














บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื�อ “บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด”)

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 88,142,222         46,266,048         62,096,492         29,763,135         

เงินลงทุนชั�วคราว 8 650,081,859       -                          650,081,859       -                          

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น 9 138,477,769       120,550,709       105,986,637       97,017,659         

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน 6 -                          -                          12,085,550         -                          

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 10 12,694,228         5,958,536           10,788,919         4,474,440           

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 889,396,078       172,775,293       841,039,457       131,255,234       

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกัน 11 5,109,760           4,991,401           5,109,760           4,991,401           

เงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 -                          -                          122,864,978       106,351,098       

ส่วนปรับปรุงสํานักงานและอุปกรณ์ 15 31,951,921         34,102,510         25,838,197         31,544,389         

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 16 151,558,402       162,008,314       101,328,903       109,239,816       

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา 17 21,458,099         6,025,442           21,458,099         6,025,442           

ค่าความนิยม 18 35,155,954         35,155,954         -                          -

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 25 5,549,274           3,107,594           5,420,751           2,707,727           

ภาษีเงินได้หัก ณ ที�จ่าย 9,401,476           9,557,085           8,455,845           8,535,803           

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 6,529,101           5,860,453           5,240,411           3,474,377           

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 266,713,987       260,808,753       295,716,944       272,870,053       

รวมสินทรัพย์ 1,156,110,065    433,584,046       1,136,756,401    404,125,287       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื�อ “บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด”)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี�สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 857,024              -                      857,024              -                      

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 19 45,052,917         42,550,108         41,800,379         44,536,424         

เงินทดรองจ่ายจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน 6 41,442                4,911,216           -                          -                          

ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที�ถึงกําหนดชําระ

   ภายในหนึ�งปี -                      63,066                -                      63,066                

ส่วนของเจ้าหนี�เช่าซื�อและหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน

   ที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 20 4,946,141           3,899,906           4,560,565           2,615,585           

รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า 21,069,740         21,096,787         21,069,740         21,096,787         

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 2,138,144           771,445              -                          -

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 8,412,424           7,537,533           6,363,874           6,005,529           

รวมหนี�สินหมุนเวียน 82,517,832         80,830,061         74,651,582         74,317,391         

หนี�สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี�เช่าซื�อและหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิ

   จากส่วนที�ถึงกําหนดชําระภายในหนึ�งปี 20 4,875,559           5,478,558           4,714,236           5,148,054           

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 21 14,987,490         14,319,595         14,344,875         12,320,260         

หนี�สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 25 9,285,545           10,479,925         -                          -                          

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 29,148,594         30,278,078         19,059,111         17,468,314         

รวมหนี�สิน 111,666,426       111,108,139       93,710,693         91,785,705         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื�อ “บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด”)

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

   ทุนจดทะเบียน 22

      หุ้นสามัญ 680,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท

      (2559: หุ้นสามัญ 11,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 340,000,000       110,000,000       340,000,000       110,000,000       

   ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

      หุ้นสามัญ 680,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท

      (2559: หุ้นสามัญ 11,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) 340,000,000       110,000,000       340,000,000       110,000,000       

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 649,123,839       36,950,924         649,123,839       36,950,924         

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 5,145,000           5,145,000           5,145,000           5,145,000           

ส่วนตํ�ากว่าทุนจากการเปลี�ยนแปลงสัดส่วน

   การถือหุ้นในบริษัทย่อย 12.1 (12,665,654)        -                          -                          -                          

กําไรสะสม

   จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย 23 11,543,906         -                          11,543,906         -                          

   ยังไม่ได้จัดสรร 51,613,805         169,133,487       37,167,476         160,243,658       

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น (317,792)             (241,586)             65,487                -                          

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 1,044,443,104    320,987,825       1,043,045,708    312,339,582       

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 535                     1,488,082           -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,044,443,639    322,475,907       1,043,045,708    312,339,582       

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,156,110,065    433,584,046       1,136,756,401    404,125,287       

-                      -                      -                          -                      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื�อ “บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด”)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรขาดทุน:

รายได้

รายได้จากการขายและบริการ 26 478,876,783     347,682,113     343,517,134       274,201,745         

เงินปันผลรับ -                       -                       29,136,078         17,499,650           

รายได้อื�น 3,496,602        4,265,158        15,171,349         9,866,335             

รวมรายได้ 482,373,385     351,947,271     387,824,561       301,567,730         

ค่าใช้จ่าย

ต้นทุนขายและบริการ 289,961,950     215,129,051     222,308,915       181,103,666         

ค่าใช้จ่ายในการขาย 3,449,972        2,790,952        3,427,557           2,681,510             

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 79,303,522       60,401,741       64,312,761         42,390,770           

ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 -                   1,491,120        -                     1,491,120             

รวมค่าใช้จ่าย 372,715,444     279,812,864     290,049,233       227,667,066         

กําไรก่อนส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

   ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 109,657,941     72,134,407       97,775,328         73,900,664           

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 -                   7,254,656        -                         -                           

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 109,657,941     79,389,063       97,775,328         73,900,664           

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (803,953)          (4,192,927)       (717,619)            (3,995,476)           

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 108,853,988     75,196,136       97,057,709         69,905,188           

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 25 (11,408,251)     (3,720,765)       (6,179,580)         (1,562,422)           

กําไรสําหรับปี 97,445,737       71,475,371       90,878,129         68,342,766           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื�อ “บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด”)

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น:

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ที�เป็นเงินตราต่างประเทศ (141,693)          (415,421)          -                         -

ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลักทรัพย์เผื�อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 8 65,487             -                   65,487               -

รายการที�จะถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง (76,206)            (415,421)          65,487               -                           

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกําไรจากการประมาณการ

   ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 21 1,439,646        -                       89,595               -                           

รายการที�จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกําไร

   หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,439,646        -                       89,595               -                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี 1,363,440        (415,421)          155,082             -                           

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 98,809,177       71,059,950       91,033,211         68,342,766           

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 95,084,605       71,474,999       90,878,129         68,342,766           

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 2,361,132        372                  

97,445,737       71,475,371       

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 96,465,807       71,051,442       91,033,211         68,342,766           

ส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 2,343,370        8,508               

98,809,177       71,059,950       

กําไรต่อหุ้น 27 (ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

   กําไรส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.27                 0.58                 0.26                   0.55                     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื�อ “บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด”)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)  

ส่วนของผู้มี

ส่วนตํ�ากว่าทุน ผลต่างจาก ส่วนเกินทุน ส่วนได้เสียที�

จากการเปลี�ยนแปลง การแปลงค่า จากการวัด รวม รวม ไม่มีอํานาจ

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทุนจากการจ่าย สัดส่วนการถือหุ้น จัดสรรแล้ว - งบการเงินที�เป็น มูลค่าเงินลงทุนใน องค์ประกอบอื�น ส่วนของผู้ถือหุ้น ควบคุม รวม

หมายเหตุ ที�ออกและชําระแล้ว หุ้นสามัญ โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ ในบริษัทย่อย  สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร เงินตราต่างประเทศ หลักทรัพย์เผื�อขาย ของส่วนของผู้ถือหุ้น ของบริษัทฯ ของบริษัทย่อย ส่วนของผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2559 60,096,660              36,950,924              5,145,000                -                               -                               97,658,488              181,971                          -                                      181,971                   200,033,043            -                               200,033,043            

กําไรสําหรับปี -                               -                               -                               -                               -                               71,474,999              -                                      -                                      -                               71,474,999              372                          71,475,371              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                               -                               -                               -                               -                               -                               (423,557)                        -                                      (423,557)                  (423,557)                  8,136                       (415,421)                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                               -                               -                               -                               -                               71,474,999              (423,557)                        -                                      (423,557)                  71,051,442              8,508                       71,059,950              

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม

   ของบริษัทย่อยเพิ�มขึ�นจากการลงทุนในบริษัทย่อย -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                                      -                                      -                               -                               1,479,924                1,479,924                

เงินปันผลจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที� -                                      

   ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                                      -                                      -                               -                               (350)                         (350)                         

ออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน 22 49,903,340              -                               -                               -                               -                               -                               -                                      -                                      -                               49,903,340              -                               49,903,340              

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 110,000,000            36,950,924              5,145,000                -                               -                               169,133,487            (241,586)                        -                                      (241,586)                  320,987,825            1,488,082                322,475,907            

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 110,000,000            36,950,924              5,145,000                -                               -                               169,133,487            (241,586)                        -                                      (241,586)                  320,987,825            1,488,082                322,475,907            

กําไรสําหรับปี -                               -                               -                               -                               -                               95,084,605              -                                      -                                      -                               95,084,605              2,361,132                97,445,737              

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                               -                               -                               -                               -                               1,439,619                (123,904)                        65,487                            (58,417)                    1,381,202                (17,762)                    1,363,440                

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                               -                               -                               -                               -                               96,524,224              (123,904)                        65,487                            (58,417)                    96,465,807              2,343,370                98,809,177              

ออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน 22 230,000,000            612,172,915            -                               -                               -                               -                               -                                      -                                      -                               842,172,915            842,172,915            

ส่วนตํ�ากว่าทุนจากการเปลี�ยนแปลง

   สัดส่วนการถือหุ้น 12.1 -                               -                               -                               (12,665,654)            -                               -                               (17,789)                          -                                      (17,789)                    (12,683,443)            (3,830,437)               (16,513,880)            

เงินปันผลจ่าย 30 -                               -                               -                               -                               -                               (202,500,000)          -                                      -                                      -                               (202,500,000)          -                               (202,500,000)          

เงินปันผลจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที�

   ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                                      -                                      -                               -                               (480)                         (480)                         

โอนกําไรสะสมส่วนที�ยังไม่ได้จัดสรร -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                                      -                                      -                               -                               -                               -                               

   เป็นสํารองตามกฎหมาย 23 -                               -                               -                               -                               11,543,906              (11,543,906)            -                                      -                                      -                               -                               -                               -                               

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 340,000,000            649,123,839            5,145,000                (12,665,654)            11,543,906              51,613,805              (383,279)                        65,487                            (317,792)                  1,044,443,104         535                          1,044,443,639         

-                               -                               -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

กําไรสะสม

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น



บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื�อ “บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด”)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ส่วนเกินทุน

จากการวัด รวม รวม

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทุนจากการจ่าย จัดสรรแล้ว - มูลค่าเงินลงทุนใน องค์ประกอบอื�น ส่วนของ

หมายเหตุ ที�ออกและชําระแล้ว หุ้นสามัญ โดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จัดสรร หลักทรัพย์เผื�อขาย ของส่วนของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2559 60,096,660             36,950,924             5,145,000               -                              91,900,892             -                              -                              194,093,476           

กําไรสําหรับปี -                              -                              -                              -                              68,342,766             -                              -                              68,342,766             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                              -                              -                              -                              68,342,766             -                              -                              68,342,766             

ออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน 22 49,903,340             -                              -                              -                              -                              -                              -                              49,903,340             

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2559 110,000,000           36,950,924             5,145,000               -                              160,243,658           -                              -                              312,339,582           

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 1 มกราคม 2560 110,000,000           36,950,924             5,145,000               -                              160,243,658           -                              -                              312,339,582           

กําไรสําหรับปี -                              -                              -                              -                              90,878,129             -                              -                              90,878,129             

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี -                              -                              -                              -                              89,595                    65,487                    65,487                    155,082                  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี -                              -                              -                              -                              90,967,724             65,487                    65,487                    91,033,211             

ออกหุ้นสามัญเพิ�มทุน 22 230,000,000           612,172,915           -                              -                              -                              -                              -                              842,172,915           

เงินปันผลจ่าย 30 -                              -                              -                              -                              (202,500,000)          -                              -                              (202,500,000)          

โอนกําไรสะสมส่วนที�ยังไม่ได้จัดสรร

เป็นสํารองตามกฎหมาย 23 -                              -                              -                              11,543,906             (11,543,906)            -                              -                              -                              

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 31 ธันวาคม 2560 340,000,000           649,123,839           5,145,000               11,543,906             37,167,476             65,487                    65,487                    1,043,045,708        

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กําไรสะสม

องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น



บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื�อ “บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด”)

งบกระแสเงินสด

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษี 108,853,988      75,196,136        97,057,709         69,905,188           

รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมดําเนินงาน

   ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 45,769,872        26,847,069        35,934,459         18,666,827           

   กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์ (1,378,356)         (321,621)           (817,540)            (321,651)              

   ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์ 101,266             -                        101,266             -                           

   ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 4,363,984          - 4,363,984           -

   หนี�สูญ -                        1,334,511          -                         1,334,511             

   ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม -                        1,491,120          -                         1,491,120             

   ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 13 -                        (7,254,656)        -                         -

   สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 2,315,694          2,167,578          2,028,125           1,897,934             

   ขาดทุน (กําไร) จากอัตราแลกเปลี�ยนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริง 259,497             (634,831)           203,197             (634,831)              

   เงินปันผลรับ -                        - (29,136,078)       (17,499,650)         

   ค่าใช้จ่ายดอกเบี�ย 803,953             4,192,927          717,619             3,995,476             

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์

   และหนี�สินดําเนินงาน 161,089,898      103,018,233      110,452,741       78,834,924           

สินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

   ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�อื�น (27,687,099)       (21,249,454)      (13,592,459)       (32,757,210)         

   สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (4,748,034)         (2,325,874)        (4,326,820)         (841,781)              

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น (668,648)            508,599             (1,766,034)         (88,542)                

หนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง)

   เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�อื�น 8,089,609          (4,844,146)        2,807,480           6,381,452             

   รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า (27,047)              9,935,528          (27,047)              9,935,528             

   หนี�สินหมุนเวียนอื�น 874,891             2,888,062          358,344             1,356,058             

เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 136,923,570      87,930,948        93,906,205         62,820,429           

   จ่ายดอกเบี�ย (803,953)            (4,683,482)        (717,619)            (4,486,031)           

   จ่ายภาษีเงินได้ (11,429,175)       (5,351,529)        (6,382,304)         (1,181,924)           

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 124,690,442      77,895,937        86,806,282         57,152,474           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

(เดิมชื�อ “บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด”)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ�นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2560

(หน่วย: บาท)

งบการเงินรวม

หมายเหตุ 2560 2559 2560 2559

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารที�มีภาระคํ�าประกันเพิ�มขึ�น (118,359)            (2,921,525)        (118,359)            (3,734,166)           

เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั�วคราว (650,000,000)     -                        (650,000,000)     -                           

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกัน -                        -                        (12,029,250)       -                           

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อส่วนปรับปรุงสํานักงานและอุปกรณ์ (21,214,256)       (11,531,913)      (14,712,457)       (10,867,363)         

เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 2,035,238          327,103             934,579             327,103               

เงินสดจ่ายในการพัฒนา/ซื�อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ (27,994,160)       (19,652,238)      (23,104,100)       (19,248,777)         

เงินปันผลจ่ายผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย (480)                  (350)                  -                         -

เงินปันผลรับ 5,136,558          - 29,136,078         17,499,650           

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อเงินลงทุนในบริษัทย่อย 12 (16,513,880)       (86,194,984)      (16,513,880)       (102,897,942)       

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (708,669,339)     (119,973,907)    (686,407,389)     (118,921,495)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 857,024             -                        857,024             -                           

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั�นจากกิจการที�เกี�ยวข้องกัน -                        (107,926,805)    -                         (107,926,805)       

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั�นจากกรรมการของบริษัทย่อย -                        (2,000,000)        -                         -                           

ชําระคืนเงินทดรองจ่ายจากกรรมการ (4,869,774)         -                        -                         -                           

ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (63,066)              (260,241)           (63,066)              (260,241)              

เงินสดจ่ายเจ้าหนี�เช่าซื�อและหนี�สินตามสัญญาเช่าการเงิน (5,143,564)         (2,728,894)        (4,075,638)         (1,540,756)           

เงินปันผลจ่าย (202,500,000)     -                        (202,500,000)     -                           

เงินสดรับจากการเพิ�มทุน 860,000,000      49,903,340        860,000,000       49,903,340           

เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายทางตรงในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ�มทุน (22,283,856)       -                        (22,283,856)       -                           

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 625,996,764      (63,012,600)      631,934,464       (59,824,462)         

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (141,693)            -                        -                     -                           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) สุทธิ 41,876,174        (105,090,570)    32,333,357         (121,593,483)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 46,266,048        151,356,618      29,763,135         151,356,618         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี 88,142,222        46,266,048        62,096,492         29,763,135           

-                        -                        -                         -                           

ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ�มเติม

รายการที�ไม่ใช่เงินสด

   ซื�ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาสัญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าการเงิน -                        7,667,400          -                         7,282,400             

   ซื�ออุปกรณ์โดยที�ยังไม่ได้จ่ายชําระ -                        5,586,800          -                         5,586,800             

   เจ้าหนี�ค่าหุ้น - กิจการที�เกี�ยวข้องกัน -                        -                        -                         3,453,156             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินนี�

งบการเงินเฉพาะกิจการ



1 

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
(เดิมช่ือ “บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั”) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2560 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั ฮิวแมนิก้า จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
ธุรกิจหลักของบริษทัฯคือการให้บริการรับช่วงในการจดัท าข้อมูลพนักงานและเงินเดือน จ าหน่ายและ
ให้บริการติดตั้ งระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ งจ  าหน่ายและให้บริการติดตั้ งซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ระบบบริหารทรัพยากรส าหรับองค์กร ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ีเลขท่ี 92/25 
อาคารสาธรธานี 2 ชั้นท่ี 11 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 เม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัแปรสภาพจากบริษทัจ ากดั
เป็นบริษทัมหาชนจ ากดั ตามกฎหมายว่าด้วยบริษทัมหาชนจ ากดั โดยบริษทัฯจดทะเบียนการแปรสภาพ
บริษทัและเปล่ียนช่ือจากเดิม “บริษทั ฮิวแมนิก้า จ  ากดั” เป็น “บริษทั ฮิวแมนิกา้ จ  ากดั (มหาชน)” กบั
กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2560 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสามญัของบริษทัฯเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมท าการซ้ือ
ขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยตั้งแต่วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี      
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 11 
ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย  งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการบญัชี 
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2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ฮิวแมนิกา้ จ  ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ี
เรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2560 2559 
   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษัทย่อยทีถ่อืหุ้นโดยบริษัทฯโดยตรง 
บริษทั โปรเฟสชัน่แนล     
เอา้ทซ์อสซ่ิง โซลูชัน่ส์ จ ากดั 

