีก้ารค้า	(เทา่)
ระยะเวลาเกบ็หนีเ้ฉลีย่	(วนั)
อตัราส่วนหมนุเวยีนเจา้หนี	้(เทา่)
ระยะเวลาช�าระหนีเ้ฉลีย่	(วนั)
อตัราส่วนหมนุเวยีนสินค้าคงเหลอื	(เทา่)
ระยะเวลาขายสินคา้เฉลีย่	(วนั)
Cash	Cycle	(วนั)

1.75
1.73
0.58
14.80
24.32
101.10
3.56
63.71
5.65
26.41

1.36
1.31

0.68
13.27
27.13
71.75
5.02
58.13
6.19
28.31

1.08
1.05
0.94
15.08
23.88
71.15
5.06
62.26
5.78

24.60

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก�าไร (Profitability Ratio)
อตัราก�าไรขัน้ต้น	(%)
อตัราก�าไรจากการด�าเนนิงาน	(%)
อตัราก�าไรอืน่	(%)
อตัราส่วนเงนิสดต่อการท�าก�าไร	(%)
EBITDA Margin 1/	(%)
อตัราก�าไรสุทธ	ิ(%)
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้	(%)

 
42.69
14.93
1.94

196.36
31.22
14.96
8.65

 
47.06
20.66
1.53

186.60
35.67
19.49
10.73

50.48
27.67
1.55

181.57
41.17
27.56
17.16
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อตัราส่วนทางการเงินทีส่�าคญั
งบการเงนิรวม

ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565
อัตราส่วนแสดงประสิทธภิาพในการด�าเนนิงาน (Efficiency Ratio)
อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรพัย	์(%)
อตัราผลตอบแทนตอ่สินทรพัยถ์าวร	(%)
อตัราการหมนุของสินทรพัย	์(เทา่)

6.06
17.52
0.36

7.09
15.84
0.33

10.79
19.46
0.37

อัตราส่วนวเิคราะหน์โยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อตัราหนีสิ้นต่อส่วนของผูถ้อืหุน้	(เทา่)
อตัราหนีสิ้นทีม่ภีาระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผูถ้อืหุน้	2/	(เทา่)
อตัราส่วนความสามารถช�าระดอกเบ้ีย	(เทา่)
อตัราส่วนความสามารถช�าระภาระผกูพัน	(cash	basis)	(เทา่)
อตัราการจา่ยเงินปันผล	(%)

 
0.69
0.23
15.61
0.91

44.67

 
0.65
0.23
19.24
0.67
45.03

0.71
0.20
31.90
1.12

40.73

 
หมายเหต ุ:  1/ EBITDA Margin = ก�ำไรก่อนต้นทนุทำงกำรเงนิ คำ่ใช้จำ่ยภำษีเงนิได ้คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ�ำหน่ำย / รำยได้รวม
    2/ อตัรำหนีสิ้นทีม่ภีำระดอกเบีย้ตอ่ส่วนของผูถ้อืหุ้น = (เงนิกูย้มืรวม+หนีสิ้นตำมสัญญำเชำ่กำรเงนิรวม) / ส่วนของผูถ้อืหุน้



126  x   เอกสารแนบ

เอกสารแนบ

ในนามของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ผมขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝา่ยเเละ

ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้ให้ความไว้วางใจเเละ
สนับสนุนมาตลอด ทําให้ปีนี้เป็นปีเเห่งการเจริญเติบโต

เเละจะก้าวไปข้างหน้าด้วยความยั่งยืน
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ 
ผู้บริหาร ผู้มีอ�านาจควบคุมเเละเลขานุการบริษัท
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รายละเอียดกรรมการของบริษัทย่อย
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รายละเอยีดเกีย่วกบัหวัหนา้งานตรวจสอบภายใน 
และหัวหน้างานก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานของกลุม่บรษัิทฯ 

หวัขอ้ รายละเอยีด

ผูต้รวจสอบภำยใน  บรษัิท ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ ทีป่รกึษา จ�ากดั

หวัหนำ้งำนตรวจสอบภำยใน นาย ศมกฤต กฤษณามระ

คณุวฒุทิำงกำรศึกษำ l Fellow of the Institute of Chartered Accountants  
  in England and Wales (ICAEW)
 l  Bachelor of Sciences Economics from University  
  College London, UK

ประสบกำรณท์�ำงำน ปัจจบุนัด�ารงต�าแหนง่เป็นหุน้ส่วน (Partner) และผูบ้รหิาร  
 หนว่ยงานทีป่รกึษาความเส่ียง (Risk Advisory) 
 ของบรษัิท ดลีอ้ยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ จ�ากดั โดยม ี  
 ประสบการณท์�างานมากกวา่ 20 ปี

หนำ้ทีค่วำมรบัผดิชอบ l  รบัผดิชอบในการก�ากบัดแูลความส�าเรจ็ของโครงการ  
  ทัง้หมด
 l  ควบคมุคณุภาพผลงานทีจ่ะส่งมอบใหแ้กบ่รษัิทฯ
 l  ควบคมุคณุภาพของทมีงานในการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไปตาม 
  วตัถปุระสงค ์และวธิกีารด�าเนนิโครงการทีก่�าหนดไว้
 l  ใหค้�าปรกึษาแกค่ณะท�างาน เกีย่วกบั การรายงาน และ/  
  หรอื น�าเสนอประเดน็ทีพ่บจากการประเมนิ รวมทัง้ขอ้เสนอ 
  แนะตา่งๆ ทีอ่ยูใ่นรายงานผลการประเมนิคณุภาพการ  
  ตรวจสอบภายใน ใหป็้นไปตามมาตรฐานสากลการปฏบิตั ิ 
  งานวชิาชพีการตรวจสอบภายใน 
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจและรายละเอียด
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ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

1 รายละเอยีดของทรพัยสิ์นทีใ่ช้ในการประกอบธรุกจิ
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 บรษัิทฯ มทีรพัยสิ์นทีใ่ชใ้นการประกอบธรุกจิดงัตอ่ไปนี้

ประเภท/ลักษณะทรพัยสิ์น ลกัษณะ
กรรมสิทธิ์

มลูคำ่ตำมบญัชี
สุทธิ

(ลา้นบาท)
ทีดิ่น - โรงเรยีนนำนำชำตสิิงคโปรธ์นบรุ ีเขตภำษีเจรญิ กรงุเทพฯ
1)  ทีดิ่นแปลงเดมิ รวมพ้ืนที ่7 ไร ่22.9 ตารางวา
2) ทีดิ่น - แปลงส่วนเพ่ิม (ปี 2562) 
   รวมพ้ืนที ่8 ไร ่2 งาน 82.5 ตารางวา
3) ทีดิ่น - แปลงส่วนเพ่ิม (ปี 2563) 
   รวมพ้ืนที ่2 ไร ่1 งาน 98 ตารางวา 
ทีดิ่น – โรงเรียนสำขำใหม ่อ�ำเภอปำกเกรด็ จงัหวดันนทบรุี
1)  ทีดิ่นแปลงแรก ปี 2563 รวมพ้ืนที ่14 ไร ่3 งาน 28.8 ตารางวา   
   (กรรมสิทธิ ์บรษัิท เอสไอเอสบ ีจ�ากดั (มหาชน))
2) ทีดิ่น – แปลงส่วนเพ่ิม ปี 2564 รวมพ้ืนที ่3 ไร ่2 งาน
   64 ตารางวา (กรรมสิทธ์ิ บรษัิท เอสไอเอสบ ีจ�ากดั (มหาชน))
ทีดิ่น – โรงเรียนสำขำใหม ่อ�ำเภอบำ้นค่ำย จงัหวดัระยอง 
1)  ทีดิ่น - ปี 2564 รวมพ้ืนที ่24 ไร ่1 งาน 85.4 ตารางวา 
   (กรรมสิทธิ ์บรษัิท เอสไอเอสบ ีจ�ากดั (มหาชน))
2) ทีดิ่น - ปี 2565 รวมพ้ืนที ่1 ไร ่1 งาน 75 ตารางวา 
   (กรรมสิทธิ ์บรษัิท เอสไอเอสบ ีจ�ากดั (มหาชน))
3) ทีดิ่น - ปี 2565 รวมพ้ืนที ่16 ตารางวา 
   (กรรมสิทธิ ์บรษัิท เอสไอเอสบ ีจ�ากดั (มหาชน))
4) ทีดิ่น - ปี 2565 รวมพ้ืนที ่1 ไร ่2 งาน 40 ตารางวา 
   (กรรมสิทธิ ์บรษัิท เอสไอเอสบี จ�ากดั (มหาชน))
5) ทีดิ่น - ปี 2565 รวมพ้ืนที ่1 ไร ่5 ตารางวา 
   (กรรมสิทธิ ์บรษัิท เอสไอเอสบี จ�ากดั (มหาชน))

เป็นเจา้ของ 436.32

อำคำร ส่วนปรบัปรงุ และงำนระบบ เป็นเจา้ของ 1,365.91

อุปกรณเ์พ่ือกำรศึกษำ เป็นเจา้ของ
เชา่ซือ้

85.86
7.92

เครือ่งตกแตง่ติดตัง้ เป็นเจา้ของ 29.90
อุปกรณส์�ำนักงำน เป็นเจา้ของ 2.22

ยำนพำหนะ เป็นเจา้ของ
เชา่ซือ้

0.48
3.79

งำนระหวำ่งก่อสรำ้ง เป็นเจา้ของ 573.58
รวม 2,505.98

หมายเหต ุ: ตาม พรบ.โรงเรยีนเอกชน พ.ศ. 2550 แกไ้ขเพ่ิมเตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2554 เมือ่บรษัิทฯ ได้รบัใบอนญุาตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนในระบบ และโรงเรยีน
ในระบบเป็นนติิบคุคลแลว้ตามมาตรา 24 บรษัิทฯ ในฐานะผูร้บัใบอนญุาตจะตอ้งด�าเนนิการตามมาตรา 25 โดยการโอนกรรมสิทธ์ิ สิทธคิรอบครองในทีด่นิ
และอสังหารมิทรพัยท์ีเ่ป็นส่วนควบของทีด่นิ หรอืสิทธกิารเชา่ตามทีร่ะบไุวใ้นค�าขอรบัใบอนญุาต ใหแ้กโ่รงเรยีนในระบบภายใน 120 วนันบัแตว่นัทีไ่ดร้บั
อนญุาตให้จัดตัง้โรงเรยีน รวมถงึโอนเงนิและทรัพยสิ์นอืน่ซึง่เป็นทนุนอกจากทีดิ่นใหแ้กโ่รงเรยีน
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2 ใบอนญุาตในการประกอบธรุกจิ

ใบอนญุาต : ใบอนญุาตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีน เลขที ่กน 001/2545
วนัทีไ่ด้รบัอนญุาต : 24 สิงหาคม 2544
ผูอ้นญุาต : เลขาธกิารคณะกรรมการศึกษาเอกชน
ผูไ้ด้รับใบอนญุาต : บรษัิท เอสไอเอสบ ีจ�ากดั (มหาชน)
รายละเอยีด : อนญุาตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนเอกชนชือ่ โรงเรยีนนานาชาตสิิงคโปรก์รงุเทพฯ

ใบอนุญาต : ใบอนญุาตใหร้บัโอนโรงเรยีนในระบบ เลขที ่001/2556
วนัทีไ่ด้รบัอนญุาต : 26 กรกฎาคม 2556
ผูอ้นญุาต : ผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสมทุรปราการ เขต 2
ผูไ้ด้รับใบอนญุาต  บรษัิท เอสไอเอสบ ีจ�ากดั (มหาชน)
รายละเอยีด : อนญุาตใหบ้รษัิท เอสไอเอสบ ีจ�ากดั (มหาชน) รบัโอนใบอนญุาตจดัตัง้  
  โรงเรยีน นานาชาตนินัทวรรณ (ภายหลงัเปลีย่นชือ่เป็นโรงเรยีนนานาชาติ
  สิงคโปรสุ์วรรณภมู)ิ เลขทีใ่บอนญุาต สป (2) 001/2553

ใบอนุญาต : ใบอนญุาตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนในระบบ  เลขที ่กน 04/2560
วนัทีไ่ด้รบัอนญุาต : 10 ตลุาคม 2560
ผูอ้นญุาต : เลขาธกิารคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน
ผูไ้ด้รับใบอนญุาต : บรษัิท เอสไอเอสบ ีจ�ากดั (มหาชน)
รายละเอยีด : อนญุาตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนในระบบ ชือ่ โรงเรยีนนานาชาตสิิงคโปรธ์นบรุี

