


หมายเหตุ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.1 209,824 246,798 33,873 105,736

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 6 148,015 126,253 93,754 81,365

สินทรัพยท์ีเกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 39,103 30,350 35,847 24,064

เงินให้กูย้ืมระยะสนั 3,875 - 3,875 14,500

สินคา้คงเหลือ 7 17,635 14,979 - -

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 8 215,553 227,768 213,553 224,768

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,391 7,256 938 1,324

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 635,396 653,404 381,840 451,757

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั 893 864 761 756

สินทรัพยท์างการเงินไมห่มุนเวียนอืน 8 424,403 392,294 424,403 392,294

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 9 62,094 28,565 58,796 25,700

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 - - 276,504 250,619

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 11 45,613 44,647 38,296 37,645

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 12 147,212 128,831 140,612 119,630

คา่ความนิยม 108,619 108,619 - -

สินทรัพยไ์มม่ีตวัตนอืนนอกจากคา่ความนิยม 13 193,564 176,162 116,098 93,001

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ระหวา่งพฒันา 14 9,472 34,194 9,472 32,178

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 11,880 10,979 8,578 8,101

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอืน 15 14,953 13,093 10,747 10,769

รวมสินทรัพยไ์มห่มุนเวียน 1,018,703 938,248 1,084,267 970,693

รวมสินทรัพย์ 1,654,099 1,591,652 1,466,107 1,422,450

บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่



หมายเหตุ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนสิีนหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 16 45,594 58,542 27,079 37,824

หนีสินทีเกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 51,925 47,817 34,640 32,668

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 17 22,548 20,237 17,228 13,579

ภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลคา้งจ่าย 8,094 10,551 2,074 3,044

หนีสินหมุนเวียนอืน 13,163 13,954 8,612 8,931

รวมหนีสินหมุนเวียน 141,324 151,101 89,633 96,046

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสัญญาเช่า 17 136,595 117,388 135,092 114,630

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15,166 16,644 - -

ประมาณการหนีสินไมห่มุนเวียนสาํหรับผลประโยชน์พนกังาน 18 42,807 39,666 27,176 25,324

หนีสินไมห่มุนเวียนอืน 238 - 382 -

รวมหนีสินไมห่มุนเวียน 194,806 173,698 162,650 139,954

รวมหนสิีน 336,130 324,799 252,283 236,000

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

หน่วย : พันบาท



หมายเหตุ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน

หุ้นสามญั 690,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 21 345,000 345,000

หุ้นสามญั 680,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 340,000 340,000

ทุนทีออกและชาํระแลว้

หุ้นสามญั 680,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

ชาํระครบแลว้ 340,000 340,000 340,000 340,000

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 649,124 649,124 649,124 649,124

ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 5,145 5,145 5,145 5,145

ส่วนตาํกวา่ทุนจากการเปลียนแปลงสดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัยอ่ย (12,666) (12,666) - -

กาํไรสะสม

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 34,000 34,000 34,000 34,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 298,512 258,775 190,070 164,078

องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (3,526) (8,756) (4,515) (5,897)

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,310,589 1,265,622 1,213,824 1,186,450

ส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุม 7,380 1,231 - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,317,969 1,266,853 1,213,824 1,186,450

รวมหนสิีนและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,654,099 1,591,652 1,466,107 1,422,450

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564

หน่วย : พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่”

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 23 198,754 172,715 112,698 99,695

รายไดอ้ืน 5,464 1,271 11,285 4,282

รวมรายได้ 204,218 173,986 123,983 103,977

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและการให้บริการ 96,966 98,421 53,494 54,082

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 3,430 3,409 2,869 2,324

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 42,439 37,690 28,857 27,055

รวมคา่ใชจ่้าย 142,835 139,520 85,220 83,461

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 61,383 34,466 38,763 20,516

รายไดท้างการเงิน 2,116 2,437 17,069 9,439

ตน้ทุนทางการเงิน (2,399) (2,235) (2,294) (2,037)

ส่วนแบง่ (ขาดทุน) กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (49) 673 - -

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 61,051 35,341 53,538 27,918

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (7,192) (3,284) (2,530) (939)

กําไรสําหรับงวด       53,859       32,057       51,008       26,979

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 1,913 (2,065) - -

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 - สุทธิจากภาษีเงินได้         1,913        (2,065) - -

ผลกาํไรจากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน         1,000       12,329         1,000       12,329

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 - สุทธิจากภาษีเงินได้         1,000       12,329         1,000       12,329

กําไรเบด็เสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี         2,913       10,264         1,000       12,329

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด       56,772       42,321       52,008       39,308

รายการทีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

บริษทั ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่”

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่       54,998       32,057       51,008       26,979

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุม (1,139) - - -

กําไรสําหรับงวด 53,859 32,057 51,008 26,979

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 57,911 42,321 52,008 39,308

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุม (1,139) - - -

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 56,772 42,321 52,008 39,308

กําไรต่อหุ้น

กาํไรส่วนทีเป็นของบริษทัต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท) 20 0.08 0.05 0.08 0.04

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่”

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการให้บริการ 23 368,054 346,349 212,442 200,470

รายไดอ้ืน 11,464 3,938 22,599 10,948

รวมรายได้ 379,518 350,287 235,041 211,418

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและการให้บริการ 193,774 193,549 111,760 110,484

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 7,003 6,913 5,814 4,102

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 80,656 63,144 51,579 42,772

รวมคา่ใชจ่้าย 281,433 263,606 169,153 157,358

กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน 98,085 86,681 65,888 54,060

รายไดท้างการเงิน         5,928         5,350 20,898 12,410

ตน้ทุนทางการเงิน        (4,749)        (4,054)        (4,516)        (3,569)

ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม            433         1,100 - -

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 99,697 89,077 82,270 62,901

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 (11,781) (9,345) (5,384) (4,189)

กําไรสําหรับงวด       87,916       79,732       76,886       58,712

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืน

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 3,848 (603) - -

รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 - สุทธิจากภาษีเงินได้         3,848           (603) - -

กาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนทีกาํหนดให้วดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน         4,888      (17,382)         4,888      (17,382)

รวมรายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

 - สุทธิจากภาษีเงินได้         4,888      (17,382)         4,888      (17,382)

กําไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสําหรับงวด - สุทธิจากภาษี         8,736      (17,985)         4,888      (17,382)

กําไรเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด       96,652       61,747       81,774       41,330

บริษทั ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

รายการทีอาจถูกจัดประเภทรายการใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

รายการทีจะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง



หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่”

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่       90,631       79,732       76,886       58,712

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุม        (2,715) - - -

กําไรสําหรับงวด 87,916 79,732 76,886 58,712

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 99,367 61,747 81,774 41,330

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุม        (2,715) - - -

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 96,652 61,747 81,774 41,330

กําไรต่อหุ้น

กาํไรส่วนทีเป็นของบริษทัต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาท) 20 0.13 0.12 0.11 0.09

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564



หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ ทุนทีออก ส่วนเกิน ส่วนทุนจากการจ่าย ส่วนตํากว่าทุน รวมส่วนของ ส่วนของ รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้น โดยใช้หุ้น จากการ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ผลต่างจาก ผลกําไร (ขาดทุน) จาก รวม ผู้ถือหุ้น ส่วนได้เสีย ส่วนของผู้ถือหุ้น

สามญั เป็นเกณฑ์ เปลียนแปลง ทุนสํารอง การแปลงค่า เงินลงทุนในตราสารทุน องค์ประกอบอืน ของบริษัท ทีไม่มอีํานาจ

สัดส่วนการถือหุ้น ตามกฎหมาย งบการเงิน ทีกําหนดวัดมูลค่าด้วย ของส่วนของผู้ถือหุ้น ควบคุม

ในบริษัทย่อย มูลค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

"ปรับปรุงใหม่"

ยอด ณ วันที 1 มกราคม 2563 ตามทแีสดงไว้เดิม 340,000 649,124 5,145 (12,666) 22,710 183,341 (3,565) 17,017 13,452 1,201,106 1 1,201,107

ผลกระทบจากการรวมธุรกิจ 10 - - - - - (3,245) - - - (3,245) - (3,245)

ยอด ณ วนัที 1 มกราคม 2563 หลงัการปรับปรุงใหม่ 340,000 649,124 5,145 (12,666) 22,710 180,096 (3,565) 17,017 13,452 1,197,861 1 1,197,862

กาํไรสาํหรับงวด - - - - - 79,732 - - - 79,732 - 79,732

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด - - - - - - (603) (17,382) (17,985) (17,985) - (17,985)

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - - - 79,732 (603) (17,382) (17,985) 61,747 - 61,747

เงินปันผลจ่าย 22 - - - - - (40,800) - - - (40,800) - (40,800)

กาํไรจากการขายเงินลงทนุในตราสารทุนทีวดัมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - - - - - 3,750 - (3,750) (3,750) - - -

ยอด ณ วันที 30 มถุินายน 2563 340,000 649,124 5,145 (12,666) 22,710 222,778 (4,168) (4,115) (8,283) 1,218,808 1 1,218,809

ยอด ณ วันที 1 มกราคม 2564 340,000 649,124 5,145 (12,666) 34,000 258,775 (2,859) (5,897) (8,756) 1,265,622 1,231 1,266,853

กาํไรสาํหรับงวด - - - - - 90,631 - - - 90,631 (2,715) 87,916

กาํไรเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับงวด - - - - - - 3,848 4,888 8,736 8,736 - 8,736