ใหบ้ริการรับช่วงในการจดัท า
เงินเดือน 

ประเทศไทย 100 100 

บริษทั ส านกังานท่ีปรึกษาทาง
ธุรกิจและการบญัชี จ ากดั 

ใหบ้ริการรับช่วงดา้นบญัชีและ
การเงิน 

ประเทศไทย 100 100 

Humanica Asia Pte. Ltd. ใหบ้ริการรับช่วงในการจดัท า
เงินเดือนและใหค้ าปรึกษา
ดา้นระบบงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

สิงคโปร์ 100 70 

บริษัทย่อยทีบ่ริษัทฯลงทุนโดยถอืหุ้นผ่าน Humanica Asia Pte. Ltd. 
Humanica SDN. BHD. ใหบ้ริการรับช่วงในการจดัท า

เงินเดือนและใหค้ าปรึกษา
ดา้นระบบงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

มาเลเซีย 100 - 

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บหรือมี
ส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใช้อ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ 

ค) บริษทัฯน างบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมีอ านาจใน
การควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ 
“ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

ฉ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออกจากงบ
การเงินรวมน้ีแลว้  

2.3 บริษทัฯจดัท างบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามวธีิราคาทุน 
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3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2560 มาถือปฏิบติั มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความ
และการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหวา่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผย
ขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ  

4.1 การรับรู้รายได้ 

รายได้จากการขาย 

 รายได้จากการขายรับรู้เม่ือบริษทัฯได้โอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัส าคญัของความเป็นเจา้ของ
ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบก ากบัภาษีโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม หลงัจาก
หกัส่วนลดแลว้  
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 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน 

 รายไดค้่าบริการติดตั้งซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์และรายไดค้่าบริการตามสัญญาพฒันาระบบพร้อมติดตั้งรับรู้
เม่ือได้ให้บริการแล้วโดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงานจากการประเมินของผูค้วบคุมโครงการของ
บริษทัฯ รายไดค้่าบริการติดตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และรายได้ค่าบริการตามสัญญาพฒันาระบบพร้อม
ติดตั้งท่ีไดใ้หบ้ริการแลว้เสร็จแต่ยงัไม่ไดเ้รียกช าระเแสดงไวเ้ป็น “รายไดค้่าบริการคา้งรับ” ในงบแสดงฐานะ
การเงิน และเงินท่ีเรียกเก็บตามงวดช าระตามสัญญาท่ียงัมิไดส่้งมอบบริการแก่ลูกคา้จนเสร็จส้ินแสดงไวเ้ป็น 
"รายไดค้่าบริการรับล่วงหนา้" ในงบแสดงฐานะการเงิน ในกรณีท่ีมีผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจะบนัทึก
เป็นค่าใช้จ่ายทนัที เม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่ท่ีตน้ทุนการบริการทั้งส้ินจะสูงกว่ารายได้ค่าบริการ
ทั้งส้ิน 

 รายไดจ้ากการบริการดูแลระบบรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาท่ีใหบ้ริการตามสัญญาตามวธีิเส้นตรง 

 รายไดต้ามสัญญาบริการอ่ืนรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้เสร็จ 

  ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

  เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล   

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมี                        
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มีขอ้จ ากดั                   
ในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญส าหรับผล
ขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์
การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี  

4.4 การรับรู้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกเงินท่ีลูกคา้วางไวก้บับริษทัฯและบริษทัย่อยเพื่อใช้ในการจ่ายเงินเดือนและ
ค่าใช้จ่ายต่างๆแทนลูกคา้ในบญัชีเงินฝากธนาคารและบญัชีเงินรับจากลูกคา้เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินของ
บริษทัฯและบริษทัย่อยเพื่อการควบคุมภายในของบริษทัฯและบริษทัย่อย และ ณ วนัท่ีในงบแสดงฐานะ
การเงิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดต้ดัรายการดงักล่าวออกทั้งดา้นสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน โดยจะแสดงเฉพาะ
สินทรัพยท่ี์เป็นของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเท่านั้น  
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4.5 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือ
ไดจ้  าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ข) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคาทุน
สุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)   

ค) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

ง) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวธีิราคาทุน  

 มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัท าการ
สุดทา้ยของปี 

 บริษทัฯใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน จะถูก
บนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน   

4.6 ส่วนปรับปรุงส านักงานและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ส่วนปรับปรุงส านกังานและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

 ค่าเส่ือมราคาของส่วนปรับปรุงส านกังานและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตาม
อายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

  ส่วนปรับปรุงส านกังาน - 3 และ 5 ปี 
  อุปกรณ์ส านกังาน - 5  ปี 
  คอมพิวเตอร์ - 3  ปี 
  ยานพาหนะ - 5  ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการส่วนปรับปรุงส านกังานและอุปกรณ์ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือ
คาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการผลก าไรหรือ
ขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพย ์ จะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการ
สินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี  
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4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการรวมธุรกิจตามมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยน์ั้น ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการอ่ืน บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยจะบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยน์ั้นตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

ราคาทุนของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาข้ึนภายใน ประกอบด้วย เงินเดือน ผลประโยชน์อ่ืนของ
พนักงาน และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงในการพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ไดต้ามประสงค ์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ  ากดัโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้
บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการตดัจ าหน่ายและวิธีการตดัจ าหน่ายของ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุน  

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารใหป้ระโยชน์จ ากดัมีดงัน้ี 

  ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ท่ีใชใ้นการด าเนินงาน -  3 และ 5 ปี 
  ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาข้ึนภายใน  - 10  ปี 
  ช่ือทางการคา้  - 15  ปี 
  ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้  - 7  ปี 

4.8 ค่าความนิยม  

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกวา่มูลค่า
ยติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกวา่ตน้ทุนการรวมธุรกิจ 
บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

 บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่าความ
นิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวมกิจการ
ใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) ท่ีคาดวา่จะไดรั้บ
ประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของ
สินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุน
จากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้น
อนาคต  
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4.9 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ยหมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯ
และบริษทัย่อย หรือถูกบริษทัฯและบริษทัย่อยควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใต้
การควบคุมเดียวกนักบับริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิออกเสียง
โดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงท าให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯและบริษทัย่อย ผูบ้ริหารส าคญั 
กรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย  

4.10 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไดโ้อนไปให้กบัผู ้
เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์
เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแลว้แต่มูลค่าใดจะต ่ากวา่ ภาระผกูพนัตาม
สัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของก าไร
หรือขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการ
ใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า หรืออายขุองสัญญาเช่า แลว้แต่ระยะเวลาใดจะต ่ากวา่  

 สัญญาเช่าอาคารและอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไป
ให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วน
ของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.11 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงินท่ีใชใ้น
การด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ สินทรัพย์
และหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ 
วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 ก าไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 
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4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะท าการประเมินการด้อยค่าของส่วนปรับปรุง
ส านกังานและอุปกรณ์หรือสินทรัพยท่ี์ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพย์
ดงักล่าวอาจด้อยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์มีมูลค่าต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้ งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

4.13 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิด
รายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังาน
จ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ารองเล้ียงชีพได้
แยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน 
ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานส าหรับ
พนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิด
ลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ท าการประเมิน
ภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงั
ออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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4.14 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ใน
อดีตได้เกิดข้ึนแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผกูพนั
นั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ   

4.15 การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์  

 การท่ีบริษทัฯให้สิทธิซ้ือตราสารทุนของบริษทัฯกับพนักงานหรือบุคคลต่าง ๆ ถือเป็นรายการจ่ายโดย                                                     
ใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ หากไม่ปรากฏว่าการให้สิทธิซ้ือตราสารทุนดังกล่าวมีว ัตถุประสงค์เป็นอย่างอ่ืน
นอกเหนือจากการช าระค่าสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบใหแ้ก่บริษทัฯ 

 บริษทัฯจะบนัทึกผลต่างของมูลค่ายติุธรรมท่ีสูงกวา่ราคาซ้ือของตราสารทุน ณ วนัท่ีให้สิทธิ เป็นค่าใชจ่้ายใน
ก าไรหรือขาดทุนและส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.16 ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 
โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตามบญัชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น 
โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ 
แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทาง
ภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะมีก าไรทางภาษีใน
อนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วน
มาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึน
เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้  
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4.17 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อโอนหน้ีสิน
ให้ผูอ่ื้นโดยรายการดังกล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย (ผูร่้วมในตลาด)                               
ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องในการวดัมูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่
สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่ายุติธรรม
โดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละสถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบการเงิน
แบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการระหว่าง
ล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีมีการวดั
มูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบ
ต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจ
แตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ีส าคญัมีดงัน้ี  