ใบอนุญาต : ใบอนญุาตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนในระบบ  เลขที ่กน 03/2561
วนัทีไ่ด้รบัอนญุาต : 11 กรกฎาคม 2561
ผูอ้นญุาต : เลขาธกิารคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน
ผูไ้ด้รับใบอนญุาต : บรษัิท เอสไอเอสบ ีจ�ากดั (มหาชน)
รายละเอยีด : อนญุาตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนในระบบ ชือ่ โรงเรยีนนานาชาตสิิงคโปรเ์อกมยั

วนัทีไ่ด้รบัอนญุาต : 30 กรกฎาคม 2563
ผูอ้นญุาต : เลขาธกิารคณะกรรมการส่งเสรมิการศึกษาเอกชน
ผูไ้ด้รับใบอนญุาต : บรษัิท เอสไอเอสบ ีจ�ากดั (มหาชน)
รายละเอยีด : อนญุาตใหโ้รงเรยีนนานาชาตสิิงคโปรเ์อกมยัเลกิกจิการตัง้แตปี่การศึกษา  
  2563 เป็นตน้ไป

ใบอนุญาต : ใบอนญุาตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนโรงเรยีนในระบบ  เลขที ่ชม 01-003/2559
วนัทีไ่ด้รบัอนญุาต : 28 ธนัวาคม 2559
ผูอ้นญุาต : ผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม ่เขต 1
ผูไ้ด้รับใบอนญุาต : บรษัิทเอสไอเอสบ ีสิร ิจ�ากดั
รายละเอยีด : อนญุาตใหจ้ดัตัง้โรงเรยีนในระบบ ชือ่ โรงเรยีนนานาชาตสิิงคโปรเ์ชยีงใหม่
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3 สรปุสัญญาทีส่�าคัญในการประกอบธรุกจิ

ชือ่สญัญา : สญัญารว่มลงทนุ  (Joint Venture Agreement)
คูสั่ญญำ  (1)  บรษัิท เอสไอเอสบ ีจ�ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”)
  (2)  กลุม่นกัธรุกจิและบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งในจงัหวดัเชยีงใหมจ่�านวน 5 ราย  
    (“ผูร้ว่มทนุ”)
วตัถปุระสงคข์องสัญญำ จดัตัง้บรษัิท เอสไอเอสบ ีสิร ิจ�ากดั (“SISB-SIRI”) ในลกัษณะกจิการรว่มคา้ 
 เพ่ือด�าเนนิธรุกจิเป็นผูข้อรบัใบอนญุาตในการจดัตัง้โรงเรยีนนานาชาตใิน  
 จงัหวดัเชยีงใหม ่(โรงเรยีนนานาชาตสิิงคโปรเ์ชยีงใหม)่
วนัทีท่�ำสัญญำ 24 ธนัวาคม 2558
รำยละเอยีดผูถ้อืหุน้ SISB ถอืหุน้จ�านวน 5,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 50 ของทนุจดทะเบยีน
และสัดส่วนกำรถอืหุน้ ผูร้ว่มทนุถอืหุน้รวมกนัจ�านวน จ�านวน 5,000,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 50  
 ของทนุจดทะเบยีน (ปัจจบุนั SISB SIRI เพ่ิมทนุเป็น 13,000,000 หุน้ 
 ผูถ้อืหุน้แตล่ะกลุม่ถอืหุน้จ�านวน 6,500,000 หุน้)
กำรโอนหุน้ ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้กลุม่ใดประสงคท์ีจ่ะโอนหุน้ (ซึง่จะตอ้งโอนหุน้ทัง้หมดใน  
 กลุม่ของตน) ให้แก่บคุคลภายนอก จะต้องเสนอขายหุน้ดังกลา่วให้กบัผูถ้อืหุน้ 
 อกีกลุม่หนึง่กอ่น (Right of First Refusal)
กำรประชมุผุถ้อืหุน้ l การประชมุผุถ้อืหุน้จะตอ้งมผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้จ�านวน 
  รวมไมน่อ้ยกวา่ รอ้ยละ 51 ของจ�านวนหุน้ท้ังหมดจงึจะครบเป็นองคป์ระชมุ
 l การลงคะแนนเสียงในการประชมุผุถ้อืหุน้ผูถ้อืหุน้แตล่ะคนมสิีทธอิอกเสียง 
  ลงคะแนนได ้1 เสียงตอ่ 1 หุน้เทา่ทีถ่อือยู ่โดยในกรณทีีค่ะแนนเสียงเทา่กนั 
  ประธานในทีป่ระชมุไมม่สิีทธสิิทธอิอกเสียงเพ่ิมเตมิ
 l  มตทิัว่ไปจะตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเหน็ชอบไมน่อ้ยกว่ารอ้ยละ 51 ของ  
  จ�านวนเสียงทัง้หมดทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสิีทธอิอกเสียง
กรรมกำรและ l คณะกรรมการมจี�านวนทัง้ส้ิน 4 คน 
สิทธอิอกเสียง l  ผูถ้อืหุน้แตล่ะกลุม่ มสิีทธเิสนอชือ่บคุคลเพ่ือแตง่ตัง้เป็นกรรมการได ้  
  จ�านวน 2 คน 
 l  คณะกรรมการจะเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานกรรมการ 
 l  องคป์ระชมุคณะกรรมการบรษัิทประกอบดว้ยคณะกรรรมการเกนิกวา่  
  ครึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดของบรษัิท
 l  กรรมการแตล่ะคนมสิีทธอิอกเสียง 1 เสียง โดยมตขิองทีป่ระชมุคณะ  
  กรรมการตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการทัง้หมดทีเ่ขา้รว่ม  
  ประชมุ โดยอยา่งนอ้ยตอ้งไดร้บัคะแนนเสียงเห็นชอบจากกรรมการทีม่า  
  จากแตล่ะกลุม่ อยา่งนอ้ยกลุม่ละ 1 คน ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนั 
  ประธานกรรมการไมม่สิีทธอิอกเสียงเพ่ิมเตมิ
 l  ผูล้งลายมอืชือ่ผกูพันบรษัิทคอืกรรมการทีม่าจากผูถ้อืหุน้แตล่ะกลุม่ 
  กลุม่ละ 1 คน ลงลายมอืชือ่รว่มกนั พรอ้มประทบัตราส�าคญัของบรษัิท  
เงือ่นไขอืน่ๆ ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้กลุม่ใดมโีครงการทีจ่ะจดัตัง้โรงเรยีนนานาชาตใินจงัหวดั  
 เชยีงใหม ่หรอื ลงทนุในบรษัิททีเ่ป็นผูร้บัใบอนญุาตจดัตัง้โรงเรยีนนานาชาต ิ
 ในจงัหวดัเชยีงใหมเ่พ่ิม จะตอ้งเสนอใหผู้ถ้อืหุน้อกีกลุม่หนึง่รว่มลงทนุใน  
 สัดส่วน 50:50 กอ่นเสมอ
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ชือ่สญัญา : สญัญาอนญุาตใหใ้ช้สทิธ ิ(License Agreement)
คูสั่ญญำ (1)  บรษัิท เอสไอเอสบ ีจ�ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ในฐานะผูใ้หสิ้ทธิ 
 (2)  บรษัิท เอสไอเอสบ ีสิร ิจ�ากดั  (“SISB SIRI”) ในฐานะผูร้บัสิทธิ
ลักษณะสัญญำ บรษัิทฯ ใหสิ้ทธ ิSISB SIRI ในการใชท้รพัยสิ์นทางปัญญา และขอ้มลูทาง
 การคา้ของบรษัิทฯ เพ่ือใชใ้นบรหิารจดัการโรงเรยีนนานาชาตสิิงคโปร ์  
 เชยีงใหม่
อำยุสัญญำ 15 ปี (ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2560-31 ธนัวาคม 2574) 
 สัญญาสามารถตอ่อายไุดค้ราวละ 15 ปี โดยคูสั่ญญาฝา่ยใดฝา่ยหนึง่แจง้  
 ความประสงคใ์นการตอ่สัญญาลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 180 วนักอ่นวนัครบ  
 ก�าหนดอายสัุญญา 
สำระส�ำคญัของสัญญำ l  SISB SIRI ไดร้บัสิทธแิบบไมผ่กูขาด (non-exclusive) และไมส่ามารถ   
  โอนสิทธไิด ้(non-transferable) ในการ (1) ใชเ้ครือ่งหมายบรกิาร เครือ่ง  
  หมายการคา้ ชือ่ทางการคา้ ลขิสิทธิ ์เครือ่งหมาย ตราสัญลกัษณ ์และ/ 
  หรอื ทรพัยสิ์นทางปัญญาอืน่ๆ (2) ในการใชข้อ้มลูทางการคา้ของบรษัิทฯ 
  (Proprietary Information) เชน่ การบรหิารจดัการ หลกัสูตร 
  วธิกีารสอน เครือ่งแบบนกัเรยีน ระเบยีบและประกาศตา่งๆ เป็นตน้
 l  ผูร้บัสิทธสิามารถใชสิ้ทธใินการพัฒนา บรหิารจดัการ ท�าการตลาด และ  
  โฆษณาโรงเรยีนนานาชาตสิิงคโปรเ์ชยีงใหมเ่ทา่นัน้
 l  คา่ License Fee คดิจากผลการด�าเนนิงานของโรงเรยีน ตามทีคู่สั่ญญา
  ทัง้สองฝา่ยตกลงรว่มกนั
  
ชือ่สญัญา : สญัญาการใหค้�าปรกึษาและแนะน�าดา้นการจดัการ 
  (Advisory and Management Assistance Services Agreement)
คูสั่ญญำ (1)  บรษัิท เอสไอเอสบ ีจ�ากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ”) ในฐานะทีป่รกึษา 
 (2)  บรษัิท เอสไอเอสบ ี สิร ิจ�ากดั  (“SISB SIRI”) ในฐานะผูร้บัใบอนญุาต 
   ในการจดัตัง้โรงเรยีนนานาชาตสิิงคโปรเ์ชยีงใหม่  
ลักษณะสัญญำ บรษัิทฯ ใหค้�าแนะน�าทกุเรือ่งทีจ่�าเป็นในการยืน่ขอใบรบัอนญุาตจดัตัง้  
 โรงเรยีนรวมทัง้การบรหิารจดัการโรงเรยีน
อำยุสัญญำ 15 ปี (ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2560 – 31 ธนัวาคม 2574) 
 สัญญาสามารถตอ่อายไุดค้ราวละ 15 ปี โดยคูสั่ญญาฝา่ยใดฝา่ยหนึง่แจง้  
 ความประสงคใ์นการตอ่สัญญาลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 180 วนักอ่นวนัครบ  
 ก�าหนดอายสัุญญา 
สำระส�ำคญัของสัญญำ l บรษัิทฯ ใหค้�าปรกึษาในดา้นตา่งๆ ทีเ่กีย่วกบักจิการโรงเรยีน ไมว่า่จะเป็น  
  (1) การยืน่ใบขออนญุาตจดัตัง้โรงเรยีน (2) การจดัหาทีด่นิ อาคารส่ิงอ�านวย 
  ความสะดวกของโรงเรยีน (3) การแตง่ตัง้บคุคลในต�าแหนง่ตา่งๆ เพ่ือใหเ้ป็น
  ไปตามพระราชบญัญตัโิรงเรยีนเอกชน (4) ใหค้�าปรกึษาผูร้บัใบอนญุาตและ 
  คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน ในการบรหิารและการด�าเนนิธรุกจิโรงเรียน  
  (5) บรกิารปิดงบบญัช ี(6) บรกิารดา้นการสรรหา บคุคลากรทางการศึกษา 
  ส�าหรบัโรงเรยีน เป็นตน้
 l  คา่ทีป่รกึษาคดิจากผลการด�าเนนิงานของโรงเรยีน ตามทีคู่สั่ญญาทัง้  
  สองฝา่ยตกลงรว่มกนั
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4 สรปุสัญญาเช่าทีส่�าคัญ

