




บริษัท ฮิวแมนิก้า จำากัด (มหาชน)     1  

ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ
02 ข้อมูลทางการเงินที่สำาคัญ            

04 สารจากประธานกรรมการ

06 สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

08 คณะกรรมการบริษัท

09 คณะกรรมการบริหาร

10 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

11 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

15 ลักษณะการประกอบธุรกิจ

22 ปัจจัยความเสี่ยง

23 ข้อพิพาททางกฎหมาย

ส่วนที่  2     การจัดการและการกำากับดูแลกิจการ
24 ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

26 โครงสร้างการจัดการ

32 การกำากับดูแลกิจการ

45 ความรับผิดชอบต่อสังคม

49 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

51 รายการระหว่างกัน

ส่วนท่ี 3  ฐานะการเงินและผลการดำาเนินงาน
52 รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

53 รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

54 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

55 การวิเคราห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

60 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

65 ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

เอกสารแนบ
134 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

สารบัญ



2     รายงานประจำาปี 2562

ข้อมูลทางการเงินทีี่สำาคัญ

ประเภท 2562 2561 2560 2559 2558

รายได้จาการขายและบริการ 598.85 515.11 478.88 347.68 235.59

รายได้รวม 613.86 523.23 482.37 351.95 237.65

กำาไรขั้นต้น 266.46 229.59 188.92 132.55 80.00

กำาไรสุทธิ 146.98 121.75 97.44 71.48 39.36

สินทรัพย์รวม 1,372.78 1,226.79 1,156.11 438.58 366.05

หนี้สินรวม 175.59 107.31 111.67 111.10 166.01

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,197.19 1,119.48 1,044.44 322.48 200.04
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รายได้ที่ิเกิดขึ้นประจําและรายได้ที่เกิดขึ้นไม่ประจํา
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สารจากประธานกรรมการ

เรียน   ท่านผู้ถือหุ้น

ในนามของคณะกรรมการบรษัิท ฮิวแมนกิา้ จำากดั (มหาชน) (“HUMAN” 
หรือ “บริษัทฯ”) ผมมีความยินดีที่ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า โดยภาพรวม
สำาหรับปี พ.ศ. 2562 เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทฯ มีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อรองรับระบบและโครงสร้างการเติบในอนาคต รวมถึงการเติบโตของ 
ผลประกอบการท่ีดีข้ึน บริษัทฯ จึงมีการส่งมอบผลตอบแทนทางการเงินท่ี
ดีให้กับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องอย่างมีนัยสำาคัญ 

ค่านิยมและหลักยึดปฏิบัติเพื่อสร้างความเติบโตของฮิวแมนิก้า
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ยึดมั่นใน 
ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้สอดคล้องตาม
หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ฮิวแมนิก้าทุกคน ได้ยึดหลักการกำากับ
ดูแลกิจการเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับ 
ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร การเติบโต และ
มั่นคงในระยะยาว บริษัทฯ จึงให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่งกับการยึดถือ
ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีทาง
ตลาดหลักทรัพย์กำาหนดไว้   

ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านท่ียังคงให้การสนับสนุนและเช่ือมั่น 
ใน ฮิวแมนิก้า สำาหรับผลประกอบการปี 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ มี
ความยินดีจ่ายเงินปันผลประจำาปีต่อผู้ถือหุ้น ในอัตราจำานวน 0.06 บาท
ต่อหุ้น นอกเหนือจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.06 บาท บริษัทฯ 
อนมุตักิารจา่ยเงนิปันผลรวมเป็น 0.12 บาทตอ่หุ้น แสดงให้เห็นถงึอตัรา
การจ่ายเงินปันผลร้อยละ 68.46 ของกำาไรสุทธิ

การเปลี่ยนแปลงของคณะกรรมการในระหว่างปี
เนื่องด้วยนายธันวา เลาหศิริวงศ์ อดีตประธานกรรมการของเราได้ 
ขอลาออกจากตำาแหน่ง เพื่อไปปฏิบัติภารกิจในส่วนอื่น โดยมีผลตั้งแต่
วันท่ี 13 กรกฎาคม 2562 ทางคณะกรรมการขอแสดงความขอบคุณ
อย่างจริงใจต่อนายธันวา เลาหศิริวงศ์ สำาหรับผลงานอันมีค่ายิ่ง ตลอด
ระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมา ในขณะที่ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการและ
กรรมการอิสระ  

ผมมีความภาคภูมิใจอย่างย่ิงในความศรัทธาของคณะกรรมการใน
การแต่งต้ังผมเป็นประธานกรรมการ และผมขอถือโอกาสนี้ต้อนรับ 
คุณพนา จันทรวิโรจน์ ที่ได้เข้ามาร่วมคณะกรรมการของเรา โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เราเชื่อว่าประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
มัลติมีเดียของคุณพนาจะเพิ่มคุณค่าและความหลากหลายให้กับ 
คณะกรรมการของเรา

คํานิยม
ในโอกาสนี้ผมขอกล่าวคำาขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อ คณะกรรมการบริหาร 
พนักงาน และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา สำาหรับความมุ่งม่ัน ทุ่มเท 
ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกท่านท่ีให้กับบริษัทฯ เป็นผลให้  
ฮิวแมนิก้าสามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องในปีที่ผ่านมา

นอกจากนี ้ผมขอขอบคณุคณะกรรมการ ท่ีให้คำาแนะนำา ความเช่ือมัน่และ
ไว้วางใจในตัวผม ในการดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริษัท สำาหรับ
การก้าวต่อไปของการบริหารงานผมใน ฮิวแมนิก้า ท้ายที่สุดนี้ ผมขอ
ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

บริษัทฯ ยังคงมุ่งม่ันทุ่มเทอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจ
ของเราอย่างมั่นคงและยั่งยืน ให้กับลูกค้า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้น

นายอโณทัย อดุลพันธุ์
ประธานกรรมการ



วิสัยทัศน์

วัฒนธรรมองค์กร

พันธกิจ

เราเป็นองค์กรแห่งความสุขของคนเก่งท่ีเป็นคนดี ซ่ีงมีความฝันท่ีมีความหมายร่วมกันและ
ดำาเนินชีวิตการทำางานตามครรลองของคุณค่าหลักของเรา ในการนำาเสนอสินค้าและบริการ
ระดับโลก เพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซ่ึงรวมถึงความต้องการท่ีลูกค้าเอง 
ยังไม่ตระหนัก ตลอดไปจนถึงความต้องการของพนักงานของลูกค้าของเราด้วย

เราช่วยให้พนักงานของลูกค้าของเราทำางานได้ดีข้ึน และมีชีวิตท่ีมีความสุขมากข้ึน

ความเป็นเลิศ การทำางานเป็นทีม  ความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้  ความเปิดกว้าง
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในนามของคณะกรรมการ บรษัิท ฮิวแมนกิา้ จำากดั (มหาชน) (“HUMAN” 
หรือ “บริษัทฯ”) ผมมีความยินดีที่จะรายงานเกี่ยวกับผลการดำาเนินงาน
และรายงานผลประกอบการทางด้านการเงินสำาหรับปี 2562

ปีแห่งความท้าทายต่อผลการดําเนินงาน
สำาหรบัปี 2562 เป็นปีแห่งการดำาเนนิงานดว้ยความท้าทายทางเศรษฐกจิ 
โดยสงครามการคา้ระหวา่งสหรฐัฯ กบัจนี สง่ผลกระทบตอ่เศรษฐกจิโลก
และเศรษฐกิจไทยท่ีชะลอตัวลง เป็นผลมาจากอัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจท่ีลดลง ทำาให้ตลาดเศรษฐกิจท่ัวโลกพบกับความซบเซาและ
ยากที่จะเติบโต
 
ทางด้านเศรษฐกิจไทยก็มีการเติบโตที่ลดลง อยู่ในระดับร้อยละ 2.4 เมื่อ
เทียบกับการเติบโตที่ร้อยละ 4.2 ของปี 2561 เป็นการเติบโตของ GDP 
ที่อ่อนที่สุดในรอบ 5 ปี ทางด้านสิงคโปร์เองก็มีภาพการเติบโตที่ชะลอ
ลงเช่นกัน กับการเติบโตที่ร้อยละ 0.7 ลดลงจากร้อยละ 3.4 เมื่อปี 2561 
ทางดา้นมาเลเซียมกีารเตบิโตท่ีแขง็แกรง่สดุในสามประเทศท่ีรอ้ยละ 4.3 
แต่ทว่าก็ยังเป็นปีที่เติบโตน้อยที่สุดตั้งแต่ปี  2559

แม้ว่าปัจจัยเหล่านี้อาจทำาให้ความเช่ือม่ันโดยรวมลดลง แต่ทาง 
บริษัทฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งสำาหรับปี 2562 ด้วยผลประกอบการของ 
บรษัิทฯ มรีายไดร้วม 614 ลา้นบาท ซ่ึงนบัเป็นระดบัท่ีสงูท่ีสดุของบรษัิทฯ
ในประวัติศาสตร์ เป็นอีกข้อพิสูจน์ถึงความแข็งแกร่งของกลยุทธ์และ 

รปูแบบธรุกจิของเรา รวมไปถงึการไดร้บัการสนบัสนนุท่ีดจีากฐานลกูคา้
ที่หลากหลายของเรา

การเติบโตของฐานที่กว้างขึ้นช่วยสนับสนุนผลประกอบการทางการเงินที่
แข็งแกร่ง
ในปี 2562 บรษัิทฯ มรีายไดท่ี้เตบิโตท่ีรอ้ยละ 17.3 สงูเป็นประวตักิารณถ์งึ 
614 ลา้นบาท ซ่ึงการเตบิโตครัง้นี้ได้รบัการสนบัสนนุมาจากการปรบัปรงุ
ประสิทธิภาพการขายทั่วทั้ง 3 ประเทศ ในส่วนของธุรกิจ HR Solutions 
จะเห็นการเติบโตในรายได้ท่ีมากกว่า ในขณะท่ีรายได้จาก Financial 
Solutions ลดลงร้อยละ 12.1 และรายได้จากธุรกิจ HR Solutions นั้น
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 24.7 คดิเป็น 495 ลา้นบาท เนือ่งจากมกีารเตบิโตเชิงกว้าง
ในตลาดทั้ง 3 ประเทศ รวมถึงรายได้จากบริษัท ไทเกอร์ซอฟท์ (1998) 
จำากัด (“Tigersoft”) ซึ่งเป็น บริษัทฯ ที่เราได้เข้าซื้อกิจการในปี 2562

ทางดา้นตน้ทุนการให้บรกิารนัน้เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 16.4 ซ่ึงต่ำากวา่การเตบิโต
ของรายไดท่ี้รอ้ยละ 17.3 จงึทำาให้อัตรากำาไรขัน้ตน้ดข้ึีนเลก็นอ้ยจาก รอ้ยละ 
45.4% เป็นร้อยละ 45.9 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A)  
เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาทจากปี 2561 เป็น 121 ล้านบาทในปี 2562 เนื่องมา
จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ค่าเช่าที่สูงขึ้น และค่าใช้จ่ายของ Tigersoft 
และค่าใช้จ่าย one-time adjustment สำาหรับการตั้งค่าใช้จ่ายสำารอง 
ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น

นายสุนทร  เด่นธรรม
รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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กำาไรสทุธกิอ่นภาษีของกลุม่บริษัทนัน้เพิม่ขึน้ 16.4% เป็น 162 ลา้นบาท
ในปี 2562 ตามการเพิ่มขึ้นของกำาไรขั้นต้น ส่วนกำาไรสุทธิหลังหักภาษี
นั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 20.7% เป็น 147 ล้านบาทเนื่องจากภาษีที่ลดลงและ
ส่วนแบ่งกำาไรจากบริษัทร่วม

กำาไรต่อหุ้นสำาหรับปี 2562 เพิ่มข้ึนเป็น 0.18 บาทจาก 0.15 บาท 
ในปี  2561 งบดลุของเรายังคงแข็งแกรง่โดยมีเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร
เพ่ิมข้ึนเป็น 159 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จาก 111 ล้านบาท 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

อัตราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผูถ้อืหุ้นเพิม่ขึน้เลก็นอ้ยจาก 0.09 เป็น 0.15 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนใหญ่เป็นอันเนื่องจากการรวมกิจการ
กับ TigerSoft

โดยรวมแล้ววินัยทางการเงินของเราทำาให้เราสามารถรักษาสถานะ
ทางการเงนิท่ีม่ันคงและแข็งแรงได ้ซ่ึงทำาให้บรษัิทฯ สามารถทนทานต่อ
สถานการณ์เศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนได้

เศรษฐกิจประเทศไทยยังคงสดใสสําหรับการเติบโตระยะยาว
ในระหว่างปี 2562 เราได้เสริมสร้างจุดยืนผู้นำาตลาดของเราใน
ประเทศไทย ผา่นการเข้าซ้ือกจิการ TigerSoft ผูใ้ห้บรกิารซอฟตแ์วร ์HR 
& Payroll ในประเทศไทยท่ีจดัตัง้ข้ึนสำาหรบัตลาด SME และไดช่้วยขยาย
ส่วนแบ่งของบริษัทฯ ในตลาด HR ประเทศไทยต่อไป

หากมองไปข้างหนา้ คาดวา่เศรษฐกจิโลกจะเผชญิกบัความท้าทายอยา่ง
ต่อเนื่องซ่ึงอาจเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของ HUMAN ซ่ึงรวมไปถึง
ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ความตึงเครียดทางการค้า
ระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ความผันผวนของค่าเงินและน้ำามัน และ
ความเสี่ยงโดยรวมของภาวะถดถอย ปัจจัยความเสี่ยงภายนอกเหล่านี้
อาจนำาไปสู่ความต้องการที่ลดลงต่อตัวเลือก HR และ ERP Solutions 
หรอืกระท่ังการตดัสนิใจท่ีลา่ช้าจากการขาดแคลนงบประมาณ เนือ่งจาก
อุตสาหกรรมน้ีมีความเกีย่วเนือ่งอันกบัเศรษฐกจิโดยรวม แตแ่มจ้ะมีความ
ไมแ่นน่อนดงักลา่วข้างตน้ ทางบรษัิทฯ เช่ือวา่ยังมีแนวทางการเติบโตได้
อีกมากมายสำาหรับ HUMAN

จากการซ้ือกจิการของ TigerSoft ทางบริษัทฯ ไดเ้พิม่สว่นการจดัจำาหนา่ย
ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในวงกว้าง ทั้งในด้านของอุตสาหกรรมและส่วน
แบ่งตลาด ทำาให้บริษัทฯ สามารถนำาเสนอสินค้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
ควบคู่ไปกับ HR Solutions ของเราได้อย่างเต็มรูปแบบ

นอกเหนือจากนั้น เรายังคงมุ่งหน้าพัฒนาสินค้าเดิมของเราให้ดียิ่งข้ึน
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในวงกว้าง โดยเรากำาลังพัฒนา
แพลตฟอร์มของเราให้เป็นใจกลางธุรกิจมากขึ้น เพื่อให้บริการกับลูกค้า
ของเราและพนักงานได้ดีย่ิงข้ึน ในรูปแบบของ B2B2C ท่ีแท้จริง จะ
เห็นได้ว่าเรายังคงดำาเนินหน้าภายใต้แนวคิดภารกิจของเรา “เพื่อช่วยให้
พนักงานของลูกค้าเรา ทำางานได้ดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้น”

ประกอบไปด้วยความเชี่ยวชาญของเราในอุตสาหกรรม HR และ ERP 
ทำาให้บริษัทฯ อยู่ในตำาแหน่งท่ีดีท่ีจะคว้าโอกาสท่ีอาจเข้ามาในอนาคต  
เรายังคงเช่ือมัน่ในความยืดหยุ่นของธรุกจิของเรา และเราจะยังคงมุ่งมัน่
ท่ีจะเสรมิสรา้งแพลตฟอรม์ของเราให้พรอ้มสำาหรบัการเติบโตในยุคถดัไป
 
เงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะไม่ต่ำากว่าร้อยละ 50 ของ
กำาไรสุทธิ โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะมีประกาศจ่ายเงินปันผลอย่าง 
ต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป สำาหรับปี 2562 เราวางแผนที่จะจ่ายเงินปันผล
ทั้งหมดจำานวน 0.12 บาทต่อหุ้น โดยมีส่วนเงินปันผลระหว่างกาล 0.06 
บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมอยู่ที่ร้อยละ 68.46 ของกำาไรสุทธิของปี

คนของเรา
บริษัทฯ ของเรามุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาและสร้างครอบครัวท่ีมีความสุข บน
พื้นฐานของความไว้วางใจ ความเคารพซ่ึงกันและกัน และการเปิดรับ 
ความหลากหลายของคนทุกคน เราสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมี 
ส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การผลักดัน
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ การใช้รถยนต์ไฟฟ้า และการออกแบบพื้นที่
ให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสูงที่สุด 

พนักงานของเราทุกคนล้วนแล้วมีส่วนในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
ต่อการเป็นผู้นำาด้านเทคโยโลยีสำาหรับอนาคต ต่อสินค้าและการบริการ
ท่ีดีเย่ียมต่อลูกค้าของเรา และต่อผลประกอบการท่ีน่าพอใจสำาหรับ 
ผู้ถือหุ้นของเรา

พนักงานทุกคนต่างตื่นเต้นเมื่อพบกับความท้าทาย และพนักงานทุกคน
ต่างปฏิบัติภายใต้ค่านิยมหลักท่ีบริษัทได้เน้นย้ำาอยู่เสมอ: Excellence, 
Teamwork, Integrity และ Openness

ในนามของคณะผู้บริหารผมขอขอบคุณผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านสำาหรับ
ความเช่ือม่ันของพวกท่านท่ีมีต่อบริษัทฯ และผมขอขอบคุณพนักงาน
ของเราโดยเฉพาะ สำาหรับการทำางานและความมุ่งมั่นของทุกๆ ท่าน
ตลอดทั้งปี



8     รายงานประจำาปี 2562

คณะกรรมการบริษัท

นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

กรรมการอิสระ

นายสุนทร เด่นธรรม

รองประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายไผท ผดุงถิ่น3

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

นายธนชาติ นุ่มนนท์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายภัทร  ยงวณิชย์

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

นายธันวา เลาหศิริวงศ2์

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

นายอโณทัย อดุลพันธุ1์

ประธานกรรมการ 

1นายอโณทัย อดุลย์พันธ์ุ ได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการจากคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 แทนนายธันวา เลาหศิริวงศ์ 
2นายธันวา เลาหศิริวขงศ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
3นายไผท ผดุงถิ่น ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 
4นายพนา จันทรวิโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 แทนนายธันวา เลาหศิริวงศ์ ในตำาแหน่งกรรมการอิสะ

นายพนา จันทรวิโรจน4์

กรรมการอิสระ
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คณะกรรมการบริหาร

นางสาวชื่นชม  เตชรุ่งเกียรติ

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ -
ธุรการด้านทรัพยากรบุคคล 

Ms. Bee Bee Lim

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ -  
การพาณิชย์ และธุรกิจต่างประเทศ

นายสายัณห์ ไวรางกูร1

ผู้อำานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน, 
ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน

นางสาวหทัยชนก สุวรรณจาง

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี

นายสมศักดิ์  ตันติธนวัฒน์

กรรมการผู้จัดการ 
บริษัท ไทเกอร์ซอฟ (1998) จำากัด

นางศศิธร หิรัญศักดิ์

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ -
ธุรกิจด้านบริหารจัดการบัญชี

นายสุนทร เด่นธรรม 

รองประธานกรรมการและ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1นายสายัณห์ ไวรางกูร  ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 แทนนายธนวัต ถาวรประดิษฐ์ ที่ลาออกไปเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
2นายธนวัต ถาวรประดิษฐ์ ลาออกจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
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ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัท บริษัท ฮิวแมนิก้า จำากัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์ Human

เลขทะเบียนบริษัท 0107560000338

ปีที่ก่อตั้ง 2546

วันที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 8 ธันวาคม 2560

ประเภทธุรกิจ ให้บริการงานด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Solution : HR Solutions) ทั้งในส่วนของการให้บริการรับช่วงบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและจัดทำาเงินเดือน (Human 

Resources and Payroll Outsourcing : HPO) การจำาหน่ายและให้บริการติดตั้งระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resources System : HRS) และการให้บริการด้านการ

บริหารจัดการ  บัญชีและการเงิน (Financial Solutions) ทั้งในส่วนการจำาหน่ายและให้บริการติดตั้งระบบงานวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) 

และให้บริการจัดทำาบัญชีและการเงิน (Accounting and Financial Outsourcing)

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์: +66 2 636 6999  โทรสาร: +66 2 636 7168

Website: www.humanica.com

ทุนจดทะบียน 340,000,000.00 บาท

ทุนชำาระแล้ว 340,000,000.00 บาท

มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

ชื่อ สถานที่ตั้งสำานักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ เลขทะเบียนบริษัท โทรศัพท์ โทรสาร จำานวนและชนิดของหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ของนิติบุคคล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบริษัท บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง โซลูชั่น  จำากัด

ที่ตั้งสำานักงานใหญ่ เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ +66 2 646 4222  โทรสาร: +66 2 646 4200

ชื่อบริษัท บริษัท ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จำากัด

สำานักงานใหญ่ เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทร: +66 2 646 4222   โทรสาร: +66 2 646 4200

ชื่อบริษัท Humanica Asia Pte.Ltd.