 การประมาณการรายได้ค่าบริการติดตั้งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และรายได้ตามสัญญาพัฒนาระบบพร้อม
ติดตั้ง 

 บริษทัฯรับรู้รายไดจ้ากค่าบริการติดตั้งซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์และรายไดต้ามสัญญาพฒันาระบบพร้อมติดตั้ง
โดยอ้างอิงกบัขั้นความส าเร็จของงาน เม่ือกิจการสามารถประมาณผลของงานได้อย่างน่าเช่ือถือ ในการ
ประเมินขั้นความส าเร็จของงาน ฝ่ายบริหารใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีมีในสภาวะปัจจุบนั
และประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจโดยอิงขอ้มูลจากผูค้วบคุมโครงการในการประมาณการส่วนของ
งานท่ีแลว้เสร็จ 
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 ส่วนปรับปรุงส านักงานและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคาและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของส่วนปรับปรุงส านกังานและอุปกรณ์และค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของส่วน
ปรับปรุงส านกังานและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า
คงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของส่วนปรับปรุงส านกังานและอุปกรณ์และสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนหากมีขอ้บ่งช้ีและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่า
ตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น  

 ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการ
ด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจาก
สินทรัพย์ หรือหน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดท่ีเหมาะสมในการ
ค านวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ  

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์  

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประมาณข้ึนตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือน
ในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจ
ดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดค้่าบริการ - - 4,263 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 12,407 5,700 ราคาตามสญัญา 
เงินปันผลรับ - - 24,000 17,500 อตัราท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ - - 6 - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.8 ต่อปี 
ค่าบริการจ่าย - - 1,958 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าพฒันาซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ - - 2,935 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2560 2559 2560 2559  
รายการธุรกจิกบับริษัทร่วม      
รายไดค้่าบริการ - 9,752 - 9,752 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
รายไดค้่าบริการ 1,754 1,366 1,754 1,366 ราคาตลาด 
ค่าเช่าจ่าย  46 138 46 138 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียจ่าย - 3,890 - 3,890 อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 5.5 และ 

MLR ต่อปี 
รายการธุรกจิกบักรรมการบริษัทฯ      
ขายสินทรัพยถ์าวร 1,615 - 935 - ราคาตลาด 
ซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 16,514 - 16,514 - ราคาตามสญัญา 
ขายเงินลงทุน - 30 - 30 ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ลูกหนีก้ารค้า - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 546 - 546 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 546 - 546 

     
ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 10,043 6,137 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 10,043 6,137 

     
รายได้ค่าบริการค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 882 - 
รวมรายไดค้่าบริการคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 882 - 

     
ดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)     
บริษทัยอ่ย - - 6 - 
รวมดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 6 - 

     
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 6.1)     
บริษทัยอ่ย - - 12,086 - 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 12,086 - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 19)     
บริษทัยอ่ย - - 5,511 - 
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการ) - 749 - 749 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - 749 5,511 749 

     
เจ้าหนีค่้าหุ้น - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 19)     
บริษทัยอ่ย - - - 3,453 

รวมเจา้หน้ีค่าหุน้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - - 3,453 

     
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 19)     
บริษทัยอ่ย - - 70 - 
รวมค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 70 - 

     
เงนิทดรองจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการ) 41 4,911 - - 
รวมเงินทดรองจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  41 4,911 - - 

6.1 เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาใหกู้ย้มืเงินระยะสั้นแก่ Humanica Asia Pte. Ltd. (บริษทัยอ่ย) 
จ านวน 500,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่าประมาณ 12 ลา้นบาท เงินให้กูย้ืมน้ีมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.8 
ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั และมีเง่ือนไขการช าระคืนเม่ือทวงถาม 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

เงินใหกู้ย้มื ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

1 มกราคม 
2560 

เพ่ิมข้ึน 
ระหวา่งปี 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ก าไร 
จากอตัรา
แลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

31 ธนัวาคม 
2560 

Humanica Asia Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย - 12,029 - 57 12,086 

รวม  - 12,029 - 57 12,086 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 23.4 23.8 17.1 17.8 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2.3 2.9 2.2 2.3 

รวม 25.7 26.7 19.3 20.1 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงินสด 626 246 576 196 
เงินฝากธนาคาร 140,043 59,852 85,998 29,567 
หัก: เงินฝากในนามบริษทัฯและบริษทัย่อย

เพื่อลูกคา้ (52,527) (13,832) (24,478) - 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 88,142 46,266 62,096 29,763 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เงินฝากออมทรัพยมี์อตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.10 ถึง 1.00 ต่อปี (2559: ร้อยละ 
0.10 ถึง 0.37 ต่อปี) 

8. เงินลงทุนช่ัวคราว 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - ราคาทุน 650,000 

บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 82 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - มูลค่ายติุธรรม 650,082 
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ - 63 - 63 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  - 483 - 483 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 546 - 546 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 50,948 46,546 37,496 39,272 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  36,407 21,841 29,506 17,279 
 3 - 6 เดือน 8,300 1,212 7,864 1,178 
 6 - 12 เดือน 3,871 2,006 3,053 1,974 
 มากกวา่ 12 เดือน 3,625 1,470 3,592 1,470 
รวม 103,151 73,075 81,511 61,173 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (5,582) (1,218) (5,582) (1,218) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั, สุทธิ 97,569 71,857 75,929 59,955 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 97,569 72,403 75,929 60,501 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 10,043 6,137 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,826 18,741 192 1,010 
รายไดค้่าบริการคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 882 - 
รายไดค้่าบริการคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 33,083 29,407 18,935 29,370 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 6 - 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 40,909 48,148 30,058 36,517 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 138,478 120,551 105,987 97,018 

 ในระหวา่งปี 2559 บริษทัฯตดัลูกหน้ีออกจากบญัชีเป็นหน้ีสูญไปเป็นจ านวนประมาณ 7.9 ลา้นบาท   

 ลูกหน้ีอ่ืน-กิจการท่ีเก่ียวข้องกันรวมลูกหน้ีภายใต้ Separation agreement ตามท่ีได้กล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 31.1 
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10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าบริการ 2,257 2,670 2,257 2,670 
เงินมดัจ า 3,525 - 2,590 - 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 1,972 - 1,972 - 
อ่ืน ๆ 4,940 3,289 3,970 1,804 

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 12,694 5,959 10,789 4,474 

11. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือน้ี คือ เงินฝากประจ าซ่ึงบริษทัฯไดใ้ชว้างเป็นหลกัทรัพยเ์พื่อค ้าประกนัหนงัสือค ้าประกนัท่ีออก
โดยธนาคาร 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลรับ 
ระหวา่งปี 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทัย่อยที่ถือหุ้นโดยบริษทัฯโดยตรง         
บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เอา้ทซ์อสซ่ิง 

โซลูชัน่ส์ จ  ากดั 
10 ลา้นบาท 10 ลา้นบาท 100 100 72,899 72,899 16,000 17,500 

บริษทั ส านกังานท่ีปรึกษาทางธุรกิจและ                           
การบญัชี จ  ากดั 

1 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท 100 100 29,999 29,999 8,000 - 

Humanica Asia Pte. Ltd. 0.20 ลา้น
เหรียญ
สิงคโปร์ 

0.20 ลา้น
เหรียญ
สิงคโปร์ 

100 70 19,967 3,453 - - 

บริษทัย่อยที่ถือหุ้นโดย Humanica Asia Pte. Ltd. 

Humanica SDN. BHD. 0.5 ลา้น 
ริงกิต 

- 100 - - - - - 

รวม     122,865 106,351 24,000 17,500 
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12.1 เงินลงทุนใน Humanica Asia Pte. Ltd. 

 เม่ือวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 บริษทัฯลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั Humanica Asia Pte. Ltd.                      
ซ่ึงจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัในประเทศสิงคโปร์ เพื่อด าเนินธุรกิจให้บริการรับช่วงในการจดัท าขอ้มูลพนกังาน
และเงินเดือน และใหค้  าปรึกษาดา้นโปรแกรมซอฟตแ์วร์ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษทัฯลงทุนใน
หุ้นสามญัของบริษทัดงักล่าวจ านวน 140,000 หุ้น ในราคาตามมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์ รวม
เป็นเงิน 140,000 เหรียญสิงคโปร์ (เทียบเท่าประมาณ 3.5 ล้านบาท) ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนการลงทุนในบริษทั
ดงักล่าวร้อยละ 70 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติอนุมติัการลงทุนเพิ่มเติมใน 
Humanica Asia Pte. Ltd. ซ่ึงในเดือนกนัยายน 2560 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นจากผูถื้อหุ้นเดิม   
ซ่ึงเป็นกรรมการของบริษทัย่อย โดยการซ้ือหุ้นจ านวน 60,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 เหรียญสิงคโปร์                                      
ในราคาหุ้นละ 11.37 เหรียญสิงคโปร์ รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 0.7 ล้านเหรียญสิงคโปร์ (เทียบเท่า
ประมาณ 16.5 ลา้นบาท) ซ่ึงท าให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯในบริษทัยอ่ยดงักล่าวเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 70 
เป็นร้อยละ 100 บริษทัฯไดบ้นัทึกผลต่างระหวา่งราคาตน้ทุนในการซ้ือท่ีสูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 
13 ล้านบาท ในส่วนของผู ้ถือหุ้นภายใต้หัวข้อ “ส่วนต ่ ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนการ                                                                                                                                                      
ถือหุน้ในบริษทัยอ่ย” ในงบการเงินรวม  

12.2 เงินลงทุนใน Humanica SDN. BHD. 

 เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติอนุมติัให้ตั้ งบริษทัย่อยในประเทศ
มาเลเซีย โดยให้ Humanica Asia Pte. Ltd. บริษทัยอ่ยของบริษทัฯเป็นผูล้งทุนและบริหารงาน ต่อมาเม่ือวนัท่ี 
28 สิงหาคม 2560 Humanica Asia Pte. Ltd. ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทั Humanica SDN. BHD. ในประเทศ
มาเลเซีย โดยมีทุนจดทะเบียน 2 ริงกิต (เทียบเท่าประมาณ 16 บาท) (จ านวน 2 หุ้น ในราคาตามมูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 1 ริงกิต) เพื่อด าเนินธุรกิจใหบ้ริการรับช่วงในการจดัท าขอ้มูลพนกังานและเงินเดือน และให้ค  าปรึกษา
ดา้นโปรแกรมซอฟตแ์วร์ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล Humanica Asia Pte. Ltd. ลงทุนในหุ้นสามญัของ
บริษทัดงักล่าวในอตัราร้อยละ 100  

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2560 Humanica SDN. BHD. ไดมี้การเพิ่มทุนและเรียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน
จ านวน 499,998 หุน้ ในราคาตามมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 ริงกิต รวมเป็นเงิน 0.5 ลา้นริงกิต (เทียบเท่าประมาณ 
4.0 ลา้นบาท) ซ่ึง Humanica Asia Pte. Ltd. ไดช้ าระค่าหุน้ดงักล่าวแลว้ทั้งจ  านวนเม่ือวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2560  
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12.3 การซ้ือบริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 2559 

 เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯได้มีมติอนุมติัการเขา้ซ้ือหุ้นของบริษทั    
โปรเฟสชัน่แนล เอา้ทซ์อสซ่ิง โซลูชัน่ส์ จ  ากดั และบริษทั ส านกังานท่ีปรึกษาทางธุรกิจและการบญัชี จ  ากดั 
บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาการซ้ือขายหุ้นดงักล่าวกบับริษทัแห่งหน่ึง (ผูข้าย) ในเดือนธนัวาคม 2558 และ
มกราคม 2559 โดยมูลค่ารวมของการซ้ือหุ้นดงักล่าวประมาณ 103 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขภายใตส้ัญญาการซ้ือขายหุน้ โดยรายละเอียดของการซ้ือหุน้ดงักล่าวสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

ก) ซ้ือหุ้นจ านวน 100,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 729 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ินประมาณ 73 ลา้นบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแล้วของบริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซ่ิง 
โซลูชัน่ส์ จ  ากดั 

ข) ซ้ือหุ้นจ านวน 100,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 300 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งส้ินประมาณ 30 ลา้นบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ของหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ของบริษทั ส านกังานท่ีปรึกษาทางธุรกิจและ
การบญัชี จ  ากดั  

เม่ือวนัท่ี 18 มกราคม 2559 บริษทัฯไดด้ าเนินการเขา้ซ้ือหุ้นของทั้งสองบริษทัดงักล่าวขา้งตน้เป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว ดงันั้น บริษทัฯจึงถือว่าบริษทั โปรเฟสชั่นแนล เอา้ท์ซอสซ่ิง โซลูชัน่ส์ จ  ากดั และ บริษทั ส านักงาน     
ท่ีปรึกษาทางธุรกิจและการบญัชี จ  ากดั เป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯตั้งแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2559 เป็นตน้ไป
โดยมีรายละเอียดการซ้ือกิจการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

บริษทั        โปร
เฟสชัน่แนล เอา้ท์
ซอสซ่ิง โซลูชัน่ส์ 

จ ากดั 

บริษทั ส านกังาน           
ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ
และการบญัชี 

จ ากดั รวม 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดรั้บ 53,220 14,522 67,742 

ค่าความนิยม (หมายเหตุ 18) 19,679 15,477 35,156 
ตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 72,899 29,999 102,898 

หกั: เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษทัยอ่ยท่ีซ้ือ (16,170) (533) (16,703) 
เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - สุทธิจากเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดท่ีไดรั้บ 56,729 29,466 86,195 
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มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท่ี์ระบุไดแ้ละหน้ีสินท่ีไดรั้บมา ณ วนัท่ีซ้ือกิจการ (18 มกราคม 2559) ของบริษทั 
โปรเฟสชัน่แนล เอา้ท์ซอสซ่ิง โซลูชัน่ส์ จ  ากดั และบริษทั ส านกังานท่ีปรึกษาทางธุรกิจและการบญัชี จ  ากดั                            
มีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 บริษทั โปรเฟสชัน่

แนล เอา้ทซ์อสซ่ิง      
โซลูชัน่ส์ จ ากดั 

บริษทั ส านกังาน           
ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ             
และการบญัชี จ ากดั รวม 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   16,170 533 16,703 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  7,696 9,614 17,310 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - 813 813 
ส่วนปรับปรุงส านกังานและอุปกรณ์ 2,059 994 3,053 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 46,456 12,545 59,001 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 236 110 346 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 685 859 1,544 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (7,638) (5,055) (12,693) 
เงินกูย้มืจากกรรมการ - (2,000) (2,000) 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย (404) - (404) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,571) (847) (2,418) 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (1,181) (549) (1,730) 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (9,288) (2,495) (11,783) 

รวมสินทรัพยสุ์ทธิจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 53,220 14,522 67,742 

ตน้ทุนการซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 72,899 29,999 102,898 

ค่าความนิยม (หมายเหตุ 18) 19,679 15,477 35,156 
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  

 ในระหวา่งปี 2559 บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการลงทุนในบริษทัร่วมและผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน
จากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศในงบการเงินรวม ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

บริษทั 
ส่วนแบ่งก าไรจาก                                  

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียน                 
จากการแปลงค่างบการเงิน                          
ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 

Tricor Humatrix Asia Pte. Ltd. 7,255 (423) 
รวม 7,255 (423) 

 เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯไดจ้  าหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดใน Tricor Humatrix Asia Pte. Ltd. ให้แก่ 
Tricor Singapore Pte. Ltd.ในราคา 1 เหรียญสิงคโปร์ (เทียบเท่าประมาณ 25 บาท) ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 31.1 และบริษทัฯบนัทึกขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วมในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 1.5 ลา้นบาท  

14. เงินลงทุนระยะยาวอืน่  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 
เงนิลงทุนในบริษัท พฒันาทีด่นิไทย (นานา 1994) จ ากดั   
ราคาทุน 7,173 7,173 
หกั: ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุน (7,173) (7,173) 

รวมเงนิลงทุนระยะยาวอืน่ - สุทธิ - - 
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15. ส่วนปรับปรุงส านักงานและอุปกรณ์  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ส่วนปรับปรุงส านกังาน อุปกรณ์ส านกังาน คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน       
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 12,694 11,021 37,638 4,720 66,073 
ซ้ือเพ่ิม - 471 24,316 - 24,787 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (96) (199) (1,520) (1,815) 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 4,224 3,209 3,828 6,268 17,529 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 16,918 14,605 65,583 9,468 106,574 
ซ้ือเพ่ิม 7,131 4,340 9,743 - 21,214 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (460) (963) (234) (5,419) (7,076) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 23,589 17,982 75,092 4,049 120,712 
ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 7,234 7,170 31,038 3,919 49,361 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 1,602 1,313 5,725 1,802 10,443 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (90) (198) (1,520) (1,809) 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 4,224 3,116 3,584 3,552 14,476 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 13,060 11,509 40,149 7,753 72,471 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 7,281 2,451 12,008 867 22,607 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (460) (862) (234) (4,762) (6,318) 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 19,881 13,098 51,923 3,858 88,760 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 3,858 3,096 25,434 1,715 34,103 
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 3,708 4,884 23,169 191 31,952 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี      
2559 (จ  านวน 5 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  10,443 
2560 (จ  านวน 12 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  22,607 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนปรับปรุงส านกังาน อุปกรณ์ส านกังาน คอมพิวเตอร์ ยานพาหนะ รวม 