คู่สญัญา  : บคุคลธรรมดา ในฐานะ “ผูใ้หเ้ชา่”
   บรษิทั เอสไอเอสบ ีจ�ากดั (มหาชน)  ในฐานะ “ผู้เช่า”
วนัทีใ่นสัญญำ  : วนัที ่1 กมุภาพันธ ์2557 
ควำมสัมพันธก์บับรษัิทฯ  : -ไมม่-ี
ทรพัยสิ์นทีใ่หเ้ชำ่  : ทีด่นิเนือ้ทีป่ระมาณ 500 ตารางวา ซึง่เป็นบางส่วนของโฉนดทีด่นิ
   เลขที ่4057 แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ
วตัถปุระสงค ์  : สถานทีต่ัง้ส�านกังานของบรษัิทฯ  และโรงเรยีนนานาชาตสิิงคโปร ์  
   กรงุเทพฯ
ระยะเวลำกำรเช่ำ  : 20 ปี ตัง้แตว่นัที ่1 กมุภาพันธ ์2557 ถงึ 31 มกราคม 2577
เงือ่นไขกำรบอกเลกิสัญญำ  : เมือ่ผูเ้ชา่ผดิสัญญาไมว่า่ขอ้หนึง่ขอ้ใด ผูใ้หเ้ชา่มสิีทธบิอกเลกิสัญญาได ้
   ทนัที

คู่สญัญา  : นติบิคุคล ในฐานะ “ผูใ้หเ้ชา่ชว่ง”
   โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ  ในฐานะ “ผูเ้ชา่ชว่ง” 
   ซึง่รบัโอนสทิธมิาจากบรษิทั เอสไอเอสบ ีจ�ากดั (มหาชน)
วนัทีใ่นสัญญำ  : วนัที ่4 สิงหาคม 2553
ควำมสัมพันธก์บับรษัิทฯ  : -ไมม่-ี
ทรพัยสิ์นทีใ่หเ้ชำ่  : ทีด่นิเนือ้ที ่10 ไร ่บนโฉนดทีด่นิเลขที ่5080 แขวงวงัทองหลาง 
   เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ
วตัถปุระสงค ์  : สถานทีต่ัง้โรงเรยีนนานาชาตสิิงคโปรก์รงุเทพฯ
ระยะเวลำกำรเช่ำ  : 30 ปี ตัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2553 ถงึ 30 มถินุายน 2583
เงือ่นไขกำรบอกเลกิสัญญำ  : l เมือ่ผูเ้ชา่ชว่งไมช่�าระคา่เชา่ชว่งและการไมช่�าระคา่เชา่ชว่งลว่งเลยเป็น 
    เวลาเกนิกวา่ 30 วนั นบัแตว่นัทีผู่เ้ชา่ชว่งไดร้บัค�าบอกกลา่วเป็น  
    หนงัสือจากผูใ้หเ้ชา่ชว่งใหท้�าการช�าระคา่เชา่ตามสัญญา
   l  เมือ่ผูเ้ชา่ชว่งละเลย เพิกเฉย ไมร่กัษาหรอืปฏบิตัติามขอ้ตกลงหรอื
    เงือ่นไขใดๆ ในสัญญาและผูใ้หเ้ชา่ชว่งมหีนงัสือบอกกลา่วลว่งหนา้  
    เป็นระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ 30 วนัไปยงัผูเ้ชา่ชว่งแลว้ ผูเ้ชา่ชว่งไมไ่ด ้ 
    ท�าการแกไ้ขภายในระยะเวลาอนัสมควร
   l เมือ่ผูเ้ชา่ชว่งถกูศาลส่ังใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย
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คูส่ญัญา  : บคุคลธรรมดา 16 ราย   ในฐานะ “ผูใ้หเ้ชา่”
   โรงเรียนนานาชาตสิงิคโปรก์รงุเทพฯ  ในฐานะ “ผูเ้ชา่” ซึง่รบัโอนสทิธ ิ
   มาจากบรษิทั เอสไอเอสบ ีจ�ากดั (มหาชน)
วนัทีใ่นสัญญำ  : วนัที ่1 ธนัวาคม 2557 
ควำมสัมพันธก์บับรษัิทฯ  : -ไมม่-ี
ทรพัย์สินทีใ่หเ้ชำ่  : ทีด่นิขนาด 9 ไร ่1 งาน 71.3 ตร.ว.  บนโฉนดเลขที ่5081 
   แขวงวงัทองหลาง เขตวงัทองหลาง กรงุเทพฯ
วตัถปุระสงค ์  : สถานทีต่ัง้โรงเรยีนนานาชาตสิิงคโปรก์รงุเทพฯ
ระยะเวลำกำรเช่ำ  : 30 ปี ตัง้แตว่นัที ่1 ธนัวาคม 2557 ถงึ 30 พฤศจกิายน 2587
เงือ่นไขกำรบอกเลกิสัญญำ  : l หากคูสั่ญญาฝา่ยใดกระท�าผดิสัญญาขอ้หนึง่ขอ้ใด ฝา่ยทีไ่มผ่ดิ  
    สัญญาอาจเลกิสัญญาได ้เมือ่ไดบ้อกกวา่ลว่งหนา้แจง้ใหฝ่้ายทีผ่ดิ  
    สัญญา ทราบภายใน 45 วนั
   l  เมือ่ผูเ้ชา่ถกูศาลส่ังใหเ้ป็นบคุคลลม้ละลาย หรอืลม้ละลาย
เงือ่นไขอืน่ๆ  : หากผูใ้หเ้ชา่ตกลงจะขายทีด่นิทีใ่หเ้ชา่ทัง้หมดหรอืบางส่วน ผูใ้หเ้ชา่ให ้  
   สิทธแิกผู่เ้ชา่เลอืกซือ้ไดก้อ่นผูซ้ือ้รายอืน่ๆ โดยแจง้เป็นหนงัสือใหผู้เ้ชา่  
   ไดท้ราบลว่งหนา้ ภายในก�าหนด 45 วนั หากพ้นก�าหนดแลว้ ผูเ้ชา่ไม ่ 
   ตกลงซือ้ ผูใ้หเ้ชา่จะขายใหก้บับคุคลภายนอกไดท้นัที

คู่สญัญา  : นติบิคุคล ในฐานะ “ผูใ้หเ้ชา่”
   โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปรส์วุรรณภมู ิ ในฐานะ “ผูเ้ช่า” ซึง่รบัโอนสทิธ ิ
   มาจากบรษิทั เอสไอเอสบ ีจ�ากดั (มหาชน)
วนัทีใ่นสัญญำ  : วนัที ่5 มถินุายน 2556
ควำมสัมพันธก์บับรษัิทฯ  : -ไมม่-ี
ทรพัย์สินทีใ่หเ้ชำ่  : ทีด่นิขนาด 7 ไร ่3 งาน 88 ตารางวา พรอ้มส่ิงปลกูสรา้ง บนโฉนด  
   ทีด่นิเลขที ่3598, 96151, 146821, 146822, 146823, 146824, 214177  
   และ 214178 ต�าบลบางแกว้ อ�าเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ
วตัถปุระสงค ์  : สถานทีต่ัง้โรงเรยีนนานาชาตสิิงคโปรสุ์วรรณภมูิ
ระยะเวลำกำรเชำ่  : 20 ปี ตัง้แตว่นัที ่1 กนัยายน 2556 ถงึ 31 สิงหาคม 2576
เงือ่นไขกำรบอกเลกิสัญญำ  : l ผูเ้ชา่มสิีทธบิอกเลกิสัญญากอ่นครบก�าหนดอายสัุญญาเชา่ โดยผู ้ 
    เชา่ตอ้งเชา่ใหค้รบระยะเวลา 5 ปี และผูเ้ชา่มสิีทธบิอกเลกิสัญญานี ้ 
    โดยมหีนงัสือบอกเลกิสัญญานีล้ว่งหนา้ตัง้แตปี่ที ่3 เป็นตน้ไปกอ่น  
    ครบก�าหนด 5 ปี แตต่อ้งไมเ่กิน 30 วนั กอ่นครบก�าหนดสัญญาเชา่
    ทีด่นิพรอ้มส่ิงปลกูสรา้งในปีที ่5
   l หากคูสั่ญญาฝา่ยใดฝา่ยหนึง่ผดินดัสัญญาขอ้หนึง่ขอ้ใด ใหอ้กีฝา่ย 
    มสิีทธบิอกเลกิสัญญาและเรยีกคา่เสียหายไดท้นัที
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นโยบายเเละเเนวปฎิบัติการก�ากับการดูเเลเเละ
จรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม

เอกสารเเนบ 5
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นโยบายการก�ากับการดูเเลกิจการ
ของบริษัท เอสไอเอสบี จ�ากัด (มหาชน)

 คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัถงึความส�าคญัของการก�ากบัดแูลกจิการทีด่ ี ซึง่จ�าเป็นตอ่การด�าเนนิ 
ธรุกจิ ใหม้กีารเจรญิเตบิโตทีย่ัง่ยนื เพ่ิมความโปรง่ใส ขดีความสามารถในการแขง่ขนัของกจิการและสรา้ง 
ความเชือ่มัน่ ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ นกัลงทนุและผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝา่ย คณะกรรมการบรษัิทจงึเหน็ควรใหม้ ีการจดัท�า
นโยบาย การก�ากับดูแลกิจการฉบับใหม่ขึ้นเพ่ือให้ครอบคลุมหลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติตามหลักการก�ากับ
ดูแลกจิการทีด่สี�าหรบับรษัิทจดทะเบยีน ปี 2560 ของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
เพ่ือสร้างคณุคา่ใหก้จิการอยา่งยัง่ยนื นอกเหนือจากการสรา้งความเชือ่มัน่ใหแ้กผู่มี้ส่วนไดเ้สียทกุฝา่ย โดย
ครอบคลมุหลกัปฏบิตั ิดงันี้

หลักปฏบิตั ิ1  ตระหนกัถงึบทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ ในฐานะผูน้�าองคก์รทีส่รา้ง  
   คณุคา่ใหแ้กก่จิการอยา่งยัง่ยนื 
   (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
หลักปฏบิตั ิ2  ก�าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพ่ือความยัง่ยนื
   (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
หลักปฏบิตั ิ3  เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสิทธผิล
   (Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏบิตั ิ4  สรรหาและพัฒนาผูบ้รหิารระดบัสูงและการบรหิารบคุลากร
   (Ensure Effective CEO and People Management)
หลักปฏบิตั ิ5 ส่งเสรมินวตักรรมและการประกอบธรุกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ
   (Nurture Innovation and Responsible Business)
หลักปฏบิตั ิ6 ระบบการบรหิารความเส่ียงและการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม
   (Strengthen Effective Risk Management and Internal Control)
หลักปฏบิตั ิ7 รกัษาความนา่เชือ่ถอืทางการเงนิและการเปิดเผยขอ้มลู
   (Ensure Disclosure and Financial Integrity)
หลักปฏบิตั ิ8  สนบัสนนุการมส่ีวนรว่มและการส่ือสารกบัผูถ้อืหุน้
   (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)
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 หลกัปฏบิตั ิ1  ตระหนกัถงึบทบาทและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้น�าองค์กร 
ทีส่รา้งคณุคา่ ใหแ้กก่จิการอยา่ง
 บริษัทมีนโยบายที่จะก�าหนดบทบาทหน้าท่ีและ
ความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิทใหช้ดัเจน 
นอกเหนือจากหน้าที่และความรับผิดชอบตาม
กฎหมายซึง่ก�าหนดใหค้ณะกรรมการบรษัิทมอี�านาจ
และหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัทให้เป็นไปตาม
กฎหมาย วตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบัของบรษัิท และมติ
ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้ โดยคณะกรรมการบรษัิทจะมอี�านาจ
หน้าที่ และความรับผิดชอบในการก�าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกจิ เป้าหมาย นโยบาย ทศิทางการด�าเนนิงาน 
แผนกลยทุธ ์แผนงาน และงบประมาณประจ�าปีของ
บรษัิท รวมถึงการก�ากบั ดแูลและติดตามการปฏบิตัิ
งานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนงาน และ
งบประมาณประจ�าปีทีก่�าหนด ตลอดจนประเมนิผล
การปฏบิตังิาน และดแูลรายงานผลการด�าเนนิงาน
ดังกล่าว รวมทั้งก�าหนดให้มีการส่ือสาร บทบาท 
หน้าที่  และความรับผิดชอบดังกล่าวต่อคณะ
กรรมการ คณะกรรมการชดุยอ่ย ฝ่ายจัดการ และ
พนักงาน ของบริษัท เพ่ือให้คณะกรรมการและทุก
ฝา่ยไดเ้ขา้ใจในบทบาทและตระหนกัถึงหนา้ที ่ความรบั
ผดิชอบ ในฐานะผูน้�าองคก์ร 
 บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ  
เพ่ือท�าหนา้ทีส่นบัสนนุ ตรวจสอบและก�ากบัดแูล การ
ปฏิบติังานและการบรหิารงานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย 
นโยบาย แผนงาน และงบประมาณประจ�าปีทีก่�าหนด 
และบริษัทได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจหน้าท่ีและความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อยและประธาน 
เจา้หนา้ทีบ่รหิารไวอ้ยา่งชดัเจน 
 นอกจากนี ้บรษัิทได้จดัท�ากฎบตัรส�าหรบัคณะ
กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยและ 
ด�าเนนิการใหค้ณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชดุยอ่ย ไดร้บัทราบเกีย่วกบักฎบตัรดงักลา่ว รวม
ถึงก�าหนดให้มีการทบทวนกฎบัตรดังกล่าวอย่าง
สม�่าเสมอ เพ่ือจะได้แก้ไขให้สอดคล้องกับทิศทาง 
ของบริษัท นอกจากนีบ้รษัิทได้มกีารจดัท�าจริยธรรม
ทางธุรกิจและนโยบายเกีย่วกบัการก�ากบัดแูลกิจการ
เพ่ือ เป็นแนวปฏบิตัใินการก�ากบัดแูลกจิการใหม้กีาร
ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมี

ความรบัผดิชอบตอ่ผูถ้อืหุน้ และผูม้ส่ีวนไดเ้สีย และ
ด�าเนนิธรุกจิทีเ่ป็นประโยชนต์อ่สังคมและส่ิงแวดลอ้ม 
รวมทั้ งสามารถปรับตัว ได้ภายใต้ ปัจจัยการ
เปลีย่นแปลง 

 หลกัปฏบัิต ิ2  ก�าหนดวัตถุประสงค์และ 
เป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพ่ือความยัง่ยนื 
 คณะกรรมการบริษัทมีการก�าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และค่านิยมขององค์กรท่ีชัดเจนและ
สอดคลอ้ง กบัทศิทางขององคก์ร รวมถงึเป้าหมาย
การด�าเนนิธรุกจิ เพ่ือส่ือสารใหก้บัผูม้ส่ีวนไดเ้สียทกุ
ฝ่ายเข้าใจในวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
องค์กร และเพ่ือให้บุคลากรในทุกระดับขององค์กร
ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่ เ พ่ือบรรลุ
วตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ 
 บริษัทมีนโยบายให้ความส�าคัญกับการเสริมสร้าง
รากฐานของบริษัทให้แข็งแกร่ง (Strengthening  
Foundations) เพ่ือการเตบิโตของกลุม่บรษัิท มุง่เนน้ใน
เร่ืองการสร้างวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงส่งเสริมให้มี
การน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพมาใช้ใน
กิจการเพ่ือสร้างความพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า รวมทั้ง
ก�ากับดูแลให้มีการใช้ทรัพย์สินของบริษัทอย่างมี
ประสิทธภิาพและประสิทธผิลสูงสุด
 บริษัทมีนโยบายที่จะทบทวนและพิจารณา
ก�าหนดแผนกลยทุธ ์และงบประมาณทกุปีเพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่ แผนกลยทุธแ์ละงบประมาณดงักลา่วสอดคลอ้ง
กับสภาพเศรษฐกิจและศักยภาพขององค์กร และ
มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีหน้าที่ในการ
ก�ากับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
กลยทุธแ์ละงบประมาณทีก่�าหนด 

 หลกัปฏบิตั ิ3  เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ี
ประสทิธผิล 
 บริ ษัทมีนโยบายก�าหนดโครงสร้างคณะ
กรรมการให้เหมาะสมสอดคล้องกับธุรกิจและขนาด
ของบริษัท และเป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด โดย
ประกอบดว้ยกรรมการจ�านวนไมน่อ้ยกวา่ 5 คน ซึง่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีคุณสมบัติ ทักษะ ความ
เชีย่วชาญ และประสบการณท์ีเ่ป็นประโยชนก์บับรษัิท
อนัประกอบด้วยทกัษะ ทางดา้นธรุกจิการศึกษา  ดา้น
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บัญชแีละการเงนิ และดา้นการลงทนุ เพ่ือใหม้คีวาม
หลากหลายในโครงสรา้ง ของคณะกรรมการ (Board 
Diversity) รวมทั้งต้องเป็นบุคคลมีคุณธรรม 
จริยธรรมตลอดจนมทีศันคตทิีด่ตีอ่องคก์ร นอกจาก
นี้ องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทจะต้องมี
สัดส่วนระหว่างกรรมการที่ เป็น ผู้บริหารและ
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่สะท้อนอ�านาจที่ถ่วงดุล
อยา่งเหมาะสม และมจี�านวนกรรมการอสิระเกนิกวา่
กึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมด 
 ในการก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ
บริษัทจะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะ 
กรรมการก�ากับดลาดทุนเป็นหลัก แต่บริษัทม ี
นโยบายก�าหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของ
บริษัทที่มากกว่า หลักเกณฑ์ตามประกาศคณะ
กรรมการก�ากบัตลาดทนุก�าหนด ดงันี้
 l ต้องถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจ�านวน
หุน้ทีม่สิีทธอิอกเสียงทัง้หมดของบรษัิท บรษัิทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อ�านาจควบคมุของบรษัิท ทัง้นี ้ใหน้บัรวมการถอืหุน้
ของผู้ทีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ ๆ  ดว้ย
 l ไม่เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่เป็น
พนกังานหรอืลกูจา้ง หรอืทีป่รกึษาดา้นอืน่ใดทีไ่ดร้บั 
ผลตอบแทนประจ�าจากบรษัิท หรอืเป็นทีป่รกึษาส่วน
ตัวของผู้มีอ�านาจบริหารของบริษัทในเครือ บริษัท
ร่วม หรอืบรษัิทท่ีเกีย่วขอ้ง โดยตอ้งไมม่ผีลประโยชน์
หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวข้างต้นเป็นเวลา
ไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี
 l ไมมี่ความสัมพันธท์างธรุกิจ เชน่ เป็นลกูคา้ 
คู่ค้า เจ้าหน้ีการค้า เจ้าหนี้เงินกู้ และลูกหนี้เงินกู้ 
เป็นตน้ รวมทัง้ไมมี่ผลประโยชนห์รอืส่วนไดเ้สีย ไมว่า่
ทางตรงหรอืทางออ้มในดา้นการเงนิและการบรหิาร
งานของบรษัิท บรษัิทในเครอื บรษัิทรว่ม หรอืบรษัิท
ทีเ่กีย่วขอ้งในลกัษณะทีจ่ะท�าใหข้าดความเป็นอสิระ
 l ไมเ่ป็นญาตสินทิ หรอืมคีวามสัมพันธ์อืน่ที่
อาจท�าใหข้าดความเป็นอสิระกับผู้บริหาร ผู้ถือหุน้ราย
ใหญข่องบรษัิท บริษัทในเครอื บรษัิทรว่ม หรอืบรษัิท
ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมท้ังไมไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ใหเ้ป็นตวัแทน
เพ่ือรักษาผลประโยชนข์องผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้ราย
ใหญ่

 l ไมเ่ป็น หรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท 
บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดั
แย้งและไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของ
ส�านักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท 
บรษัิทยอ่ย บรษัิทรว่ม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดั
แยง้สังกดัอยู ่ เวน้แตจ่ะไดพ้้นจากการมีลักษณะดงั
กลา่ว มาแล้วไมน่อ้ยกวา่ 3 ปี กอ่นวนัทีไ่ดร้บัการแต่ง
ตัง้เป็นกรรมการอสิระ
 บรษัิทมนีโยบายแตง่ตัง้กรรมการอสิระ 1 คน
ใหด้�ารงต�าแหนง่ประธานกรรมการของบรษัิท และจะ
ไมเ่ป็นบคุคลคนเดยีวกบัประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร และ
ไมด่�ารงต�าแหนง่ ใด ๆ  ในคณะกรรมการชดุยอ่ย เพ่ือ
ให้เกิดความชัดเจนให้ด้านความรับผิดชอบระหว่าง
การก�าหนดนโยบายการก�ากับดูแลและการบริหาร
งานประจ�า 
 บริษัทก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บรษัิทไมน่อ้ยกวา่ 6 ครัง้ตอ่ปี และกรรมการจะตอ้ง
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้งเว้นแต่มีเหตุ
จ�าเป็น แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจ�านวนการ
ประชมุคณะกรรมการทัง้หมดทีจ่ดัขึน้ในปีนัน้ ๆ และ
เพ่ือใหก้รรมการสามารถอุทศิเวลาส�าหรบัการปฏบิตัิ
หน้าท่ีในบริษัทได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
กรรมการแต่ละคนจะสามารถไปด�ารงต�าแหน่งใน
บรษัิทอืน่ไดจ้ะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ดงันี้
 l กรรมการสามารถด�ารงต�าแหน่งในบริษัท 
เอสไอเอสบ ีจ�ากดั (มหาชน) บรษัิทยอ่ยและ บรษัิท
รว่มได้
 l กรรมการแต่ละคนจะสามารถไปด�ารง
ต�าแหนง่กรรมการในบรษัิทจดทะเบยีนอืน่ไดร้วมแลว้
ไมเ่กนิ 5 บรษัิท และกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารแตล่ะ
คนจะสามารถไปด�ารงต�าแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
อืน่ไดร้วม แลว้ไมเ่กนิ 2 บรษัิท 
 l กรรมการต้องไม่ประกอบกิจการ เข้าเป็น
หุน้ส่วน หรอืด�ารงต�าแหนง่กรรมการของบริษัทอืน่ 
ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษัิท เวน้แต ่จะแจง้
ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบกอ่นทีจ่ะมมีตแิตง่ตัง้ ทัง้นี้ 
ยกเวน้การเป็นกรรมการของ บรษัิทยอ่ย
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 บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของกรรมการและผู้
บรหิาร อาท ิ อาย ุประวตักิารศึกษา ประสบการณ์ 
สัดส่วนการถอืหุน้ จ�านวนปีทีด่�ารงต�าแหนง่กรรมการ 
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม การด�ารงต�าแหน่ง 
กรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น บทบาทหน้าที่และ
ความรบัผดิชอบ และรายงานผลการปฏบิตังิานของ 
คณะกรรมการชุดย่อยในแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปีของบรษัิท
 เพ่ือให้การแตง่ตั้งคณะกรรมการของบริษัทมี
กระบวนการที่ชัดเจน คณะกรรมการบริษัทจะท�า
หน้าท่ี ในการสรรหาบคุคลซึง่มคีวามรู ้ความช�านาญ
และประสบการณที์เ่หมาะสมและสามารถปฏบิตัหินา้ที่
ที่เป็นประโยชน์กับธุรกิจของบริษัทตามหลักเกณฑ์
และขัน้ตอนทีก่�าหนด เพ่ือน�าเสนอตอ่ทีป่ระชมุ คณะ
กรรมการและ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา
แต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทและ
บริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลค่าตอบแทนของคณะ
กรรมการบริษัท ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงินใน
แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ�าปี (แบบ 56-1) ทกุปี
 นอกจากนี้ บริษัทมีการแต่งตั้งเลขานุการ
บริษัทเพ่ือดูแลและให้ค�าแนะน�าแก่กรรมการและผู้
บรหิาร เกีย่วกบัการปฏบิตัติามกฎหมาย ขอ้ก�าหนด 
กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบัของบรษัิทและตดิตามดแูล
ให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม�่าเสมอ และ 
รบัผดิชอบในการจดัประชมุคณะกรรมการบรษัิทและ
การประชมุผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ดแูลประสานงานใหม้กีาร
ปฏบิตัติามมตขิองทีป่ระชมุดังกล่าว รวมถึงหนา้ท่ีอืน่
ใดตามทีก่ฎหมายก�าหนด

 หลกัปฏบิตั ิ4  สรรหาและพัฒนาผู้บริหาร
ระดบัสงูและการบรหิารบคุลากร
 บริษัทมีการก�าหนดแผนผู้สืบทอดต�าแหน่ง
ส�าหรับต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารซึ่งเป็นผู้
บรหิารสูงสุดขององคก์ร เพ่ือใหก้ารด�าเนนิธรุกจิเป็น
ไปอยา่งตอ่เนือ่ง และมีนโยบายทีจ่ะจา่ยคา่ตอบแทน 
ให้เหมาะสมเพ่ือเป็นแรงจงูใจ ใหก้บัประธานเจา้หนา้ที่
บรหิารและผูบ้รหิารทีม่คีวามส�าคญักับองคก์รมคีวาม
ตัง้ใจในการท�างานเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบรษัิทและ
ผูถ้อืหุน้ของบรษัิท