สำานักงานใหญ่ 146 Robinson Road #10-01 Singapore 068909

โทร: +65 6904 0866

ชื่อบริษัท Humanica SDN.BHD.

สำานักงานใหญ่ 5-3-17, Promenade, Persiaran Mahsuri, 11950 Bayan Lepas Baru, Penang, Malaysia

Tel: +604 611 7772

ชื่อบริษัท บริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จำากัด

สำานักงานใหญ่ เลขท่ี 7 อาคารวิช่ันบิสิเนสปาร์ค ช้ัน 6-7 ตึกท่ี 4 ซอยรามอินทรา 55/8 ถนน รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230

โทร: +66 2 347 0374   โทรสาร: +66 2 347 0368

ชื่อบริษัท บริษัท โคนิเคิล จำากัด

สำานักงานใหญ่ เลขที่ 32/168 หมู่ที่ 1 ตำาบลคลองเกลือ อำาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

ชื่อบริษัท Publica Holdings PTE. LTD.

สำานักงานใหญ่ 10 Anson Road #23-14H, International Plaza, Singapore 079903

ชื่อบริษัท บริษัท พัฒนาที่ดินไทย (นานา 1994) จำากัด

สำานักงานใหญ่ เลขท่ี 17/6 หมู่ท่ี 3 ถนนเพชรเกษม ตำาบลศรีษะทอง อำาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

ข้อมูลอ้างอิง

Registrar name บริษำท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำากัด

93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทร: 0 2009 9000 โทรสาร: 0 2009 9991

เว็บไซด์ : www.set.or.th/tsd

Auditor บริษำท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัสสุ ไชยยส สอบบัญขี จำากัด 

เอไอเอส สาทร ทาวเวอร์ ชั้น 23-27 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 

โทร: +66 (0) 2034 0000   โทรสาร: +66 (0) 2034 0100

เว็บไซด์: http://www.deloitte.com

-   นางสาววิมลพร  บุณยัษเฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 หรือ

-   นายชูพงษ์  สุรชุติการล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ

-   นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท 6326
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นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

1.    นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “HUMAN” ) จัดตั้ง 
ข้ึนเม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2546 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำานวน 
30.00 ล้านบาท โดยคุณสุนทร เด่นธรรม อดีตหุ้นส่วนและผู้บริหารของ  
Pricewaterhouse Coopers Thailand (PWC) ซึ่งเคยดูแลงานด้านการ
บรหิารความเสีย่ง (Global Risk Management Solutions) โดยเป็นผูร้เิริม่
พัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ให้กับ PWC ในประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการบริหาร
ความเสี่ยงของธุรกิจด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk) และความ
เสีย่งดา้นเทคโนโลยี (Technology Risk) และไดเ้ป็นผูเ้ร่ิมธรุกจิการรบัช่วง
บรหิารดา้นการจดัการทรพัยากรบุคคลภายในองคก์รของธุรกจิขนาดใหญ่ 
(Big Scale Business Process Outsourcing : BPO) ในการจัดการด้าน
การบรหิารจดัการทรพัยาบุคคลในองคก์ร (Human Solutions) ของ PWC

ต่อมาในปี 2546 PWC ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจและยกเลิกธุรกิจ BPO มี
การแก้ไขปรับปรุงกฎเกณฑ์เกี่ยวกับบริษัทผู้สอบบัญชี ทำาให้บริษัทสอบ
บัญชีทั่วโลกมีการปรับโครงสร้างธุรกิจ คุณสุนทร เด่นธรรม จึงแยกตัว
ออกมาจัดตั้งบริษัทฯ เพ่ือให้บริการจัดการด้านทรัพยากรบุคคลภายใน
องค์กร (business process outsourcing in human resource) โดยมี
บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี จำากัด เป็นลูกค้ารายแรก

ในช่วงเริ่มต้นบริษัทฯ มุ่งเน้นการให้บริการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล 
(HRM) เป็นหลักและร่วมเป็นพันธมิตรกับบริษัทต่างชาติท่ีมีซอฟต์แวร์
ดา้น HRD  เพือ่ให้บรกิารลกูคา้ แตด่ว้ยขอ้จำากดัหลายดา้น ทำาให้ฮิวแมน
นิก้าเริ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ของตนเองในปี 2548  ภายใตชื่อ “Humatrix”  
เพือ่รองรบัการใช้งานในประเทศไทย  และเพือ่ให้สอดคลอ้งกบัระบบบัญชี
ของบริษัทชั้นนำาระดับโลกและระบบภาษีเงินได้ของประเทศ 

ปัจจุบันนี้ บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับงาน
ทรัพยากรบคุคล และใหบ้รกิารการบรหิารกระบวนการจดัการชัน้นำาของ
ประเทศไทย รวมทั้ง เป็นตัวแทนจำาหน่ายซอฟต์แวร์ระบบงานวางแผน
ทรัพยากรองค์กร SAP Business One บริษัทฯ มีพนักงาน 540 คน 
โดยประมาณ และดำาเนินงานจัดตั้งสาขาในประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มาเลเซีย อีกด้วย

1.1   1.1 วิสัยทัศน์  พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร 
วิสัยทัศน์ 
เราเป็นองคก์รแห่งแความสขุของคนเกง่ท่ีเป็นคนด ีซ่ึงมคีวามฝนั
ท่ีมีความหมายร่วมกัน และดำาเนินชีวิตการทำางานตามครรลอง
ของคุณคา่หลกัของเรา ในการนำาเสนอสนิคา้ และบรกิารระดบัโลก 
เพือ่ตอบสนองความต้องการของลกูคา้ ซ่ึงรวมถงึความตอ้งการท่ี
ลกูคา้เองยังไม่ตระหนกั ตลอดไปจนถงึความตอ้งการของพนกังาน
ของลูกค้าของเราด้วย
พันธกิจ
เราช่วยให้พนักงานของลูกค้าของเราทำางานดีข้ึน และมีชีวิตท่ีมี
ความสุขมากขึ้น
วัฒนธรรมองค์กร
ความเป็นเลิศ การทำางานเป็นทีม ความซ่ือสัตย์และเช่ือถือได้ 
ความใจกว้าง
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1.2    การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ  

ปี 2546
• จดทะเบียนจัดต้ัง “บริษัท ฮิวแมนิก้า จำากัด”

ปี 2548
• เริม่โครงการพฒันาซอฟตแ์วรข์องบรษัิทฯ 

ภายใต้ชื่อ “Humatrix”
• ได้รับใบรับรองในกิจการซอฟต์แวร์

สำ า ห รั บ อ ง ค์ ก ร แ ล ะ เ นื้ อ ห า ดิ จิ ทั ล 
(Enterprise Software and Digital content)
จากคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (The 
Board of Investment of Thailand : BOI 

ปี  2551- 2558
• เพ่ิมทุนจดทะเบียนรวมเป็น 60.10 ล้านบาท
• ได้รับรางวัน Boi Po Business Awards  

by SASIN จากสถาบันบัณฑิตบริหาร
ธุรกิจศศินทร์และธนาราคาไทยพาณิชย์

ปี 2559
• เข้าซ้ือหุ้นบริษัท โปรเฟสช่ันแนล เอ้าท์

ซอสซ่ิง โซลชูัน่ส ์จำากดั (“POS”) และบรษัิท  
ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จำากัด (“FAS”) (เดิม
รู้จักในช่ือว่า บริษัท สำานักงานท่ีปรึกษาทางธุรกิจ

และการบัญชี จำากดั (“ABA”) ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 

ของทุนชำาระแล้ว)

• Humatrix ได้รับรางวัล Thailand ICT Awards 
(TICTA) ด้าน Industry Application จาก
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

• จัดตั้ง บริษัท Humatrix Sdn. Bhd. ใน
ประเทศมาเลเซีย 

 ปี  2560
• จัดตั้ง บริษัท Humatrix Sdn. Bhd. ใน

ประเทศมาเลเซีย 
• บริษัทได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยให้เสนอขายหุ้นโดยใช้ชือ่
ว่า HUMAN ในวันที่ 8 ธันวารคม 2560

ปี  2561
• ซื้อกิจการทั้งหมดของบริษัท บริการบัญชี

และภาษีซิกม่า จำากัด
• เข้าลงทุนในบริ ษัท โคนิ เคิล จำากัด  

(“โคนิเคิล”) โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นคิด
เป็นร้อยละ 20 

ปี  2562
• ซ้ือกิจการท้ังหมดของบริษัท ไทเกอร์ซอฟท์ 

(1998) จำากัด

$ $
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1.3   โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทฯ มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยมีรายละเอียดสามารถจำาแนก
ตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้ 

บรษัิท ฮวิแมนกิา้ จำากดั (มหาชน) (“บรษัิทฯ” หรอื “HUMAN”) ประกอบ
ธุรกิจหลักเป็นผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล (Human Resources Solutions) โดยให้บริการรับช่วงบริหารจัด
ทรัพยากรบุคคลและการจัดทำาเงินเดือน (Human Resources System) 
และให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน โดยให้บริการติดตั้ง
ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (EPP)

บรษัิท โปรเฟสชัน่แนล เอา้ท์ซอสซ่ิง จำากดั (Professional Outsourcing 
Solutions) หรือ “POS” เป็นบริษัทเอ้าท์ซอสซ่ิงท่ีให้บริการด้าน 
การจดัการระบบเงนิเดอืนและภาษี (Payroll Services) รวมท้ังงานบรกิาร
รับช่วงจัดทำาเงินเดือน สำาหรับธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดกลาง
สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจในปัจจุบัน

บริษัท ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จำากัด (“FAS”) ประกอบธุรกิจให้บริการด้าน
การจัดทำาบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance Outsourcing) 

บริษัท Humanica Asia Private Limited (“HAP”) ได้จัดต้ังข้ึนเป็นบริษัท
ย่อยในประเทศสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางภูมิภาค โดยดำาเนินงานร่วมกันกับ 
Humanica Sendirian Berhad  (“HSB”) ในการให้บริการรับช่วงทำาเงินเดือน
และบริการด้านการทำาบัญชี HAP และยังร่วมดำาเนินงานในการพัฒนาเครือ
ข่ายพันธมิตร เพ่ือรองรับความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคเอเชีย ปัจจุบัน
บริษัทมีการให้บริการลูกค้าไปแล้ว 6 ประเทศ

บริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จำากัด ประกอบธุรกิจให้บริการการวางระบบ
โปรแกรมบริหารงานทรัพยากรบุคคลและโปรแกรมเงินเดือน และ จำาหน่าย
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เช่น เคร่ืองบันทึกเวลา เคร่ืองสแกนใบหน้า เคร่ือง
สแกนลายน้ิวมือ และเคร่ืองทาบบัตร

บริษัท โคนิเคิล จำากัด ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้
คำาปรึกษา ออกแบบ พัฒนาเนื้อหาสร้างโซลูช่ันด้านการศึกษาท่ีเป็น
นวัตกรรม รวมถึงรับจ้างผลิตและจำาหน่ายซอฟต์แวร์อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์
สำาหรับการเรียนรู้ 

บริษัท พับลิก้า โฮลดิ้ง จำากัด ก่อตั้งข้ึนในประเทศสิงคโปร์ ประกอบ
ธรุกจิให้คำาปรกึษาพฒันาและจำาหนา่ยซอฟตแ์วรบ์รหิารทรพัยากรมนษุย์

บริษัท พัฒนาที่ดินไทย (นานา 1994) (“TLD”) ปัจจุบันไม่ได้ประกอบ
ธุรกิจ มีเพียงท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่ท่ีจังหวัดเพชรบุรี และอำาเภอ
นครชัยศร ีในจงัหวดันครปฐม ซ่ึงอยู่ระหวา่งการหาผูท่ี้สนใจเพือ่จำาหนา่ย
ทรัพย์สินดังกล่าว

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นดังนี้ 

Humanica Sendirian Berhad 
(ทุนชําระแล้ว 0.05 ล้านริงกิต) 

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง 
โซลูชั่น จํากัด

 (ทุนชําระแล้ว 10 ล้านบาท)

บริษัท ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จํากัด

(ทุนชําระแล้ว 1 ล้านบาท)

Humanica Asia Private limited

(ทุนชําระแล้ว 0.20 ล้านเหรียญสิงคโปร์)

บริษัท ไทเกอร์ซอฟท์ (1988) จํากัด

(ทุนชําระแล้ว 5 ล้านบาท)

บริษัท พัฒนาที่ดินไทย 
(นานา 1994) จํากัด

(ทุนชําระแล้ว 110 ล้านบาท)

 

บริษัท โคนิเคิล จํากัด
(ทุนชําระแล้ว 2.64 ล้านบาท)

บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน)

(ทุนชําระแล้ว 340 ล้านบาท)

 

99.98% 99.98% 100.00% 99.99% 20.00% 12.79%

100.00%

บริษัท พับลิก้า โฮลดิ้ง จํากัด

(ทุนชําระแล้ว 2.13 ล้านเหรียญสหรัฐ)

 

5.88%
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1.4   ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

      บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

ชื่อบริษัท สถาน
ที่ตั้งใน
ประเทศ

ลักษณะธุรกิจ ทุนจดทะเบียน จำานวนหุ้นสามัญ
ที่ออกจำาหน่าย

(ล้านบาท)

สัดส่วนการถือหุ้น
(ร้อยละ)

Held directly by the Company

1. บริษัท โปรเฟสช่ันแนล เอ้าท์ซอสซ่ิง โซลูช่ัน จำากัด ไทย บริการจัดทำาเงินเดือน 10.00 ล้านบาท 0.10 99.98

2. บริษัท ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จำากัด ไทย บริการด้านการบริหารจัดการบัญชี
และการเงิน

1.00 ล้านบาท 0.10 99.98

3.  Humanica Asia Pte.Ltd. สิงคโปร์ บริการจัดทำาเงินเดือนและด้าน 
การบริหารจัดการบัญชี

0.20 ล้านเหรียญสิงคโปร์ 0.20 100.00

4. บริษัท ไทเกอร์ซอฟท์ (1998) จำากัด ไทย บริการวางระบบโปรแกรมทรัพยากร 
บุคคลและเงินเดือน และขายเครื่อง
อุปกรณ์ควบคุมการเข้าออก

5.00 ล้านบาท 0.05 99.99

5. บริษัท โคนิเคิล จำากัด ไทย ให้คำาปรึกษา ผลิต และจำาหน่าย
ซอฟต์แวร์สำาหรับการเรียนรู้ให้กับ
องค์กร

2.64 ล้านบาท 0.03 20.00

6. บริษัท พับลิก้า โฮลดิ้ง จำากัด สิงคโปร์ ให้คำาปรึกษาพัฒนาและจำาหน่าย
ซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรมนุษย์

USD 2.13 ล้าน 2.13 5.88

7. บริษัท พัฒนาท่ีดินไทย (นานา 1994) จำากัด ไทย อสังหาริมทรัพย์ 110.00 ล้านบาท 11.00 12.79

ถือหุ้นโดย  Humanica Asia Pte.Ltd. 

1. Humanica SDN.BHD. มาเลเซีย บริการจัดทำาเงินเดือน 0.50 ล้านริงกิต 0.50 100.00
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

1. โครงสร้างรายได้

โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2560-2562 มีรายละเอียดดังนี้

ประเภทธุรกิจ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

1.  รายได้จากธุรกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล

    1.1  รายได้จากการให้บริการรับช่วงบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 226.89 47.0 237.36 45.4 257.09 41.9

และการจัดทำาเงินเดือน

    1.2 รายได้จากค่าซอฟต์แวร์ 131.21 27.2 159.63 30.5 212.30 34.6

    1.3 รายได้จากการขายสินค้า - - - - 25.66 4.2

    รวมรายได้จากธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล 358.10 74.2 396.99 75.9 495.05 80.6

2.  รายได้จากธุรกิจให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน

     2.1 ระบบงานวางแผนทรัพยากรองค์กร 96.99 20.1 98.94 18.9 80.77 13.2

     2.2 บริการจัดทำาบัญชีและการเงิน 23.79 4.9 19.18 3.7 23.03 3.8

รวมรายได้จากธุรกิจให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน 120.78 25.0 118.12 22.6 103.80 16.9

3.  รายได้อื่น ๆ 3.49 0.8 8.12 1.5 15.01 2.4

รวมรายได้ 482.37 100.0 523.23 100.0 613.86 100.0

 หมายเหตุ   * รายได้อื่น ประกอบด้วย ดอกเบี้ย เงินปันผล และกำาไรจากการลงทุน เป็นต้น
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บริษัท ฮิวแมนิก้า จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ประกอบด้วย
ธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม คือ การบริการด้านบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล (Human Resources Solutions) ธุรกิจการจัดจำาหน่ายและ
ติดตั้งระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP Solutions) ของ 
SAP Business One (SAPB1) และของ Oracle Netsuite และการ
บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน (Financial Solutions) 
ซ่ึงรวมถึง ด้านงานสนับสนุนธุรกิจครบวงจรสำาหรับ SME (Total 
Back Office Solutions for SME) โดยลักษณะการให้บริการของ 
บริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นดังนี้

2.1  ธุรกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล (HR Solutions)
2.1.1  ซอฟต์แวร์ทางด้านการบริหารการจัดการทรัพยากร
บุคคล  (HRIS)

ตั้งแต่ปี 2546 บริษัทฯ เป็นผู้ริเริ่มในการให้บริการรับจัด
ทำาเงินเดือนโดยใช้ซอฟต์แวร์ท่ีมีเทคโนโลยีสมัยใหม่จาก 
ต่างประเทศเป็นตัวหลักและพัฒนาเพิ่มเติมในส่วนของรูป
แบบการใช้งานและฟงักช่ั์นการทำางานท่ีรองรบัความต้องการ
ของบริษัทในประเทศไทย ทำาให้เห็นว่าเป็นการยากท่ีจะหา
ซอฟต์แวร์ท่ีมีเทคโนโลยีอันทันสมัยและมีฟังก์ช่ันการใช้งาน
ท่ีเป็นเลิศเพ่ือรองรับความต้องการท่ีมีความซับซ้อนของ
บริษัทขนาดใหญ่และในขณะเดียวกันต้องรองรับกฎหมาย
แรงงาน ภาษีและประกนัสงัคม ดว้ยเหตนุีบ้รษัิทฯ จงึตดัสนิใจ 
ท่ีจะสรา้งเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล
ของตนเองขึ้นมา

บริษัทฯ เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เทคโนโลยีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล ชื่อ Humatrix ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลท่ีดีท่ีสุดของบริษัทฯ สามารถรองรับความ
ตอ้งการของลกูคา้ขนาดกลางจนถงึขนาดใหญ่ รวมถงึลกูคา้ท่ี
มีความซับซ้อน มีความหลากหลายของนโยบายในการทำางาน 
หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ 

ระบบซอฟต์แวร์  Humatrix
เป็นเวลาหลายปีที่บริษัทฯ ได้ทุ่มเทวิจัยและพัฒนาระบบ ใน
ช่วงแรกบริษัทฯ ได้เลือกใช้เทคโนโลยีตัวใหม่ คือ dot.net 
แพลตฟอร์ม มาช่วยในการพัฒนาระบบ Humatrix 5 ให้
สามารถขึ้นระบบ (go live) ได้ในปี 2553 โดย Humatirx 5 
ทำาให้บรษัิทฯ กา้วเข้าสูเ่ป็นบรษัิทท่ีมีเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ของตนเองท่ีทันสมัยท่ีสดุ จนทำาให้บรษัิทฯ ไดร้บัรางวลัอยู่ใน
อันดบั 1ใน 10 ธรุกจิท่ีมีนวัตกรรมยอดเย่ียมแห่งปี 2553 ของ
สำานกังานนวตักรรมแห่งชาต ิ(องคก์ารมหาชน) จากกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

บรษัิทฯ มีพนัธกจิท่ีจะสรา้งระบบบรหิารจดัการทรพัยาบุคคล
ท่ีดย่ิีงข้ึน และในปี 2559 บรษัิทฯ ไดเ้ปิดตวั Humatrix 8 เป็น
รุ่นท่ีต่อจาก Humatrix 5 นอกเหนือจากการปรับปรุงส่วน