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - - - 90,631 3,848 4,888 8,736 99,367 (2,715) 96,652

เงินปันผลจ่าย 22 - - - - - (54,400) - - - (54,400) - (54,400)

กาํไรจากการขายเงินลงทนุในตราสารทุนทีวดัมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน - - - - - 3,506 - (3,506) (3,506) - - -

ส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุมจากการรวมธุรกิจ - - - - - - - - - - 8,864 8,864

ยอด ณ วันที 30 มถุินายน 2564 340,000 649,124 5,145 (12,666) 34,000 298,512 989 (4,515) (3,526) 1,310,589 7,380 1,317,969

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

กําไรสะสม องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินรวม

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ ทุนทีออก ส่วนเกิน ส่วนทุนจากการจ่าย รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ โดยใช้หุ้น จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ผลกําไร (ขาดทุน) จาก รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น

เป็นเกณฑ์ ทุนสํารอง เงินลงทุนในตราสารทุน องค์ประกอบอืน

ตามกฏหมาย ทีกําหนดวัดมูลค่าด้วย ของส่วนของผู้ถือหุ้น

มูลค่ายุติธรรมผ่าน

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ยอด ณ วันที 1 มกราคม 2563 340,000 649,124 5,145 22,710 123,853 17,017 17,017 1,157,849

กาํไรสาํหรับงวด - - - - 58,712 - - 58,712

ขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - - - - - (17,382) (17,382) (17,382)

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - - 58,712 (17,382) (17,382) 41,330

เงินปันผลจ่าย 22 - - - - (40,800) - - (40,800)

กาํไรจากการขายเงินลงทนุในตราสารทุนทีวดัมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - - 3,750 (3,750) (3,750) -

ยอด ณ วันที 30 มิถุนายน 2563 340,000 649,124 5,145 22,710 145,515 (4,115) (4,115) 1,158,379

ยอด ณ วันที 1 มกราคม 2564 340,000 649,124 5,145 34,000 164,078 (5,897) (5,897) 1,186,450

กาํไรสาํหรับงวด - - - - 76,886 - - 76,886

กาํไรเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - - - - - 4,888 4,888 4,888

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับงวด - - - - 76,886 4,888 4,888 81,774

เงินปันผลจ่าย 22 - - - - (54,400) - - (54,400)

กาํไรจากการขายเงินลงทนุในตราสารทุนทีวดัมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - - 3,506 (3,506) (3,506) -

ยอด ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 340,000 649,124 5,145 34,000 190,070 (4,515) (4,515) 1,213,824

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

กําไรสะสม องค์ประกอบอืนของส่วนของผู้ถือหุ้น



หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่”

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน

กาํไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 99,697 89,077 82,270 62,901

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้

เป็นเงินไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน

คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 41,440 43,282 27,502 25,165

คา่เผือหนีสงสัยจะสูญ - 1,067 - 952

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ (โอนกลบั) (20) 5 - -

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ - 923 - 281

ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ - 4 - -

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 3,030 2,716 1,742 1,396

(กาํไร) ขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืนและไมห่มุนเวียนอืน (4,685) 494 (4,685) 494

ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (433) (1,100) - -

ขาดทุนจากอตัราแลกเปลียนทียงัไมเ่กิดขนึจริง 654 1,420 657 1,493

รายไดท้างการเงิน (5,928) (3,321) (20,898) (10,321)

ตน้ทุนทางการเงิน 4,749 4,054 4,516 3,569

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 138,504 138,621 91,104 85,930

สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขนึ) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน (21,127) (14,891) (8,691) (18,387)

สินทรัพยท์ีเกิดจากสญัญา - หมุนเวียน (8,753) (1,526) (11,783) (2,894)

สินคา้คงเหลือ (2,636) (12,407) - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 11,887 (1,345) 437 (2,437)

สินทรัพยไ์มห่มุนเวียนอืน (1,860) (6,446) 22 (3,209)

หนีสินดาํเนินงานเพมิขนึ (ลดลง)

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน (13,105) (1,868) (10,932) (7,315)

หนีสินทีเกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 4,108 (761) 1,972 (1,435)

หนีสินหมุนเวียนอืน (791) 547 (319) 902

หนีสินไมห่มุนเวียนอืน 238 (813) 382 -

เงินสดรับจากกิจกรรมดาํเนินงาน 106,465 99,111 62,192 51,155

จ่ายภาษีเงินได้ (14,071) (4,796) (7,176) (3,123)

รับคืนภาษีเงินได้ - 325 - 325

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 92,394 94,640 55,016 48,357

บริษทั ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หน่วย : พันบาท

หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่”

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารทีมีภาระคาํประกนั (เพมิขนึ) ลดลง (29) 185 (5) (55)

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืนและไมห่มุนเวียนอืน (274,754) (294,795) (275,754) (294,795)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืนและไมห่มุนเวียนอืน 264,293 265,356 264,293 265,356

เงินสดจ่ายเพือซือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 5.2 (12,366) (12,255) (9,850) (11,129)

เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ - 116 - -

เงินสดจ่ายในการพฒันา/ซือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (9,648) (7,380) (9,380) (6,575)

เงินสดจ่ายให้กูย้ืมระยะสนั (3,875) - (3,875) -

รับชาํระเงินให้กูย้ืมระยะสนั - - 14,500 1,000

เงินปันผลรับ 5,878 3,321 17,809 10,321

เงินสดจ่ายเพือลงทุนในบริษทัร่วม (33,096) (3,000) (58,980) (3,000)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (63,597) (48,452) (61,242) (38,877)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายหนีสินตามสัญญาเช่า 5.3 (10,057) (13,223) (6,722) (5,786)

เงินสดจ่ายดอกเบียหนีสินตามสัญญาเช่า (4,749) (4,054) (4,515) (3,568)

เงินปันผลจ่าย (54,400) (40,800) (54,400) (40,800)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (69,206) (58,077) (65,637) (50,154)

ผลตา่งของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงคา่งบการเงิน 3,435 (704) - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (36,974) (12,593) (71,863) (40,674)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที 1 มกราคม 246,798 159,474 105,736 74,780

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที 30 มิถุนายน 5.1 209,824 146,881 33,873 34,106

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2564

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

1. ข้อมูลทัวไป

บริษทั ฮิวแมนิก้า จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) จดัตงัขึนเป็นบริษทัมหาชนและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย

ทีอยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษทั อยู่ทีเลขที 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวนั

กรุงเทพมหานคร

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมือเดือนธนัวาคม 2560

บริษทัและบริษทัย่อย (“กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกั คือ การให้บริการรับช่วงในการจดัทาํขอ้มูลพนักงาน

และเงินเดือน จาํหน่าย และให้บริการติดตงัระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทงัจาํหน่าย และ

ให้บริการติดตงัซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระบบบริหารทรัพยากรสําหรับองค์กร รวมทงัจาํหน่ายอุปกรณ์

ควบคุมการเขา้ออก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนา 19 (“COVID-19”) ทีปัจจุบนัได้ขยายวงกวา้งขึน

อย่างต่อเนืองทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบทางลบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่

สถานการณ์ดงักล่าวอาจนาํมาซึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนินธุรกิจ

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างต่อเนือง

และจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกียวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนีสินและหนีสินทีอาจจะเกิดขึน

อย่างสมาํเสมอ

2. เกณฑ์ในการจัดทําและนําเสนองบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการ

2.1 งบการเงินระหว่างกาลรวมและงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะกิจการนีได้จดัทาํขึนในสกุลเงินบาทและ

ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที 34 เรือง “รายงานทางการเงินระหว่างกาล” และวิธีปฏิบตัิทางการบัญชี

ทีรับรองทัวไปในประเทศไทย โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นแบบย่อ และมี

การเปิดเผยข้อมูลเพิมเติมตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด

หลกัทรัพย์

2.2 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563 ซึงนาํมา

แสดงเปรียบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัสําหรับปีสินสุด

วนัเดียวกนั ซึงไดต้รวจสอบแลว้
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2.3 ผลการดําเนินงานซึงยังไม่ได้ตรวจสอบทีปรากฏในงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวันที

30 มิถุนายน 2564 มิใช่เครืองบ่งชีและมิใช่การคาดการณ์ถึงผลการดาํเนินงานเต็มปี

2.4 ขอ้มูลบางประการซึงควรจะแสดงอยู่ในงบการเงินประจาํปีทีไดจ้ดัทาํขนึตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินมิได้นํามาแสดงไว้ ณ ทีนี เนืองจากมิได้มีการกําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวใน

งบการเงินระหว่างกาล ดังนัน งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน 2564 จึงควรอ่านประกอบกับงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31 ธันวาคม 2563 ซึงได้มี

การตรวจสอบแลว้

2.5 รายการบัญชีระหว่างบริษัทและบริษัทย่อยทีมีสาระสําคัญได้ถูกตัดบัญชีออกจากงบการเงิน

ระหว่างกาลรวมนีแลว้ งบการเงินระหว่างกาลรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน 2564 ได้จดัทาํขึนโดยรวมขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลของบริษทัย่อยสําหรับงวด

สามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 ซึงไดส้อบทานแลว้

2.6 งบการเงินระหว่างกาลรวมสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 ไดจ้ดัทาํขึนโดยรวม