 บรษัิทมนีโยบายจะจดัใหม้กีารเสรมิความรูใ้หแ้ก่
กรรมการ และผูบ้รหิารทีส่�าคญั โดยจดัสรรใหแ้ตล่ะ 
ทา่นเขา้รว่มการอบรม ซึง่จดัโดยหนว่ยงานตา่ง ๆ 
เพ่ือเสรมิสรา้งความรู ้และมมุมองใหม ่ๆ  รวมถงึจดั
ใหมี้โครงการส�าหรบัพัฒนาผูบ้รหิารเพ่ือประโยชนใ์น
การพิจารณาประกอบแผนการสืบทอดงาน และคูมื่อ
กรรมการ และจดัใหม้กีารปฐมนเิทศกรรมการเขา้ใหม่ 
เพ่ือให้กรรมการทีเ่ขา้ใหมไ่ด้รบัทราบขอ้มลูของบรษัิท 
และขอ้มูลทีเ่กีย่วขอ้งกับการประกอบธรุกจิของบรษัิท 
รวมถงึกฎระเบยีบตา่ง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
 บรษัิทไดจ้ดัใหม้กีารประเมินผลการปฏบิตัหินา้ที่
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารที่ส�าคัญ 
ทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือเป็นเกณฑ์ในการ
พิจารณาจ่ายค่าตอบแทน และพัฒนาขีดความ
สามารถเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างาน โดยใช้
หลักเกณฑ์การประเมินผลงานตามแนวทางของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 หลกัปฏบัิต ิ5 ส่งเสริมนวัตกรรมและการ
ประกอบธรุกจิอยา่งมคีวามรบัผดิชอบ
 ด้วยลักษณะธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจด้าน
การศึกษา ซึ่งจะขึ้นอยู่กับคุณภาพในการให้บริการ 
ด้านการศึกษาแก่นักเรียนเป็นส�าคัญ บริษัทจึงมี 
นโยบายส่งเสรมิใหม้กีารน�านวตักรรมและเทคโนโลยี
ตา่ง ๆ  มาใชใ้นการพัฒนาคณุภาพการใหบ้รกิารดา้น
การศึกษา เพ่ือใหส้ามารถตอบสนองความตอ้งการ
และสนใจของนกัเรยีนและผูป้กครอง
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน 
หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความ
เข้าใจอันดีและการร่วมมือกันระหว่างบริษัท และผู้มี
ส่วนได้เสีย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินธุรกิจ
และสรา้งความเชือ่มัน่ รวมทัง้เพ่ิมขดีความสามารถ
ในการแขง่ขนัของบรษัิทในระยะยาว บรษัิทจึงได้มกีาร
ก�าหนดนโยบายและแนวปฏบิตั ิดงันี้
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 1. ผูถ้อืหุน้  : 
 l บริษัทฯ มีความมุ่งม่ันที่จะเป็นตัวแทนท่ีดี
ของผูถ้อืหุ้นในการด�าเนนิธรุกจิดว้ย ความระมดัระวงั 
รอบคอบซือ่สัตยสุ์จรติและโปรง่ใสโดยค�านงึถงึการ
เจริญเตบิโต ของมลูคา่บรษัิทในระยะยาว
 l ก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
 l  จะเปิดเผยผลประกอบการข้อมูลทางการ
เงนิและรายงานอืน่ๆ ทีถ่กูตอ้ง ครบถว้นตามความ
เป็นจริง
 l  จดัใหมี้ระบบควบคมุภายในและระบบบรหิาร
ความเส่ียงทีค่รอบคลมุทกุดา้นอยา่งเหมาะสม

 2. พนกังาน คร-ูอาจารย ์: 
 l  ใหผ้ลตอบแทนทีเ่ป็นธรรม และเหมาะสมตาม
ความรู้ ความสามารถ ความรบัผดิชอบ และผลการ
ปฏบัิติงานของพนกังานแตล่ะคน
 l  สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการ
ท�างานระดบัมอือาชพีอยา่งตอ่เนือ่ง
 l  การแต่งต้ัง การโยกยา้ย ตัง้อยูบ่นพ้ืนฐาน
ของความรู ้ความสามารถ และความเหมาะสม รวม
ทัง้การกระท�า หรอืการปฏบิตัขิองพนกังานนัน้ๆ
 l  ดูแลรกัษาสภาพแวดลอ้มในการท�างานใหมี้
ความปลอดภยัแกช่วีติ สุขภาพร่างกายและทรัพยสิ์น
ของพนกังานอยูเ่สมอ
 l  รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
พนกังานทกุระดบัอยา่งเทา่เทยีมและเสมอภาค
 l  ส่งเสริมให้พนักงานเข้าใจในเรื่องจรรยา
บรรณและบทบาทหน้าที่  เ พ่ือส่งเสริมให้ เ กิด 
พฤติกรรมที่อยู่ในกรอบของจรรยาบรรณอย่างทั่ว
ถงึทัง้บรษัิทฯ

 3. คูค่า้ : 
 l  ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าและ  
เจา้หนี ้กรณทีีไ่ม่สามารถปฏบัิตติามเงือ่นไขไดจ้ะตอ้ง
รีบแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้เพ่ือรว่มกันหาแนวทางแกไ้ข
และป้องกนัไมใ่หเ้กดิความเสียหาย
 l  ไมเ่รยีก หรอืไมร่บั หรอืจา่ยผลประโยชนใ์ดๆ 
ทีไ่มสุ่จรติในการคา้กบัคูค่า้ ลกูหนี ้หรอืเจา้หนี้
 l  รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบ
ถว้นตามความเป็นจรงิ

 4. เจา้หนี ้:
 l  ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้าและ  
เจ้าหนี้ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ จะ
ต้องรีบแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเพ่ือร่วมกันหาแนวทาง
แกไ้ขและป้องกนัไมใ่หเ้กดิความเสียหาย
 l  ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ 
ใดๆ ทีไ่มสุ่จรติในการคา้กบัคูค่า้ ลกูหนี ้หรอืเจา้หนี้
 l  รายงานข้อมูลทางการเงินที่ถูกต้องครบ
ถว้นตามความเป็นจรงิ

 5. นกัเรยีน :
 l  บม่เพาะจรยิธรรมเชงิบวกและประสิทธิภาพ
การท�างานในนักเรียนทุกคนโดยการปลูกฝังให้พวก
เขามีคุณสมบัติในการเป็นตัวของตัวเอง เคารพ
ตนเองและผู้อื่นรับผิดชอบในการกระท�าและการ 
เรยีนรูข้องตนเอง
 l  ปลูกฝังให้นักเรียนยอมรับและรับทราบถึง
ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของตนเอง การ 
กระท�าส่ิงตา่งๆ และผลทีต่ามมา การมรีะเบยีบวนิยั
จะช่วยสร้างสภาวะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ และ
ชว่ยในการพัฒนาทศันคตแิละคา่นยิมทีม่ตีอ่ชวีติ
 l  คาดหวังให้นักเรียนทุกคนยึดถือความ
ซือ่สัตยก์ารธ�ารงไวซึ้ง่วฒันธรรมประเพณแีละความ
เชื่อของโรงเรียนเพ่ือส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการ
ท�างานทีด่ี
 l  ส่งเสริมและเน้นย�้าพฤติกรรมในเชิงบวก
ของนักเรียนของเราและลดพฤติกรรมที่ ไม่พึง
ประสงค์ โรงเรียนต้องการความร่วมมือจากผู้
ปกครองทกุคนเพ่ือใหบ้รรลวุตัถปุระสงคน์ี้

 6. ผูป้กครอง : 
 l  รบัฟงัขอ้คดิเหน็ของผูป้กครอง สนบัสนนุ
การส่ือสารเเบบเปิดให้ผู้ปกครอง รายงานข้อมูล 
ขา่วสารครบถว้นตามเวลา
 l  รักษาข้อมูลผู้ปกครองเเละปฎิบัติอย่าง
เครง่ครดัตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง
 l  สนับสนุนการพัฒนาความรู้เพ่ิมทักษะผู้
ปกครองผา่นการจดักจิกรรมของโรงเรยีน เเละของ
คณะตวัเเทนผูป้กครอง
 l  ให้ความร่วมมือเเละปฎิบัติอย่างเคร่งครัด
ตามเจตนารมณข์องนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งผูป้กครอง



รายงานประจ�าปี 2565
บรษัิท เอสไอเอสบี จำ�กัด (มห�ชน) 151

 7. คูเ่เขง่ :
 l  ประพฤตปิฏบิตัภิายใต้กรอบกตกิาของการ
แขง่ขนัทีด่ี
 l ไมท่�าลายชือ่เสียงและกลา่วหาคูแ่ขง่ทางธรุกจิ 
ดว้ยความไมสุ่จริต และปราศจากขอ้มลูความจรงิ

 8. ชมุชนเเละสงัคม :
 l  ด�าเนนิธรุกจิดว้ยความรบัผดิชอบตอ่ชมุชน 
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม
 l  ใหก้ารสนบัสนุนในกจิกรรมตอ่สังคม อาทิ
เชน่ โครงการสอนภาษา องักฤษใหแ้กช่มุชน
 l ไมส่นบัสนนุกิจกรรมใดๆ ทีเ่ป็นภัยตอ่สังคม 
หรือศีลธรรมอันดีงาม เเละหรือเป็นการส่งเสริม 
อบายมขุ
 l ให้ความร่วมมือและควบคุมให้มีการปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และ
กฎระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้ง

 หลกัปฏบัิต ิ6 ระบบการบริหารความเสี่ยง
และการควบคมุภายในทีเ่หมาะสม 
 บรษัิทมนีโยบายทีจ่ะจดัใหม้รีะบบควบคมุภายใน
ทีค่รอบคลมุทกุดา้น ทัง้ดา้นการเงนิ และการปฏบิตัิ
งานใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบที่
เกีย่วขอ้ง และจดัใหม้กีลไกการตรวจสอบและถว่งดลุ
ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลรักษา
ทรัพย์สินของบริษัทอยู่เสมอ จัดให้มีการก�าหนด  
ขัน้ตอนของอ�านาจอนมุตั ิ และความรบัผดิชอบของ
ผู้บรหิาร และพนกังานทีม่กีารตรวจสอบและถว่งดลุ
ซึ่งกันและกัน ก�าหนดระเบียบการปฏิบัติงานอย่าง
เป็นลายลกัษณอ์กัษร 
 เพ่ือให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็น
อสิระ สามารถตรวจสอบไดอ้ยา่งเตม็ที ่บรษัิทจงึได้ 
ว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในอิสระ (outsource) เพ่ือ 
ท�าหนา้ทีต่รวจสอบการปฏบิตังิานของทกุหนว่ยงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบที่วางไว้ รวมทั้งประเมิน
ประสิทธิภาพ และความเพียงพอของการควบคุม
ภายในของหนว่ยงานตา่ง ๆ  ในบรษัิท และใหร้ายงาน
ผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจ
สอบ และจะได้รับการประเมินผลงานจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ 

 บรษัิทก�าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้
ก�าหนดนโยบายด้านการบริหารความเส่ียง (Risk 
Management) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กรและก�ากับ
ดูแลใหม้ีระบบหรือกระบวนการในการบริหารจัดการ 
ความเส่ียงโดยมมีาตรการรองรบัและวธิคีวบคมุเพ่ือ
ลดผลกระทบตอ่ธรุกจิของบรษัิทฯ อยา่งเหมาะสม
 นอกจากนี ้บรษัิทใหค้วามส�าคญักบัการตอ่ตา้น
ทจุรติคอรร์ปัชัน่ โดยก�าหนดเป็นนโยบายทีช่ดัเจนและ 
ส่ือสารให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทราบและยึดถือปฏิบัติตาม 
และได้ก�าหนดนโยบายในการแจ้งเบาะแสและข้อร้อง
เรยีน เพ่ือเป็นกลไกในการก�ากบัดแูลใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ปฏบิตัติามนโยบายตา่ง ๆ ทีก่�าหนดขึน้ 