ต่อประสานกับผู้ใช้งาน (user interface) ให้มีภาพลักษณ์ที่
ทันสมัยแล้ว Humatrix 8 ยังถูกพัฒนาให้รองรับการใช้งาน
สำาหรับบริษัทท่ีมีลักษณะเป็นกลุ่มบริษัท มีบริษัทในเครือ 
(multi-company) ท้ังท่ีตัง้อยู่ประเทศไทยและบรษัิทในเครอืท่ี
ตัง้อยู่ตา่งประเทศ (multi-country) อีกท้ังระบบยังรองรบัการ
ทำางานของหนว่ยงานแบบหลากหลายมิต ิ(multi-dimension) 
เรามีความมุง่มัน่ท่ีจะสรา้งซอฟตแ์วรร์ะดบัโลก (world-class 
solution) ของเราเองที่มีความสามารถทัดเทียมหรือมีความ
สามารถมากกวา่ระบบบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลทีเ่ป็นท่ี
รู้จักในตลาด นอกจากจะพัฒนาระบบ Humatrix 8 ให้รองรับ
ความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยแล้ว ในปี 2559 เรา
ไดพ้ฒันา Humatrix 8 ให้รองรบัความตอ้งการของลกูคา้และ
รองรับกฎหมายของประเทศสิงค์โปร์ มาเลเซีย และญ่ีปุ่น
อีกด้วย ในปีเดียวกันเราได้รับรางวัล Thailand ICT Awards 
(TICTA) ดา้น Industry Application จากสมาคมอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสารสนเทศไทย

คุณสมบัติ Humatrix 8
Humatrix เป็นระบบท่ีทำางานอยูบ่น web-based สามารถเขา้
ใช้งานไดทุ้กท่ี ทุกเวลา ผา่นทางคอมพวิเตอร ์แท็บเลต็ รวมท้ัง
โทรศัพท์มือถือ โดยระบบมีการออกแบบขั้นตอนการทำางาน
ให้สามารถกำาหนดเงื่อนไขและวิธีการทำางานได้หลากหลาย 
ตามความเหมาะสมกับรูปแบบการใช้งานหรือเงื่อนไขการ
ทำางานของพนักงานท่ีแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มงาน เพ่ือ
ช่วยให้กระบวนการทำางานของพนักงานทุกๆ กลุ่มงาน 
มีความสะดวก ใช้งานได้ง่าย ตรงตามนโยบายของบริษัท  
รวมทั้งระบบสามารถที่จะรองรับการกำาหนดหรือปรับเปลี่ยน
ข้ันตอนการอนุมัติท่ีแตกต่างกันในแต่ละฟังก์ช่ันงานและ 
กลุ่มพนักงานได้ง่าย ทำาให้ระบบมีความยืดหยุ่นสูงในการ
รองรับกฎระเบียบการทำางานได้หลากหลายรูปแบบ

• การใช้งานบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobility)
Humatrix มีแอปพลเิคช่ันรองรบัการใช้งานบนอุปกรณเ์คลือ่น
ท่ีท้ังแท็บเล็ตและโทรศัพท์มือถือ รองรับระบปฏิบัติการท้ัง 
iOS และ Android เพือ่เพิม่ความคลอ่งตวัแกพ่นกังานระหว่าง
การเดินทางหรือพนักงานท่ีทำางานนอกสถานท่ี เนื่องจาก
พนกังานสามารถพกพาอุปกรณเ์หลา่นีต้ดิตวัเพือ่เขา้ถงึข้อมูล
และทำารายการในระบบได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

•     การเช่ือมต่อ Humatrix กับระบบอ่ืนผ่าน HUG (Humatrix 
Utility Gateway) Humatrix ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถ
เช่ือมตอ่กบัระบบบรหิารทรพัยากรบุคคลระบบอืน่ ๆ  เช่น SAP 
Success Factors, IBM Kenexa, Workday, PeopleSoft, 
Oracle ฯลฯ อย่างมปีระสทิธภิาพและปลอดภยั ท้ังยังสามารถ
แลกเปลี่ยนข้อมูลขององค์กรและข้อมูลพนักงานอัตโนมัติ
ตามระยะเวลาท่ีได้ตั้งไว้ โดยระบบรองรับการเชื่อมต่อ 
ท้ังรูปแบบ API (Application Program Interface) Web 
Service แบบเรียลไทม์ (real time)

 2.    ลักษณะผลิตภัณฑ์และบริการ
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•    โปรแกรมเสริม (Add-ons)
บรษัิทฯ ไดร้บัแตง่ตัง้ให้เป็น Business Process Outsourcing 
Partner (BPO Partner) รายแรกของ Success Factors ใน
ประเทศไทย Success Factors คือ ระบบ HRD ของบริษัท 
SAP ซ่ึงเป็นผูน้ำาทางดา้นพฒันาซอฟตแ์วรท่ี์มช่ืีอเสยีงระดบั
นานาชาต ิการแตง่ตัง้นีท้ำาให้บรษัิทฯ สามารถเช่ือมโยงระบบ 
Success Factor’s talent management เข้ากับ Humatrix 
ได้อย่างสมบูรณ์ และนำาเสนอทางเลือกของการบริการท่ี
กว้างข้ึนให้กับกลุ่ม HR การร่วมมือกับ Success Factor 
ไม่เพียงแค่ทำาให้เราได้รับประโยชน์จากการทำางานร่วมกับ 
ผูจ้ำาหนา่ยระบบ HRD ระดบัโลกเท่านัน้ แตยั่งช่วยให้เราเพิม่ 
ความสามารถในการให้คำาปรึกษาทางด้านการจัดการของ
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล โมดูลอื่น ๆ เพื่อสร้างคุณค่าที่
สมบูรณ์แก่ลูกค้าของเรา

2.1.2   HR and Payroll Outsourcing Services
บริษัทฯ ดูแลรับผิดชอบในส่วนของกระบวนการการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลและการให้บริการจัดทำาเงินเดือน 
ทำาให้ลูกค้าของบริษัทฯ สามารถมุ่งเน้นการทำางานท่ีธุรกิจ
หลกัและสง่มอบงานหลกัท่ีสำาคญัให้กบักลุม่ลกูคา้ของตนเอง
ได้ ในฐานะหุ้นส่วน BPO บริษัทฯ ทำางานร่วมกับลูกค้าเพื่อ
สนับสนุนการเติบโตในธุรกิจของลูกค้าด้วยการจัดการ BPO 
ที่สามารถรองรับการขยายตัวได้ในอนาคต 

ทีมผู้เช่ียวชาญของบริษัทฯ มีความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับ 
กฎเกณฑ์และหลักปฏิบัติเป็นอย่างดี จึงเป็นเหตุผลให้ลูกค้า
มั่นใจได้ในความถูกต้องของการประมวลผลเงินเดือนและ 
การส่งมอบงานเป็นไปตามกำาหนดเวลา บริษัทฯ เป็นผู้ให้ 
บรกิารท่ีลกูคา้สามารถไว้วางใจไดใ้นการให้บรกิารงานบรหิาร
จัดการทรัพยากรบุคคลและการจัดทำาเงินเดือน ส่ิงท่ีสำาคัญท่ีสุด  
คอืความเช่ียวชาญของทีมงาน บรษัิทฯ ช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ
การทำางานโดยใช้เทคโนโลยีของระบบบรหิารทรพัยากรบุคคล
และช่วยลดความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามข้อกำาหนดท่ีอาจ
เกิดขึ้นกับลูกค้าได้ การบริการของบริษัทฯ ยังรวมไปถึงการ
ให้ความช่วยเหลือโดยตรงกับพนักงานของลูกค้า

การให้บริการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ 
แบ่งได้ดังนี้
(1)   บริการจัดทำาเงินเดือน (Payroll Administration):  
การประมวลผลข้อมูลเงินเดือน / จัดทำารายงานประจำาเดือน 
และรายงานประจำาปี รวมถึงให้พนักงานสามารถทำารายการ
ด้วยตนเองผ่านระบบ (Employee self-service)

2.2 Financial Solutions
บริษัทฯ ให้บริการด้านการบัญชีและการเงินรวมถึงระบบ
การวางแผนด้านทรัพยากรองค์กร และบริการด้านการทำา
บัญชีดังนี้

2.2.1   การให้บริการติดตั้งระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร  
(ERP)
บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำาหน่ายซอฟต์แวร์ระบบงานวางแผน
ทรพัยากรองค์กร (ERP) Oracle Netsuite และ SAP Business 
 One (SAP B1) ซ่ึงเป็นซอฟตแ์วรช์ัน้นำาของโลก เมือ่ปี 2549 
และได้รับสถานะเป็น gold partner ในเวลาต่อมา นอกจาก
เราจะเสนอ SAP B1 ด้วยฟังก์ชั่นมาตรฐานแล้ว เรายังได้มี 
การพฒันาโปรแกรมเสรมิ (Add-on) เพิม่เตมิเพ่ือรองรบัความ
ต้องการของผู้ประกอบการในไทย เช่น Thai localization 
(ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย) การรับฝากขาย
สนิค้า (Consignment) การวางงบการเงนิ (GL Consolidate)  
การบริหารสินทรัพย์ถาวร (Fixed Assets Management) 
ระบบจัดซื้อ (Purchase Requisition) ระบบวางบิล (Billing) 
และการโอนเงนิผา่นธนาคาร (Bank Transfer) ผูบ้รหิารท่ีดแูล
ทีม ERP มปีระสบการณม์ากกวา่ 25 ปีใน ERP และมากกวา่ 
10 ปี ใน SAP ซึ่งทีมงานของบริษัทฯ ได้รับการฝึกอบรมใน
การสอบผ่าน SAP Certified Application Associate - SAP 
B1 และได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตร SAP ที่ตา่งกัน เชน่ 
SAP B1 Sales Training (SAP B1 การฝึกอบรมก่อนการ
ขาย) และ SAP Product Training (การอบรมในเชิงลึกของ
ตัว SAP B1) เป็นต้น โดยทีมงานของบริษัทฯ ให้บริการที่
ปรึกษาด้านการติดตั้งระบบ ERP ให้กับลูกค้าในเมืองไทย
มากกว่า 100 กิจการ/โครงการ ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา 

ในปี 2562 เราไดม้องเห็นถงึความสำาคญัของคลาวด์ในระบบ 
ERP เราจึงได้ร่วมมือกับ Netsuite เพื่อนำาเสนอระบบ ERP 
บนคลาวด์ชั้นนำาของโลกให้แก่ตลาดไทย ซึ่ง Netsuite เอง
ก็ไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นหนึง่ในผูน้ำาในกลุม่ Magic Quadrant 
ตามรายงานของการต์เนอรท่ี์ตพีมิพ์ในเดอืนพฤษภาคม 2019
บริษัทฯ ได้มีการสร้างและพัฒนาทีมงานท่ีปรึกษาเป็น 
ผูเ้ชีย่วชาญในการให้ความช่วยเหลอื ตอบสนองความตอ้งการ

(2)   บริการงานด้านงานธุรการ และสวัสดิการบุคคล (Benefit 
Administration): บริษัทฯ ให้บริการเสมือนหน่ึงเป็น HR ให้กับ
พนักงานของลูกค้าในการติดต่อประสานเก่ียวกับสวัสดิการต่างๆ
(3)  บริการด้านการขอวีซ่า ใบอนุญาตทำางานและการเสีย
ภาษีบุคคลธรรมดาประจำาปี ให้กับพนักงานชาวต่างชาติ
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บัญชีและการเงินครบวงจร อันประกอบไปด้วย ระบบต่างๆ 
ที่จำาเป็นสำาหรับบริหารจัดการข้อมูลทางบัญชี ได้แก่ 
บริการให้คำาปรึกษาด้านการวางแผนทางการเงิน บริการ
ด้านการจัดทำาบัญชี บริการด้านการบริหารการเงิน บริการ
ดา้นงานภาษีอากร โดยบรษัิทฯ ให้กบัองคก์รขนาดใหญ่
ระหว่างประเทศและในประเทศ ด้วยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศทางบัญชีและการออกแบบระบบการดำาเนิน
งานภายในเพื่อสร้างโซลูช่ันให้กับลูกค้าในการช่วยงาน
ด้านบัญชีการเงิน เพื่อลดเวลาและ/หรือประหยัดต้นทุน
ในการดำาเนินงานของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• การให้บริการด้านงานสนับสนุนธุรกิจครบวงจรสำาหรับ 
SME (Total Back Office Services for SME) 
บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการงานสนับสนุนธุรกิจ (Back 
Office) อย่างครบวงจร ได้แก่ งานด้านบัญชี งานด้าน
การเงิน งานด้านภาษี และ งานด้านจัดทำาเงินเดือน
และระบบจัดการทรัพยากรบุคคล ให้แก่องค์กรธุรกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) โดยมุ่งเน้นการให้
บริการแบบครบวงจรจุดเดียว (One-Stop-Service) 
เพื่อให้องค์กรลูกค้าสามารถมุ่งเน้นการดำาเนินการใน
ธุรกิจหลัก (Core Functions) เพื่อสร้างการเติบโต
อย่างต่อเนื่อง

2562
มูลค่าการใช้จ่าย

2563
มูลค่าการใช้จ่าย

2564
มูลค่าการใช้จ่าย

ระบบดาต้า เซ็นเตอร์ 24,775 24,931 25,297

ซอฟต์แวร์ระดับองค์กร 39,029 43,498 48,418

อุปกรณ์ดีไวซ์ 202,040 214,399 219,418

บริการทางด้านไอที 60,477 214,399 68,097

บริการด้านการสื่อสาร 408,118 405,556 411,336

มูลค่าการลงทุนด้านไอทีทั้งหมด 734,439 752,080 772,632

ที่มา: การ์ทเนอร์ อิงค์ (ณ เดือนมกราม 2563)

ของลกูคา้ และรว่มพฒันาระบบ ปรบัปรงุข้ันตอนการทำางาน
และกฎระเบียบให้สอดคล้องกับการทำางานท่ีดีของลูกค้า 
รายไดห้ลกัของหนว่ยธรุกจินีม้าจากคา่ลขิสทิธิซ์อฟตแ์วรแ์ละ
ค่าบริการการวางระบุค่าบริการบำารุงรักษารายปี รายได้เพิ่ม
เติมจากการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติมตามความต้องการของ
ลกูคา้และลขิสทิธิซ์อฟตแ์วรท่ี์ทางบรษัิทพฒันาเพิม่เตมิ เพือ่
เติมเต็ม หรือตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า

2.2.2 ธุรกิจการให้บริการจัดทำาบัญชีและการเงิน (Financial 
and Accounting Services) และ ด้านงานสนับสนุนธุรกิจครบ
วงจรสำาหรับ SME (Total Back Office Solutions for SME)
• การให้บริการจัดทำาบัญชีและการเงิน (Financial and  

Accounting Services) บริษัทฯ ให้บริการด้านการจัดทำา 

คาดการณ์มูลค่าการใช้จ่ายด้านไอทีของประเทศ ระหว่างปี 2562 - 2564 (หน่วย: ล้านบาท)

3.1   กลยุทธ์การตลาด ERP Software
สำาหรับด้านตลาดซอฟต์แวร์ Cloud ERP มีการคาดการณ์อัตรา
การเติบโตที่คาดการณ์ไว้ที่ 29.8 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2564 
เนื่องจากมีบริษัทที่เลือกใช้โซลูชั่นซอฟต์แวร์ ERP ในองค์กรเพิ่ม
มากข้ึนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน จากการเข้าถึงท่ีกว้างข้ึน และ

การจัดการและความปลอดภัยที่ดีขึ้น ทำาให้บริษัทต่าง ๆ สามารถ
ใช้ประโยชน์จากการดำาเนินงานทั่วโลกได้

ความร่วมมือกับ Netsuite ทำาให้บริษัทฯ อยู่ในตำาแหน่งที่ดีในการ
ขับเคลื่อนการเติบโตของระบบคลาวด์ ERP ในประเทศไทย โดย 
Netsuite สามารถนำาเสนอระบบการจัดการธุรกิจท่ีครบวงจร ซ่ึง
ประกอบด้วยระบบการเงินและการบัญชี ระบบความสัมพันธ์กับ
ลูกค้า และระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในวันนี้ Netsuite เป็น
ซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่แล้วในกว่า 20,000 องค์กรทั่วโลก ซึ่งในปี 2561 
90% ของ Tech IPO นั้นเลือกที่จะใช้ระบบ Netsuite  

3.    การตลาดและการแข่งขัน
ค่าใช้จ่ายด้านไอทีในประเทศไทยในปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 752 พันล้านบาท 
ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.4% จากปี 2562 และมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มเป็น 772.6 
พันล้านบาทในปี 2564 โดย Enterprise Software จะมีอัตราการเติบโต
สูงสุดพร้อมกับบริการด้านการสื่อสาร

Figure 1. Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize,  
Large and Global Enterprises
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จากการสนับสนุนจากรัฐบาลและหน่วยงานต่าง ๆ เช่นสำานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และ True Digital Park การลงทุนใน
เทคโนโลยีได้กลายเป็นหัวข้อสำาคัญของรัฐบาลไทยในการเปลี่ยน
ประเทศให้กลายเปน็เศรษฐกจิดจิทัิล เป็นเรือ่งท่ีมีผลดตีอ่ผูป้ระกอบ
การในระบบนิเวศทางเทคโนโลยีของประเทศไทย เนื่องจาก
อุตสาหกรรมกำาลังเติบโตอย่างแข็งแกร่ง และปัจจัยต่างๆ นี้อาจ
นำาไปสู่ความต้องการที่สูงขึ้นต่อระบบคลาวด์ ERP ในหมู่ บริษัท
เทคโนโลยี 

3.2  กลยุทธ์การตลาด HR Software
บริษัทฯ ได้สร้าง HR ecosystem ซ่ึงครอบคลุมโซลูชั่นท่ีหลากหลาย
และสามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจทุกขนาดและ
อุตสาหกรรม เม่ือรวมไปกบัความรว่มมอืเชิงกลยุทธแ์ละการเข้าซ้ือ
กิจการของ บริษัท ไทเกอร์ซอฟท์ (1998) จำากัด ทำาให้เราสามารถ
สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในตลาด SME และทำาให้บริษัทฯ มีความ
ได้เปรียบในอุตสาหกรรมทรัพยากรบุคคลอย่างแท้จริง

บริษัทฯ พยายามสร้างฐานธุรกิจการให้บริการ HR solutions เข้ม
แข็งมากข้ึนกว่าเดิมและพิจารณาถึงความสำาคัญด้านการยกระดับ
ศักยภาพพนักงานขององค์กรท่ีใช้บริการ บริษัทฯ จึงได้พัฒนา
กลยุทธ์ open platform กับบริษัทภายนอกเพ่ือสร้างระบบ HR 
ecosystem ดา้น HRM ให้เข้มแข็งมากข้ึนกวา่เดมิ ไม่ใช่แคมี่ระบบ
บริหารจัดการเท่าน้ัน บริษัทฯ ยังร่วมธุรกิจและสร้างพันธมิตรใน 
การขยายการตลาดเพื่อสร้างผลกำาไรผลประโยชน์แก่ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง ย่ังยืน โดยยึดใน 
หลักธรรมาภิบาล

บริษัทฯ ได้ตัดสินใจร่วมลงทุนกับบริษัท โคนิเคิล จำากัด  เป็นการ
กา้วหนา้ท่ีดสีำาหรบักลยทุธการขยาย ecosystem ของเรา เนือ่งจาก
บริษัท โคนิเคิล มีความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนงานการ
พัฒนาการเรียนรู้ ผ่านระบบ Learning Management System 
“LMS” ด้วยแนวคิด “Modernize Learning for the modern world 
of work” ของตนเอง ท่ีมี Contents การด้านการฝึกอบรม เรียนรู้  
ท่ีหลากหลายผ่านการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกหลากหลาย
อุตสาหกรรม มีผู้ลงทะเบียนผ่านการใช้ระบบกว่า 500,000 ราย 
บริษัทท่ีใช้บริการกว่า 30 บริษัทช้ันนำาในประเทศไทย และ มี 
content partner ท่ีเช่ียวชาญหลายหลายอุตสาหกรรมกว่า 30 ท่าน 
การร่วมลงทุนครั้งน้ีทำาให้บริษท เข้าถึง contents ด้านการ 
ฝึกอบรมและระบบการเรียนรู้แบบ on-demand/live streaming 
ผ่านระบบ LMS ทำาให้สามารถยกระดับการให้บริการของกลุ่ม