ขอ้มูลทางการเงินของบริษทั ฮิวแมนิก้า จาํกัด (มหาชน) (“บริษทั”) และบริษทัย่อย (ซึงต่อไปนี

เรียกว่า “บริษทัย่อย”) ดงัต่อไปนี

ชือบริษัท ลักษณะทางธรุกิจ จัดตังขึนใน อัตราร้อยละของการถือหุ้น
ประเทศ วันที 30 มิถุนายน วันที 31 ธันวาคม

2564 2563
ร้อยละ ร้อยละ

บริษัทย่อยทีบริษัทถือหุ้นโดยตรง
บริษทั โปรเฟสชนัแนล ให้บริการรับช่วงในการจดัทาํ ไทย 99.98 99.98

เอา้ท์ซอสซิง โซลูชนัส์ จาํกดั เงินเดือน
บริษทั ฮิวแมนิกา้ เอฟเอเอส จาํกดั ให้บริการรับช่วงดา้นบญัชี ไทย 99.98 99.98

และการเงิน
Humanica Asia Pte. Ltd. ให้บริการรับช่วงในการจดัทาํ สิงคโปร์ 100.00 100.00

เงินเดือนและให้คาํปรึกษา
ดา้นโปรแกรมงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล
บริษทั ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จาํกดั บริการวางระบบโปรแกรม

ทรัพยากรบุคคลและเงินเดือน
และขายเครืองอุปกรณ์ควบคุม

การเขา้ออก

ไทย 99.99 99.99

บริษทั เบนนิกซ์ จาํกดั ให้บริการเป็นนายหน้าประกัน
ชีวิตและวินาศภยั

ไทย 51.00 51.00

บริษัทย่อยทีถือหุ้นโดย Humanica Asia Pte. Ltd.

Humanica SDN. BHD. ให้บริการรับช่วงในการจดัทาํ มาเลเซีย 100.00 100.00

เงินเดือนและให้คาํปรึกษา

ดา้นโปรแกรมงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

ทรัพยากรบุคคลบริษัทย่อยทีถือหุ้นโดย บริษัท ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จํากัด

บริษทั ฮิวแมนิกา้ อีอีซี จาํกดั ให้บริการรับช่วงดา้นบญัชี ไทย 70.00 -

และการเงิน
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2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินสําหรับ

งวดบญัชีปัจจุบนั

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัและบริษทัได้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงและ

กรอบแนวคิดสําหรับการรายงานทางการเงินทีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับ

รอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลังวนัที 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึนเพือให้มีเนือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอา้งอิงกรอบแนวคิดใน

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การปรับปรุงคาํนิยามของธุรกิจ การปรับปรุงคาํนิยามของความมี

สาระสําคญั และขอ้กาํหนดทางการบญัชีเกียวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิง

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบตัินีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญั

ต่องบการเงินระหว่างกาลของกลุ่มบริษทัและบริษทั

2.8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึงไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 เรือง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) ได้เพิมข้อกําหนด

เกียวกบัขอ้ยกเวน้ชวัคราวสําหรับการปฏิรูปอตัราดอกเบียอา้งอิง ระยะที 2โดยกิจการตอ้งถือปฏิบตัิ

ตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจาํปีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที

1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทงันีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบตัิก่อนวนัทีมีผลบงัคบัใช้ได้ ซึง TFRS

16 ฉบบัปรับปรุงนีไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมือวนัที 27 มกราคม 2564

นอกจากนี สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกียวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีมีการ

ปรับปรุง ไดแ้ก่ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 4 เรือง สัญญาประกนัภยั มาตรฐานการ

รายงานทางการเงิน ฉบบัที 7 เรือง การเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครืองมือทางการเงิน (“TFRS 7”) และ

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที 9 เรือง เครืองมือทางการเงิน ซึงไดป้ระกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแลว้เมือวนัที 28 มิถุนายน 2564 และจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินทีมีรอบระยะเวลา

บญัชีทีเริมในหรือหลงัวนัที 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทงันี อนุญาตให้กิจการถือปฏิบตัิก่อนวนัที

มีผลบงัคบัใช้ การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว สืบเนืองมาจากการปฏิรูป

อตัราดอกเบียอา้งอิง ระยะที 2 โดยได้เพิมขอ้ผ่อนปรนสําหรับการเปลียนแปลงในกระแสเงินสด

ตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนีสินทางการเงินทีเกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบีย

อ้างอิงรวมทังข้อยกเว้นสําหรับการถือปฏิบัติตามข้อกําหนดของการบัญชีป้องกันความเสียง

โดยเฉพาะเป็นการชวัคราว และการเปิดเผยขอ้มูลเพิมเติมตาม TFRS 7
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ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเกียวข้องมาเริมถือปฏิบัติกับ

งบการเงินของกลุ่มบริษทัเมือมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหาร

ของกลุ่มบริษทัอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ทีมีต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัในงวดทีจะเริมถือปฏิบตัิ

3. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ

งบการเงินระหว่างกาลจดัทาํขึนโดยใชห้ลกัเกณฑ ์นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัทีใช้

ในงบการเงินสําหรับปีสินสุดวนัที 31ธนัวาคม 2563

4. รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนั

รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามทีตกลงกันระหว่างบริษทัและบริษทัย่อย

และบุคคลหรือกิจการทีเกียวขอ้งกนัเหล่านนั ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ

รายการคา้ทีสําคญักบักิจการทีเกียวขอ้งกนั สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

มีดงันี

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน

2564 2563 2564 2563

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)

รายไดค้่าบริการ - - 2,157 1,400 ราคาทีตกลงร่วมกนั

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 5,274 3,660 ราคาตามสัญญา

รายไดท้างการเงิน - เงินปันผลรับ - - 15,000 7,000 อตัราทีประกาศจ่าย

รายไดท้างการเงิน - ดอกเบียรับ - - - 54 อตัราดอกเบียร้อยละ 0.9 - 1.8 ต่อปี

ค่าเช่ารับ - - 1,089 879 ราคาทีตกลงร่วมกนั

รายไดอ้ืน - - 398 1,134 ราคาทีตกลงร่วมกนั

ค่าบริการจ่าย - - 595 468 ราคาทีตกลงร่วมกนั

ค่าใชจ้่ายอืน - - 7 425 ราคาทีตกลงร่วมกนั

425
รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน

รายไดค้่าบริการ 1,256 322 1,048 75 ราคาตลาด

ค่าเช่ารับ 171 245 171 245 ราคาตามสัญญา

รายไดอ้ืน 146 229 146 229 ราคาตามสัญญา

ค่าใชจ้่ายใชล้ิขสิทธิซอฟต์แวร์ 2,069 2,134 2,069 2,134 ราคาตามสัญญา

ค่าใชจ้่ายอืน 754 567 754 567 ราคาตลาด
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หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน

2564 2563 2564 2563

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย

(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)

รายไดค้่าบริการ - - 3,914 2,793 ราคาทีตกลงร่วมกนั

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 10,325 7,320 ราคาตามสัญญา

รายไดท้างการเงิน - เงินปันผลรับ - - 15,000 7,000 อตัราทีประกาศจ่าย

รายไดท้างการเงิน - ดอกเบียรับ - - 23 112 อตัราดอกเบียร้อยละ 0.9 - 1.8 ต่อปี

ค่าเช่ารับ - - 2,116 1,758 ราคาทีตกลงร่วมกนั

รายไดอ้ืน - - 761 1,466 ราคาทีตกลงร่วมกนั

ค่าบริการจ่าย - - 1,171 1,261 ราคาทีตกลงร่วมกนั

ค่าใชจ้่ายอืน - - 7 425 ราคาทีตกลงร่วมกนั

425
รายการธุรกิจกับกิจการทีเกียวข้องกัน

รายไดค้่าบริการ 3,025 397 2,690 149 ราคาตลาด

ค่าเช่ารับ 417 245 417 245 ราคาตามสัญญา

รายไดอ้ืน 220 229 220 229 ราคาตามสัญญา

ค่าใชจ้่ายใชล้ิขสิทธิซอฟต์แวร์ 4,076 4,145 4,076 4,145 ราคาตามสัญญา

ค่าใชจ้่ายอืน 1,402 576 1,402 576 ราคาตลาด

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและกิจการทีเกียวขอ้งกนั ณ วนัที 30มิถุนายน2564และวนัที 31ธนัวาคม2563มีดงันี

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

ลูกหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุขอ้ 6)

บริษทัร่วม 84 26 - -

กิจการทีเกียวขอ้งกัน 242 161 206 106

326 187 206 106

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุขอ้ 6)

บริษทัย่อย - - 5,242 5,825

กิจการทีเกียวขอ้งกัน 47 50 47 50

47 50 5,289 5,875

สินทรัพย์ทีเกิดจากสัญญา

บริษทัย่อย - - 5,106 2,101

บริษทัร่วม 174 - 174 -

กิจการทีเกียวขอ้งกัน 329 6 329 6

503 6 5,609 2,107
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หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุขอ้ 6)

กิจการทีเกียวขอ้งกัน 166 - 166 -

166 - 166 -

ดอกเบียค้างรับ - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุขอ้ 6)

บริษทัย่อย - - - 86

- - - 86

เงินให้กู้ยืมระยะสัน (หมายเหตุขอ้ 4.1)

บริษทัย่อย - - - 14,500

บริษทัร่วม 500 - 500 -

500 - 500 14,500

เจ้าหนีการค้า - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุขอ้ 16)