 หลกัปฏบิตั ิ7 รกัษาความนา่เชือ่ถอืทางการ
เงนิและการเปิดเผยขอ้มลู
 บริษัทมุ่งมั่นที่จะดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ขอ้บงัคบั และระเบยีบทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
เปิดเผยข้อมูล โดยบริษัทจะให้ความส�าคัญกับการ
เปิดเผยอยา่งถกูตอ้ง ครบถว้น และโปรง่ใสทัง้ขอ้มูล
ของบรษัิท ขอ้มลูทางการเงนิ และขอ้มลูทัว่ไปทีม่ใิช่
ขอ้มลูทางการเงนิ เพ่ือใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมดไดร้บั
ทราบขอ้มลูอยา่งเทา่เทยีมกนั ดงันี้
 1.  เปิดเผยโครงสรา้งผูถ้อืหุน้อยา่งโปรง่ใส 
 2.  รายงานประจ�าปีจะต้องได้เปิดเผยข้อมูล
อยา่งนอ้ย ดงันี้
 - ฐานะการเงนิและผลการด�าเนนิงาน
 - ลกัษณะการประกอบธรุกจิและภาวะการ 
  แขง่ขนั
 - ความเส่ียงในการด�าเนนิธรุกจิของบรษัิท
 - ประวตัขิองคณะกรรมการและผูบ้รหิาร
 - การระบวุา่กรรมการรายใดเป็นกรรมการ 
  อสิระ
 - การเปิดเผยหลักเกณฑก์ารจา่ยคา่ตอบแทน
  กรรมการ
 - นโยบายและหลกัเกณฑก์ารจา่ยคา่ตอบแทน
  ของผูบ้รหิารระดบัสูง
 - การเปิดเผยคา่ตอบแทนกรรมการเป็นราย 
  บคุคล
 - การเปิดเผยจ�านวนครัง้ของการเขา้รว่ม 
  ประชมุของกรรมการแตล่ะคน
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 3.  การเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการระหว่าง
กนัจะต้องเปิดเผยขอ้มลูหรอื ขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้
ตามข้อก�าหนดของประกาศคณะกรรมการก�ากับ
ตลาดทนุก�าหนดก่อนที ่จะท�ารายการดงักลา่วโดยจะ
ต้องมขีอ้มลูอยา่งนอ้ยดงันี ้ชือ่ของบคุคลทีม่กีารท�า
รายการระหว่างกัน ความสัมพันธ์ ลักษณะของ
รายการ เงือ่นไข นโยบายราคา มลูคา่ของรายการ 
และเหตผุลของการท�ารายการ
 4.  กรรมการและผู้บรหิารรายงานการถอืครอง 
และ/หรือ เปลี่ยนแปลง หลักทรัพย์ต่อส�านักงาน 
คณะกรรมการ กลต. ตามมาตรา 59 แหง่พระราช
บัญญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์พ.ศ. 2535 
และต้องรายงานใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการทราบเป็น
ประจ�าทกุปี
 5.  หากบรษัิทมขีอ้มลูขา่วสารตา่ง ๆ อนัเกีย่ว
เนือ่งกับกจิการของบรษัิท เชน่ การเข้าท�ารายการ
ใด ๆ  หรอืมเีหตกุารณ์ส�าคญัเกดิขึน้ และผูถ้อืหุน้ควร
จะรับทราบ แมว้า่ไมเ่ขา้หลกัเกณฑก์ารขอมต ิจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้นหรือกฎหมายไม่ได้บังคับให้เปิดเผย 
บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลน้ันให้ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน 
อื่นๆ ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือตลาด 
หลกัทรพัยฯ์ 
 คณะกรรมการบรษัิทจะเป็นผูร้บัผดิชอบในการ
จัดท�ารายงานประจ�าปี แบบแสดงรายการข้อมูล
ประจ�าปี (แบบ 56-1) รายงานทางการเงนิของบรษัิท 
และสารสนเทศทางการเงินทีป่รากฏในรายงานประจ�า
ปี การจดัท�ารายงาน ทางการเงนิเป็นการจดัท�าตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยเลือกใช้
นโยบายบญัชทีีเ่หมาะสม และถือปฏบัิติสม�า่เสมอ และ
ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการจัดท�า รวมท้ัง
ก�าหนดใหม้กีาร เปิดเผยขอ้มลู ส�าคัญอยา่งเพียงพอ
ในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิ โดยคณะกรรมการ
บริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้
ดูแลเกีย่วกบัคณุภาพของรายงานทางการเงนิ และ
เป็นผู้ให้ความเห็นต่อ คณะกรรมการบรษัิท นอกจาก
นี ้บริษัทไดว้า่จา้งผูส้อบบญัชทีีม่คีวามเป็นอสิระและ
มีความน่าเชื่อถือ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความ
เหน็ชอบ จากส�านกังานคณะกรรมการ กลต. เป็นผู้
ตรวจสอบหรอื ตรวจทานงบการเงนิของบรษัิท
 บรษัิทจะท�าการเผยแพรข่อ้มลูสารสนเทศของ

บรษัิทตอ่ผูถ้อืหุน้และสาธารณชนผา่นชอ่งทางและส่ือ
การเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและเวบ็ไซดข์องบรษัิท บรษัิทไดใ้หค้วาม
ส�าคญัและยดึถอืปฏบิตั ิอยา่งเครง่ครดัมาโดยตลอด 
ดงันี้
 คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายใหน้ายยวิ ฮอค 
โคว ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ท�าหนา้ทีต่ดิตอ่และ ให้
ขอ้มลูกบัผูถ้อืหุน้ นกัลงทนุ นกัวเิคราะหห์ลกัทรพัย์ 
หรือหนว่ยงานท่ีเกีย่วขอ้งรวมถึงบุคคลใดๆ ซึง่ขอ้มลู 
ดงักลา่วจะเป็นขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง ครบถว้น และตรงตอ่
ความเป็นจรงิ

 หลกัปฏบิตั ิ8  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและ
การสือ่สารกบัผูถ้อืหุน้
 บริษัทฯ มีนโยบายในการปฏิบัติและคุ้มครอง
สิทธขิองผูถ้อืหุน้ทกุรายอยา่งเท่าเทยีมและเป็นธรรม 
ทั้งผู้ถือหุ้นที่ เ ป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นท่ีไม่ เป็น  
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุ้นท่ีเป็นคนไทยหรอืผูถ้อืหุน้ตา่งชาติ 
ผูถ้อืหุน้รายใหญ ่หรอืผูถ้อืหุน้รายยอ่ย โดยบรษัิทฯ 
ม ีนโยบายทีจ่ะเพ่ิมทางเลอืกในการประชมุใหแ้กผู่ถ้อื
หุน้ทีไ่มส่ามารถเขา้รว่ม ประชมุดว้ยตนเอง สามารถ
มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงแทนผู้ถือหุ้นได้ รวมถึงเปิด
โอกาสใหผู้้ถอืหุน้รายยอ่ยสามารถเสนอชือ่บคุคลเพ่ือ
เข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการล่วงหน้าในเวลาอัน
สมควร 
 การด�าเนินการประชุมจะเป็นไปตามข้อบังคับ 
ของบรษัิทฯ ตามล�าดบัวาระการประชมุ โดยจะมกีาร
เสนอ รายละเอยีดในแตล่ะวาระอยา่งครบถว้น พรอ้ม
แสดงขอ้มลูประกอบการพิจารณาอยา่งชดัเจน รวม
ทัง้จะไมเ่พ่ิมวาระ การประชมุทีไ่มม่กีารแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้
ทราบลว่งหนา้โดยไมจ่�าเป็น โดยเฉพาะวาระทีม่คีวาม
ส�าคญัทีผู่ถ้อืหุน้ ตอ้งใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มลูกอ่น
การตดัสินใจ
 นอกจากนีบ้รษัิทฯ ตระหนกัและใหค้วามส�าคญั
ในสิทธพ้ืินฐานตา่งๆ ของผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก ่สิทธกิารซือ้
ขาย หรอืโอนหุน้ สิทธใินการทีจ่ะไดร้บัส่วนแบง่ก�าไร
ของกิจการ สิทธิในการได้รับข้อมูล ข่าวสารของ
กจิการอยา่งเพียงพอ สิทธใินการ เขา้รว่มประชุมเพ่ือ
ใชสิ้ทธอิอกเสียงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เพ่ือแตง่ตัง้หรอื
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ถอดถอนกรรมการ แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชแีละเรือ่งทีม่ี
ผลกระทบตอ่บริษัทฯ เชน่ การจดัสรรเงนิปันผล การ
ก�าหนดหรือการแก้ ไขข้อบังคับ และหนังสือ
บริคณห์สนธิ และข้อบังคับการลดทุนหรือเพ่ิมทุน 
เป็นตน้ 
 นอกเหนือจากสิทธิพ้ืนฐานต่างๆ ข้างต้นแล้ว 
บริษัทฯ ยังได้ด�าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการ 
ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกในการใช้สิทธิของ 
ผูถ้อืหุน้  
 1. จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ลว่งหนา้กอ่นวนัประชมุอยา่งนอ้ย 7 วนั โดยจะระบุ
วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชมุ ตลอดจนขอ้มลู
ประกอบท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ 
ประชมุอยา่งครบถว้น 
 2. ในกรณทีีผู่ถ้อืหุน้ไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุ
ได ้บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สามารถ มอบฉนัทะ
ให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุม  
แทนตนได ้ โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะแบบหนึง่แบบใด
ทีบ่รษัิทฯ ไดจ้ดัส่งไปพรอ้มหนงัสือนดัประชมุ
 3. เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซั้กถาม แสดงความ
คดิเหน็และขอ้เสนอแนะต่างๆ ได้อย่างเต็มที ่และอสิระ 
 4. เมือ่การประชมุแลว้เสรจ็ บรษัิทฯ จะจดัท�า
รายงานการประชุมโดยแสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง 
ครบถว้น เพ่ือใหผู้ถ้อืหุน้สามารถตรวจสอบได้
 บริษัทฯ จะระบุความเห็นของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ไว้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหุ้น
ภายในระยะเวลาท่ี ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์

ก�าหนด เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า
ก่อนการประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับข้อมูล
ข่าวสารผ่านทางส่ืออิเล็กทรอนิกส์ของตลาด  
หลกัทรพัย ์เวบ็ไซตข์องบรษัิทฯ และการลงขา่วสาร
ในหนังสือพิมพ์ตามพระราชบัญญัติมหาชนจ�ากัด 
ทัง้นี ้บรษัิทฯ มนีโยบายทีจ่ะใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ 
เขา้รว่มการประชมุผูถ้อืหุน้โดยพรอ้มเพรยีงกนั โดย
เฉพาะประธานอนุกรรมการชุดต่างๆ เช่น ประธาน
กรรมการตรวจสอบ เป็นตน้ เพ่ือรว่มชีแ้จงหรอืตอบ
ขอ้ซกัถาม ของผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชมุ
 นอกจากนี ้ คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดก้�าหนด
มาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ  
(Insider Trading) ของบคุคลทีเ่กีย่วขอ้งซึง่รวมถงึ 
กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังาน และลกูจา้ง รวมตลอด
ถงึคูส่มรส และบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะของบคุคล
ดงักลา่วทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลู รวมถงึไดก้�าหนดบท
ลงโทษ เกีย่วกบั การเปิดเผยขอ้มลู ของบรษัิทฯ หรอื
น�าข้อมูลของบริษัทฯ ไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตนไว้
แลว้ตามนโยบายการ ป้องกนัการน�าขอ้มลู ภายในไป
ใช้ประโยชน์ รวมท้ังได้ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้
บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับภาระหน้าที่ในการ
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ ในบริษัทฯ ของ
ตนเอง คูส่มรส และบตุรทีย่งัไมบ่รรลนุติภิาวะ ตลอด
จนการรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลัก
ทรพัย์ ตอ่ส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัหลักทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ตามมาตรา 59 และบทก�าหนด
โทษตามพร ะร าชบัญญัติ ห ลักทรัพย์  แล ะ
ตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535
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นโยบายจรรยาบรรณทางธุรกิจ
ของบริษัท เอสไอเอสบี จ�ากัด (มหาชน)