บริษัทฯ ด้าน HRD ได้เต็มประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ไม่ใช่แค่มี
ระบบบริหารจัดการ HRM เท่านั้น โดยสามารถนำาระบบ LMS 
มาผนวกเข้ากับ HR software ภายใต้ “Humatrix” ทำาให้เกิด
ความน่าสนใจมากขึ้นต่อการทำาการตลาดด้าน HR software ต่อ
องค์กรขนาดใหญ่ เพื่อรองรับแนวโน้มการฝึกอบรมได้มีการ
เปลี่ยนไปจากอดีตอย่างมาก วิธีการเรียนรู้ไม่จำาเป็นต้องเรียนใน
ห้องเรียนเหมือนอดีตอีกต่อไป จากความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี
ทำาให้เกิดข้ึนนวัตกรรมการให้บริการด้านการเรียนรู้ท่ีทันสมัย
ผ่านระบบ ออนไลน์ ซึ่งรองรับ mobility device ต่างๆ มากมาย  

นอกจากนัน้บริษัทฯ เห็นโอกาสในการเตบิโตดา้นการบริหารจดัการ
ดา้นสวสัดกิารพนกังาน (Welfare and Benefits) บรษัิทฯ จงึไดร้ว่ม
มือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ กับ CXA Group (Singapore-based 
health technology startup) เพื่อนำาเสนอวิธีการที่เหมาะสมที่สุด
โดยอาศัยเทคโนโลยีภายใต้ “Flexi benefits” platform ต่อการ
จัดการงบประมาณท่ีเหมาะสม โดยนำาแนวความคิดแบบ First 
Data-Driven Benefits and Wellness Solution Marketplace มา
ใช้ ซึ่งจะส่งผลดีทั้งบริษัทและพนักงาน เนื่องจากเป็นระบบเปิดให้
พนักงานได้เลือกใช้บริการท่ีตนเองมีความต้องการจริงตามวงเงิน
งบประมาณของแต่ละบุคคลผ่าน e-wallet และสามารถท่ีซ้ือ
บริการอื่นๆ เพิ่มเติมที่ตนเองสนใจ และสอดรับความต้องการของ
พนกังานยคุ Millennial ซึง่เป็นแรงงานหลกัของยุค Digital (บรกิาร 
on boarding บน platform จะสร้างส่วนแบ่งรายได้จากบริการที่อยู่
บน platform นอกเหนือจากรายได้ค่าธรรมเนียมการใช้ platform 
และการบริหารงานด้าน welfare and benefits) อาทิเช่น ด้านการ
ประกันสุขภาพกลุ่มบนระบบ Flexi benefits เปิดให้สามารถเชื่อม
ต่อเข้ากับอุปกรณ์ mobility smart device ด้านสุขภาพ โดยอาศัย
ข้อมูลด้านสุขภาพของผู้ใช้ (Users) ในระบบเพื่อนำาไปต่อรอง 
คา่เบ้ียประกนัภาพหมู่ในปีถดัไป โดยอาศัยขอ้มลูดา้นสขุภาพตา่ง ๆ  
ของพนักงาน ทำาให้บริษัทบริหารจัดการค่าใช้จ่ายค่าเบ้ียประกัน
สุขภาพกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น 

ปัจจุบันระบบ “Flexi benefits” platform ได้รับการตอบรับที่ดีและ
รูปแบบการให้บริการแบบ one-stop, self-service ปัจจุบัน CXA 
Group (partner บริษัทฯ) ได้ให้คำาปรึกษาและให้บริการมากกว่า 
600 บรษัิท เป็นบรษัิทใหญที่ต่ดิอันดบัใน Fortune 500 มีพนกังาน
ที่ใช้บริการกว่า 400,000 คน ในกว่า 20 ประเทศทั่วโลก บริษัทฯ 
ได้รับสิทธิการนำาระบบดังกล่าวมาให้บริการในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียว

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ เล็งเห็นว่าตลาด SME มีช่องทางในการเติบโตที่
ดแีละตอ่เนือ่งระยะยาว ซ่ึงตลาด SME เป็นตลาดท่ีมีขนาดใหญ่มาก 
บริษัทฯ จึงได้เข้าซ้ือกิจการ TigerSoft ซ่ึงเป็นผู้นำาด้าน HR software 
สำาหรับตลาด SME ที่มีฐานลูกค้าที่ใช้บริการกว่า 400,000 users 
และมบีรษัิทท่ีใช้ HR software กวา่ 3,000 บรษัิท การควบรวมธุรกิจ
น้ีจะทำาให้บริษัทฯ มีฐานการตลาดท่ีครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและ
เป็นก้าวสำาคัญการให้บริการ HR solutions ของกลุ่ม Humanica และ
จะทำาให้กลุม่บรษัิทฯ เป็นผูน้ำาทางด้านการให้บรกิาร HR Solutions 
สำาหรับทุก segment ท้ังองค์กรขนาดใหญ่ในประเทศ ระหว่าง
ประเทศ และธุรกิจขนาด SME
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3.3   ภาพรวมการแข่งขัน
เรายังคงเผชิญกับความท้าทายจากการแข่งขันจากบริษัทใน 
ตลาดไทย บริษัทในระดับภูมิภาค และบริษัทระดับโลก

ในตลาด ERP นั้นไม่มีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ERP ในประเทศท่ี
สามารถพัฒนาโซลูชั่นท่ีตรงกับมาตรฐานระดับโลกของ SAP B1 
หรือ Oracle Netsuite ได้ ฉะนั้นการแข่งขันส่วนใหญ่จะเป็นการ
แข่งขังด้านการเป็นตัวแทนจัดจำาหน่ายและติดตั้งระบบ ERP ของ
แบรนด์เหล่านี้ เรายังคงได้เปรียบอยู่ในด้านการแข่งขัน เนื่องจาก
เราท่ีมีทีมผู้เช่ียวชาญด้านผลิตภัณฑ์ท่ีมีประสบการณ์ด้าน ERP 
เป็นอย่างมาก ซ่ึงผู้เช่ียวชาญของเราเองก็มีความรู้อย่างลึกซ้ึง 
เกี่ยวกับความต้องการของตลาดไทยด้วยเช่นกัน

ในขณะท่ีเราเป็นหนึ่งในบริษัทแรกๆของไทยท่ีพัฒนาระบบ HRIS 
เอง เราเองยังพบกับการแข่งขันอีกมากมายจากบริษัท start up ที่
มคีวามตอ้งการท่ีจะเจาะเข้ามาในตลาดการบรหิารทรัพยากรบุคคล 
ปัจจบัุนเรายังคงจดัการกบัความเสีย่งเหลา่นี้ได ้เนือ่งจากการพัฒนา
ระบบ HRIS นัน้ ตอ้งใช้เวลาหลายปีในการพฒันาระบบท่ีครบวงจร 
ดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำาหรับบริษัท start up ท่ีจะเริ่มต้นทำา
กำาไรและมเีงนิทุนเพยีงพอในการพฒันาผลติภณัฑท์รพัยากรบุคคล

สำาหรับทางด้านบริการ outsource เราคาดว่าจะเห็นการลดราคา
ของการให้บริการในอนาคตอันใกล้ เน่ืองจากผู้เล่นท้ังในและนอก
ประเทศต่างพยายามท่ีจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาด กลยุทธ์ของเราคือ
การสร้างพันธมิตรท่ีดีเพ่ือแข่งขันกับผู้เล่นระดับภูมิภาค ซ่ึงการ
จับมือกับ Tigersoft  จะทำาให้เราสามารถนำาเสนอการให้บริการใน
ราคาที่ย่อมเยาลงได้

      แนวโน้มธุรกิจและการขยายธุรกิจ   

ทั่วไป
สงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนท่ีกำาลังดำาเนินอยู่ส่ง 
ผลให้การสง่ออกของไทยตกต่ำาในปี 2562 ซ่ึงมผีลตอ่ภาคเศรษฐกจิ
ภายในประเทศซ่ึงในช่วงเวลาก่อนโรคระบาด COVID-19 การ
เติบโตในระดับที่คาดการณ์ไว้ 3% นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างมาก 
ท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการบริโภคภายใน
ประเทศ

การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของสิงคโปร์เองก็ยังคงจะเผชิญกับ
ความท้าทายในปี 2563 จากการชะลอตวัลงของอตุสาหกรรมเครือ่ง
ใช้ไฟฟ้าและความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีน ทาง
ประเทศสงิคโปรเ์องไดบั้นทึกอตัราการเตบิโตท่ีต่ำาท่ีสดุในรอบหลาย
ปีท่ี 0.7% ในปี 2562 รัฐบาลสิงคโปร์ได้คาดว่าอัตราการเติบโต
ในปี 2563 ท่ีเพียง 1% ทว่าธุรกิจฝั่งทางมาเลเซียเองยังคงเห็น 
แสงสว่าง คาดการณ์ว่าจะสามารถรักษาอัตราการเติบโตไว้ได้ท่ี 
4.5% ในปี 2563 ซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราการเติบโตของปี 2562 
สนับสนุนโดยการใช้จ่ายในประเทศท่ียังคงแข็งแกร่ง และอัตรา
เงินเฟ้อที่อยู่ในระดับต่ำา

จากการท่ีองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศออกมาว่า  
COVID-19 ถูกยกระดับข้ึนไปเป็นโรคระบาดใหญ่ตั้งแต่วันท่ี 11 
มีนาคม 2563 ภาพรวมเศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบอย่างหนัก 
โดยประเทศส่วนใหญ่คาดการณ์ว่าการเติบโตจะลดลงอย่างรุนแรง 
ในขณะท่ีรัฐบาลหลายประเทศได้เร่ิมประกาศบังคับใช้ตัวช่วย
ทางการเงินต่างๆแล้วช่วยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซ่ึงผลกระทบจาก  
COVID-19 นั้นยังคงมีความผันผวนอย่างมากในเวลานี้ เป็นการ
กระทบเศรษฐกิจโลกในแบบท่ีไม่เคยได้เห็นมาก่อนในทศวรรษท่ี
ผ่านมา

โดยรวมแล้วทางบริษัทฯเห็นถึงความท้าทายในสถานการณ์ท่ีมี 
ผลกระทบท่ัวโลก แต่ยังคงเห็นความเป็นไปได้ในการเติบโตของ
ธุรกิจและรายได้ที่มั่นคง ทั้งจากการซื้อกิจการของ บริษัท ไทเกอร์
ซอฟท์ (1998) จำากดั (“ TigerSoft”) และจากการสร้างพนัธมิตรและ
โอกาสทางธุรกิจในเดือนที่ผ่านมา เราคาดว่าการเติบโตในสิงคโปร์
จะชะลอตัวในขณะท่ีการเติบโตของรายได้ในมาเลเซียน่าจะยั่งยืน
แม้ว่าสภาพแวดล้อมทางการเมืองยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจและการลงทุนโดยทั่วไป

      ฝ่ายการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Solutions)
ทางบริษัทฯ เช่ือว่าอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีการจัดการ
ทรัพยากรบุคคลจะยังคงเติบโตและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน 
ปี 2563 จากการที่องค์กรต่างๆ เริ่มหันเข้าหาเทคโนโลยีเพื่อช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการทำางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสามประเทศ
ท่ีเราดำาเนินธุรกิจ เพราะเราพบว่าหลายๆ ครั้ง บริษัทท่ีดำาเนิน
การใน “สภาพแวดล้อมท่ีเป่ียมล้อมไปด้วยความสามารถ” มักจะ
แสวงหา และลงทุนในเครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยให้บริษัทเหล่านี้ 
สรรหาพัฒนาและสนับสนุนพนักงานของพวกเขาได้ดีขี้น

อีกหนึ่งปัจจัยท่ีจะผลักดันความต้องการเทคโนโลยีด้านทรัพยากร
บุคคล คือการดำาเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลของประเทศไทย พ.ศ. 2562 (หรอื “PDPA”) ซ่ึงจะมผีลบังคบั
ใช้ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โดยผู้นำาฝ่ายทรัพยากรบุคคล
จะมีบทบาทมากข้ึนในการช่วยให้เกดิท้ังความเชือ่มัน่ของพนกังาน 
และการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลพนักงาน
ในยุคนี้พนักงานเริ่มมีความคาดหวังว่าจะได้รับการดูแลจากบริษัท
เสมือน “ลูกค้า” มากขึ้น ซึ่งรวมถึงวิธีการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล 
การจดัการและปกป้องความเป็นสว่นตวัของข้อมูลพนกังานจงึกลาย
มาเป็นความรบัผดิชอบของฝ่ายทรพัยากรบุคคลไปในระดบัหนึง่ ซ่ึง
รวมไปถงึเรือ่งความโปรง่ใสในการใช้ข้อมูลของพนกังานด้วยเชน่กนั

ด้านการวิจัยและการพัฒนา
การมุ่งเนน้ด้านการพัฒนาผลติภนัฑ์อยา่งตอ่เนือ่งของบรษัิทฯ เริม่
เห็นผลอย่างชัดเจนแล้วในปี 2562 ด้วยการเปิดอย่างเป็นทางการ
ของตัวแอพพลิเคช่ันมือถือของ Humatrix (ซอฟท์แวร์จัดการ 
ทรัพยากรบุคคลท่ีได้รับรางวัลของเรา) ทางด้าน Humatrix เอง
ก็ได้มีการปรับรูปลักษณ์ใหม่ ให้ดูทันสมัยมากข้ึน มาพร้อมกับ
คณุสมบัตท่ีิหลากหลายซ่ึงลว้นแลว้จะช่วยสง่เสรมิดา้นประสบการณ์
การใช้งานของพนักงานท่ีดีย่ิงข้ึนและนี่คือแนวโน้มการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สำาหรับบริษัทฯ ในปีนี้
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การมุ่งเน้นการทำารายการผ่านช่องทางมือถือเป็นหลัก
ในหลายๆปีท่ีผ่านมาแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการทรัพยากร 
บุคคลได้มีการหันเข้าหาเครื่องมือบริการตนเองของพนักงาน 
(ESS) และผู้จัดการ (MSS) เพื่อสร้างความสะดวกรวดเร็วใน 
การทำารายการและเข้าถึงข้อมูล HR ในการรับมือกับความท้าทาย
ของต้นทุนท่ีเพ่ิมข้ึน และความต้องการของแรงงานข้ามชาติ 
หลายๆบริษัทมีความจำาเป็นท่ีจะต้องปรับใช้กลยุทธ์ท่ีหลากหลาย
มากข้ึน ซ่ึงหนึ่งในนั้นคือกลยุทธ์การใช้ช่องทางโทรศัพท์มือถือให้
เป็นประโยชน์ต่อพนักงานมากข้ึน เนื่องจากเป็นช่องทางท่ีเป็นท่ี
นิยมในกลุ่มพนักงานอย่างสูง

AI ในอุตสาหกรรม HR
ในขณะท่ีธุรกิจทุกวันพยายามมุ่งหน้าไปทางด้านระบบอัตโนมัติ
และการทำางานแบบดิจิตอลมากข้ึน ฝ่ายทรัพยากรบุคคลจะต้อง 
เริ่มวางแผนเสริมสร้างทักษะของพนักงานให้คล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ซ่ึงรวมถึงการฝึกอบรมพนักงานฝ่าย
ทรัพยากรบุคคลในการวิเคราะห์ข้อมูล AI และทักษะอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสมัยนี้ 

บริษัทฯ จะมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาและ
ความท้าทายท่ีมีอยู่ในท่ีทำางาน โดยนำาเสนอวิธีการและช่องทาง 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ดีขึ้น

การเติบโตของตลาดด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Wellbeing
ในปี 2563 เราจะมกีารจบัมอืกบัพนัธมิตรตา่งๆในการเปิดตวับรกิาร 
Flexi Benefits ซึ่งประกอบไปด้วยการประกันภัย การให้คำาปรึกษา 
การติดตั้งแพลตฟอร์ม Flexi Benefits และบริการด้าน Benefits 
Outsourcing ในประเทศไทย
ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพรายใหญ่ส่วนใหญ่กำาลังลงทุนใน
เครือ่งมือและแพลตฟอร์มท่ีใชร้ะบบ AI ซ่ึงสามารถเลอืกผสมผสาน
และจับคู่ให้เหมาะสมกับพนักงานทุกคนในโลก โดยแพลตฟอร์ม 
Wellbeing สามารถนำาเครือ่งมือเหลา่นีม้ารวมกนั เพือ่ช่วยสรา้งการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีสำาหรับพนักงาน โดยเครื่องมือ 
ที่กำาลังเริ่มแพร่หลายนั้นรวมไปถึงเครื่องมือสำาหรับสุขภาพจิต  
การลดความเครียด การออกกำาลังกาย อาหาร และสุขภาพทางการเงิน 
(Financial Wellbeing)
โดยตลาดดังกล่าวนั้นพึ่งเกิดข้ึนมาเมื่อไม่นานมานี้ และเป็นส่วน
หนึง่ของตลาดเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมทรพัยากรบุคคลท่ีแสดง
ให้เห็นตัวศักยภาพได้ดีเยี่ยม โดยฝ่ายทรัพยากรบุคคลและทีมงาน
ควรทำาความเข้าใจกับตลาดเพ่ือท่ีจะได้นำามาใช้และช่วยเสริมสร้าง
ประสบการณ์ของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น 
ในปีนี้ทางบริษัทฯจะเปิดตัวแพลตฟอร์มการจัดการสิทธิประโยชน์
และสุขภาพช้ันนำาของเอเชีย ท่ีจะช่วยให้พนักงานสามารถเลือก
สิทธิประโยชน์ของตนเอง เพื่อให้พนักงานได้มีส่วนร่วมมากข้ึน 
ในขณะที่ความสามารถในการเลือกสิทธิประโยชน์ของพนักงานนั้น
ยังคงเป็นแนวทางท่ีค่อนข้างใหม่สำาหรับตลาดไทย แต่ ณ วันนี้ 
Flexi-Benefits นั้นกลับกลายเป็นเทรนด์ท่ีท่ัวโลกนั้นเริ่มประยุกต์
ใช้แลว้ และเราคาดวา่มแีนวโนม้ท่ีจะไดรั้บความนยิมในประเทศไทย
ด้วยเช่นกัน

เรายังคงมุ่งม่ันท่ีจะสร้างชุมชนของพนักงานขนาดใหญ่ เพ่ือคัดกรอง
และนำาเสนอผลิตภัณฑ์และการบริการท่ีดีเย่ียมมาให้กับพนักงาน
ของลูกค้าเรา ผ่านรูปแบบ B - B - C 

      ฝ่าย Financial Solutions
ผูน้ำาดา้นการเงนิในยคุปัจจบัุนจะเห็นถงึความสำาคญัของระบบ ERP 
ซึง่เปน็เทคโนโลยทีี่ช่วยในการดำาเนินงานประจำาวัน ชว่ยตรวจสอบ
และรบัรองความถกูตอ้งของข้อมูล และเพิม่ความเขา้ใจอยา่งลกึซ้ึง
ในเชิงธุรกิจ เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจ
ดิจิทัล และตอบสนองความท้าทายของเทคโนโลยีท่ีกำาลังพัฒนา
อยู่ตลอดเวลา บริษัทต่างๆ จะต้องคอยปรับปรุงระบบ ERP ให้ 
ทันสมัยอยู่เสมอ หนึง่ในความตอ้งการนัน้กค็อืระบบคลาวด ์ท่ีกำาลงั
เปลี่ยนแปลงธุรกิจ ERP ไปอย่างรวดเร็วและจะช่วยให้บริษัทต่างๆ
สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่นี้ได้
ทางบริษัทฯ มีความภาคภูมิใจท่ีได้เป็นตัวแทนจำาหน่าย Oracle  
NetSuite รายแรกๆ ในประเทศไทย การจับมือร่วมกันครั้งนี้  
รวมไปถงึความสมัพนัธท่ี์ดอีย่างต่อเนือ่งกบัผลติภณัฑ ์SAP B1 ทำาให้
เรามีความสามารถในการนำาเสนอโซลชูัน่ ERP ท่ีหลากหลาย ไม่ว่า 
จะเป็นการติดตั้ง ณ สถานท่ี (on-premise) หรือเป็นโซลูชั่นบน
คลาวด์ (on-cloud)
ทีมงานมืออาชีพของเรามีความมุ่งมั่นในการส่งมอบตัวเลือก
ผลิตภัณฑ์ท่ีดีท่ีสุดระดับโลก ควบคู่ไปกับแพ็คเกจเสริมท่ีได้พัฒนา
ข้ึนมาเพื่อให้ผู้ใช้งานในประเทศไทยได้ประสบการณ์การใช้งานท่ี
อย่างดีที่สุด

ในส่วนของฝ่ายบริการทางบัญชีเรายังคงมองเห็นโอกาสในการให้
บริการ back office แบบครบวงจรให้แก่ผู้ประกอบการ SME ซ่ึง
ประกอบไปด้วยบริการฝ่ายบุคคลและการทำาเงินเดือน การทำาบัญชี 
การย่ืนภาษีมูลค่าเพิ่ม การจัดทำางบการเงิน และแพ็คเกจการ
รายงาน นอกจากน้ีบริษัทฯยังสามารถนำาเสนอแพ็คเกจพิเศษท่ี
เหมาะสำาหรับธุรกิจ SME ที่หลากหลาย เช่นการตอบสนองความ
ตอ้งการของลกูคา้ท่ีตอ้งการระบบบรกิารจดัการองคก์รอย่างเตม็รปู
แบบ พร้อมรับบริการทางด้านเงินเดือน บัญชีในราคาพิเศษ ด้วย
เหตุนี้เราจึงมุ่งให้บริการลูกค้า SME โดยการนำาเสนอแพ็คเกจท่ี
ครอบคลุมทุกความต้องการด้าน back office โดยที่ SME เหล่านี้ 
ไม่จำาเป็นต้องจ้างพนักงานประจำา อีกท้ังยังได้รับบริการเหล่านี้ใน
ราคาที่เอื้อมถึงได้