กิจการทีเกียวขอ้งกัน 738 1,462 738 1,462

738 1,462 738 1,462

เจ้าหนีอืน - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุขอ้ 16)

บริษทัย่อย - - 1,207 899

กิจการทีเกียวขอ้งกัน 212 - 178 -

212 - 1,385 899

หนีสินทีเกิดจากสัญญา

กิจการทีเกียวขอ้งกัน 1,114 1,914 1,114 1,914

1,114 1,914 1,114 1,914

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการทีเกียวข้องกัน (หมายเหตุขอ้ 16)

กิจการทีเกียวขอ้งกัน 690 662 690 662

690 662 690 662

หนีสินไม่หมุนเวียนอืน

บริษทัย่อย - - 144 -

บริษทัร่วม 89 - 89 -

กิจการทีเกียวขอ้งกัน 115 - 115 -

204 - 348 -

4.1 เมือวนัที 15 มิถุนายน 2561 บริษทัไดล้งนามในสัญญาให้กูย้ืมเงินแก่บริษทั ฮิวแมนิกา้ เอฟเอเอส

จาํกัด (บริษทัย่อย) เป็นจาํนวนทังสิน 32.00 ล้านบาท เงินให้กูย้ืมนีมีอตัราดอกเบียร้อยละ 1.8

ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์าํประกัน และมีเงือนไขการชาํระคืนเมือทวงถาม ณ วนัที 31 ธันวาคม 2563

เงินให้กูย้ืมนีมียอดคงเหลือจาํนวน 11.00 ลา้นบาท
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เมือวนัที 25 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดล้งนามในสัญญาให้กูย้ืมเงินแก่ บริษทั ฮิวแมนิกา้ เอฟเอเอส

จาํกัด (บริษทัย่อย) เป็นจาํนวนทังสิน 3.50 ล้านบาท เงินให้กูย้ืมนีมีอตัราดอกเบียร้อยละ 0.90

ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์าํประกนั และมีเงือนไขการชาํระคืนเมือทวงถามณ วนัที 31ธนัวาคม 2563 เงินให้

กูย้ืมนีมียอดคงเหลือ จาํนวน3.50ลา้นบาท

บริษทัไดร้ับชาํระเงินให้กูย้ืมดังกล่าวคืนทงัจาํนวนเท่ากบั 14.50 ลา้นบาท เมือวนัที 5 กุมภาพนัธ์ 2564

เมือวนัที 1มิถุนายน 2564 บริษทัได้ลงนามในสัญญาให้กูย้ืมเงินแก่ บริษทั  ฮิวแมนเชส แคปปิตอล

จาํกดั (บริษทัร่วม) เป็นจาํนวนทังสิน 0.50 ล้านบาท เงินให้กูย้ืมนีมีอตัราดอกเบียร้อยละ 0.95

ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์าํประกนั และมีเงือนไขการชาํระคืนภายในวนัที 31พฤษภาคม2565

ในระหว่างงวด การเปลียนแปลงของเงินให้กูย้ืมแก่กิจการทีเกียวขอ้งกนั มีดงัต่อไปนี

หน่วย: พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลักษณะ ยอด ณ วันที เพิมขึน ลดลง ยอด ณ วันที

เงินให้กู้ยืม ความสัมพันธ์ 31 ธันวาคม 2563 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 30 มิถุนายน 2564

บริษทั ฮิวแมนิกา้ เอฟเอเอส จาํกดั บริษทัย่อย 14,500 - (14,500) -

บริษทั ฮิวแมนเชส แคปปิตอล จาํกดั บริษทัร่วม - 500 - 500

รวม 14,500 500 (14,500) 500

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร

ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30มิถุนายน กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ของกรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี

หน่วย: ล้านบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน

ผลประโยชน์ระยะสนั 10.5 7.9 7.1 4.6

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.2 0.8 0.8 0.7

รวม 11.7 8.7 7.9 5.3

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน

ผลประโยชน์ระยะสนั 22.1 17.0 14.4 10.4

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2.5 1.8 1.6 1.5

รวม 24.6 18.8 16.0 11.9
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5. ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับกระแสเงินสด

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดณ วนัที 30มิถุนายน 2564และวนัที 31ธนัวาคม 2563ประกอบดว้ย

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

เงินสดในมือ 595 695 465 450

เงินฝากสถาบนัการเงิน 249,493 279,717 62,001 120,760

เช็คทีถึงกาํหนดชาํระแต่ยงัมิไดน้าํฝาก 212 462 - -

หัก: เงินฝากในนามบริษทัและ

บริษทัย่อยเพือลูกคา้ (40,476) (34,076) (28,593) (15,474)

รวม 209,824 246,798 33,873 105,736

5.2 รายการทีไม่เกียวขอ้งกบัเงินสดประกอบดว้ย

เงินสดจ่ายเพือซือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน

มีดงันี

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม งบเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

ส่วนทีบนัทึกเป็นหนีสินจากการซือ

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ ์ณ วนัที

1 มกราคม 686 394 686 -

บวก ค่าซือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์

ในระหว่างงวด 11,720 12,269 9,204 11,129

หัก ส่วนทีจ่ายเป็นเงินสด (12,366) (12,255) (9,850) (11,129)

ส่วนทีบนัทึกเป็นหนีสินจากการซือ

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ ์ณ วนัที

30 มิถุนายน 40 408 40 -
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5.3 การเปลียนแปลงในหนีสินทีเกิดขนึจากกิจกรรมจดัหาเงิน

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

ยอด ณ วันที 1

มกราคม

กระแสเงินสด

จากกิจกรรม

การเปลียนแปลง

ทีไม่ใช่เงินสด

ยอด ณ วันที

30 มิถุนายน

2564 จัดหาเงิน 2564

หนีสินตามสัญญาเช่า 137,625 (10,057) 31,575 159,143

รวม 137,625 (10,057) 31,575 159,143

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

ยอด ณ วันที 1

มกราคม

กระแสเงินสด

จากกิจกรรม

การเปลียนแปลง

ทีไม่ใช่เงินสด

ยอด ณ วันที

30 มิถุนายน

2563 จัดหาเงิน 2563

หนีสินตามสัญญาเช่า 3,877 (13,223) 155,869 146,523

รวม 3,877 (13,223) 155,869 146,523

หน่วย: พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอด ณ วันที

1 มกราคม

กระแสเงินสด

จากกิจกรรม

การเปลียนแปลง

ทีไม่ใช่เงินสด

ยอด ณ วันที

30 มิถุนายน

2564 จัดหาเงิน 2564

หนีสินตามสัญญาเช่า 128,209 (6,722) 30,833 152,320

รวม 128,209 (6,722) 30,833 152,320

หน่วย: พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอด ณ วันที

1 มกราคม

กระแสเงินสด

จากกิจกรรม

การเปลียนแปลง

ทีไม่ใช่เงินสด

ยอด ณ วันที

30 มิถุนายน

2563 จัดหาเงิน 2563

หนีสินตามสัญญาเช่า 3,853 (5,786) 135,881 133,948

รวม 3,853 (5,786) 135,881 133,948
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6. ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอืน

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

ลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั

อายุหนีคงคา้งนับจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 124 63 4 23

คา้งชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 202 124 202 83

รวมลูกหนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 4) 326 187 206 106

ลูกหนีการคา้ - อืน ๆ

อายุหนีคงคา้งนับจากวนัทีถึงกาํหนดชาํระ

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 81,511 63,305 48,100 31,648

คา้งชาํระ

ไม่เกิน 3 เดือน 38,600 42,933 22,445 30,110

3 - 6 เดือน 5,850 3,136 2,964 1,117

6 - 12 เดือน 451 1,741 175 813

มากกว่า 12 เดือน 3,550 3,015 3,149 2,737

รวม 129,962 114,130 76,833 66,425

หัก: ค่าเผือผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึน (3,663) (3,663) (3,386) (3,386)

รวมลูกหนีการคา้ - อืน ๆ 126,299 110,467 73,447 63,039

รวมลูกหนีการคา้ 126,625 110,654 73,653 63,145

ลูกหนีหมุนเวียนอืน

ลูกหนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 4) 47 50 5,289 5,875

ลูกหนีอืน - อืน ๆ 776 1,320 509 561

เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริการ 10,890 2,169 10,890 2,169

เงินจ่ายล่วงหน้าให้ลูกคา้ 4,851 372 - -

เงินจ่ายล่วงหน้าให้พนักงาน 291 344 283 205

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า - กิจการทีเกียวขอ้งกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 4) 166 - 166 -

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า - อืน ๆ 4,321 3,533 2,916 1,513

ดอกเบียคา้งรับ -กิจการทีเกียวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 4) - - - 86

ดอกเบียคา้งรับ 48* 7,811 48* 7,811

รวมลูกหนีหมุนเวียนอืน 21,390 15,599 20,101 18,220

รวม 148,015 126,253 93,754 81,365

* ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 ดอกเบียคา้งรับไดร้วมดอกเบียคา้งรับจาํนวน 6,566 ลา้นบาท ไดแ้สดงในมูลค่าสุทธิศูนยบ์าทหลงัหักค่าเผือผล

ขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขนึในงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
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7. สินค้าคงเหลือ

สินคา้คงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 ประกอบดว้ย

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

ณ วันที ณ วันที

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2564 2563

สินคา้สําเร็จรูป 19,872 17,236

หัก ค่าเผือการลดลงของมูลค่า (2,237) (2,257)