ราคาทุน       
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 12,694 11,021 37,638 4,720 66,073 
ซ้ือเพ่ิม - 369 23,367 - 23,736 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (39) - (1,520) (1,559) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 12,694 11,351 61,005 3,200 88,250 
ซ้ือเพ่ิม 4,586 3,505 6,621 - 14,712 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (460) (963) (234) (3,200) (4,857) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 16,820 13,893 67,392 - 98,105 

ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 7,234 7,170 31,038 3,919 49,361 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 1,602 1,267 5,390 640 8,899 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - (34) - (1,520) (1,554) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 8,836 8,403 36,428 3,039 56,706 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 6,826 2,242 11,088 44 20,200 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย (460) (862) (234) (3,083) (4,639) 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 15,202 9,783 47,282 - 72,267 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 3,858 2,948 24,577 161 31,544 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 1,618 4,110 20,110 - 25,838 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี      
2559 (จ  านวน 5 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  8,899 

2560 (จ  านวน 10 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  20,200 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงได้มา
ภายใตส้ัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 8.8 ลา้นบาท 
(2559: 9.1 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: จ านวน 8.2 ลา้นบาท 2559: 7.2 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนปรับปรุงส านกังานและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดั
ค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าว                         
มีจ านวนเงินประมาณ 53 ลา้นบาท (2559: 51 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 42 ลา้นบาท 2559: 39 ลา้นบาท) 

16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ ช่ือทางการคา้ 

ความสัมพนัธ์
กบัลูกคา้ รวม 

ซอฟตแ์วร์
คอมพิวเตอร์ 

ราคาทุน:      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559  57,656 - - 57,656 57,656 
ซ้ือเพ่ิม  2,491 - - 2,492 2,089 
โอนเขา้  94,272 - - 94,272 94,272 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 4,400 20,478 38,441 63,319 - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559  158,819 20,478 38,441 217,738 154,017 
ซ้ือเพ่ิม 5,044 - - 5,044 154 
โอนเขา้  7,669 - - 7,669 7,669 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 171,532 20,478 38,441 230,451 161,840 

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม:      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 35,009 - - 35,009 35,009 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 9,884 1,298 5,221 16,403 9,768 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย 4,318 - - 4,318 - 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 49,211 1,298 5,221 55,730 44,777 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 16,306 1,365 5,492 23,163 15,734 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 65,517 2,663 10,713 78,893 60,511 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี:      
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 109,608 19,180 33,220 162,008 109,240 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 106,015 17,815 27,728 151,558 101,329 
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17. ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ระหว่างพฒันา 

 มูลค่าตามบญัชีของของซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ระหวา่งพฒันา ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 แสดง
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 6,025 83,042 
พฒันาซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 23,102 17,255 
โอนออก (7,669) (94,272) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 21,458 6,025 

18. ค่าความนิยม 

บริษทัฯปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดจากการรวมกิจการใหก้บัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด เพื่อทดสอบ
การดอ้ยค่าประจ าปี ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล 
เอา้ทซ์อสซ่ิง โซลชูัน่ส์ 

จ ากดั 

บริษทั ส านกังานท่ี
ปรึกษาทางธุรกิจและ

การบญัชี จ ากดั รวม 

ค่าความนิยม 19,679 15,477 35,156 

บริษทัฯพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บอา้งอิงจากประมาณการทาง
การเงินซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปีส าหรับ 
บริษทั โปรเฟสชั่นแนล เอา้ท์ซอสซ่ิง โซลูชัน่ส์ จ  ากดั และบริษทั ส านกังานท่ีปรึกษาทางธุรกิจและการ
บญัชี จ  ากดั 

ขอ้สมมติท่ีส าคญัในการค านวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล 
เอา้ทซ์อสซ่ิง                   

โซลชูัน่ส์ จ ากดั 

บริษทั ส านกังานท่ี
ปรึกษาทางธุรกิจ               
และการบญัชี จ ากดั 

อตัราการเติบโต 3% - 7% 9% 
อตัราคิดลดก่อนภาษี 12% 12% 
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ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีตและการคาดการณ์การเติบโตของตลาด และ
อตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานนั้น ๆ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เช่ือวา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า 

19. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 8,273 6,550 8,273 5,587 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,710 4,237 3,294 4,237 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 749 5,511 749 
เจา้หน้ีค่าหุน้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 3,453 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 32,070 31,014 24,652 30,510 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 70 - 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 45,053 42,550 41,800 44,536 

20. เจ้าหนีเ้ช่าซ้ือและหนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
เจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 10,436 10,175 9,854 8,463 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (614) (796) (579) (699) 

รวม 9,822 9,379 9,275 7,764 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (4,946) (3,900) (4,561) (2,616) 
เจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน -

สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,876 5,479 4,714 5,148 

บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ท าสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่าอุปกรณ์และ
รถยนต์ใช้ในการด าเนินงานของกิจการโดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามี
ระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 5 ปี  
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสัญญาเช่าซ้ือและสัญญาเช่าการเงินดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี รวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน
ตามสัญญาเช่า 

5,402 4,375 5,034 5,800 10,436 10,175 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (456) (475) (158) (321) (614) (796) 
มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย
ทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 4,946 3,900 4,876 5,479 9,822 9,379 

  
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
 ไม่เกิน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี รวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ิน
ตามสัญญาเช่า 

4,990 3,002 4,864 5,461 9,854 8,463 

ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่ารอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (429) (386) (150) (313) (579) (699) 
มลูค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่าย
ทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 4,561 2,616 4,714 5,148 9,275 7,764 

21.  ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงานแสดงได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 14,320 10,327 12,320 10,327 
เพ่ิมข้ึนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย - 1,730 - - 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน :     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  1,948 1,826 1,724 1,611 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย  519 437 456 382 

(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั     
ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติดา้น
ประชากรศาสตร์ 446 - 407 - 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (525) - (356) - 
ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์ (1,721) - (163) - 

ลดลงจากการโอนยา้ยพนกังาน - - (43) - 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานปลายปี 14,987 14,320 14,345 12,320 



27 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 2559 2560 2559 
ตน้ทุนขายและบริการ 1,651 1,639 1,487 1,395 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 664 530 541 503 

รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 2,315 2,169 2,028 1,898 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาดว่าจะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า เป็น
จ านวนประมาณ 3.8 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ านวน 3.8 ลา้นบาท) (2559: ไม่มี) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณ 20 ปี (2559: 21 ปี) 

สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 2.99 3.70 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  4.00 - 12.00 4.00 - 12.00 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน  0 - 24 0 - 24 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัผลประโยชน์ระยะยาว
ของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 2560 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (1,319) 1,589 (1,209) 1,451 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  1,529 (1,300) 1,397 (1,192) 
     
 เพ่ิมข้ึน 20% ลดลง 20% เพ่ิมข้ึน 20% ลดลง 20% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวน
พนกังาน  (1,632) 2,236 (1,496) 1,996 
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(หน่วย: พนับาท) 
 2559 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% เพ่ิมข้ึน 1% ลดลง 1% 
อตัราคิดลด (1,532) 1,851 (1,229) 1,483 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  2,049 (1,726) 1,677 (1,415) 
     
 เพ่ิมข้ึน 20% ลดลง 20% เพ่ิมข้ึน 20% ลดลง 20% 
อตัราการเปล่ียนแปลงใน
จ านวนพนกังาน  (2,260) 3,182 (1,820) 2,630 

22. ทุนเรือนหุ้น 

2559 

เม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2559 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติพิเศษอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 60.1 ล้านบาท เป็น 110 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 
4,990,334 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้น
รายเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมในอตัราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 8.3038 หุ้นใหม่ ทั้งน้ี บริษทัฯไดด้ าเนินการ
จดทะเบียนเพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2559 และไดรั้บช าระค่าหุ้นเพิ่ม
ทุนดงักล่าวทั้งจ  านวนแลว้ 

2560 

เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติพิเศษอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 110 ลา้นบาท เป็น 200 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัจ านวน 9 ลา้นหุ้น 
มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นรายเดิมตาม
สัดส่วนการถือหุ้นเดิมในอตัราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 8.1818 หุ้นใหม่ ทั้งน้ี บริษทัฯไดด้ าเนินการจดทะเบียน
เพิ่มทุนดงักล่าวกบักระทรวงพาณิชยแ์ลว้เม่ือวนัท่ี 12 กรกฎาคม 2560 และได้รับช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน
ดงักล่าวทั้งจ านวนแลว้เม่ือวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2560  

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 และวนัท่ี 24 สิงหาคม 2560 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ                 
ไดมี้มติอนุมติัในเร่ืองดงัน้ี 

ก) อนุมติัให้แปรสภาพจากบริษทัจ ากดัเป็นบริษทัมหาชนจ ากัด และเปล่ียนช่ือบริษทัฯเป็น “บริษทั         
ฮิวแมนิกา้ จ  ากดั (มหาชน)” 