ภาพรวม
สถานการณ์ COVID-19 นั้นจะส่งผลกระทบที่ร้ายแรงต่อเศรษฐกิจ
เอเชีย รวมไปถงึปัจจยัในประเทศท่ีถดถอยลงอย่างมาก ท้ังการเดนิ
ทางเพือ่การท่องเท่ียวและธรุกจิ สิง่เหลา่นีจ้ะทำาให้ลกูคา้ระมัดระวงั
การใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น
เราจะทำาการกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่อง โดยนำาเสนอบริการท่ี
มีมูลค่าเพิ่มมากข้ึนให้แก่ลูกค้า นอกจากนี้เราจะยังคงลงทุนใน
นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อเพิ่มสัดส่วนทาง 
การตลาดมากขึ้น
ทางบริษัทฯ ยังคงมีมุมมองเชิงบวกว่าในปีงบประมาณ 2563 จะมี 
การเติบโตของยอดขายจากปี 2562 ด้วยการปรับปรุงกำาไรจาก 
การดำาเนินงาน EBIT margin
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ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัทฯ ดำาเนินการจัดการความเสี่ยงด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดำาเนินงานและการกำากับดูแลกิจการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการและ
ความยืดหยุ่น ตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงไดอ้ย่างมีประสทิธภิาพ และ
ปกป้องธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

1. ความเสี่ยงทางธุรกิจ
เป้าหมายกลยุทธท์างการตลาดท่ีสำาคญัของบรษัิทฯ ท่ีจะขยายสว่น
แบ่งการตลาดโดยการสร้างความแข็งแกร่งและการขยายช่องทาง 
การตลาด รวมท้ังการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัทฯ จะยังคง
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการท่ีหลากหลายของลูกค้า
ในการเปลีย่นแปลงในอุตสาหกรรมทางการเงนิและทรพัยากรบุคคล 
บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในความร่วมมือกับหุน้ส่วนทางธุรกิจ ความ
สามารถในการกระจายผลิตภัณฑ์ในวงกว้างมากข้ึน ซ่ึงในท่ีสุด
แล้วจะช่วยบริษัทฯ ในการสร้างโอกาสและมีความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น 

นอกเหนือจากการแนะนำาและการติดตั้งผลิตภัณฑ์ บริษัทฯ จะยัง
คงเพิ่มธุรกิจเอาท์ซอร์ส (Outsourcing) เพื่อที่จะเสริมสร้างความ
สัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้า 

สรุปความเสี่ยงทางธุรกิจ ได้ดังนี้

• ความเสีย่งจากการเข้ามาทำาตลาดของบรษัิทจากตา่งประเทศ
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการท่ีบริษัทซอฟต์แวร์จากต่าง
ประเทศจะมาทำาตลาดในดา้นการให้บริการทรพัยากรบุคคลใน
ประเทศไทยเพือ่แข่งขันกบับรษัิทฯ อย่างไรกต็ามเพือ่พฒันา
ซอฟต์แวร์ HR ที่มีประสิทธิภาพสำาหรับตลาดในประเทศไทย
ไม่ใช่เรื่องง่ายเน่ืองจากความซับซ้อนของระบบภาษีและข้อ
กำาหนดของประเทศไทย ซ่ึงบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์จาก
ต่างประเทศจะต้องใช้เงินทุนและเวลาในการค้นคว้าวิจัยและ
พัฒนาเพื่อให้รองรับการใช้งานของผู้ใช้งานในไทยได้ บริษัท
ซอฟตแ์วรจ์ากตา่งประเทศสว่นใหญ่จงึอาศยัการเป็นพนัธมิตร
กับผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ในประเทศไทยเพ่ือจัดจำาหน่าย
ซอฟต์แวร์ของตนเอง นี่อาจเป็นข้อดีสำาหรับบริษัทฯ เนื่อง
จากบริษัทฯ สามารถเป็นพันธมิตรทางเลือกสำาหรับบริษัท 
ผูพ้ฒันาซอฟตแ์วรด์า้นบรหิารทรพัยากรบุคคลช้ันนำาของโลก 
เช่น SAP, IBM และ Workday

• ความเสี่ยงจากการละเมิดลิขสิทธิ์
ในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์บริษัทฯ ให้ความสำาคัญอย่างยิ่ง 
ต่อการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีค่าท่ีสุดของบริษัทฯ 
โดยป้องกันไม่ให้มีการทำาซ้ำาหรือปรับเปลี่ยนเพ่ือประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ ซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ ได้รับการคุ้มครองโดย
พระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 บริษัทฯ จดทะเบียนลิขสิทธ์ิ 
Humatrix 5, Humatrix 7, Humatrix 8 และ ESSpace กับ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อป้องกันการทำาซ้ำาการปรับตัว
หรือการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ลูกค้าต้องได้รับรหัสสัญญา
อนุญาตท่ีถูกต้องจาก บริษัทฯ ซ่ึงได้รับการกำาหนดค่าตาม

ความต้องการของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้บริษัทฯ ยัง
ดำาเนนิการเพือ่ให้มัน่ใจว่าเราจะรกัษารหัสตน้ฉบับของบรษัิทฯ 
ในการดำาเนินงานประจำาวันของบริษัทฯ 

• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงคู่ค้าบุคคลที่สาม
บริษัทฯ มีข้อตกลงตามสัญญากับคู่ค้าบุคคลท่ีสามในการ
จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์หรือฉลากผลิตภัณฑ์ของตนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ มี
ความเสี่ยงในธุรกิจหากคู่ค้ารายใดตัดสินใจท่ีจะยุติข้อตกลง
ของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตามเนื่องจากพันธมิตรส่วนใหญ่ของบริษัทฯเป็น
บริษัทต่างชาติท่ีมีชื่อเสียงและบริษัทฯ ปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด บริษัทฯ เชื่อว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับต่ำา บริษัทฯ 
ให้การสนับสนุนอย่างเต็มท่ีแก่คู่ค้าในการพัฒนาและส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ของตน เรายังคงรักษาความสัมพันธ์ท่ีดีกับคู่ค้า
มายาวนาน

2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
• ความเสี่ยงจากการขัดข้องของระบบสารสนเทศ

การรักษาความปลอดภัยข้อมูลและการหยุดชะงักในระบบ
ข้อมูลของบริษัทฯ ยังคงมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากจะกระทบ
ต่อบริการโดยตรงและอย่างรุนแรง บริษัทฯ จะยังคงลงทุน
ในการปรับปรุงเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้
แนวทางปฏบัิตท่ีิดท่ีีสดุในอตุสาหกรรมและตรวจสอบกจิกรรม
อย่างจริงจังเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและขั้นตอนท่ีได้รับ 
การรับรองโดยผู้ประเมินวิชาชีพเพื่อให้ม่ันใจว่าได้ตรวจสอบ
ความเสี่ยงอย่างรอบคอบ

• ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารที่สำาคัญ
ในทุกๆการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษัท บุคลากรเป็นส่วน
ที่สำาคัญ การสูญเสียบุคลากรท่ีสำาคัญของบริษัทฯ ส่งผล 
กระทบตอ่บรษัิทฯ ท้ังดา้นขวญัและกำาลงัใจของพนกังานและ
ความเชือ่มัน่ของลกูค้าและคูค่า้ทางธรุกจิ รวมถงึภาพลกัษณ์
ขององค์กร 

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านบุคลากรดังกล่าว 
บริษัทฯ จึงได้กำาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสม 
รวมถึงมีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้มีความก้าวหน้าโดยการ
เปล่ียนย้ายตำาแหน่งงานและหน้าท่ีเพ่ือจูงใจให้บุคลากรดังกล่าว
ทำางานกับบริษัทฯ ซ่ึงพนักงานระดับผู้บริหารส่วนใหญ่จะ
อยู่กับบริษัทฯ มากกว่า 5 ปีขึ้นไป และมีความผูกพันธ์ที่จะ
ทำางานกับบริษัทฯ ในอีกหลายปีข้างหน้า
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3. ความเสี่ยงทางการเงิน
• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยมกีารเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมและชำาระ
เงินเป็นหลักในสกุลเงินท้องถ่ินยกเว้นลูกหนี้จำานวนน้อยและ
รายการระหว่างกันท่ี บริษัทย่อยในต่างประเทศจ่ายเพื่อเป็น 
ค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงาน

• ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บรษัิทฯ และบรษัิทย่อยมีความเสีย่งจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสำาคญั
อันเกีย่วเนือ่งกบัเงนิสดท่ีมีภาระดอกเบ้ียของเงนิฝากธนาคาร 
เงนิกูยื้มระยะสัน้และเงนิกูยื้มระยะยาว อยา่งไรกต็ามเนือ่งจาก
สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่ของ บริษัทฯ และ
บริษัทย่อยมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีหรืออัตราดอกเบ้ียลอยตัว
ซ่ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบันความเสี่ยงจากอัตรา
ดอกเบี้ยของบริษัทฯ จึงอยู่ในระดับต่ำา

• ความเสี่ยงด้านเครดิต
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงด้านการให้สินเช่ือท่ี 
เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การค้า ความเสี่ยงดังกล่าวได้รับ 
การบริหารโดยการกำาหนดนโยบายและวิธีการในการควบคุม
ในการให้สินเชื่อที่เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงด้านเครดิต

• ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
บริษัทฯ อาจมีการขาดแคลนเงินสด ผู้ดูแลด้านการเงิน 
ของบริษัทฯ ของเรามีการติดตามสถานการณ์สภาพคล่อง
ของกลุม่บรษัิทฯอย่างตอ่เนือ่งและรกัษาระดบัของเงนิสดและ/
หรือวงเงินเครดิตให้อยู่ในระดับท่ีเพียงพอเพื่อให้เป็นไปตาม
ภาระหน้าท่ีทางการเงินของบริษัทฯ และเพ่ือลดผลกระทบ 
จากความผันผวนของกระแสเงินสด

ข้อพิพาททางกฎหมาย

• ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  บริษัทฯ และกลุ่มบริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใดๆ
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ลำาดับ รายชื่อผุ้ถือหุ้น วันที่ 30 ธันวาคม 2562

จำานวนนหุ้นที่ถือ (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ

1 กลุ่มนายสุนทร เด่นธรรม 261,777,200 38.5

  นายสุนทร   เด่นธรรม 261,277,200 38.4

  นางเพ็ญศิริ เด่นธรรม        500,000 0.1

2 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำากัด (มหาชน) 86,324,000 12.7

3 BBHISL NOMINEES LIMITED 28,049,964 4.1

4 STATE STREET EUROPE LIMITED 23,188,436 3.4

5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 20,378,728 3.0

6 กองทุนเปิดอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด สมอล แค็พ 13,110,900 1.9

7 บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ 12,187,200 1.8

8 BNY MELLON NOMINEES LIMITED 10,157,700 1.5

9 นายเชิงชาย  เจริญจิตเสรีวงศ์ 10,084,000 1.5

10 นางสาวภาติยา  ทันการ 9,682,500 1.4

รวมจำานวนผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก 474,940,628 69.8

ผู้ถือหุ้นรายอื่น 205,059,372 30.2

รวมจำานวนผู้ถือหุ้น 680,000,000 100.0

1. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำาระแล้ว  340.00 ล้านบาท  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำานวน 680.00 ล้านหุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท หุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งปรากฏในสมุดทะเบียนหุ้นมีรายละเอียดดังนี้
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2.    นโยบายการจ่ายเงินปันผล    

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำากว่าร้อยละ 50 
ของกำาไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลัง
การหักภาษีเงนิไดน้ติบุิคคลและการจดัสรรทุนสำารองตามกฎหมาย 
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจาก
นโยบายที่กำาหนดไว้ได้ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ สภาพคล่อง
ทางการเงิน และความจำาเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
บรหิารกจิการและการขยายธรุกจิของบรษัิทฯ รวมถงึปัจจยัภายนอก 
ต่างๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ

คำาอธิบาย
นโยบายการจ่ายเงินปันผลน้ี ได้ผ่านการอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทฯ 
ครั้งท่ี 1/2560 เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2560 ซ่ึงเป็นนโยบายท่ี
กำาหนดไว้เป็นหลักการเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม ในการเสนอจำานวน
เงนิปันผลเพ่ือให้ผูถ้อืหุ้นอนมุตันิี ้บรษัิทฯ ตอ้งดำาเนนิการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย ซ่ึงกฎหมายกำาหนดว่า การจ่ายเงินปันผลต้องจ่าย
จากกำาไรสทุธขิองบรษิทัฯ ตามงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษัิทฯ 
ดังนั้น หากกำาไรสุทธิของบริษัทฯ มีน้อยหรือไม่มีกำาไร การเสนอ
จ่ายเงินปันผลก็ต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั้นด้วย

ปี 2562  บริษัทฯ จ่ายเงินปันผล ดังนี้

•   คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก
กำาไรสุทธิสำาหรับงวด 6 เดือนแรก เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 
จำานวน 0.06 บาทต่อหุ้น โดยกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ได้รับ
เงินปันผล (Record Date) ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2562 รวมเป็น
เงินทั้งสิ้น 40.80 ล้านบาท

•  คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ 
จ่ายเงินปันผลสำาหรับกำาไรสุทธิในช่วงครึ่งปีหลังของ 2562 ใน 
วันที่ 27 เมษายน 2563 จำานวน 0.06 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 
ทั้งสิ้น 40.80 ล้านบาท ให้ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฎใน
สมดุทะเบียนผูถ้อืหุ้นของบรษัิท (Record Date) ณ วนัท่ี 8 พฤษภาคม 
2563 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษาคม 2563

•    บรษัิทฯ จา่ยเงนิปันผลสำาหรบัผลการดำาเนนิงานประจำาปี 2562 
จำานวน 0.12 บาทตอ่หุ้น หรอื เป็นจำานวนเงนิท้ังสิน้ 81.60 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลร้อยละ 68.5 
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โครงสร้างการจัดการ

1.   โครงสร้างการจัดการ

ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง

1. นายอโณทัย อดุลพันธ์ุ1 ประธานกรรมการ

2. นายธันวา เลาหศิริวงศ์2 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

3. นายสุนทร เด่นธรรม รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

4. นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการอิสระ

5. นายภัทร ยงวณิชย์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

6. นายธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

7. นายไผท ผดุงถิ่น3 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

8. นายพนา จันทรวิโรจน์4 กรรมการอิสระ 

1 นายอโณทัย อดุลพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 แทนนายธันวา เลาหศิริวงศ์
2 นายธันวา เลาหศิริวงศ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
3 นายไผท ผดุงถิ่น ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 แทนที่นายสุพจน์สิงห์เสนีย์ซึ่งลาออกเมื่อ 
  วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561
4 นายพนา จันทรวิโรจน์ ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 แทนที่นายธันวา เลาหศิริวงศ์ ในตำาแหน่งกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทฯ จำานวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

คณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริหาร 

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบัญชี 
และการเงิน

ประธานเจ้าหน้าท่ี
ทรัพยากรบุคคล

ประธานเจ้าหน้าท่ี
เทคโนโลยี

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ
การพาณิชย์และธุรกิจต่างประเทศ

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการธุรกิจ
ด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน

ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ
ด้านทรัพยากรบุคคล

ผู้ตรวจสอบภายใน

ฝ่ายบริการรับช่วงจัดการ
ทรัพยากรบุคคลและการจัดทําเงินเดือน

ฝ่ายจําหน่ายและติดต้ังระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายบริการจัดทําบัญชี 
และการเงิน

ฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ

ฝ่ายการพาณิชย์

ฝ่ายออกแบบ พัฒนา
และรับประกันคุณภาพ

ฝ่ายติดต้ังโปรแกรม

ฝ่ายบัญชี

ฝ่ายการเงิน

ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน
และความปลอดภัยด้าน IT

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ฝ่ายธุรการ

ศูนย์การเรียนรู้

ฝ่ายระบบงานวางแผน
ทรัพยากรองค์กร
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กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม คือ นายสุนทร เด่นธรรม หรือ นายอโณทัย 
อดุลพันธ์ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบรษัิท ประกอบดว้ยผู้ทรงคณุวุฒท่ีิมีความรู ้ความสามารถ 
และมีประสบการณ์ ความชำานาญเฉพาะด้านท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม ดังนี้
1. ไม่มีประวัติการกระทำาความผิดอาญาในความผิดท่ีเกี่ยวกับทรัพย์

ซึ่งได้กระทำาโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำารายการท่ีอาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. กรรมการบริษัทต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ 
และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน 
หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการ
ก็ได้

3. คณะกรรมการบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ 
ท้องที่อันเป็นสำานักงานที่ตั้งสำานักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัทฯ 
หรือจังหวัดใกล้เคียง

4. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มกีารประชุมผูถ้อืหุ้นเป็นการประชมุสามญั
ประจำาปี ภายใน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบัญชขีองบรษัิทฯ 
และจะเรยีกประชมุผูถ้อืหุ้นเป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได ้สดุแต่
จะพิจารณาเห็นสมควร

ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง

1. นายภัทร ยงวณิชย์1 ประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการตรวจสอบ 

3. นายไผท ผดุงถิ่น2 กรรมการตรวจสอบ 

1นายภัทร ยงวณิชย์ เป็นกรรมการท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ สามารถทำาหน้าท่ีในการสอบทานความน่าเช่ือถือของงบการเงินได้
2นายไผท ผดุงถ่ิน ได้รับการแต่งต้ังจากท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัท คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวันท่ี 31 มกราคม 2562 แทนท่ีนายสุพจน์ สิงห์เสนีย์ ซ่ึงลาออกเม่ือวันท่ี 13  
 พฤศจิกายน  2561

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 จำานวนทั้งสิ้น  
3 ท่าน  ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง

1. นายอโณทัย อดุลพันธุ์1 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายธันวา เลาหศิริวงศ์2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายสุนทร เด่นธรรม กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

4. นายภัทร ยงวณิชย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1 นายอโณทัย อดุลย์พันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 แทนนายธันวา เลาหศิริวงศ์
2  นายธันวา เลาหศิริวงศ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำานวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ประกอบด้วย
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ชื่อ-สกุล จำานวนครั้งที่เข้าประชุม/จำานวนการประชุมทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. นายอโณทัย อดุลพันธุ์1 5/5 - -

2. นายธันวา เลาหศิริวงศ์2 5/5 - 1/1

3. นายสุนทร เด่นธรรม 5/5 - 1/1

4. นายอนพุนัธ์ กิจนิจชีวะ 5/5 - -

5. นายภัทร ยงวณิชย์ 4/5 3/4 1/1

6. นายธนชาติ นุ่มนนท์ 5/5 4/4 -

7. นายไผท ผดุงถิ่น3 5/5 4/4 -

ตารางการประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทนประจําปี 2562

1 นายอโณทัย อดุลพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 แทนนายธันวา เลาหศิริวงศ์ 
2 นายธันวา เลาหศิริวงศ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 2562 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2562 
 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
3 นายไผท ผดุงถิ่น ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31มกราคม 2562 เป็นกรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำานวนทั้งสิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง

1. นายสุนทร เด่นธรรม ประธานกรรมการบริหาร

2. นางสาวชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ กรรมการบริหาร

3. Ms. Bee Bee Lim กรรมการบริหาร

4. นางศศิธร หิรัญศักดิ์ กรรมการบริหาร

5. นางสาวหทัยชนก สุวรรณจาง กรรมการบริหาร

6. นายสายัณห์ ไวรางกูร1 กรรมการบริหาร

7. นายธนวัต ถาวรประดิษฐ์2 กรรมการบริหาร
1 นายสายัณห์ ไวรางกูร ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 แทนนายธนวัต ถาวรประดิษฐ์  ที่ลาออกไปเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
2 นายธนวัต ถาวรประดิษฐ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

ผู้บริหาร

ชื่อ-สกุล ตำาแหน่ง

1. นายสุนทร เด่นธรรม รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2. นางสาวชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - HR Solutions

3. Ms. Bee Bee Lim ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - International

4. นางศศิธร หิรัญศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ - Financial Solutions