รวมสินคา้คงเหลือ 17,635 14,979

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และวนัที 31 ธันวาคม 2563 ไม่มีรายการสินคา้คงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน

เฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มูลค่าสินคา้คงเหลือทีรับรู้เป็นตน้ทุนขาย

ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน เป็นจาํนวน 10.20 ลา้นบาท และ 11.97 ลา้นบาท ตามลาํดบั

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 มูลค่าสินคา้คงเหลือทีรับรู้เป็นตน้ทุนขายใน

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน เป็นจาํนวน 17.78 ลา้นบาท และ 17.45 ลา้นบาท ตามลาํดบั

รายการเปลียนแปลงของค่าเผือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือในงบการเงินรวม ณ วนัที 30 มิถุนายน

2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

ณ วันที ณ วันที

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2564 2563

ยอด ณ วนัที 1 มกราคม 2564 และ 2563 2,257 324

รายการปรับมูลค่าสุทธิทีจะไดร้ับสําหรับงวด (20) 1,933

ยอด ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 2,237 2,257
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8. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน และไม่หมุนเวียนอืน

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน  และไม่หมุนเวียนอืน ณ  วันที 30 มิถุนายน 2564 และวันที

31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี
หน่วย: พันบาท

สินทรัพย์ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม มูลค่ายุติธรรม ลําดับชัน เทคนิคการประเมินมูลค่า

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 มูลค่ายุติธรรม และข้อมูลทีใช้ในการ

งบการเงินรวม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

วัดมูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน

สินทรัพย์ทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน

ตราสารหนีทีอยู่ในความตอ้งการของตลาด 1,173 1,173 116,015 116,015 ระดบั 2 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ

หน่วยลงทุน ณ

สินวนัทาํการสุดทา้ยของ

รอบระยะเวลารายงาน

ตราสารหนีทีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด 63,575 63,575 59,550 59,550 ระดบั 3 มูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืน

สินทรัพย์ทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ย

ราคาทุนตดัจาํหน่าย

ตราสารหนีทีจะถือจนครบกาํหนด 150,805 148,805 52,203 49,203 ระดบั 3 ราคาทุนตัดจาํหน่ายและวิธี

ดอกเบยีทีแทจ้ริง

รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน 215,553 213,553 227,768 224,768

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน

สินทรัพย์ทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน

ตราสารหนีทีอยู่ในความต้องการของตลาด 159,268 159,268 215,449 215,449 ระดบั 1 ราคาเสนอซือครงัสุดทา้ยของ

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ

ไทยณ สินวนัทาํการสุดทา้ย

ของรอบระยะเวลารายงาน

ตราสารหนีทีอยู่ในความตอ้งการของตลาด 14,730 14,730 29,416 29,416 ระดบั 2 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ

ของหน่วยลงทุน

ณ สินวนัทาํการสุดทา้ยของ

รอบระยะเวลารายงาน

สินทรัพย์ทางการเงินทีวดัมูลค่าดว้ย

มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ตราสารทุนทีอยู่ในความต้องการของตลาด 219,720 219,720 126,744 126,744 ระดบั 1 ราคาเสนอซือครังสุดทา้ยของ

ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศไทย

ณ สินวนัทาํการสุดทา้ยของ

รอบระยะเวลารายงาน

ตราสารทุนทีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด 30,685 30,685 20,685 20,685 ระดบั 3 ประมาณการกระแสเงินสดคิดลด

รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอืน 424,403 424,403 392,294 392,294

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอืน 639,956 637,956 620,062 617,062
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ณ วนัที 30มิถุนายน 2564ตราสารหนีทีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดเป็นหุ้นกูแ้ปลงสภาพชนิดไม่ดอ้ยสิทธิ

มูลค่า 2 ลา้นดอลลาร์สหรัฐมีรายละเอียด ดงันี

1) หุ้นกูแ้ปลงสภาพทีออกเมือวนัที 6 กนัยายน 2561 จาํนวน 1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ไดข้ยายวนัครบกาํหนด

จากวนัที 13 กันยายน 2563 เป็นวนัที 27 เมษายน 2564 โดยมีอตัราดอกเบียเพิมขึนจากร้อยละ 8 ต่อปี

เป็นร้อยละ 12 ต่อปี นับจากวนัที 13 กันยายน 2563 จนครบกาํหนด ต่อมาในวนัที 5 พฤษภาคม 2564

ไดม้ีการขยายวนัครบกาํหนดจากวนัที 27 เมษายน 2564 เป็นวนัที 31 ธนัวาคม 2564

2) หุ้นกู ้แปลงสภาพทีออกเมือวนัที 27 เมษายน 2563 จาํนวน 1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐครบกาํหนดในวนัที

27 เมษายน 2564 โดยมีอตัราดอกเบียทีร้อยละ 8 ต่อปี ต่อมาในวนัที 5 พฤษภาคม 2564 ไดม้ีการขยาย

วนัครบกาํหนดจากวนัที 27 เมษายน 2564 เป็นวนัที 31 ธนัวาคม 2564

โดยมีเงือนไขการแปลงสภาพตามทีกาํหนดในสัญญา

9. เงินลงทุนในบริษัทร่วม

เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

มูลค่าตามบัญชี งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชือบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตงัขึน สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) ราคาทุน ตามวิธีส่วนได้เสีย ราคาทุน

ในประเทศ ณ วันที

30 มิถุนายน

2564

ณ วันที

31 ธันวาคม

2563

ณ วันที

30 มิถุนายน

2564

ณ วันที

31 ธันวาคม

2563

ณ วันที

30 มิถุนายน

2564

ณ วันที

31 ธันวาคม

2563

ณ วันที

30 มิถุนายน

2564

ณ วันที

31 ธันวาคม

2563

บริษทั โคนิเคิล จาํกดั ให้คาํปรึกษา ผลิตและ

จาํหน่ายซอฟต์แวร์ ไทย 20 20 40,396 22,700 44,610 26,124 40,396 22,700

บริษทั  ฮิวแมนเชส

แคปปิตอล จาํกดั

ให้บริการเป็นตวักลาง

การกู้ยืมระหว่างผูกู้ ้

และผูใ้ห้กู้ผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ไทย 50 50 3,000 3,000 2,084 2,441 3,000 3,000

บริษทั  ฟาร์มแคร์

กรุ๊ป จาํกดั

ให้บริการจดัทาํ

เว็บไซต ์ออกแบบ

แอปพลิเคชัน

โปรแกรมเพือดูแล

สุขภาพ ไทย 25 - 15,400 - 15,400 - 15,400 -

รวม 58,796 25,700 62,094 28,565 58,796 25,700

ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม มีดงันี
หน่วย: ล้านบาท

ชือบริษัท ทุนทีเรียกชําระ สินทรัพย์รวม หนีสินรวม รายได้รวม

สําหรับงวดหกเดือนสินสุด

กําไร (ขาดทุน)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุด

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที วันที 30 มิถุนายน วันที 30 มิถุนายน

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

30 มิถุนายน

2564

31 ธันวาคม

2563

2564 2563 2564 2563

บริษทั โคนิเคิล จาํกดั 3.26 2.64 180.88 77.86 41.97 31.67 41.08 24.04 3.95 6.92

บริษทั  ฮิวแมนเชส แคปปิตอล

จาํกดั 6.00 6.00 5.80 5.64 1.62 0.76 - - (0.71) (0.57)

บริษทั ฟาร์มแคร์ กรุ๊ป จาํกดั 4.00 - * - * - * - * -

* ไม่มีขอ้มูลเนืองจากบริษทัเขา้ลงทุนในบริษทันีเมือวนัที 22 มิถุนายน 2564
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เมือวนัที 29 เมษายน 2563 บริษทัเขา้ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ฮิวแมนเชส แคปปิตอล จาํกดั จาํนวน

299,999 หุ้น ในราคาเท่ากับมูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินทงัสิน 3.00 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วน

การถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 50 ของจาํนวนหุ้นทีออกทงัหมดของบริษทัดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จากการ

ประเมินของบริษทั ผูถ้ือหุ้นอีกรายซึงถือหุ้นอีกร้อยละ 50 ของบริษทัดงักล่าว มีความสามารถในการใช้

อาํนาจการควบคุมเหนือบริษทัดังกล่าวได้โดยตรง ดังนัน บริษทัจึงจ ัดประเภทเงินลงทุนนีเป็น

เงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัไดจ้่ายชาํระค่าหุ้นทงัหมดเมือวนัที 18 พฤษภาคม 2563

เมือวนัที 5 มกราคม 2564 ทีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทั โคนิเคิล จาํกดั ซึงเป็นบริษทัร่วมแห่งหนึง

ได้มีมติออกหุ้นสามัญเพิมทุน จาํนวน 6,271 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท เมือวนัที 26 มกราคม 2564

บริษทัได้จ่ายชาํระค่าหุ้นเพิมทุน จาํนวน 1,255 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน 17.70 ล้านบาท เพือคงสัดส่วน

เงินลงทุนร้อยละ 20

เมือวนัที 22 มิถุนายน 2564 บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั ฟาร์มแคร์ กรุ๊ป จาํกัด จาํนวน 10,000

หุ้น เป็นจาํนวนเงิน 15.40 ลา้นบาทโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นทีออกทงัหมด

ของบริษัทดังกล่าวและได้จ่ายชําระค่าหุ้นทังหมดแล้วในวันเดียวกัน บริษัทจัดประเภทเงินลงทุนนี

เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษทัย่อยตามทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปนี

หน่วย: พันบาท

ทุนทีรับชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) ราคาทุน

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

ชือบริษัท 2564 2563 2564 2563 2564 2563

บริษัทย่อยทีถือหุ้นโดยบริษัทโดยตรง

บริษทั โปรเฟสชนัแนล เอา้ท์ซอสซิง

โซลูชนัส์ จาํกดั 10 ลา้นบาท 10 ลา้นบาท 99.98 99.98 72,899 72,899

บริษทั ฮิวแมนิกา้ เอฟเอเอส จาํกดั 20 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท 99.98 99.98 48,999 29,999

Humanica Asia Pte. Ltd. 0.2 ลา้นดอลลาร์ 0.2 ลา้นดอลลาร์

สิงค์โปร์ สิงค์โปร์ 100.00 100.00 19,967 19,967

บริษทั ไทเกอร์ซอฟท์ (1998) จาํกดั 5 ลา้นบาท 5 ลา้นบาท 99.99 99.99 125,000 125,000

บริษทั เบนนิกซ์ จาํกดั 18 ลา้นบาท 4 ลา้นบาท 51.00 51.00 9,639 2,754

บริษัทย่อยทีถือหุ้นโดย Humanica Asia Pte. Ltd.