ข) อนุมติให้เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัฯ จากเดิมท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท จ านวน 20 ลา้นหุ้น 
เป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท จ านวน 400 ลา้นหุน้ 
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ค) อนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 200 ลา้นบาท เป็น 340 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่ 
จ  านวน 280 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท โดยมีการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงัน้ี 

1) หุน้สามญัจ านวน 100 ลา้นหุน้ เพื่อเสนอขายหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
ในอตัราส่วน 4 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ ในราคาหุน้ละ 0.5 บาท 

2) หุน้สามญัจ านวน 153 ลา้นหุน้ เพื่อรองรับการเสนอขายหุน้ใหก้บัประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก 

3) หุน้สามญัจ านวน 27 ลา้นหุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ในกรณีท่ีหุ้นสามัญเหลือจากการเสนอขายให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯและ                                     
บริษทัยอ่ย ใหเ้สนอขายหุน้สามญัใหม่ส่วนท่ีเหลือดงักล่าวใหก้บัประชาชนทัว่ไปตามขอ้ 2) 

 บริษทัฯไดด้ าเนินการจดทะเบียนในเร่ืองส าคญัต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวไวใ้นขอ้ ก) ถึง ค) กบักระทรวงพาณิชย ์
เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 4 สิงหาคม 2560 ต่อมาบริษทัฯไดเ้รียกช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนร้อยละ 100 ของหุ้นสามญั
ท่ีเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมจ านวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท โดยได้รับช าระค่าหุ้นเพิ่มทุน
ดงักล่าวทั้งจ  านวนแลว้เม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 

 ในระหว่างวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2560 ถึง 4 ธันวาคม 2560 บริษทัฯได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่
ประชาชนทัว่ไปและกรรมการ หรือพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ านวน 180 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.5 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4 บาท คิดเป็นเงินจ านวน 720 ลา้นบาท บริษทัฯไดจ้ดทะเบียน
เปล่ียนแปลงทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระแล้วจากจ านวน 250 ล้านบาท (หุ้นสามญั 500 ล้านหุ้น มูลค่า                                 
ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.5 บาท) เป็นจ านวน 340 ลา้นบาท (หุ้นสามญั 680 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท) 
กบักระทรวงพาณิชย์เม่ือวนัท่ี 6 ธันวาคม 2560 และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามญั
จ านวน 680 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.5 บาท เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนและเร่ิมท าการซ้ือขายได้
ตั้งแต่วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2560 

 ทั้งน้ี ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนดังกล่าว บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งเกิดข้ึนเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ 17.8 ลา้นบาท (สุทธิจากภาษีเงินได้ 4.5 ลา้นบาท) ซ่ึงบริษทัฯไดบ้นัทึกหักกบัส่วนเกินมูลค่า         
หุน้สามญัในส่วนของผูถื้อหุน้ 

23. ส ารองตามกฎหมาย 

ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้งจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอด
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ส ารอง
ตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้
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24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์นของพนกังาน 206,440 171,245 154,826 140,050 
ค่าเส่ือมราคา 22,607 10,443 22,200 8,899 
ค่าตดัจ าหน่าย 23,163 16,403 15,734 9,768 
ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 20,020 15,096 14,327 11,358 
ค่าลิขสิทธ์ิ 22,609 16,914 22,609 16,914 
ค่าใชจ่้ายบ ารุงรักษา 15,308 12,325 15,308 12,325 

25. ภาษีเงินได้  

 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี (10,963) (5,453) (4,475) (1,937) 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว 4,012 1,732 2,752 375 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดจ้ากค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการ
เสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุน (หมายเหตุ 22) (4,457) - (4,457) - 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ใน                                
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (11,408) (3,721) (6,180) (1,562) 
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จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร                                                 

จากการวดัมลูค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (16) - (16) - 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลก าไร                   

จากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั (360) - (22) - 
 (376) - (38) - 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 108,854 75,196 97,058 69,905 

     
อตัราภาษีเงินได ้ 20 20 20 20 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี 21,771 15,039 19,412 13,981 
ผลแตกต่างของอตัราภาษีเงินไดท่ี้ไม่เท่ากนัของกลุ่มบริษทั (395) - - - 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:     

การส่งเสริมการลงทุน (หมายเหต ุ26) (7,368) (8,898) (7,368) (8,898) 
รายไดท่ี้ไดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินได ้ (1,027) (3,500) (5,827) (3,500) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 619 926 506 839 
อ่ืน ๆ (2,190) 154 (543) (860) 

รวม (9,966) (11,318) (13,232) (12,419) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 11,408 3,721 6,180 1,562 

อตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศอยูใ่นช่วงระหวา่ง
ร้อยละ 17 ถึงร้อยละ 18 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 1,117 244 1,117 244 
ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 2,998 2,864 2,869 2,464 
ค่าเส่ือมราคาสะสม - ส่วนปรับปรุงส านกังานและอุปกรณ์ 1,087 - 1,087 - 
อ่ืน ๆ 491 - 364 - 

รวม 5,693 3,108 5,437 2,708 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนใน
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (16) - (16) - 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีไดม้าจากการซ้ือกิจการ (9,109) (10,480) - - 
อ่ืน ๆ (304) - - - 

รวม (9,429) (10,480) (16) - 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (3,736) (7,372) 5,421 - 

     
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงนิ     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 5,550 3,108 5,421 2,708 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (9,286) (10,480) - - 

26. การส่งเสริมการลงทุน 

 บริษทัฯไดรั้บสิทธิพิเศษทางภาษีจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สิทธิประโยชน์ท่ีส าคญับางประการ
สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี  

 
เลขท่ีบตัรส่งเสริม            

การลงทุน 

การยกเวน้ภาษีเงินได ้  
นิติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิ
เป็นเวลา 8 ปี นบัจากวนัท่ี 

กิจการซอฟตแ์วร์ 1682(7)/2548 11 มิถุนายน 2553 
กิจการซอฟตแ์วร์ 2103(7)/2555 12 กรกฎาคม 2559 

 ในฐานะท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้ก าหนดในบตัรส่งเสริม                    
การลงทุน 
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 รายไดค้่าบริการของบริษทัฯส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 จ าแนกตามกิจการท่ีไดรั้บ
การส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนสามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 กิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริม กิจการท่ีไม่ไดรั้บการส่งเสริม รวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายได้จากการขายและบริการ       
ในประเทศ 113,556 92,832 226,771 165,375 340,327 258,207 

ต่างประเทศ 2,517 15,652 673 343 3,190 15,995 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 116,073 108,484 227,444 165,718 343,517 274,202 

27. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างปี โดยได้ปรับ
จ านวนหุ้นสามญัเพื่อสะทอ้นผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัจากหุ้นละ 10 
บาท เป็นหุ้นละ 0.5 บาท ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 โดยถือเสมือนว่าการ
เปล่ียนแปลงจ านวนหุน้และมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัดงักล่าวเกิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอ
รายงาน 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน แสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2560 2559 2560 2559 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรส าหรับปี (พนับาท) 95,085 71,475 90,878 68,343 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 353,528 123,233 353,528 123,233 
ก าไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.27 0.58 0.26 0.55 
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28.  ส่วนงานด าเนินงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากรให้กบั
ส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน  

เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงาน ดงัน้ี  

1) ส่วนงานธุรกิจระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
2) ส่วนงานธุรกิจระบบงานบริหารทรัพยากรส าหรับองคก์ร 
3) ส่วนงานธุรกิจบริการดา้นบญัชีและการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานด าเนินงานเป็นส่วนงานท่ีรายงานขา้งตน้  

ผูมี้อ านาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื่อวตัถุประสงคใ์น
การตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯประเมินผลการ
ปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์
เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงานในงบการเงิน  

การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 มีดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส่วนงานธุรกิจ                   
ระบบงานบริหาร          
ทรัพยากรบุคคล 

ส่วนงานธุรกิจ                  
ระบบงานบริหาร

ทรัพยากรส าหรับองคก์ร 

ส่วนงานธุรกิจ 
บริการดา้นบญัชี                   
และการเงิน 

 
 

ตดัรายการระหวา่งกนั 

 
 

งบการเงินรวม 
 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
รายไดจ้ากการขายและบริการใหก้บัลูกคา้ภายนอก 358,099 249,205 96,992 78,092 23,786 20,385 - - 478,877 347,682 
รวมรายได ้ 358,099 249,205 96,992 78,092 23,786 20,385 - - 478,877 347,682 

           
ก าไรของส่วนงาน 89,076 50,264 17,311 14,294 6,631 4,802 - - 113,018 75,880 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           
รายไดอ่ื้น         3,497 4,265 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน                                    

จากการซ้ือบริษทัยอ่ย  
        

(6,857) (6,520) 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัร่วม         - (1,491) 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (804) (4,193) 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม         - 7,255 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         108,854 75,196 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (11,408) (3,721) 

ก าไรส าหรับปี         97,446 71,475 
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ขอ้มูลเก่ียวกบัเขตภูมิศาสตร์  