 จรรยาบรรณทางธรุกจิ
 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการแสดงออกที่ชัดเจนและเป็นทางการของแนวทางการปฏิบัติงานท่ีดีตาม
กฎหมาย กฎระเบยีบ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด�าเนนิธรุกจิใหก้บักรรมการ ผูบ้รหิารและพนกังาน บรษัิทฯ จงึได้
ก�าหนดจรรยาบรรณทางธรุกจิ เพ่ือเป็นหลกัในการด�าเนนิธรุกจิของกลุม่บรษัิทฯ ดงัตอ่ไปนี้
 1. ความไวว้างใจและความนา่เชือ่ถอื
 ธุรกิจของบริษัทฯจะส�าเร็จได้ขึ้นอยู่กับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่ได้รับจากพนักงานและลูกค้า 
บริษัทฯ จงึตอ้งด�าเนนิธรุกจิดว้ยความซือ่สัตยสุ์จรติ ความมุง่มัน่ และมจีรยิธรรมอนัด ี ซึง่คณุสมบตัทิัง้
หลายนีจ้ะน�าพาไปสู่เป้าหมายและความส�าเรจ็ทีต่ัง้ใจไว้
 2. การใหค้วามเคารพตอ่บคุคลอืน่ 
 บรษัิทฯ เป็นองคก์รทีใ่หค้วามเทา่เทยีมกนักบัทกุคนและมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นองคก์รทีใ่หเ้กยีรตแิละเคารพซึง่
กันและกัน ปราศจากพฤติกรรมการเหยียดหยามซึ่งกันและกัน ไม่มีการปรามาสด่าทอกันหรือข่มขู่กันแต่
อย่างใด พนักงานคนใดที่ได้รับการปฎิบัติที่ส่อให้เห็นถึงการข่มขู่หรือเหยียดหยามควรแจ้งผู้บังคับบัญชา
หรือฝา่ยทรพัยากรบคุคล
 3. การสือ่สารอยา่งสจุรติและเปิดเผย
 พนกังานทกุคนสามารถพูดหรอืแสดงความคดิเห็นของตน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในเรือ่งของจรยิธรรม 
บริษัทฯจะท�าการ ตรวจสอบการแจง้พฤตกิรรมทีข่ดักบัหลกัจรยิธรรมทีด่ ีและพรอ้มปกป้องพนกังานทีแ่จง้
เหตุ ด้วยความบรสุิทธิใ์จ โดยพนกังานสามารถแจง้เหตกุารณท์ีไ่มถ่กูไมค่วรตอ่ผูบ้งัคบับญัชาของตน หรอื
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและหากพนักงานไม่สะดวกใจในการแจ้งเหตุกับผู้บังคับบัญชา หรือฝ่าย 
ทรัพยาการบุคคลพนักงานสามารถน�าเรื่องขึ้นแจ้งต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยตรงได้ ทั้งนี้ 
บริษัทฯ ไดก้�าหนดมาตรการคุม้ครองผูร้อ้งเรยีน โดยผูร้อ้งเรยีนจะไดร้บัความคุม้ครองสิทธอิยา่งเทา่เทยีม
กนั โดยผูร้อ้งเรยีนสามารถเลอืกทีจ่ะไมเ่ปิดเผยขอ้มลู ของตนเองได ้โดยบรษัิทฯ จะพิจารณาใหค้วามเป็น
ธรรมและปกป้องผู้ร้องเรียน ผู้รับเรื่องร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด�าเนินการ
ตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ รวมท้ังเกบ็ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเป็นความลบัและจะเปิดเผยเทา่ทีจ่�าเป็น โดยค�านงึถงึความ
ปลอดภยัและความเสียหายของทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง
 4. แบบอยา่งจากผูน้�า
 ผูบ้รหิารทกุทา่นตอ้งเป็นแบบอยา่งและแสดงใหเ้หน็ถงึความส�าคญัของจรรยาบรรณนี ้ผูบ้รหิารควร
ส่ือสารและถา่ยทอดจรยิธรรมทีด่สู่ีพนักงาน ไมค่วรมองวา่การทีพ่นักงานแจง้เรือ่งทีข่ดัจรยิธรรมเป็นการ
คุกคามตอ่อ�านาจของตน และควรส่งเสรมิใหเ้ป็นรปูแบบของการส่ือสารในเชงิธรุกจิอกีดว้ย
 5. การปฏบิตัติามกฎหมาย
 บริษัทฯ มุ่งม่ันที่จะยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ โดยพนักงานทุกคนมีหน้าที่ป้องกัน
การกระท�าผดิกฎหมาย และรายงานการกระท�าท่ีผดิกฏหมาย และส่ิงทีส่�าคญัอย่างยิง่คอืทกุคนจะตอ้งเคารพ
ในสิทธแิละกรรมสิทธิข์องผูอ้ืน่ จะไมพ่ยายามท�าใหไ้ดม้าซึง่ขอ้มลูลบัทางการคา้ขององคก์รคูแ่ขง่ และจะไม่
ใชโ้ปรแกรมซอฟต์แวรไ์มค่ดัลอก เผยแพรห่รือดดัแปลงโปรแกรม ซอฟตแ์วรห์รอืทรัพยสิ์นทางปัญญาอืน่ๆ 
โดยไมไ่ดร้บัอนญุาต
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 6. หลกีเลีย่งความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
 ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องหลีกเลี่ยง
ความสัมพันธห์รอืการกระท�าใดๆ ทีอ่าจท�าใหภ้าวะการ
ตัดสินใจอย่างยุติธรรมลดลง และจะต้องไม่ใช้
ทรัพย์สินหรือข้อมูลของบริษัทฯ ที่ได้มาจากหน้าที่
การงานเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว โดยบริษัทฯ 
ได้ก�าหนดหลักการเพ่ือไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร 
กรรมการ เเละผู้เก่ียวข้องมุ่งเเสวงหาผลประโยชน์
ของตนเอง หรอืกลุม่บคุคล ดงันี้
 l ก�าหนดเเนวทางให้พนักงาน ผู้บริหาร 
กรรมการ เเละผู้เก่ียวข้อง ไม่ด�าเนินการใดๆ อัน
เนื่องจากผลตอบเเทนที่ไม่ควรได้รับตามปกติหรือ
ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯ
 l ก�าหนดเเนวทางใหพ้นกังาน ผู้บรหิาร กรรมการ 
เเละผู้เกีย่วขอ้ง ไมใ่หเ้ขา้มส่ีวนรว่มในการตดัสินใจ ทีเ่กีย่ว
กบัธรุกรรมทีต่นเองมผีลประโยชนเ์กีย่วขอ้ง
 l ก�าหนดเเนวทางการเก็บรักษาเเละป้องกัน
การใช้ข้อมูลภายในเเละประกาศให้ ผู้เกี่ยวข้อง 
รับทราบ
 l ก�าหนดเเนวทางให้มีการท�ารายการการ
เกีย่วขอ้งบนพ้ืนฐานของข้อมลู หลกัเกณฑท์ีเ่เทจ้ริง
สมเหตุสมผลรวมท้ังราคาที่เหมาะสมเหมือนกับท�า
รายการลกูคา้ทัว่ไป
 l ก�าหนดเเนวทางไม่ให้พนักงาน ผู้บริหาร 
กรรมการรับผลประโยชน์อื่นใดจากผู้เกี่ยวข้องใน
เรือ่งทีจ่ะตอ้งพิจารณาเเละตดัสินใจ
 l ก�าหนดใหก้รรมการไดร้บัทราบถงึรายการที่
เกี่ยวโยงกัน เเละรายการที่มีความขัดเเย้งทางผล
ประโยชน์ เเละได้พิจารณาความเหมาะสมอย่าง
รอบคอบทกุครัง้ รวมทัง้มกีารปฎบิตัติามหลกัเกณฑ์ 
ของหนว่ยงานทางการทีก่�ากบัดเูเลบรษัิทฯ ทัง้นี ้เพ่ือ
ใหเ้กดิความชดัเจนในการด�าเนนิการ ในเรือ่งทีอ่าจเกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการ ผู้บริหาร
พนกังานของบรษัิทฯ ทกุต�าแหนง่ และทกุระดับต้อง
ปฏบิตัดิว้ยความระมดัระวงัในเรือ่งดงัตอ่ไปนี้
 l พนักงานสามารถรับของขวัญที่ไม่ใช่เงิน
ตรา ซึง่เป็นไปตามแนวปฏบัิตท่ีิไมข่ดัตอ่หลักศีลธรรม
โดยทัว่ไป รวมถงึดอกไม ้กระเชา้ผลไมแ้ละของขวญั
อื่นที่มีมูลค่าต�่าเนื่องในโอกาสพิเศษของขวัญที่มี
มลูคา่ต�า่เชน่ปฏิทนิ ปากกา ถว้ยน�า้ หมวกและเส้ือยดื 

(หรอืสินคา้ส่งเสรมิการขายอืน่ๆ) ได้
 l พนักงานไม่อาจรับค่าตอบแทนหรือเงินจ�า
นวนใดๆ จากผูท้ีบ่รษัิทฯท�าหรอือาจท�าธรุกจิด้วยรวม
ไปถงึ ของก�านลั เชน่ ตัว๋เขา้ชมการแขง่ขนักฬีาหรอื
กจิกรรมบนัเทงิทีม่มีลูคา่มากกวา่ 1,000 บาท เวน้
แต่ จะได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารพนักงานที่มี
ค�าถามเกี่ยวกับเรื่องการรับของขวัญควรปรึกษาผู้
จดัการของตนหรอืฝา่ยทรพัยากรบคุคล
 7. การรายงานผลอยา่งถกูตอ้ง
 การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่างถูกต้อง
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนควรต้องตรวจสอบให้
แนใ่จว่าการเปิดเผยขอ้มลูทัง้หมดในรายงานทางการ
เงนิและเอกสารทีอ่อกสู่สาธารณชนมคีวามสมบรูณ์
ครบถว้นยตุธิรรมถกูตอ้ง ทนัตอ่เวลา และสามารถ
ส่ือสารได้อย่างถูกต้องชัดเจนโดยหน้าที่นี้บังคับใช้
กับผู้บริหารและพนักงานทุกคนไม่จ�ากัดเพียงผู้
บรหิารฝ่ายบญัช-ีการเงนิทีม่หีนา้ทีร่บัผดิชอบในการ
จัดท�ารายงานดังกล่าว ทั้งน้ี การจัดท�ารายงาน
ทางการเงินและเอกสารใดๆ จะไม่มีวัตถุประสงค์ใน
ทางธุรกิจข้อใดท่ีจะน�ามาเป็นข้ออ้างในการน�าเสนอ
ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือการดัดแปลงข้อมูลให้เป็นเท็จ 
ในกรณท่ีีลว่งรูว้า่ขอ้มลูทีน่�าส่งหรอืทีไ่ดมี้การส่ือสาร
สู่สาธารณชนใดๆ ไมเ่ป็นจรงิหรอืเป็นการท�าใหเ้กดิ
การเข้าใจผิดพนักงานควรแจ้งฝ่ายบริหารและฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลทราบการเก็บบันทึกข้อมูลของ
องค์กร ผู้บริหารและพนักงานจะต้องจัดท�าจัดเก็บ
และท�าลายบันทึกของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายแนวปฏิบัติของบริษัทฯ และข้อบังคับของ
กฎหมายบันทึกของบริษัทฯ ต้องเป็นความจริง 
ถกูตอ้งและสมบรูณ ์ รวมถงึขอ้มลูทางการเงนิของ 
บริษัทฯต้องถูกบันทึกไว้อย่างทันเวลาและถูกต้อง
ตามหลักการบัญชีของบริษัทฯ และหลักการบัญชี 
ทั่วไปและจะต้องไม่ชักจูงหรือท�าให้ฝ่ายตรวจสอบ
เข้าใจผิด และต้องไม่เเทรกเเซงงานของฝ่ายตรวจ
สอบแตอ่ยา่งใด การตดิตอ่กบัส่ือมวลชนบรษัิทฯ เป็น
องคก์รทีม่ชีือ่เสียง บางครัง้พนกังานอาจไดร้บัการ
ตดิตอ่จากผูส่ื้อขา่วหรอืส่ือมวลชน ทัง้นีเ้พ่ือใหแ้นใ่จ
วา่ขอ้มลูทีส่ื่อสารออกไปเป็นขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง บรษัิทฯ 
จงึไมอ่นุญาตใหม้กีารใหข้า่ว หรอืขอ้มลูใดๆโดยไมไ่ด้
มกีารหารอืกบัฝา่ยสารสนเทศ
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 8. ความซือ่สตัย์
 ขอ้มูลทีเ่ป็นความลบัและกรรมสิทธิข์องบรษัิทฯ 
รวมถงึขอ้มลูของพนกังาน ลกูคา้และคูค่า้ทางธรุกจิ
ของบรษัิทฯ ทีไ่มส่ามารถเปิดเผยตอ่สาธารณชนได้ 
จะต้องเก็บรักษาอย่างเป็นความลับนอกจากนี้ การ
ใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ รวมถึงเวลาการท�างาน 
วัสดุอุปกรณ์และข้อมูลต่างๆ เพ่ือกิจส่วนตัวอาจ
ท�าได้เป็นครัง้คราว ซึง่จะไดร้บัอนญุาต ตราบเทา่ที่
ส่ิงนัน้ไม่มผีลกระทบตอ่ประสิทธภิาพการท�างานหรอื
ท�าใหเ้กดิปัญหาในการท�างาน อย่างไรก็ตามพนกังาน
ทุกคนจะต้องไม่ใช้อุปกรณ์ของบริษัท เช่นเครื่อง
คอมพิวเตอร ์ เครือ่งถา่ยเอกสาร และเครือ่งแฟกซ์
เพ่ือกิจภายนอกหรือ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมทาง
ศาสนา การเมือง หรืออื่นๆ เพ่ือเป็นการปกป้อง  
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ ทัง้นี ้บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเฝ้าดูหรือตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดรวมถึง
ขอ้มลูในคอมพิวเตอร์หรืออปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส์ทีใ่ช้
โดยพนักงานของบริษัทฯได้แก่อินเทอร์เน็ตหรือ
อินทราเน็ตของบริษัทฯ ซึ่งจะไม่อนุญาตให้มีการใช้
ทรัพยากรของบริษัทฯ ในการสร้างจัดเก็บ พิมพ์ 
หรอืส่งขอ้มลูใดๆ ทีก่อ่ ใหเ้กิดความเสียหายในเชงิ
ขม่ขู ่กลา่วรา้ย ดา่ทอ ใชว้าจาหยาบคาย วาจาทีไ่ม่
เหมาะสม หรอืส่ิงใดทีถ่อืเป็นการละเมดิทางเพศ