Humanica SDN. BHD. 0.5 ลา้นริงกิต 0.5 ลา้นริงกิต 100.00 100.00 - -

มาเลเซีย มาเลเซีย

บริษัทย่อยทีถือหุ้นโดย บริษัท ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จํากัด

บริษทั ฮิวแมนิกา้ อีอีซี จาํกดั 7.5 ลา้นบาท - 70.00 - - -

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย 276,504 250,619
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เมือวนัที 13 สิงหาคม 2562 ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัได้มีมติอนุมตัิการเขา้ซือบริษทั ไทเกอร์ ซอฟท์

(1998) จํากัด ซืงประกอบธุรกิจให้บริการวางระบบโปรแกรมทรัพยากรบุคคลและเงินเดือนและ

ขายอุปกรณ์ควบคุมการเขา้ออกด้วยมูลค่าสิงตอบแทนรวมทงัสิน 130.00 ลา้นบาท บริษทัไดม้ีการชาํระราคา

ค่าซือกิจการจาํนวน 125.00 ลา้นบาท ส่วนค่าซือกิจการทีเหลือจาํนวน 5.00 ลา้นบาทจะทาํการชาํระภายใน

12 เดือน เพือสําหรับการปรับราคา (ถา้มี) หลงัจากมีการตรวจสอบยอดสินทรัพยแ์ละหนีสินทีถูกกาํหนด

ในสัญญา ต่อมาเมือวนัที 22 กรกฎาคม 2563 บริษทัไดท้าํสัญญาเพิมเติมเพือตกลงเงือนไขในการยกเลิก

การจ่ายเงินส่วนเพิมจาํนวน 5.00 ลา้นบาท เนืองจากมีรายการหักลา้งและรายการปรับปรุงต่อราคาหุ้นเกินกว่า

เงินส่วนเพิมดงักล่าว ส่งผลให้เงินลงทุนในบริษทัย่อยและสิงตอบแทนในการซือลดลงจาํนวน 5.00 ลา้นบาท

ในไตรมาสที 3 ของปี 2563 กลุ่มบริษทัไดร้ับขอ้มูลทีจาํเป็นอืน ๆ นับจากวนัทีซือกิจการ และไดว้่าจ้าง

ผูป้ระเมินราคาอิสระเพือประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์ีได้มาทีระบุได้และหนีสินทีรับมา และ

การปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของรายการ ณ วนัทีรวมธุรกิจ ซึงกลุ่มบริษทัได้รับรายงานการประเมินที

เสร็จสมบูรณ์ลงวนัที 2 พฤศจิกายน 2563 จากผูป้ระเมินราคาอิสระดังกล่าวแลว้ กลุ่มบริษทัได้ปฏิบตัิ

และรับรู้รายการการรวมธุรกิจครังนี ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 3 เรือง การรวมธุรกิจ ซึงขอ้มูล

ของสิงตอบแทนทงัหมดทีโอนให้และมูลค่ายุติธรรมทีรับรู้ ณ วนัทีซือ สําหรับสินทรัพยท์ีได้มาและหนีสินที

รับมาแต่ละประเภททีสําคญั ณ วนัทีซือธุรกิจ ประกอบดว้ยรายการต่อไปนี

หน่วย: พันบาท

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 25,889

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 15,217

สินคา้คงเหลือ 10,571

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 3,227

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 8,360

ซอฟตแ์วร์ 39,847

สินทรัพยค์วามสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 13,864

เครืองหมายการคา้ 9,096

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 2,944

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 721

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน (517)

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย (19,989)

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย (2,878)

หนีสินหมุนเวียนอืน (11,390)

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน (12,601)

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (12,592)

สินทรัพย์และหนีสินสุทธิทีระบุได้ 69,769

สิงตอบแทนในการซือ 125,000

ค่าความนิยม 55,231
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จากขอ้มูลในรายงานการประเมินลงวนัที 2 พฤศจิกายน 2563 ของผูป้ระเมินราคาอิสระและขอ้มูลทีจาํเป็น

อืน ๆ ทีไดร้ับนับจากวนัทีซือกิจการ กลุ่มบริษทัไดพ้ิจารณารายการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์ีได้มา

และหนีสินทีรับมาจากการรวมธุรกิจครังนี และบันทึกผลต่างระหว่างราคาซือกับมูลค่ายุติธรรมของ

สินทรัพยสุ์ทธิทีไดร้ับจากการรวมธุรกิจดังกล่าวไวใ้นบญัชี “ค่าความนิยม” เป็นจาํนวนเงิน 55.23 ลา้นบาท

โดยกลุ่มบริษทัได้พิจารณาปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัสําหรับประมาณการทีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัทีซือ

เพือสะทอ้นผลของขอ้มูลเพิมเติมทีได้รับเกียวกบัขอ้เท็จจริงและสถานการณ์แวดลอ้มทีมีอยู่ ณ วนัทีซือกิจการ

ซึงขอ้มูลดงักล่าวมีผลต่อการวดัมูลค่าของจาํนวนต่างๆทีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัทีซือ

อย่างไรก็ตาม งบการเงินระหว่างกาลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 ทีเคย

รายงานไวย้งัไม่ได้มีการปรับปรุง ดังนันบริษทัจึงได้ปรับปรุงยอ้นหลังงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอืนรวม งบแสดงการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับงวดหก

เดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 ทีนาํมาแสดงเปรียบเทียบในงวดนีแลว้

ผลกระทบของการปรับปรุงงบการเงินยอ้นหลงัต่องบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนรวม

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งันี

หน่วย: พันบาท

ยอดตาม ผลกระทบของ ยอด

ทีรายงานไว้เดิม รายการปรับปรุง หลังปรับปรุง

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนรวม

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

ตน้ทุนขายและการให้บริการ 97,013 1,408 98,421

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 37,200 490 37,690

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 3,662 (378) 3,284

กาํไรสําหรับงวด 33,577 (1,520) 32,057

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่ 33,577 (1,520) 32,057

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่ 43,841 (1,520) 42,321
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หน่วย: พันบาท

ยอดตาม ผลกระทบของ ยอด

ทีรายงานไว้เดิม รายการปรับปรุง หลังปรับปรุง

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนรวม

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

ตน้ทุนขายและการให้บริการ 190,726 2,823 193,549

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 62,162 982 63,144

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได้ 10,105 (760) 9,345

กาํไรสําหรับงวด 82,777 (3,045) 79,732

การแบ่งปันกาํไร

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่ 82,777 (3,045) 79,732

การแบ่งปันกาํไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทัใหญ่ 64,792 (3,045) 61,747

เมือวนัที 30 กันยายน 2563 บริษทัเข้าลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั จีแอล โบรกเกอร์ จาํกัด จาํนวน

20,400 หุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 135บาท รวมเป็นเงินทังสิน 2.75 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น

คิดเป็นร้อยละ 51 ของจาํนวนหุ้นทีออกแลว้ทงัหมดของบริษทัดงักล่าว จากการประเมินของบริษทั บริษทั

มีความสามารถในการใช้อาํนาจการควบคุมเหนือบริษทัดังกล่าวได้โดยตรง บริษทัจึงจดัประเภทเงิน

ลงทุนนีเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย บริษทัไดจ้่ายชาํระค่าหุ้นทงัหมดเมือวนัที 10กนัยายน2563ต่อมาบริษทั

ดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเปลียนชือเป็นบริษทั เบนนิกซ์ จาํกดั เมือวนัที 26 ตุลาคม 2563

ต่อมาเมือวนัที 3 กุมภาพนัธ์ 2564 ทีประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้นของบริษทั เบนนิกซ์ จาํกัด ได้มีมติออกหุ้น

สามญัเพิมทุน จาํนวน 460,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยบริษทัได้ซือหุ้นเพิมจาํนวน 234,600

หุ้นรวมเป็นเงิน 23.46 ลา้นบาท เพือคงสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 51 ซึงบริษทัย่อยไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเพิม

ทุนเป็นจาํนวนเงิน 6.89 ลา้นบาท และเมือวนัที 11 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัได้จ่ายชาํระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้