5. นางสาวหทัยชนก สุวรรณจาง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี

6. นายสายัณห์ ไวรางกูร1 ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท

7. นายธนวัต ถาวรประดิษฐ์2 ประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท 
1 นายสายัณห์ ไวรางกูร ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 แทนนายธนวัต ถาวรประดิษฐ์ 
 ที่ลาออกไปเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
2 นายธนวัต ถาวรประดิษฐ์ ลาออกจากการเป็นประธานเจ้าหน้าที่ด้านบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562
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อำานาจหน้าที่ของผู้บริหาร
1. ร่วมกันตัดสินใจในเรื่องท่ีสำาคัญของบริษัทฯ กำาหนด ภารกิจ 

วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกำากับดูแล
การดำาเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้อง
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

2. กำาหนดโครงสร้างองค์กรท่ีอยู่ในความรับผิดชอบการแต่งต้ัง และ
กำาหนดอำานาจหน้าที่ของผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองลงมา

3. กำาหนดให้มีระบบการทำางาน และกระบวนการปฏิบัติงานการ
ควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ

4. มอีำานาจอนมุตัคิา่ใช้จา่ย หรอืการจา่ยเงนิตามโครง หรอืการลงทุน 
ตามขอบเขตและอำานาจหน้าที่ในการดำาเนินงานท่ีได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ

5. มีอำานาจจ้าง แต่งต้ัง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำาหนดอัตราค่าจ้าง 
ให้บำาเหนจ็รางวลั ปรบัข้ึนเงนิเดอืน คา่ตอบแทน เงนิโบนสั สำาหรบั
พนักงานในสายงาน

6. มีอำานาจกระทำาการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ ต่อบุคคล
ภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

7. ดำาเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ

แต่ท้ังนี้ การอนุมัติรายการของผู้บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการ
ที่ทำาให้ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ รวมทั้ง
รายการท่ีกำาหนดให้ตอ้งของความเห็นชอบจากผูถ้อืหุ้นในการทำารายการ
ท่ีเกีย่วโยงกนั และการไดม้าหรอืจำาหนา่ยไปซ่ึงสนิทรพัย์ของบรษัิทฯ เพือ่
ให้สอดคลอ้งกบัข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในเรือ่งดงักลา่ว ยกเวน้
รายการท่ีเป็นลกัษณะเงือ่นไขทางการคา้ปกต ิซ่ึงบรษัิทอยู่ในระหวา่งการ
พิจารณา กำาหนดขอบเขตและอำานาจหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละท่านเพื่อ
ให้สอดคล้องกับการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 
2562 คณะกรรมการบรษัิท ไดมี้มตแิตง่ตัง้นายธนวตั ถาวรประดษิฐ ์ดำารง
ตำาแหนง่เลขานกุารบริษัทฯ เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตหิลกัทรพัย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 และหลักการกำากับดูแล
กิจการท่ีดีของบริษัทฯ และในการประชุมคร้ังท่ี 1/2562 คณะกรรมการบริษัท 
วนัท่ี 14 พฤษภาคม 2562  ไดม้มีตแิตง่ตัง้นายสายัณห์ ไวรางกรู ประธาน
เจา้หนา้ท่ีดา้นบัญชีและการเงนิ เป็นเลขานกุารบรษัิท ซ่ึงไดร้บัการแตง่ตัง้ 
จากท่ีประชุมคณะกรรมการ เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 แทน 
นายธนวัต ถาวรประดิษฐ์ ท่ีลาออกไป โดยมีหน้าท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ดังนี้
1. ดูแลและให้คำาแนะนำาแก่กรรมการและผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามกฎมาย ข้อกำาหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับของบริษัท และ
ติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติอย่างถูกต้องและสม่ำาเสมอ

2. จดัการประชุมคณะกรรมการบรษัิท และการประชุมผูถ้อืหุ้น ให้เป็น
ไปตามกฎหมายและข้อบังคับกำาหนด และติดตามให้มีการปฏิบัติ
ตามอย่างถูกต้องสม่ำาเสมอ

3. ดแูลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศตา่ง ๆ  ให้เป็นไป
ตามข้อกำาหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และสำานกังาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหน่วยงาน
กำากับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. จัดทำาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
4.1 ทะเบียนกรรมการ
4.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุม 
     คณะกรรมการ
4.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4.4 รายงานประจำาปีของบริษัท
4.5 รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท ได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจน โดย 
มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำาหน้าท่ีทบทวนเป็น
ประจำาทุกปี การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ กำาหนดโดยคำานึงถึง 
ความเหมาะสม ภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และสอดคล้อง
กับผลประกอบการของบริษัทฯ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ 
กรรมการชุดย่อย ซ่ึงเทียบเคียงได้กับบริษัทท่ีจะทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ท่ีอยู่ในภาคธุรกิจเดียวกัน และเพียงพอท่ีจะจูงใจให้กรรมการ มีคุณภาพและ
ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจตามกำาหนด
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หมายเหตุ:
1. ค่าเบ้ียประชุมกรรมการสำาหรับปี 2562 เป็นจำานวนท่ีเท่าเบ้ียประชุมกรรมการสำาหรับกรรมการสำาหรับปี 2561(บริษัทจะจ่ายเบ้ียประชุมดังกล่าวให้เฉพาะประธาน

กรรมการบริษัท กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระซึ่งดำารงตำาแหน่งในคณะกรรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน ที่เข้าประชุม)

2. ค่าตอบแทนอื่น: ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ (หน่วย: บาท)

ชื่อ-สกุล คณะกรรมการบรษัิท 
(BOD)

คณะกรรมการตรวจสอบ
(AC)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(NRC)

รวม

1. นายอโณทัย อดุลพันธ์ุ1 125,000 - - 125,000

2. นายธันวา เลาหศิริวงศ์2 175,000 - 5,000 180,000

3. นายสุนทร เด่นธรรม - - - -

4. นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ 125,000 - - 125,000

5. นายภัทร ยงวณิชย์ 100,000 90,000 5,000 195,000

6. นายธนชาติ นุ่มนนท์ 125,000 105,000 - 230,000

7. นายไผท ผดุงถิ่น3 100,000 100,000 - 200,000

รวม 750,000 295,000 10,000 1,055,000

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำาปี 2562

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารจำานวน 7 ท่าน ในปี 2562 เป็นจำานวนเงินรวม 25 ล้านบาท และ ในปี 2561 จำานวน 24 ล้านบาท ท้ังนี้ ค่าตอบแทน 
ดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพ

1นายอโณทัย อดุลย์พันธ์ุ ได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานคณะกรรมการบริษัท เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 แทนนายธันวา เลาหศิริวงศ์ 
2นายธันวา เลาหศิริวงศ์ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

ตำาแหน่ง จำานวนเงินค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)

ประธานกรรมการบริษัท 35,000

กรรมการบริษัท 25,000

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000

กรรมการตรวจสอบ 25,000

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    5,000

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน     5,000

ท้ังนีบ้รษัิท ไดข้ออนมุตัคิา่ตอบแทนคณะกรรมการในท่ีประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นประจำาปี 2562 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2562 ไดม้มีตกิำาหนดคา่ตอบแทน
กรรมการประจำาปี 2562  โดยมีรายละเอียดดังนี้



บริษัท ฮิวแมนิก้า จำากัด (มหาชน)     31  

แผนก จำานวนพนักงาน (คน)

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2562

1. ธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล (HR Solutions)

• ฝ่ายบริการรับช่วงจัดการทรัพยากรบุคคลและการจัดทำาเงินเดือน (HPO) 153 172

• ฝ่ายจำาหน่ายและให้บริการติดตั้งระบบบริหารจัดการทรัพยากร(HRS) 15 12

2. ธุรกิจให้บริการด้านบริหารจัดการ บัญชีและการเงิน

• ฝ่ายระบบงานวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) 35 35

• ฝ่ายบริการจัดทำาบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance Outsourcing) 16 27

3. ธุรกิจให้บริการด้านพาณิชย์และธุรกิจต่างประเทศ (International Business) 18 20

4. ฝ่ายเทคโนโลยี

• ฝ่ายออกแบบ พัฒนา และรับประกันคุณภาพ (Design & Development and Quality Assurance) 32 44

• ฝ่ายติดตั้งโปรแกรม (Deployment) 15 10

• ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและความปลอดภัยด้าน IT (IT Infrastructure & Security) 6 11

5. Solution Delivery 16 11

6. ไทเกอร์ซอฟต์ - 156

7. ฝ่ายบัญชีและการเงิน 8 9

8. ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 25 35

รวม 339 541

ข้อพิพาทด้านแรงงาน
-ไม่มี-

ค่าตอบแทนพนักงาน

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ในปี 2562 บรษัิทฯ จา่ยคา่ตอบแทนให้แกพ่นกังานจำานวน 239 ลา้นบาท 
และ 194 ล้านบาทในปี 2561 โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน 
โบนสั คา่ลว่งเวลา เงนิสมทบกองทนุสำารองเลีย้งชีพ และสวสัดิการอืน่ ๆ  
                                                                                                                                                                                               
นโยบายการพัฒนาบุคลากร
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดย
สนับสนุนและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนทุกระดับได้มีการพัฒนา
ความรู้ความสามารถเพ่ิมเติม เพ่ือให้เหมาะสมกับตำาแหน่งและหน้าท่ี
ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย และเพ่ือความก้าวหน้าของตนเอง
และกลุ่มบริษัทฯ ในอนาคต โดยมีการจัดการอบรมให้กับพนักงานอย่าง
สม่ำาเสมอ ซึ่งแบ่งเป็น

1. การอบรมภายใน โดยจัดอบรมทัง้เรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใหบ้ริการ
ของบริษัทฯ เช่น หลักสูตร Project Management  หลักสูตรการ 
Coding เพื่อใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และ หลักสูตรการสร้าง
พื้นฐานและอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงาน HR Solution อาทิ
เช่น ภาษีอากร เงินได้บุคคลธรรมดา กฎหมายแรงงาน กองทุน
สำารองเลี้ยงชีพ เป็นต้น รวมท้ังหลักสูตรเพ่ือพัฒนาบุคลากรของ 
บริษัทฯ เช่น หลักสูตร New Manager Program และ หลักสูตร 
Effective Performance Feedback สำาหรับพนักงานระดับบริหาร  

เป็นตน้ โดยจะจดัให้มกีารอบรมท้ังจากบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ
ในบริษัทฯ เอง และเชิญวิทยากรท่ีเกี่ยวข้องมาถ่ายทอดความรู้ 
ประสบการณ์และให้คำาแนะนำาต่างๆ เพ่ือให้พนักงานสามารถนำา
มาพัฒนาใช้กับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ การอบรมภายนอก 
โดยจะส่งพนักงานไปเข้าร่วมการอบรมในเรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง
กับการให้บริการของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการให้
บริการ เช่น หลักสูตร SUSE Linus Enterprise Server 12 for 
SAP Application, Performance-Based Compensation, รับมือ
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 26 มาตราในปี 2562 อย่างไรให้ชาญ
ฉลาดในเชิงรุก และ Top Legal Trends and Challenges for HR 
2019 เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงานของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ตามความเหมาะสม 

2. การอบรมภายนอก โดยจะส่งพนักงานไปเข้าร่วมการอบรมใน
เรื่องต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการให้บริการ เช่น หลักสูตร SUSE Linus  
Enterprise Server 12 for SAP Application, Performance - 
Based Compensation, รับมือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 25 
มาตราในปี 2562 อย่างไรให้ชาญฉลาดในเชิงรุก และ Top Legal 
Trends and Challenges for HR 2019 เปน็ต้น  เพื่อเพิม่ศักยภาพ
ของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามความเหมาะสม

นอกจากนี้ ในอนาคต บริษัทฯ จะตั้งศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) 
ข้ึน ซ่ึงจะยิ่งช่วยพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มี 
ความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมเพื่อรองรับการขยายตัว 
ของบริษัทฯ

บุคลากร
จำานวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้นจำานวน 541 และ 339 คน ตามลำาดับ (ไม่นับรวมผู้บริหารจำานวน 7 คน)  
ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
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การกำากับดูแลกิจการ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทได้จัดทำานโยบายกำากับดูแลกิจการและบรรยาย
จรรยาบรรณธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติในการทำางาน และมีการทบทวน แก้ไข
ปรับปรุงเป็นประจำาทุกปี หรือตามความเหมาะสม ท้ังน้ีเพ่ือให้มีความ
เป็นปัจจบัุนเหมาะสมกบัภาวการณแ์ละสภาพแวดลอ้มทางธรุกจิ รวมท้ัง 
สอดคล้องกับแนวทางที่ ตลท. หรือหน่วยงานกำากับดูแลต่าง ๆ รวมทั้ง
สำานักงาน กลต. ได้กำาหนดข้ึนเพ่ิมเติม ซ่ึงเป็นการยกระดับแนวทาง
การกำากับดูแลกิจการ (Corporate Governance:CG) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล เพือ่สรา้งผลประกอบการท่ีดีในระยะยาว สามารถปรบัตวั 
ได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสร้างคุณค่า และรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น  
ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คณะกรรมการบรษัิทไดม้กีารกำาหนดและกำากบัดแูลให้มีการพจิารณาและ
มีมติอนุมัติให้ทบทวน และแก้ไขปรับปรุงนโยบายการกำากับดูแลกิจการ 
เพ่ือการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างย่ังยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น 
การสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะเป็น
ปัจจัยสำาคัญในการเพ่ิมมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว 
โดยไดก้ำาหนดหลกัปฏบัิตแิกค่ณะกรรมการบรษัิทในฐานะผูน้ำาสงูสดุของ
องค์กรได้ถือปฏิบัติอย่างเหมาะสมรวม 8 ข้อ ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1 
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการในฐานะ
ผู้นําองค์กรที่สร้างคุณค่า ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทในฐานะเป็นหัวใจสำาคัญในการขับเคลื่อนองค์กร
เข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำาที่ต้องกำากับ
ดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการท่ีดี โดยเป็นผู้มีบทบาทสำาคัญในการ
กำาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ อนุมัติวิสัยทัศน์และ
ภารกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ รวมทั้งการจัดสรร
ทรัพยากรสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
  
คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ 
ภารกจิ และกลยทุธเ์ป็นประจำาทุกรอบปีบัญชเีพือ่ให้ผูบ้รหิารและพนกังาน
มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกันและกำาหนดให้มีการพิจารณาแผน
ธุรกิจและงบประมาณประจำาปีทุกปีเพ่ือให้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
สำาเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีได้กำาหนดไว้ รวมท้ัง 
ตดิตามฝา่ยจดัการอย่างใกลชิ้ดวา่ไดป้ฏบัิตติามแผนงานดงักลา่วนัน้โดย
จะต้องมีการประเมินผลและรายงานผลการดำาเนินงานอย่างสม่ำาเสมอ

คณะกรรมการบริษัทได้กำากับดูแลให้คณะกรรมการและผู้บริหารปฏิบัติ
หนา้ท่ีดว้ยความรบัผดิชอบระมัดระวัง (duty of care) และซ่ือสตัย์สจุรติตอ่
องคก์ร (duty of loyalty) และดแูลให้แนใ่จไดว้า่การดำาเนนิงานเป็นไปตาม
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจน 
นโยบายหรือแนวทางท่ีได้กำาหนดไว้รวมท้ังมีกระบวนการอนุมัติการ
ดำาเนินงานท่ีสำาคัญ (เช่น การลงทุน การทำาธุรกรรมท่ีมีผลกระทบต่อ
กิจการอย่างมีนัยสำาคัญ การทำารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน การได้
มา/จำาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน การจ่ายเงินปันผลเป็นต้น) 

คณะกรรมการบริษัทเข้าใจขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ 
คณะกรรมการเป็นอย่างดี มกีารแบง่แยกบทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ แบ่งแยกบทบาทหน้าท่ี
ระหวา่งประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารท่ีชัดเจน โดยแยก
บคุคล ทีด่ำารงตำาแหน่งประธานกรรมการออกจากบคุคลทีด่ำารงตำาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเพื่อเป็นการถ่วงดุลอำานาจและเป็นการบริหาร
อย่างโปร่งใส
 
หลักปฏิบัติ 2
กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความ
ยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีรับผิดชอบดูแลให้กิจการมีวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายหลักท่ีชัดเจน เหมาะสม สำาหรับใช้เป็นแนวคิดหลักใน
การกำาหนดรูปแบบธุรกิจ และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยได้จัดทำาเป็นวิสัยทัศน์ และค่านิยมร่วมขององค์กร  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร และเป้าหมายของบริษัทฯ

วิสัยทัศน์
เราเป็นองค์กรแห่งความสุข  ของคนเก่งท่ีเป็นคนดี ซ่ึงมีความฝันท่ีมี
ความหมายร่วมกัน และดำาเนินชีวิตการทำางานตามครรลองของคุณค่า
หลักของเรา ในการนำาเสนอสินค้าและบริการระดับโลก เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า ซ่ึงรวมถึงความต้องการท่ีลูกค้าเองยังไม่
ตระหนกั ตลอดไปจนถงึความตอ้งการของพนกังานของลกูค้าของเราดว้ย 

พันธกิจ
เราช่วยให้พนักงานของลูกค้าของเราทำางานได้ดีข้ึน และมีชีวิตท่ีมีความสุข
มากขึ้น

วัฒนธรรมองค์กร
1. ความเป็นเลิศ: เรามีความกระตือรือร้นในการตอบสนองความ

ต้องการท่ียังไมค่าดฝนัของลกูคา้และเพือ่มอบให้แกผู่ถ้อืหุ้นของเรา 
เรามีความมุ่งม่ันท่ีจะเป็นเลิศท้ังในมิติของบริการและการพัฒนา
ทรัพย์สินทางปัญญา

2. พฒันาซอฟตแ์วร ์Humatrix ของบรษัิทฯ ให้เป็นท่ียอมรบัโดยท่ัวไป
ว่าเป็นระบบทรัพยากรบุคคลที่ดีที่สุดในเอเชียภายใน 5 ปี

3. ขยายระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร และการเงินและ
การบัญชีผ่านการเป็นหุ้นส่วนกับพันธมิตรท่ีมีแนวคิดในทิศทาง
เดียวกัน

4. เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการช้ันนำาท่ีมีเครื่องหมายสำาหรับผู้ให้บริการ
สนับสนุนด้านหลังท่ีครบวงจรรวมถึงบริการทางการเงินและการ
บัญชีในประเทศไทย

5. ขยายธุรกิจไปยังประเทศหลักๆ ในเอเชียภายใน 5 ปีข้างหน้า โดย
การควบรวมกิจการ การค่อยๆเติบโต หรือ การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

6. สร้างธุรกิจท่ีเกี่ยวข้องกับดิจิตอลและขยายขอบเขตการเข้าถึง
พนักงานที่เป็นลูกค้าของบริษัทฯ
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บริษัทฯ ได้รวมวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร และเป้าหมาย 
ของบรษัิทฯในการปฐมนเิทศพนกังานใหม่ รวมท้ังการสือ่สารให้พนกังาน
ในบริษัทฯ ได้รับทราบอยู่เสมอในทุกกิจกรรมของบริษัทฯ

ในการกำาหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักดังกล่าว คณะกรรมการบริษัท
คำานึงถึงสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่าง ๆ และการนำา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ความต้องการของลูกค้า
และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนความพร้อม ความชำานาญ และความ
สามารถในการแข่งขัน ความรับผิดชอบความซ่ือสัตย์และความโปร่งใส 
ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดเป้าหมายท้ังท่ีเป็นตัวเงินและไม่ใช่
ตัวเงินอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพของ
กิจการ ซ่ึงได้ตระหนักถึงความเสี่ยงของการตั้งเป้าหมายท่ีอาจนำาไป 
สู่การประพฤติที่ผิดกฎหมายหรือขาดจริยธรรม

หลักปฏิบัติ 3  
เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล

คณะกรรมการบรษัิท เป็นผูร้บัผดิชอบในการกำาหนดและทบทวนโครงสรา้ง 
คณะกรรมการ ท้ังในเร่ืองขนาด องค์ประกอบและสัดส่วนกรรมการท่ีเป็นอิสระ 
ท่ีเหมาะสมและจำาเป็นต่อการนำาพาองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
หลักที่กำาหนดไว้

หลักปฏิบัติ 3.1 
คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน
พิจารณาและนำาเสนอเพื่อพิจารณาในการกำาหนดและทบทวนโครงสร้าง
คณะกรรมการบรษัิท ท้ังในเรือ่งขนาดและองคป์ระกอบสดัสว่นกรรมการ
ที่เป็นอิสระที่เหมาะสม

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนจะดูแลให้คณะกรรมการบริษัท
ประกอบดว้ยกรรมการท่ีมีคณุสมบัตคิรบถว้นตามกฎหมายและกฎเกณฑ์
ท่ีเกีย่วข้อง มคีณุสมบัตหิลากหลายท้ังในดา้นทักษะ ประสบการณ ์ความ
สามารถและคุณลักษณะเฉพาะด้านท่ีจำาเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ และสามารถเข้าใจและตอบสนอง 
ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียได้ 