 9. นโยบายการปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้
 บรษัิทฯ มนีโยบายทีจ่ะด�าเนนิธรุกจิเพ่ือใหเ้กดิ
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯอย่างซื่อสัตย์สุจริต  
ถกูตอ้งและมจีรยิธรรม และจะใชค้วามพยายามอยา่ง
ทีสุ่ดทีจ่ะพัฒนากจิการใหเ้จรญิเตบิโตและยัง่ยนืโดย
ยดึหลกัปฏบิตัอิยา่งเสมอภาค เทา่เทียมกนัตอ่ผูถ้อื
หุน้โดยมแีนวปฏบิตัดิงัตอ่ไปนี้
 1.  บรษัิทฯมคีวามมุง่มัน่ทีจ่ะเป็นตวัแทนทีด่ขีอง
ผู้ถือหุ้นในการด�าเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง
รอบคอบ ซือ่สัตยสุ์จรติและโปรง่ใสโดยค�านงึถงึการ
เจรญิเตบิโตของมลูคา่บรษัิทในระยะยาว
 2. ก�ากับดูแลกิจการให้เป็นไปตามหลักการ
ก�ากบัดแูลกจิการทีด่ี
 3. จะเปิดเผยผลประกอบการขอ้มลูทางการเงนิ
และรายงานอืน่ๆทีถ่กูตอ้งครบถว้นตามความเป็นจรงิ
 4. จดัใหม้รีะบบควบคมุภายในและระบบบรหิาร
ความเส่ียงทีค่รอบคลมุทกุดา้นอยา่งเหมาะสม
 5. ดูแลไม่ให้กรรมการผู้บริหารและพนักงาน
แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องให้  
ข้อมูลใดๆ ขององค์กรซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อ
สาธารณะและเปิดเผยขอ้มลูลบัขององคก์รตอ่บคุคล
ภายนอก
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รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิท เอสไอเอสบ ีจ�ากดั (มหาชน) ไดรั้บการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการ
บรษัิทประกอบดว้ยกรรมการทีเ่ป็นอสิระ 3 ทา่น ได้แก ่นายฉตัรพี ตนัตเิฉลมิ ด�ารงต�าแหนง่ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ นายประสิทธชยั กฤษณยรรยง และ นางสาวไตรทพิย ์ศิวะกฤษณก์ลุ ด�ารงต�าแหนง่ กรรมการ
ตรวจสอบ 
 ในระหวา่งปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบมกีารประชมุรวม 5 ครัง้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ทัง้ 3 ทา่นไดเ้ขา้รว่มการประชมุเพ่ือหารอืรว่มกบัฝา่ยจดัการ ผูต้รวจสอบภายในและผูต้รวจสอบบญัช ีโดย
กรรมการเขา้รว่มประชมุครบทกุครัง้

 สรปุสาระส�าคัญในการปฎบิตัหินา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบ
 1. การพิจารณาแตง่ตัง้ผูต้รวจสอบภายใน
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในใหม่ ได้แก่ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช  
โธมสัสุ ไชยยศ ทีป่รกึษา จ�ากดั ซ่ึงเป็นผูท้ีม่คีณุสมบตัทิีเ่หมาะสม โดยประเมนิจากคณุสมบตั ิความรู ้ความ
สามารถของผูท้�าหน้าทีร่บัผิดชอบงานตรวจสอบภายใน ความพรอ้มและความเพียงพอของจ�านวนบคุลากร 
ประสบการณ ์ความรูค้วามสามารถและความเป็นอสิระของทมีงาน เพ่ือท�าหนา้ทีต่รวจสอบระบบการควบคมุ
ภายในของกระบวนการท�างานแตล่ะส่วนงานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ย ตามแนวทางการประเมนิความเพียง
พอของระบบการควบคมุภายในทีว่างไว้

 2. การสอบทานประสทิธผิลของกระบวนการควบคมุภายใน
 ผูต้รวจสอบภายในไดจ้ดัท�าแผนงานการตรวจสอบประจ�าปี ซึง่สอดคลอ้งกบัทศิทางกลยทุธข์องบรษัิท
ตามระดับความเส่ียงที่เปล่ียนแปลงไป ซึ่งเป็นไปตามหลักการการประเมินความเส่ียง (risk-based  
approach) และทางคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาอนมุตัแิผนงานการตรวจสอบประจ�าปี ซึง่มาจาก
การประเมนิความเส่ียงของบรษัิททีท่างผูต้รวจสอบภายในได้น�าเสนออนัดบัของความเส่ียงจากกระบวนการ
ต่างๆ โดยแผนงานการตรวจสอบประจ�าปี 2565 มกีารครอบคลมุถงึเรือ่งกระบวนการบรหิารจดัการการ
คุ้มครองขอ้มลูส่วนบคุคล และกระบวนการควบคมุภายในระดับองคก์รเพ่ิมเตมิจากแผนงานการตรวจสอบ
ทีผ่า่นมา
 อีกทั้งคณะกรรมการได้มีการทบทวนกระบวนการตรวจสอบภายในซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการ
บรหิารงานของบรษัิท และรบัฟงัค�าชีแ้จงรายงานผลการตรวจสอบระบบการควบคมุภายในจากผูต้รวจสอบ
ภายใน โดยก�าหนดใหห้นว่ยตรวจสอบเขา้ตรวจสอบงานตามความส�าคญัของความเส่ียงทีป่ระเมนิไว ้คณะ
กรรมการตรวจสอบไดส้รปุประเดน็ส�าคญัจากการตรวจสอบแตล่ะครัง้ น�าเสนอและแนะน�าแกค่ณะกรรมการ
และผู้บริหารเก่ียวกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดี การปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบวิธีปฎิบัติ และความมี
ประสิทธิภาพทีเ่พียงพอในการประเมนิความเส่ียงและกจิกรรมป้องกนัความเส่ียงของฝา่ยตา่งๆ และองคก์ร
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 3. การสอบทานความเพียงพอและความ
เหมาะสมของระบบควบคมุภายใน
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานความ
เพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคมุภายใน 
โดยพิจารณาจากรายงานของผู้สอบบัญชี และ
รายงานของการตรวจสอบภายใน บริษัท ดีลอยท์ 
ทูช้ โธมสัสุ ไชยยศ ทีป่รกึษา จ�ากดั ประเมนิระบบ
การควบคุมภายในของบริษัท โดยใช้แนวทางของ 
COSO ทัง้  5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่คอื การควบคุม
ภายในระดับองค์กร การประเมินความเส่ียง การ
ควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการ
ส่ือสารขอ้มูล และระบบติดตาม มาเป็นพ้ืนฐานในการ
สอบทานระบบควบคมุภายใน
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าระบบ
ควบคมุภายในของบรษัิทมคีวามเพียงพอและเหมาะสม 

 4. การพิจารณาความเหมาะสมและการ
ก�าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชี
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแนะ
การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษัิท ส�านกังานอวีาย 
จ�ากดั และการก�าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ�า
ปีตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพ่ือเสนอตอ่ทีป่ระชมุผูถ้อื
หุน้พิจารณาอนมุตั ิซึง่คณะกรรมการตรวจสอบเหน็
วา่บคุคลท่ีไดร้บัการเสนอชือ่เป็นผู้สอบบัญชดีงักลา่ว 
มคีวามเหมาะสมทัง้ในดา้นความรู ้ความสามารถ และ
มีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการท�าหน้าท่ีเป็น 
ผูส้อบบญัชใีหแ้กบ่รษัิทและบรษัิทยอ่ย 

 5. การสอบทานรายงานทางการเงนิ
 คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการ
เงินรายไตรมาส และงบการเงินประจ�าปีของบริษัท 
ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณา
อนุมัติ โดยในการประชุมได้เชิญตัวแทนจากบริษัท 
ส�านกังานอวีาย จ�ากดั ซึง่เป็นบรษัิทผูส้อบบญัชขีอง
บรษัิท เขา้รว่มประชุมทกุครัง้ทีม่กีารพิจารณางบการ
เงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามถึงความ
ถกูตอ้งของงบการเงนิ การปรบัปรงุรายการบญัชี
ทีส่�าคญั ความเหมาะสมของวธิกีารทางบญัช ี การ
เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอ และความมี

อิสระของผู้สอบบัญชี เพ่ือให้มั่นใจว่าการจัดท�างบ
การเงินเป็นไปตามข้อก�าหนดของกฏหมายและ
มาตรฐานบญัชตีามหลกัการทีร่บัรองทัว่ไป
 คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่งบการ
เงนิประจ�าปี 2565 ไดแ้สดงไวอ้ยา่งถกูตอ้งตามทีค่วร
ในสาระส�าคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน 
และมกีารเปิดเผยขอ้มลูอยา่งเพียงพอ

 6. การพิจารณารายการทีอ่าจขดัแยง้ทางผล
ประโยชน์
 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการท�า
รายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ความโปรง่ใส่ และความสมเหตสุมผลทางธรุกจิ โดย
ค�านงึถงึประโยชนสู์งสุดของบรษัิทเป็นส�าคญั รวม
ถึงดูแลให้มีการเปิดเผยรายการอย่างถูกต้องและ
ครบถว้น

 โดยสรปุ คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏบิตัติาม
หน้าที่ขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบอย่าง 
ครบถว้น โดยใชค้วามรู ้ความสามารถ ความระมดัระวัง 
และมคีวามเป็นอสิระ โดยค�านงึถงึประโยชนสู์งสุดของ
บริษัทและผู้ มีส่วนได้เสียของทุกฝ่ายเป็นส�าคัญ  
คณะกรรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
บรษัิทมรีะบบการควบคมุภายในและการบรหิารจดัการ
ความเส่ียงที่เเหมาะสมและเพียงพอ และไม่พบข้อ
บกพรอ่งของระบบควบคมุภายในท่ีอาจมีผลกระทบต่อ
ธรุกจิของบรษัิทอยา่งเป็นสาระส�าคญั คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ปฎิบัติหน้าท่ีตามที่ได้รับมอบหมายด้วย
ความระมัดระวังและอย่างเต็มความสามารถ เพ่ือ
ประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย 
ทัง้ปวง

นายฉตัรพี ตนัตเิฉลมิ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การรับรองจากหน่วยงานภายนอก
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