คงเหลือค่าหุ้นทียงัไม่เรียกชาํระจาํนวน 16.57 ลา้นบาท

เมือวนัที 5 มกราคม 2564 บริษทั ฮิวแมนิกา้ เอฟเอเอส จาํกดั ซึงเป็นบริษทัย่อยแห่งหนึงเขา้ร่วมลงทุนใน

หุ้นสามญับริษทั ฮิวแมนิกา้ อีอีซี จาํกดั จาํนวน 2,099,997 หุ้น รวมเป็นเงินทงัสิน 5.25 ลา้นบาท โดยมี

สัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 70 ของจํานวนหุ้นทีออกทังหมดของบริษัทดังกล่าว บริษัทจึงจัด

ประเภทเงินลงทุนนีเป็นเงินลงทุนในบริษทัย่อย
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เมือวนัที 3 กุมภาพนัธ์ 2564 ทีประชุมวิสามัญผูถ้ือหุ้นของบริษทั ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จาํกัด ซึงเป็น

บริษทัย่อยแห่งหนึงได้มีมติออกหุ้นสามญัเพิมทุน จาํนวน 1,900,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท เมือวนัที

4 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัได้จ่ายชาํระค่าหุ้นเพิมทุนจาํนวนเงิน 19.00 ลา้นบาท เพือคงสัดส่วนเงินลงทุน

ร้อยละ 99.98

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 บริษทัย่อยประกาศจ่ายเงิน

ปันผลเป็นจาํนวน 15 ลา้นบาท และ 7 ลา้นบาท ตามลาํดบั

11. ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์

รายการเปลียนแปลงของบญัชีส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30มิถุนายน2564

สรุปไดด้งันี

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2564 44,647 37,645

บวก ซือเพมิระหว่างงวด 11,719 9,204

ค่าเสือมราคาสําหรับงวด (10,820) (8,553)

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 67 -

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 45,613 38,296

12. สินทรัพย์สิทธิการใช้

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30มิถุนายน 2564สรุปได้

ดงันี

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2564 128,831 119,630

บวก เพมิขึนระหว่างงวด 31,574 30,833

ค่าเสือมราคาสําหรับงวด (13,407) (9,851)

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 214 -

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 147,212 140,612
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13. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืนนอกจากค่าความนิยม

รายการเปลียนแปลงของบญัชีสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืนนอกจากค่าความนิยมสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งันี

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2564 176,162 93,001

บวก โอนเขา้ 34,464 32,178

บวก ซือเพมิระหว่างงวด 17 17

ค่าตดัจาํหน่ายสําหรับงวด (17,213) (9,098)

ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน 134 -

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 193,564 116,098

14. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา

รายการเปลียนแปลงของบัญชีซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างพฒันาสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที

30 มิถุนายน 2564 สรุปไดด้งันี

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 1 มกราคม 2564 34,194 32,178

ตน้ทุนพฒันาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เพมิขึนระหว่างงวด 9,742 9,472

โอนไปเป็นสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (34,464) (32,178)

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 9,472 9,472

15. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

เงินมดัจาํ 13,749 12,047 9,961 9,983

ภาษีเงินไดห้ัก ณ ทีจ่ายรอขอคืน 1,204 1,046 786 786

รวม 14,953 13,093 10,747 10,769
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16. เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอืน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

เจา้หนีการคา้ - กิจการทีเกียวขอ้งกนั

(ดูหมายเหตุขอ้ 4) 738 1,462 738 1,462

เจา้หนีการคา้ - อืน ๆ 6,695 8,153 1,843 5,890

เจา้หนีอืน - กิจการทีเกียวขอ้งกนั

(ดูหมายเหตุขอ้ 4) 212 - 1,385 899

เจา้หนีอืน - อืน ๆ 4,222 3,058 3,019 2,732

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - กิจการทีเกียวขอ้งกนั

(ดูหมายเหตุขอ้ 4) 690 662 690 662

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - อืน ๆ 33,037 45,207 19,404 26,179

รวม 45,594 58,542 27,079 37,824

17. หนีสินตามสัญญาเช่า

หนีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และวนัที 31 ธนัวาคม 2563 มีดงันี

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

หนีสินตามสัญญาเช่า 196,415 170,255 189,326 160,403

หัก ดอกเบยีรอการตดัจาํหน่าย (37,272) (32,630) (37,006) (32,194)

159,143 137,625 152,320 128,209

หัก ส่วนทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี (22,548) (20,237) (17,228) (13,579)

หนีสินตามสัญญาเช่า - สุทธิจากส่วนที

ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 136,595 117,388 135,092 114,630

กลุ่มบริษัทได้ทําสัญญาเช่าหลายฉบับเพือเช่าอาคาร และรถยนต์เพือใช้ในการดําเนินงานโดยมี

กาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลียประมาณ 2 ปี ถึง 30 ปี
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กลุ่มบริษทัมีภาระผูกพนัทีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขนัตาํตามสัญญาเช่า ดงันี
หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม

ไม่เกิน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี เกิน 5 ปี รวม

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

ผลรวมของจาํนวนเงินขนัตาํ

ทีตอ้งจ่ายทงัสินตามสัญญาเช่า 31,276 28,016 128,475 109,765 36,664 32,474 196,415 170,255

ดอกเบียตามสัญญาเช่า

รอการตดับญัชี (8,728) (7,779) (26,315) (23,220) (2,229) (1,631) (37,272) (32,630)

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํ

ทีตอ้งจ่ายทงัสินตามสัญญาเช่า 22,548 20,237 102,160 86,545 34,435 30,843 159,143 137,625

หน่วย: พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ไม่เกิน 1 ปี 1 ถึง 5 ปี เกิน 5 ปี รวม

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

ผลรวมของจาํนวนเงินขนัตาํ
ทีตอ้งจ่ายทงัสินตามสัญญาเช่า 25,743 20,998 126,920 106,930 36,663 32,475 189,326 160,403

ดอกเบียตามสัญญาเช่า

รอการตดับญัชี (8,515) (7,419) (26,263) (23,144) (2,228) (1,631) (37,006) (32,194)

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขนัตาํ

ทีตอ้งจ่ายทงัสินตามสัญญาเช่า 17,228 13,579 100,657 83,786 34,435 30,844 152,320 128,209

18. ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

การเปลียนแปลงในมูลค่าปัจจุบนัของประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 มีดงันี

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2564 39,666 25,324

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 2,677 1,551

ตน้ทุนดอกเบีย 464 301

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 42,807 27,176

19. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณขึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี

เฉลียทงังวดทีประมาณไว้
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ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน สรุปไดด้งันี

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน

2564 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่”

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินไดส้ําหรับงวด 9,351 4,074 3,697 1,280

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดข้องปีก่อน (227) 283 (227) 283

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชวัคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว (1,932) (1,073) (940) (624)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 7,192 3,284 2,530 939

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน

2564 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่”

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินไดส้ําหรับงวด 14,994 10,337 6,433 4,211

รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดข้องปีก่อน (449) 283 (227) 283

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชวัคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชวัคราว (2,764) (1,275) (822) (305)

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จ 11,781 9,345 5,384 4,189

จาํนวนภาษีเงินไดท้ีเกียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับงวดสามเดือน

และหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน สรุปไดด้งันี

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบัขาดทุน (กาํไร)

ทียงัไม่เกิดขนึจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

ในสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน และไมห่มุนเวียนอืน (22) (3,083) (22) (3,083)



- 23 -

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีทีเกียวขอ้งกบัขาดทุน (กาํไร)

ทียงัไม่เกิดขนึจากการเปลียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน

ในสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน และไมห่มุนเวียนอืน (345) 4,345 (345) 4,345

20. กําไรต่อหุ้น

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสําหรับงวดทีเป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษทั (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลียถ่วงนาํหนักของหุ้นสามญัทีออกอยู่ในระหว่างงวด

กาํไรต่อหุ้นขนัพืนฐานแสดงการคาํนวณไดด้งันี

หน่วย: พันบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2564 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่”

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถนุายน

กาํไรสําหรับงวด (พนับาท) 53,859 32,057 51,008 26,979

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุ้น) 680,000 680,000 680,000 680,000

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.08 0.05 0.08 0.04

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน

กาํไรสําหรับงวด (พนับาท) 87,916 79,732 76,886 58,712

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (พนัหุ้น) 680,000 680,000 680,000 680,000

กาํไรต่อหุ้นขนัพนืฐาน (บาทต่อหุ้น) 0.13 0.12 0.11 0.09

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 บริษทัไม่มีกาํไรต่อหุ้นปรับลด

21. ทุนเรือนหุ้น

เมือวนัที 19 เมษายน 2564 ทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทัไดม้ีมติอนุมตักิารเพิมทุนจดทะเบียนอีกจาํนวน

5,000,000บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม340,000,000 บาท เป็นจาํนวน 345,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญั

เพิมทุน จาํนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดง

สิทธิทีจะซือหุ้นสามญัของบริษทัทีออกให้แก่กรรมการ ผูบ้ริหารและพนักงานของบริษทั บริษทัจดทะเบียน

เพิมทุนดงักล่าวกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้เมือวนัที 6พฤษภาคม 2564 ซึงบริษทัยงัไม่ไดเ้รียกชาํระค่าหุ้นเพิม

ทุนดงักล่าว
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22. เงินปันผลจ่าย