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ 

(หน่วย: พนับาท) 
 2560 2559 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก    
ประเทศไทย 419,884 331,687 
สิงคโปร์ 53,913 9,663 
ญ่ีปุ่น 2,435 4,221 
มาเลเซีย 2,645 2,111 
รวม 478,877 347,682 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้รายใหญ่ 

 ในปี 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวนหน่ึงราย เป็นจ านวนเงินประมาณ 49 
ลา้นบาท มาจากส่วนงานระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ปี 2559 มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใหญ่จ านวนหน่ึง
ราย เป็นจ านวนเงิน 42 ลา้นบาท ซ่ึงมาจากส่วนงานระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล) 

29. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยและพนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพข้ึน
ตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและบริษทัย่อยและพนักงานจะจ่าย
สมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 4 ถึง 15 ของเงินเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีบริหาร                                           
โดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จ  ากดั และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จ ากดั 
และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
ในระหวา่งปี 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใชจ่้ายจ านวน 7.4 ลา้นบาท (2559: 6.4 
ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: จ านวน 4.8 ลา้นบาท 2559: 5.2 ลา้นบาท) 
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30. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 
  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น             
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2560 90 8.18 

เงินปันผลระหวา่งกาลจ่ายจาก                  
ก าไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2560 50 2.50 

เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับปี 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 63 0.13 

รวมเงินปันผลส าหรับปี 2560  203  

31. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

31.1 สัญญา Separation agreement 

 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญา Separation agreement เพื่อจ าหน่ายเงินลงทุน                                     
ในบริษทัร่วมทั้งหมดใน Tricor Humatrix Asia Pte. Ltd. ให้แก่ Tricor Singapore Pte. Ltd.ในราคา 1 
เหรียญสิงคโปร์ (เทียบเท่าประมาณ 25 บาท) และไดมี้การโอนหุ้นให้แก่ผูซ้ื้อตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2559 ภายใตส้ัญญาดงักล่าว Tricor Humatrix Asia Pte. Ltd. ยนิยอมท่ีจะโอนลูกคา้จ านวนหน่ึงให้เป็นลูกคา้
ของ Humanica Asia Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 

 นอกจากน้ีภายใตส้ัญญา Separation agreement ยงัมีเง่ือนไขระบุให้บริษทัฯได้รับเงินปันผลส าหรับ                      
ผลประกอบการปี 2558 และ 2559 จากก าไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ทั้งจ  านวนตามสัดส่วนการถือ
หุ้นของบริษทัภายหลงัจากงบการเงินของ Tricor Humatrix Asia Pte. Ltd. ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบ
บัญชี เ รียบร้อยแล้ว  ดังนั้ น  ณ ว ัน ท่ี  31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯจึงบันทึกลูกหน้ี อ่ืนจ านวน 12.8                                         
ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ต่อมาเม่ือวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2560 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลส าหรับ
ผลประกอบการปี 2558 จ านวน 5.1 ล้านบาท และบริษทัฯคาดว่าจะไดรั้บเงินส่วนท่ีเหลือจ านวน 7.7                                                                                                                 
ลา้นบาท ภายในปี 2561  
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31.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารส านกังาน และ
สัญญาบริการอ่ืน อายขุองสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 30 ปี  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญา
บริการ ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี                
31 ธนัวาคม 

2560 

ณ วนัท่ี                    
31 ธนัวาคม 

2559 

ณ วนัท่ี                
31 ธนัวาคม 

2560 

ณ วนัท่ี                    
31 ธนัวาคม 

2559 
จ่ายช าระภายใน     

ภายใน 1 ปี 22 16 17 8 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 93 11 87 1 
มากกวา่ 5 ปี  687 - 687 - 

31.3 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ านวน 4.7 ลา้นบาท (2559: 4.7 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญาแก่ผูว้า่จา้ง 

32. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือ
เปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
   ตราสารหน้ี - 650,082 - 650,082 
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33. เคร่ืองมือทางการเงิน 

33.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้ าประกนั เงินเบิกเงินบญัชีธนาคาร เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินทดรองจาก
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน และเงินกูย้ืมระยะยาว บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงิน
ให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและ
วธีิการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ี
เป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี การให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการกระจุกตวั
เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยูจ่  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ี
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน
ท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน   เงิน
ให้กูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินเบิกเงินบญัชีธนาคาร เจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตามสัญญาเช่า
การเงิน และเงินกูย้ืมระยะยาว สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตาม
อตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั   

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และ 2559 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบ
ก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ได้
ดงัน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2560 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 87,516 626 88,142 0.10 - 1.00 
เงินลงทุนชัว่คราว - - - 650,082 650,082 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 138,478 138,478 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 5,110 - - - 5,110 0.80 - 0.90 

 5,110 - 87,516 789,186 881,212  

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - - 857 - 857 6.87 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 45,053 45,053 - 
เงินทดรองจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 41 41 - 
เจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตาม                               

สญัญาเช่าการเงิน 4,946 4,876 - - 9,822 6.21 - 8.41 

 4,946 4,876 857 45,094 55,773  

  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 61,520 576 62,096 0.10 - 1.00 
เงินลงทุนชัว่คราว - - - 650,082 650,082 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 105,987 105,987 - 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,086 - - - 12,086 1.80 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 5,110 - - - 5,110 0.80 - 0.90 

 17,196 - 61,520 756,645 835,361  
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - - 857 - 857 6.87 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 41,800 41,800 - 
เจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตาม                               

สญัญาเช่าการเงิน 4,561 4,714 - - 9,275 6.21 - 7.88 

 4,561 4,714 857 41,800 51,932  
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2559 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง 

ตามราคาตลาด 
ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 46,020 246 46,266 0.10 - 0.37 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 120,551 120,551 - 

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 4,991 - - - 4,991 0.90 - 1.10 
 4,991 - 46,020 120,797 171,808  
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 42,550 42,550 - 
เงินทดรองจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 4,911 4,911 - 
เจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตาม                               

สญัญาเช่าการเงิน 3,900 5,478 - - 9,378 4.00 - 9.86 

เงินกูย้มืระยะยาว 63 - - - 63 3.00 
 3,963 5,478 - 47,461 56,902  
  
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2559 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   อตัรา 
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  ดอกเบ้ีย 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

      (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 29,567 196 29,763 0.10 - 0.37 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 97,018 97,018 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 4,991 - - - 4,991 0.90 - 1.10 

 4,991 - 29,567 97,214 131,772  
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 44,536 44,536 - 
เจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตาม                               

สญัญาเช่าการเงิน 2,616 5,148 - - 7,764 4.00 - 5.19 
เงินกูย้มืระยะยาว 63 - - - 63 3.00 

 2,679 5,148 - 44,536 52,363  
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 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ 
ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  

สกุลเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หน้ีสินทางการเงิน                                 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐฯ 0.2 0.2 - - 32.6809 35.8307 
เหรียญสิงคโปร์ - 0.5 - - 24.4503 24.8010 
เยน 3.7 0.5 - - 0.2898 0.3080 
ริงกิต 0.2 0.2 - - 8.0584 7.9896 
       

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สกุลเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หน้ีสินทางการเงิน                                 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐฯ 0.2 0.2 - - 32.6809 35.8307 
เหรียญสิงคโปร์ 0.9 0.5 0.2 0.1 24.4503 24.8010 
เยน 3.7 0.5 - - 0.2898 0.3080 
ริงกิต 0.2 0.2 - - 8.0584 7.9896 

33.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้ น เงินกู้ยืมมีอตัราดอกเบ้ีย
ใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินใกลเ้คียงกบั
มูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

34. การบริหารจัดการทุน  

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสมเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี                    
31 ธันวาคม 2560 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.11 (2559: 0.34:1) และเฉพาะบริษทัมี
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.09 (2559: 0.29:1) 
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35. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัในเร่ืองดงัน้ี 

ก) มีมติเสนอการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 82.9 ล้านบาท ทั้งน้ี 
คณะกรรมการบริษทัฯไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 ไปแลว้เป็น
จ านวนเงิน 62.5 ลา้นบาท คงเหลือส าหรับเงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกจ านวนเงิน 20.4 ลา้นบาท คิดเป็น
จ านวน 0.03 บาทต่อหุ้น ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัฯจะเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 
เพื่อพิจารณาอนุมติั 

ข) มีมติอนุมติัให้ด าเนินการเจรจาเพื่อซ้ือธุรกิจแห่งหน่ึงซ่ึงด าเนินธุรกิจให้บริการติดตั้งระบบบริหาร
จดัการทรัพยากรบุคคลในวงเงินไม่เกิน 40 ลา้นบาท 

ค) มีมติอนุมติัใหด้ าเนินการเจรจาเพื่อซ้ือหุน้สามญัทั้งหมดของบริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงด าเนินธุรกิจให้บริการ
ดา้นบญัชีในวงเงินไม่เกิน 30 ลา้นบาท โดยให้บริษทั ส านกังานท่ีปรึกษาทางธุรกิจและการบญัชี 
จ  ากดั (บริษทัยอ่ย) เป็นผูล้งทุน 

36. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2561 
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