เมือวนัที 19 เมษายน 2564 ทีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นของบริษทัไดม้ีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2563

เป็นจาํนวนเงิน 95.20 ลา้นบาท ทงันี คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมตัิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการ

ดาํเนินงานปี 2563 ไปแล้วเป็นจาํนวนเงิน 40.80 ล้านบาท คงเหลือสําหรับเงินปันผลทีจ่ายอีกจาํนวนเงิน

54.40 ลา้นบาท คิดเป็นจาํนวน 0.08 บาทต่อหุ้น บริษทัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที 17 พฤษภาคม 2564
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23. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน

บริษทัและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีการเปลียนแปลง

โครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานทีรายงาน

ข้อมูลรายได้และกาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงานของบริษทัและบริษัทย่อยสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน มีดงัต่อไปนี

หน่วย: พันบาท

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน

ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ จําหน่ายอุปกรณ์ ส่วนงานธุรกิจนายหน้า งบการเงินรวม

ระบบงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

ระบบงานบริหารทรัพยากร

สําหรับองค์กร

บริการด้านบัญชี

และการเงิน

ควบคุมการเข้าออก ประกันชีวิตและวินาศภัย

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่”

รายไดจ้ากการขายและบริการให้กบัลูกคา้ภายนอก 150,412 128,285 25,545 17,869 5,723 5,420 17,016 21,141 58 - 198,754 172,715

รวมรายได้ 150,412 128,285 25,545 17,869 5,723 5,420 17,016 21,141 58 - 198,754 172,715

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 53,567 28,004 3,580 (2,387) 1,793 2,195 2,964 9,169 (2,178) - 59,726 36,981

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ทีไม่ไดปั้นส่วน:

รายไดอ้ืน 5,464 1,271

รายได้ทางการเงิน 2,116 2,437

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากการซือบริษทัย่อย (3,807) (3,786)

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (49) 673

ตน้ทุนทางการเงิน (2,399) (2,235)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 61,051 35,341

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (7,192) (3,284)

กําไรสําหรับงวด 53,859 32,057
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หน่วย: พันบาท

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน

ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ จําหน่ายอุปกรณ์ ส่วนงานธุรกิจนายหน้า งบการเงินรวม

ระบบงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

ระบบงานบริหารทรัพยากร

สําหรับองค์กร

บริการด้านบัญชี

และการเงิน

ควบคุมการเข้าออก ประกันชีวิตและวินาศภัย

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

“ปรับปรุงใหม่”

รายไดจ้ากการขายและบริการให้กบัลูกคา้ภายนอก 283,654 266,269 44,326 34,154 10,429 10,963 29,523 34,963 122 - 368,054 346,349

รวมรายได้ 283,654 266,269 44,326 34,154 10,429 10,963 29,523 34,963 122 - 368,054 346,349

กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 81,198 72,291 3,760 (3,288) 3,117 3,811 11,372 17,512 (5,252) - 94,195 90,326

รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ทีไม่ไดปั้นส่วน:

รายไดอ้ืน 11,464 3,938

รายได้ทางการเงิน 5,928 5,350

ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากการซือบริษทัย่อย (7,574) (7,583)

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 433 1,100

ตน้ทุนทางการเงิน (4,749) (4,054)

กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 99,697 89,077

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (11,781) (9,345)

กําไรสําหรับงวด 87,916 79,732
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การจําแนกรายได้

กลุ่มบริษทัจาํแนกรายไดจ้ากการขายสินคา้และให้บริการให้แก่ลูกคา้ตลอดช่วงเวลาและ ณ เวลาใดเวลาหนึงตามสายผลิตภณัฑห์ลกัซึงสอดคลอ้งกบัการเปิดเผยขอ้มูล

รายไดแ้ยกตามส่วนงานทีรายงานภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที 8 เรือง ส่วนงานดาํเนินงาน

หน่วย: พันบาท

ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ จําหน่ายอุปกรณ์ นายหน้าประกันชีวิต

และวินาศภัย

งบการเงินรวม

ระบบงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

ระบบงานบริหาร

ทรัพยากร

บริการด้านบัญชีและ

การเงิน

ควบคุมการเข้าออก

สําหรับองค์กร

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน

ช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายได้

ณ เวลาใดเวลาหนึง

- รายไดจ้ากการขายซอฟต์แวร์ 19,044 11,576 4,275 1,973 - - - - - - 23,319 13,549

- รายไดจ้ากการขายสินคา้ - - 1 - - - 17,016 21,141 - - 17,017 21,141

- รายไดค้่าบริการรายเดือน 91,213 93,074 - - 5,753 5,495 - - - - 96,966 98,569

- รายไดค้่าบริการครังเดียว 7,362 9,821 - 89 (30) (75) - - 58 - 7,390 9,835

ตลอดช่วงเวลา

- รายไดค้่าบริการติดตงัซอฟต์แวร์ 23,420 6,486 9,845 4,245 - - - - - - 33,265 10,731

- รายไดค้่าบริการอืน 9,373 7,328 11,424 11,562 - - - - - - 20,797 18,890

รวมรายได้ 150,412 128,285 25,545 17,869 5,723 5,420 17,016 21,141 58 - 198,754 172,715

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดทีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มกิจการ
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หน่วย: พันบาท

ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ ส่วนงานธุรกิจ จําหน่ายอุปกรณ์ นายหน้าประกันชีวิต

และวินาศภัย

งบการเงินรวม

ระบบงานบริหาร

ทรัพยากรบุคคล

ระบบงานบริหาร

ทรัพยากร

บริการด้านบัญชีและ

การเงิน

ควบคุมการเข้าออก

สําหรับองค์กร

2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน

ช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายได้

ณ เวลาใดเวลาหนึง

- รายไดจ้ากการขายซอฟต์แวร์ 27,229 30,822 6,523 4,182 - - - - - - 33,752 35,004

- รายไดจ้ากการขายสินคา้ - - 12 - - - 29,523 34,963 - - 29,535 34,963

- รายไดค้่าบริการรายเดือน 185,678 189,453 - - 10,409 10,858 - - - - 196,087 200,311

- รายไดค้่าบริการครังเดียว 14,677 17,424 - 89 20 105 - - 122 - 14,819 17,618

ตลอดช่วงเวลา

- รายไดค้่าบริการติดตงัซอฟต์แวร์ 37,445 12,917 14,814 6,888 - - - - - - 52,259 19,805

- รายไดค้่าบริการอืน 18,625 15,653 22,977 22,995 - - - - - - 41,602 38,648

รวมรายได้ 283,654 266,269 44,326 34,154 10,429 10,963 29,523 34,963 122 - 368,054 346,349

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2564 และ 2563 กลุ่มบริษทัไม่มีรายได้จากลูกคา้รายใดทีมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกลุ่มกิจการ
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24. การคําประกัน

ณ วันที 30 มิถุนายน 2564 และวันที 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนังสือคาํประกันซึงออกโดยธนาคาร

ในนามบริษทัเหลืออยู่เป็นจาํนวน 0.90 ลา้นบาท และ 0.80 ลา้นบาท ตามลาํดบั เพือคาํประกันการปฏิบตัิงาน

ตามสัญญาแก่ผูว้่าจา้ง

25. ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 และวนัที 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษทัมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละ

หนีสินทางการเงินทีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงันี

งบการเงินรวม

สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนีสินทางการเงิน อัตราแลกเปลียนเฉลีย

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563

(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

ดอลลาร์สหรัฐ 0.03 0.14 - 0.01 32.0533 30.0371

เยน 0.10 0.60 - - 0.2903 0.2907

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน หนีสินทางการเงิน อัตราแลกเปลียนเฉลีย

ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที ณ วันที

30 มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563 30มิถุนายน 2564 31 ธันวาคม 2563

(ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)

ดอลลาร์สหรัฐ - 0.11 - 0.01 32.0533 30.0371

เยน 0.10 0.60 - - 0.2903 0.2907

ริงกิตมาเลเซีย 0.11 0.10 - - 7.7200 7.4357

ดอลลาร์สิงค์โปร์ 0.10 0.07 0.05 - 23.8479 22.6632

26. การจัดประเภทรายการใหม่

รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2563 ไดม้ีการจดัประเภทรายการใหม่

เพือให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 การจัด

ประเภทรายการดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสุทธิ กาํไรเบ็ดเสร็จรวม และส่วนของผูถ้ือหุ้นตามทีได้

รายงานไว้ การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปนี

หน่วย: พันบาท

รายการ การแสดงรายการทีแสดงไว้เดิม จัดประเภทใหม่ งบการเงินรวม งบการเงิน

เฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2563

เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อย เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัย่อย เงินให้กูย้ืมระยะสนั - 14,500

ดอกเบียคา้งรับ สินทรัพยห์มุนเวียนอืน ลูกหนีการคา้และลูกหนี

หมุนเวียนอืน

7,811 7,811
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27. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

เมือวนัที 9 สิงหาคม 2564ทีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดม้ีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่ผูถ้ือหุ้น

จากกาํไรสุทธิสําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30มิถุนายน2564 เป็นจาํนวนเงิน 40.80 ลา้นบาท คิดเป็น

จาํนวน 0.06 บาทต่อหุ้น บริษทัจะจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที 8 กนัยายน 2564

28. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล

งบการเงินระหว่างกาลนีไดร้ับอนุมตัิให้ออกโดยคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการผูม้ีอาํนาจของบริษทั

เมือวนัที 9 สิงหาคม 2564