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหารใน
สดัสว่นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถงึความสมดลุของอำานาจ 
ในโครงสรา้งปัจจบัุนของคณะกรรมการ มีกรรมการท่ีไมเ่ป็นผูบ้รหิาร 4 คน 
จากกรรมการท้ังหมด 7 คน ซ่ึงเหมาะสมกับขนาดหมวดหมู่และ 
ความซับซ้อนทางธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล

หลักปฏิบัติ 3.2
ประธานกรรมการ และองค์ประกอบการดำาเนินงานของคณะกรรมการ  
คณะกรรมการบริษัท ภายใต้การนำาของประธานกรรมการได้ทำาหน้าที่
กำากับดูแลบริษัทอย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยคำานึงถึงผลประโยชน์ 
ของบริษัทฯเป็นสำาคัญ และไม่เอ้ือต่อผลประโยชน์ของบุคคลใดบุคคล
หนึ่ง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารไม่เป็นบุคคล
เดียวกันและมีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจน

หนา้ท่ีหลกัของประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร จำาแนกได ้
ดังนี้

ประธานกรรมการ มีหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและเป็นผู้นำาของ 
คณะกรรมการบริษัทในการดำาเนินการ ต่อไปนี้
• กำากับดูแลและติดตามให้มั่นใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าท่ีของ 

คณะกรรมการ เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ บรรลตุามวตัถปุระสงค์
และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ

• ดูแลให้ม่ันใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิด
วัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำากับดูแลกิจการที่ดี

• ดูแลให้มีมาตรการท่ีดูแลให้เรื่องสำาคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการ
ประชุม และในการกำาหนดระเบียบวาระการประชุมของคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ประธานกรรมการได้หารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

• ต้องจดัสรรเวลาไวอ้ย่างเพยีงพอท่ีฝา่ยจดัการจะเสนอเรือ่งและมาก
พอท่ีกรรมการจะอภิปรายประเด็นสำาคัญกันอย่างรอบคอบโดยท่ัว
กัน โดยส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบ ดูแล
ให้การดำาเนนิการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้มีการหารอืและแสดงความ
คิดเห็นได้อย่างอิสระ

บทบาทหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทำาหน้าที่เป็นประธานของคณะผู้บริหาร

โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
• ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร รบัผดิชอบในการบรหิารงานของบรษัิทฯ 

และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท
คุณสมบัติ

คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน
และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตามพระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน จำากดั พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
ตลอดจนหลกัเกณฑ์ประกาศท่ีเกีย่วข้องกำาหนดโดย ตลท. และสำานกังาน
คณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ 
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง อีกท้ังต้องมีความหลากหลายทางด้านทักษะ
วิชาชีพ ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน มีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์   
มีความรู้ ความเข้าใจในลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

วาระการดำารงตำาแหน่ง
บริษัทฯ กำาหนดให้วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการเป็นไปตาม 
ข้อบังคับของบริษัทฯ ซ่ึงสอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
บรษัิทมหาชน จำากดั พ.ศ. 2535 โดยกรรมการจำานวนหนึง่ในสามจะตอ้ง
ออกจากตำาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำาปีทุกปี
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บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่
1. การพิจารณาให้ความเห็นชอบในเร่ืองท่ีสำาคัญเก่ียวกับการดำาเนินงาน

ของบริษัทฯ อันได้แก่ การกำาหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย 
แผนงาน งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง

2. การติดตามและดูแลให้คณะผู้บริหารหรือฝ่ายจัดการดำาเนินงาน
ตามนโยบายและแผนงานท่ีกำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

3. การดูแลให้การดำาเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาวรวมท้ัง
แผนการพัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร

4. การจัดให้มีนโยบายการกำากับดูแลกิจการของบริษัทฯ เป็นลาย
ลักษณ์อักษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่าวโดยทบทวน
นโยบายและการปฏบัิตติามนโยบายเป็นประจำาอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้

5. การส่งเสริมให้จัดทำาจรรยาบรรณทางธุรกิจท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร 
เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึงมาตรฐาน
ด้านจริยธรรมที่บริษัทฯใช้ในการดำาเนินธุรกิจ โดยติดตามให้มีการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าวอย่างจริงจัง

6. การพจิารณาเรือ่งความขัดแย้งของผลประโยชนอ์ย่างรอบคอบ การ
พิจารณาการทำารายการท่ีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ต้อง
มีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไป เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ
ผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำาคัญโดยท่ีผู้มีส่วนได้เสียต้องไม่มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ และคณะกรรมการบริษัทต้องกำากับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับข้ันตอนการดำาเนินการและการเปิด
เผยข้อมูลของรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ 
ถูกต้องครบถ้วน

7. การกำาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมท้ัง
องค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็น ผู้ปฏิบัติตามนโยบายและรายงาน
ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำา และมีการทบทวนระบบ
หรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง และให้เปิดเผยไว้ในรายงานประจำาปี และในทุกระยะเวลา
ที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความ
สำาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

8. การให้ความเห็นถงึความเพยีงพอของระบบการควบคมุภายในและ
การบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำาปี

9. การจัดให้มีแนวทางการดำาเนินการท่ีชัดเจนกับผู้ประสงค์จะแจ้ง
เบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์หรือรายงานตรงต่อ
บริษัทฯ

10. การมีกลไกกำากบัดแูลบรษัิทยอ่ย เพือ่ดแูลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิ
ลงทุนของบรษัิทฯ โดยคณะกรรมการบรษัิทมีหนา้ท่ีในการพจิารณา
ความเหมาะสมของบุคคลท่ีจะส่งไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อย 
เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไป ตามนโยบายบริษัทฯ และการทำา
รายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการชุดย่อย

ก).   คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน
สามคน โดยไดร้บัการแตง่ตัง้และคดัเลอืกจากกรรมการอสิระท่ีไมไ่ดเ้ป็น
ผู้บริหารด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท

คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบนั้นต้องเป็นผู้ซ่ึงมีความรู้ทางด้าน
การเงนิ ตามความเห็นของคณะกรรมการของบรษัิท หมายถงึวา่ อย่างนอ้ย 
ต้องเคยปฏิบัติงานด้านการเงินและการบัญชีขั้นพื้นฐานพอสมควร และ
สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผู้ซ่ึง
มีความชำานาญอย่างเพียงพอในด้านการบัญชีหรือการบริหารจัดการ
ทางการเงินตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำารงตำาแหน่ง
1.   วาระการดำารงตำาแหน่ง

ให้วาระในการดำารงตำาแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมท้ังประธานมีระยะเวลา 3 (สาม) ปี ในกรณท่ีีตำาแหนง่กรรมการ
ตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่ืนใดนอกเหนือจากการครบวาระการ
ดำารงตำาแหน่ง ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเป็นกรรมการแทน โดยบุคคลนั้นจะมีวาระการดำารง
ตำาแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่

2.   การเลือกตั้งให้กลับเข้าดำารงตำาแหน่งอีก
สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบท่ีได้ดำารงตำาแหน่งครบวาระแล้ว  
ชอบท่ีจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งต่อไปได้อีก แต่ไม่เกิน 
9 ปี

3.   การลาออกก่อนครบวาระ
หากสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบคนใดประสงค์ท่ีจะออกจาก
ตำาแหน่งก่อนท่ีวาระการดำารงตำาแหน่งของตนจะส้ินสุดลง ให้บอกกล่าว
แสดงความประสงค์ท่ีจะลาออกเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 
(หนึง่) เดอืน การบอกกลา่วนัน้ ให้ทำาเป็นหนงัสอืแสดงเหตุผลของ
การลาออก และยื่นต่อประธานคณะกรรมการของบริษัท

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีดังนี้
1. สอบทานกระบวนการของการรายงานทางการเงินของท้ังบริษัทฯ

และกลุม่บรษัิทฯเพือ่ให้แนใ่จวา่รายงานเหลา่นัน้มคีวามถกูตอ้งและ
เพียงพอ และทำาหน้าท่ีประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก และ
คณะผู้บริหาร ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำารายงานทางการเงิน คณะ
กรรมการตรวจสอบอาจแนะนำาให้มีการสอบทานหรือตรวจสอบใน
เรื่องท่ีเกิดเป็นประเด็นหรือเป็นปัญหาโดยผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมใน
ระหว่างที่ผู้สอบบัญชีปฏิบัติงานตรวจสอบบริษัทฯและกลุ่มบริษัท

2. สอบทานระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน รวมถึง
กระบวนการทางธุรกิจ และโครงสร้างของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่กล่าวมานั้นมีความเหมาะสมและประสิทธิภาพ
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3. ให้ความเห็นชอบในเรื่ององค์กรและคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบ
ภายในของบริษัทฯและกำาหนดระดับของความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบ
ภายในจากฝ่ายบริหารตลอดจนอนุมัติการแต่งตั้ง และการเลิกจ้าง
ผู้สอบบัญชีภายใน

4. พิจารณารายการท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจนำาไปสู่ความขัด
แย้งทางผลประโยชน์ ซ่ึงการนี้ให้รวมถึงความถูกต้องและความ
ครบถว้นของการเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัรายการเกีย่วโยงนัน้ๆ ของ 
บริษัทฯ ด้วย เพื่อให้แน่ใจว่า รายการเกี่ยวโยงกันเหล่านั้นเป็นไป
ตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของตลท. และมีความเหมาะสม
และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

5. ปฏบัิตหินา้ท่ีอืน่ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทด้วยเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีกำาหนดการประชุมทุกไตรมาส โดยมีการ
กำาหนดวันประชุมรายไตรมาสไว้ล่วงหน้าตลอดปี 

คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานสิ่งท่ีพบและให้คำาแนะนำาแก่ 
คณะกรรมการบรษัิทในประเดน็สำาคญัท่ีพบ ในบางครัง้ ประธานของคณะ
กรรมการตรวจสอบ อาจเรยีกประชุมพเิศษของคณะกรรมการตรวจสอบ 
หรอื เชญิผูบ้ริหารระดบัสงูของบรษัิทฯเข้ารว่มและพจิารณาเรือ่งการเงนิ
โดยเฉพาะ ท้ังนี ้หากพบหรอืมีขอ้สงสยัวา่มีการกระทำาซ่ึงอาจมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสำาคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพ่ือดำานิน 
การปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

ข).   คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัท
จำานวนไม่น้อยกว่าสามคน โดยอย่างน้อยหน่ึงในน้ันต้องเป็นกรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
สมาชกิคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนทุกคนเป็นผูท่ี้มคีวามรูแ้ละ
ประสบการณ์และมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯเป็นอย่างดี ท้ังยัง 
มีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการบริษัทช้ันนำาท่ีมีการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 

วาระการดำารงตำาแหน่ง
วาระการดำารงตำาแหน่งของสมาชิกและประธานในคณะกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทนคือ 3 ปี หรือ วาระการดำารงตำาแหน่งท่ีเหลืออยู่ของ
กรรมการแล้วแต่ว่าระยะเวลาใดถึงกำาหนดก่อน

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทนตามท่ีกำาหนดไว้
ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน มีดังต่อไปนี้
1. ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

นำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาก่อนการประชุม
สามัญประจำาปี

2. พิจารณา ประเมิน และคัดสรรผู้ท่ีจะมาเป็นคณะกรรมการ โดยกลไก
ท่ีโปร่งใส รวมถึงการพิจารณาคัดสรรจากรายช่ือท่ีเสนอโดย 
นักลงทุนรายย่อยเพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาต่อไป

3. ทบทวนแผนการสืบทอดตำาแหน่งร่วมกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
รวมถึงการเสนอรายชื่อผู้สืบทอดเป็นประจำาทุกปี

4. พิจารณาและเสนอแนะค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน  
คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท และประธาน 
คณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท

5. พจิารณาผลงานของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารและเสนอคา่ตอบแทน
ต่อคณะกรรมการ บริษัทฯเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ

6. ปฏบัิตหินา้ท่ีอืน่ ๆ  ตามท่ีไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษัิท

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนต้องจัดให้มีการประชุมเพ่ือ
พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อให้ได้กรรมการ และ
กรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนจะต้องทำาการ
ทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาอยู่เสมอเพื่อให้มีความเหมาะสม
กับกิจการของบริษัทฯ

ค).  คณะผู้บริหาร
ปัจจุบันคณะผู้บริหารประกอบด้วยผู้บริหาร 7 คน ซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุด
ของสายงานปฏบัิตกิาร สายงานเทคโนโลย่ี  สายงานการพาณชิย ์สายงาน 
บัญชีและการเงินและ สายงานการบริหารบุคลากร และให้กรรมการ
ท่านหนึ่งในฐานะประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารมาทำาหน้าท่ีเป็นประธาน 
คณะผู้บริหารด้วย 

คุณสมบัติของคณะผู้บริหาร
เป็นผูมี้ความรูค้วามสามารถ มปีระสบการณ ์ท้ังในดา้นธรุกจิ การบรหิาร
จดัการ มคีวามเป็นผูน้ำาท่ีดมีีทักษะในการวางแผนกลยุทธ ์มคีวามรบัผิด
ชอบสูง และมีความสามารถในการบริหารจัดการให้บรรลุตามเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัทฯ

บทบาทหน้าที่ของคณะผู้บริหาร
คณะผูบ้รหิารจะตอ้งรายงานผลการดำาเนนิงาน ช้ีแจงและใหค้ำาแนะนำาตอ่
คณะกรรมการบริษัท ตามประเด็นที่พบเห็นและเป็นสาระสำาคัญ รวมทั้ง 
การพัฒนาตลาด เป้าหมายและกลยุทธ์ และต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบทันทีท่ีมีกรณผีดิปกตไิปจากการประกอบธรุกจิโดยปกตขิองบรษัิทฯ

คณะผูบ้รหิาร ถอืเป็นกลุม่สำาคญัท่ีขับเคลือ่นบรษัิทฯ ให้มีท้ังผลประกอบ
การท่ีดี มีความเป็นบรรษัทภิบาลและเป็นบริษัท ท่ีดึงดูดบุคลากรท่ีมี
ศักยภาพให้เข้ามาร่วมงาน

คณะผู้บริหารมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดระเบียบ ดำาเนินการ และกำากับดูแลการดำาเนินธุรกิจของ 

บริษัทฯและกลุ่มบริษัทเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจและ
งบประมาณรายปี

2. จดัเตรยีมการดำาเนนิธรุกจิเสนอแกค่ณะกรรมการบรษัิท และนำามติ
คณะกรรมการบริษัทมาใช้โดยดำาเนินการใช้บังคับนโยบายต่างๆ  
ของบริษัทฯ และพัฒนานโยบายเหล่านั้นต่อไป

3. จัดทำางบประมาณของบริษัทฯ และแผนธุรกิจ
4. รบัผดิชอบตอ่การดำาเนนิการตามกลยุทธท่ี์กำาหนดไวข้องบรษัิทฯใน

มุมมองท่ีสร้างการเพ่ิมมูลค่าความย่ังยืนของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัท
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5. พัฒนาดูแลและทบทวนการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีได้รับมอบ
หมายในการดูแล

6. ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์ในการประเมินผลการดำาเนินงานของ 
บริษัทฯ และรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัท ในเวลาที่เหมาะสม 
ในกรณีที่มีความผิดปกติใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อ บริษัทฯ หรือกลุ่ม
บริษัท

7. ทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงและมาตรการลดผลกระทบ
และประเมินแผนงานในการดำาเนินธุรกิจและความเสี่ยงด้านการ
กำากับดูแลกิจการของกลุ่มบริษัท และรายงานผลการดำาเนินงาน
ต่อคณะกรรมการ บริษัท และ 

8. กำาหนดนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทนของกลุ่มบริษัท ให้เหมาะสม
เป็นธรรมและแข่งขันกับตลาดโดยพิจารณาจากผลการดำาเนินงาน
และคุณค่าของบริษัทฯ

การประชุม
คณะผู้บริหารมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง แต่ไม่น้อยกว่า  
6 ครั้งต่อปี และ และอาจมีการเรียกประชุมเพ่ิมเติมตามความจำาเป็น 
คณะกรรมการจดัการจะพิจารณาประเดน็ท่ีสำาคญัเกีย่วกบัความปลอดภยั
อาชีวอนามัย การดำาเนินงานการบริหารธุรกิจ การเงินและการบัญชี  
การจัดการความเสี่ยงธุรกรรมทางการเงินท่ีสำาคัญ แผนของบริษัทฯ 
และงบประมาณของ บริษัทฯ เป็นการพิจารณาเบ้ืองต้นเพ่ือเสนอให้ 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบและ/หรืออนุมัติต่อไป

หลักปฏิบัติ 3.3
การสรรหากรรมการ
ในการสรรหากรรมการอิสระ กรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัท
ดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกมีกระบวนการท่ีโปร่งใสและชัดเจน จึง
ได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนเป็น
ผู้ดำาเนินการซ่ึงคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนจะกลั่นกรองและ
คัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานของบริษัทฯ มีความ
เข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี และสามารถบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ลกัษณะการประกอบธรุกจิและแผนในอนาคตท่ีคณะกรรมการ
กำาหนดไว้ได้ 

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน นำาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท 
เพื่อพิจารณา ก่อนคณะกรรมการบริษัทจะนำาเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
สำาหรับกรณีการแต่งตั้งกรรมการ ซึ่งผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับข้อมูลอย่าง
เพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ

กรรมการแตล่ะรายตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูถ้อืหุ้นดว้ยคะแนนเสยีง
ข้างมากของผู้ถือหุ้น และในทุกปีคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้
กรรมการและผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการเสนอช่ือกรรมการท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนเหมาะสมให้ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น

ท้ังนี ้กรรมการทุกคนท่ีไดร้บัการเสนอชือ่เพือ่ให้ผูถ้อืหุ้นลงคะแนนเสยีงนัน้ 
ต้องมีคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อกำาหนดของกฎหมายท่ี
เกีย่วขอ้ง กฎระเบียบของ ตลท. ก.ล.ต.และคณะกรรมการกำากบัตลาดทุน

หลักปฏิบัติ 3.4
ค่าตอบแทนกรรมการ
การกำาหนดคา่ตอบแทนกรรมการ (ท้ังในรปูท่ีเป็นตวัเงนิหรอืไม่ใช่ตวัเงนิ) 
คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน
ดำาเนินการตามกระบวนการท่ีโปร่งใสและนำาเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
เพือ่อนุมตัเิปน็ประจำาทกุป ีโดยตอ้งนำาเสนอนโยบาย วธิีการ หลกัเกณฑ์
ในการให้ค่าตอบแทนสำาหรับกรรมการแต่ละตำาแหน่ง และต้องมีองค์
ประกอบคา่ตอบแทนท่ีเหมาะสมและเพยีงพอท่ีจะจงูใจให้คณะกรรมการ
นำาพาองคก์รให้ดำาเนนิงานตามเป้าหมายท้ังระยะสัน้และระยะยาว อกีท้ัง 
ต้องหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนที่เกินควร

คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้ดูแลให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามบรรทัดฐานและหลักเกณฑ์
ที่ได้ทำาความตกลงไว้กับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร โดยพิจารณาจาก 
ผลการดำาเนนิงานของบรษัิทฯ การบรรลวุตัถปุระสงคเ์ชิงกลยุทธร์ะยะยาว
และการพฒันาการจดัการ ผลการประเมนิจะถกูนำาเสนอตอ่คณะกรรมการ
บริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นประจำาทุกปีและประธานคณะกรรมการ
สรรหาและค่าตอบแทนจะเป็นผู้สื่อสารผลการพิจารณาให้ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารได้รับทราบ

ในการนี ้ค่าตอบแทนของประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทภายใต้กรอบท่ีได้รับอนุมัติจาก
ผู้ถือหุ้น 

หลักปฏิบัติ 3.5
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
บรษัิทฯ มกีารกำาหนดวนัประชมุลว่งหนา้เป็นรายปี และแจง้ให้กรรมการ
แต่ละคนทราบกำาหนดการดังกล่าวเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและ
เข้าร่วมประชุมได้ 

ในการนี ้ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารรว่มกนัพจิารณา
กำาหนดเรื่องท่ีจะเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยต้อง
พจิารณาให้แน่ใจวา่ไดร้วมเรือ่งสำาคญัไวแ้ลว้ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการ
แต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการ
ประชุมโดยบริษัทฯจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ
ประชุมให้แก่กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื่อให้กรรมการได้มี
เวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม

จำานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดไว้เหมาะสม 
กบัภาระหนา้ท่ีและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษัิทและลกัษณะ
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯจะมีการส่งรายงานผลการ
ดำาเนินงานให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบเป็นประจำาทุกเดือนเพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทสามารถกำากับควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของ
ฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์ ในการนี้ กรรมการควรเข้า
ประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ใน 3 ของการประชุมคณะกรรมการบริษัท
ทั้งหมดที่จัดขึ้นในแต่ละปี 
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ประธานกรรมการจะต้องจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอท่ีฝ่ายจัดการจะนำา
เสนอเรือ่งและอภปิรายปัญหาสำาคญักนัอย่างรอบคอบโดยท่ัวกนั ประธาน
กรรมการส่งเสริมให้มีการใช้ดุลยพินิจท่ีรอบคอบ กรรมการทุกคนได้ให้
ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่นำาสู่ที่ประชุม รวมทั้งประเด็นการกำากับ
ดแูลกจิการ ท้ังนี ้กรรมการท่ีมสีว่นไดเ้สยีไมว่า่โดยทางตรงหรอืทางอ้อม
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและจะต้องออกจากการประชุมในระหว่าง
การพิจารณาวาระนั้นๆ

ในการประชมุคณะกรรมการทุกครัง้ จะตอ้งมีกรรมการมาประชมุไม่นอ้ย
กว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม มติ
ท้ังปวงของท่ีประชุมกรรมการ ให้ตัดสินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
กรรมการที่มาประชุม

กรรมการทุกคนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
กรรมการและลกัษณะการดำาเนนิธรุกจิของบรษัิทฯและทุกคนไดอ้ทิุศเวลา
และความพยายามในการปฏิบัติหน้าท่ี เพ่ือเสริมสร้างให้บริษัทฯมีคณะ
กรรมการบรษิทัทีเ่ขม้แขง็ ทกุคนไดแ้สดงความคิดเหน็ของตนอยา่งเปน็
อิสระ มีการปรบัปรุงตนเองให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาและมุง่มัน่ท่ีจะปฏบัิติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคำานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯและเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน

หลักปฏิบัติ 3.6
การกำากบัดแูลนโยบายและการดำาเนนิงานของบรษิทัยอ่ยและบรษิทัรว่ม
ในเบ้ืองต้นน้ัน คณะกรรมการบริษัทจะแต่งต้ังบุคคลท่ีมีความเหมาะสม  
การแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามจำานวนและตำาแหน่งท่ีสอดคล้องกับ
สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

โดยการนี้ กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ท่ีได้รับการแต่งต้ังจาก 
คณะกรรมการบรษัิทตามท่ีกลา่วมาข้างตน้ จะมีภาระหนา้ท่ีในการบรหิาร
จัดการงานและกิจการของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วม ให้สอดคล้อง
และเป็นไปตาม แนวนโยบายและทิศทางท่ีบริษัทฯ ซ่ึงคณะกรรมการ
บริษัทจะกำาหนดนโยบายให้กรรมการและ/หรือผู้บริหารทำาหน้าท่ีอย่าง
ดีท่ีสุดเพ่ือประโยชน์ของบริษัทย่อย และให้สอดคล้องกับนโยบายของบ
ริษัทฯในฐานะบริษัทแม่โดยกำาหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของกรรมการและผูบ้รหิารท่ีไดร้บัแตง่ตัง้อย่างชัดเจน ซ่ึงจะมีการทบทวน
เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม

สำาหรับการตัดสินใจในการดำาเนินกิจการท่ีสำาคัญในบริษัทย่อยนั้น 
บริษัทฯจะกำาหนดกรอบมูลค่าของโครงการ หรือกิจการในข้อบังคับของ
บริษัทย่อย ให้คณะกรรมการของบริษัทย่อย จะต้องนำาเสนอเพื่อขอให้ 
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ ทั้งนี้ รวมถึงกิจกรรมที่
สำาคัญ อาทิ เช่น การเพิ่ม - ลดทุน และการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
ก็ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทก่อนเสมอ ทั้งนี้ 
บริษัทฯจะต้องมีกลไกการกำากับดูแลและระบบควบคุมภายในบริษัทย่อยท่ี
เหมาะสมรัดกุมเพียงพอ ท่ีมีผลให้การทำารายการระหว่างบริษัทย่อยกับ
บุคคลท่ีเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำาหน่ายไปซ่ึงทรัพย์สิน หรือการทำา
รายการสำาคัญอ่ืนใดของบริษัทย่อยได้รับมติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 3.7
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ
เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้จัดเตรียมและตรวจสอบแบบประเมินผลเพ่ือ
ความถูกต้องและอยู่ภายใต้ข้อกำาหนดของหน่วยงานผู้ดูแล จากนั้น 
เลขานุการบริ ษัทจะสรุปผลการประเมินผลการปฏิ บัติงานของ 
คณะกรรมการบริษัท และช้ีแนะแนวทางการปรับปรุง จากนั้น  
คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาผลการประเมินเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติ
งานในอนาคต

การประเมินจะถูกประเมินเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยท่ี 85 เปอร์เซ็นต์หรือ
มากกว่า = ยอดเยี่ยม, มากกว่า 75% = ดีมาก, มากกว่า 65% = ดี, 
มากกว่า 50% = เฉลี่ย, และน้อยกว่า 50% = ต้องการการปรับปรุง ผล
การประเมินไดพ้บว่า คณะกรรมการบรษัิท และคณะกรรมการชุดยอ่ย ได้
ปฏิบัติหน้าท่ีตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการ
ดำาเนินธุรกิจที่ดี ซึ่งผลการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยี่ยม

หลักปฏิบัติ 3.8
การอบรมและพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการบริษัทส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรม
การให้ความรูแ้กผู่เ้กีย่วข้องในระบบการกำากบัดแูลกจิการของบรษัิทฯ เช่น 
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน ผู้บรหิาร
และฝ่ายจัดการ เลขานุการบริษัท และบุคลากรในงานท่ีเกี่ยวข้องกับ
การกำากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ท้ังการเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆ 
ท่ีจัดโดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) การอบรม
หลักสูตรอื่นๆของหน่วยงานอื่น และการอบรมภายในบริษัทฯ

ในการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทฯจะจัดให้มีการส่งมอบเอกสารและ
ข้อมูลสำาคญัท่ีเป็นประโยชน ์ตอ่การปฏบัิตหินา้ท่ีของกรรมการใหม ่อาทิ 
คู่มือกรรมการ ระเบียบปฏิบัติองค์กร จรรยาบรรณทางธุรกิจ นอกจากนี้  
บรษัิทฯจะจดัให้มกีารปฐมนเิทศกรรมการเข้าใหม่โดยการแนะนำาลกัษณะ
ธุรกิจ นโยบายและแนวทางในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้แก่
กรรมการใหม่เพื่อให้มีความคุ้นเคยกับธุรกิจและการกำากับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯด้วย

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีโปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นำาและได้
กำาหนดให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรายงานให้ทราบเป็นประจำาเกี่ยวกับ
ผลการดำาเนินงานตามปกติของโปรแกรมพร้อมกับพิจารณาแผนการ
สืบทอดตำาแหน่ง

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีโครงการสำาหรับพัฒนาผู้บริหารและได้
กำาหนดให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทถึง
ผลการดำาเนนิโครงการเป็นประจำาควบคูก่บัการพจิารณาแผนสบืทอดงาน
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หลักปฏิบัติ 4
การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่มีประสิทธิภาพและการบริหาร
บุคลากร  
 
หลักปฏิบัติ 4.1
การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและพัฒนาของผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและ 
ค่าตอบแทนดำาเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหารและผู้บริหารระดับสูงเ พ่ือให้ม่ันใจว่ามีความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ท่ีจำาเป็นในการขับเคล่ือนองค์กรเพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ให้เป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม 
ในการดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารซ่ึงเป็นผู้บริหารระดับสูง
ของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนจะต้องทบทวนและเสนอ
รายช่ือบุคคลท่ีจะมาเป็นประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารตามคุณสมบัติและ
ประสบการณ์ที่เหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัททบทวนและอนุมัติ
ต่อไป

การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการอบรมภายในและ
พัฒนาแก่กรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับการกำากับดูแล
กิจการอย่างต่อเน่ือง รวมท้ังการอบรมและพัฒนาโปรแกรมในด้านต่างๆ  
ท่ีใช้เพื่อช่วยเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติงานต่อไป  

หลักปฏิบัติ 4.2
โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริษัทตามคำาแนะนำาของกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
ได้กำาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนท่ีเป็นเครื่องจูงใจให้ประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรอ่ืน ๆ ทุกระดับปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้อง
กับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว

คณะกรรมการบริษัทตามคำาแนะนำาของคณะกรรมการสรรหาและ 
ค่าตอบแทนได้อนุมัติค่าตอบแทนท่ีเป็นเงินเดือน ค่าตอบแทนจากการ
ดำาเนนิงานระยะสัน้ ซ่ึงไดแ้ก ่โบนสั และคา่ตอบแทนจากการดำาเนนิงาน
ระยะยาว โดยดูแลให้มีการกำาหนดและสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับเกณฑ์ 
การประเมินผลงานสำาหรับทั้งองค์กรอย่างชัดเจน

การประเมินประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารน้ันจะทำาเป็นประจำาทุกปีโดย 
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประเมิน 
และนำาเสนอผลการประเมินและการจ่ายค่าตอบแทนของประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และปัจจัยในการ
ประเมินผลงาน ตลอดจนอนุมัติโครงสร้างค่าตอบแทนของประธาน 
เจา้หนา้ท่ีบรหิารและตดิตามให้ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารประเมนิผูบ้รหิาร
ระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินผลงานสำาหรับท้ังองค์กรดังท่ี
กล่าวแล้วข้างต้น 

หลักปฏิบัติ 4.3
โปรแกรมการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ
พนกังานทุกคนเป็นทรัพยากรท่ีมีคา่ท่ีสดุในการขับเคลือ่นบรษัิทฯให้บรรลุ
ตามวตัถปุระสงค ์ดงันัน้พนกังานทุกคนจงึเป็นปัจจยัท่ีสำาคญัทีส่ดุทีจ่ะนำา
ไปสู่ความสำาเร็จของบริษัทฯ พนักงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้อง
กบัความมุง่ม่ันและวัฒนธรรมของบรษัิทฯ พนกังานจะตอ้งประสบความ
สำาเรจ็ในการทำางานเป็นเลศิโดยรว่มมอืกนัทำางานเป็นทีม ทำาสิง่ท่ีถกูตอ้ง 
กลา้แสดงความคิดเห็นและสร้างสรรคน์วตักรรมอย่างตอ่เนือ่ง และปฏบิตัิ
ตามมาตรฐานสงูสดุดา้นจรยิธรรมและการดแูลสภาพแวดลอ้มและชุมชน
เช่นเดียวกันกับที่ใช้ในการดูแลใส่ใจในอนาคตของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน บริษัทฯได้กำาหนดแผนการบริหาร 
ค่าตอบแทนตามหลักการของความเป็นกลางและความเสมอภาคโดย
คำานึงถึงปัจจัยต่างๆเช่นความสามารถและความรับผิดชอบของแต่ละ
ตำาแหน่งอัตราตลาดแรงงานและโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทฯ

ในการนี ้บรษัิทฯพึง่พาเครือ่งมอืวเิคราะห์ตา่งๆเพือ่ประเมนิประสทิธภิาพ 
สำารวจตลาดแรงงานและโครงสร้างค่าตอบแทนขององค์กรเพื่อกำาหนด
ค่าตอบแทนท่ีครอบคลุมและแข่งขันได้ซ่ึงเหมาะสมสำาหรับขอบเขต
และความรับผิดชอบในการทำางาน บริษัทฯมุ่งมั่นท่ีจะจ่ายค่าตอบแทน
ในอัตราที่แข่งขันได้ เพื่อเพิ่มขวัญกำาลังใจและความกระตือรือร้นในการ
ทำางานของพนักงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ บริษัทฯจะ
เสนอเงินโบนัสให้กับพนักงานทุกคนซ่ึงจะสอดคล้องกับความสำาเร็จของ
เป้าหมายการดำาเนินงานของบริษัทฯในทุกๆ ปี

นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส บริษัทฯได้จัดสวัสดิการอ่ืนๆแก่
พนักงานทุกคนเพ่ือช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตและรักษาความเป็น
อยู่ท่ีดีให้แก่พนักงาน อาทิเช่น การจ่ายเงินสมทบเข้าสู่กองทุนสำารอง
เลี้ยงชีพ การจัดรถยนต์ไว้รับส่งพนักงาน การจัดทำาประกันชีวิต ประกัน
สุขภาพให้แก่พนักงาน ซึ่งรวมถึง OPD & IPD ยกเว้นแต่ที่จัดให้โดย
กองทุนประกันสังคม เป็นต้น 

หลักปฏิบัติ 3.9
การดําเนินงานของคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีกำาหนดประชุมและวาระการประชุม
เป็นการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
คณะกรรมการบริษัทสามารถเข้าถึงสารสนเทศท่ีจำาเป็นเพิ่มเติมได้
จากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอ่ืนท่ีได้
รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายท่ีกำาหนด และในกรณีท่ีจำาเป็น  
คณะกรรมการบริษัทอาจจัดให้มีความเห็นอิสระจากท่ีปรึกษาหรือ 
ผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกได้

คณะกรรมการบรษิทัไดแ้ตง่ตัง้เลขานกุารบรษัิทเพือ่ทำาหนา้ท่ีให้คำาแนะนำา
ด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ  และดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท
และประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท
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บรษิทัฯจะมกีารทบทวนและปรบัเปลี่ยนโครงการสวสัดกิารเปน็ระยะเพือ่
ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณท์างเศรษฐกจิและสงัคมและให้ความยืดหยุ่น
ในการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานท่ีจะต้อง
ทำางานล่วงเวลา บริษัทฯจะนำาเสนอมาตรการต่างๆ อาทิเช่น ให้สิทธิ
พนักงานเลือกอัตราท่ีพนักงานจะสมทบเข้ากองทุนสำารองเลี้ยงชีพและ
มีชั่วโมงการทำางานที่ยึดหยุ่น เป็นต้น

นอกจากนี ้บรษัิทฯยังจดัให้มีการฝกึอบรมอยา่งตอ่เนือ่งเพ่ือให้ความรูแ้ก่
พนกังานของบรษัิทฯในเรือ่งการวางแผนทางการเงนิของตน โดยบรษัิทฯ
จะสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทฯโดย
ให้สทิธแิกพ่นกังานในการซ้ือหุ้นในช่วงเสนอขายหุ้นครัง้แรกของบรษัิทฯ
เมื่อบริษัทฯจดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ให้ความสำาคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับให้สามารถพัฒนาความ
สามารถเพื่อให้เหมาะสมกับตำาแหน่งและหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายรวม
ท้ังเพื่อความก้าวหน้าของตนเองและมีส่วนช่วยให้บริษัทฯเติบโตได้ใน
อนาคต โดยเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่ำาเสมอจากบริษัทฯ ดังนี้ 

1. การฝึกอบรมภายใน
ให้การฝึกอบรมในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับบริการของบริษัทฯ เช่น 
การบริหารโครงการและการพัฒนาซอฟต์แวร์ และรวมถึง การ
พัฒนาทักษะต่างๆท่ีจำาเป็นในฐานะท่ีเป็นผู้บริหารโครงการ ท้ังนี้ 
การฝึกอบรมนี้จัดทำาโดยผู้เช่ียวชาญของ บริษัทฯและเสริมด้วย
วิทยากรภายนอกท่ีไดร้บัการปรบัแตง่ตามความตอ้งการของบรษัิทฯ
เพ่ือถา่ยทอดความรูป้ระสบการณแ์ละข้อเสนอแนะเพือ่ให้พนกังาน
สามารถใช้สิ่งที่พนักงานเรียนรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน 
 

2.   การฝึกอบรมภายนอก 
ให้การฝึกอบรมในหลักสูตรท่ีเหมาะสมท่ีเสนอโดยผู้เช่ียวชาญการ
ฝกึอบรมหรอืศนูยฝ์กึอบรมและสง่พนกังานของบรษัิทฯเพือ่เข้ารว่ม
การสมัมนาหรอืหลกัสตูรเหลา่นี้ในเรือ่งท่ีเกีย่วข้องกบัการให้บรกิาร
ของบริษัทฯเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความรู้ของพนักงานของเรา
ในดา้นเทคโนโลยีใหม ่ๆ  เช่น  Big Data, Cloud Computing รวมถงึ 
การติดตามอย่างสม่ำาเสมอในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น
กฎหมายคุม้ครองแรงงานเพือ่เพิม่ศกัยภาพของพนกังานในบรษัิทฯ

ในอนาคต บริษัทฯ จะจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ซ่ึงจะสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรในบรษัิทฯและบริษัทย่อยและเตรยีมพรอ้มท่ีจะรองรบัการเตบิโต
ของบริษัทฯ

หลักปฏิบัติ 5
ส่งเสริมนวัตกรรมการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
 
หลักปฏิบัติ 5.1
การสร้างนวัตกรรม
บริษัทฯตระหนักดีถึงการให้ความสำาคัญกับนวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯจะสร้างผลิตภัณฑ์และแนวคิดทางธุรกิจใหม่ 
ท่ีสามารถนำามาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ดีกว่าคู่แข่ง และสร้างมูลค่าให้กับ 

คณะกรรมการจะลดบทบาทในฐานะเป็นผูค้วบคมุหรอืผูบั้งคบับัญชาและ
หันทำาหน้าท่ีในฐานะเป็นท่ีปรึกษาและเป็นแหล่งทรัพยากรในด้านต่างๆ
ให้แก่องค์กรมากข้ึนแทน ในการนี้ คณะกรรมการยังมีบทบาทสำาคัญ
ในการให้แนวทางเพื่อนำาไปสู่การคิดสร้างสรรค์ร่วมกับการจัดการแบบ
มืออาชีพและมุ่งเน้นการแสวงหาประโยชน์ในนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ให้
แก่องค์กรด้วย

หลักปฏิบัติ 5.2
การประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
บรษัิทฯคำานงึถงึและให้ความสำาคญัตอ่การสรา้งสรรคค์ณุคา่ให้กบัผูมี้สว่น
ไดเ้สยีทุกฝา่ยอย่างตอ่เนือ่ง บรษัิทฯ สง่เสรมิให้เกดิความรว่มมอืและความ
ไว้วางใจซ่ึงกันและกันระหว่างบริษัทฯกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อ
เนือ่งตลอดเวลา ไมว่า่จะเป็นพนกังาน ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ 
ผู้ถือหุ้น หรือนักลงทุน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ภาครัฐ รวมถึงคู่แข่ง และ
ผู้สอบบัญชีอิสระ 

บริษัทฯตระหนักถึงความสำาคัญในการดูแลให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย
ท้ังหมดไดร้บัการปฏบัิตอิย่างถกูตอ้ง นโยบายและแนวทางการปฏบัิตงิาน 
ของผู้มีส่วนได้เสียได้จัดทำาขึ้นตามหลักเกณฑ์ท่ีตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำาหนด

1. ผู้ถือหุ้น
บริษัทฯเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้าท่ีในการรักษา
สิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่
กฎหมายและขอ้บังคบัของบริษัทฯ เชน่ สทิธิในการเขา้รว่มประชุม
สามญัผูถ้อืหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมลว่งหนา้ การเลอืกตัง้
กรรมการ การได้รับข้อมูลของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลทางการเงิน 
เป็นต้น บริษัทฯมีความมุ่งมั่นในการดำาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส 
และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว

2.   ลูกค้า
บรษัิทฯมุ่งมัน่ท่ีจะสรา้งสรรคน์วตักรรมและเทคโนโลยีอย่างตอ่เนือ่ง
เพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริง
ของลกูคา้ท้ังในดา้นคณุภาพและราคาท่ีเหมาะสม บรษัิทฯให้บรกิาร
บำารงุรกัษาและปรบัปรงุซอฟตแ์วรแ์ละบรกิารอืน่ ๆ  ตามท่ีไดต้กลง
กบัลกูคา้ บรษัิทฯยกระดบัในมาตรการรกัษาความปลอดภยัในข้อมูล
อย่างตอ่เนือ่งเพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานของอุตสาหกรรมและแต่ง
ตัง้บุคคลภายนอกเพือ่ท่ีจะรบัรองในศนูย์ข้อมูลหรอืในการกระบวน
การจัดการที่เกี่ยวข้อง

ผูมี้สว่นไดเ้สยี นอกจากนี ้บรษัิทฯยงัมีความประสงคท่ี์จะดำาเนนิกจิกรรม
ภายใต้นวัตกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม

ท้ังน้ี โครงการนวัตกรรมมักมีความเส่ียงมากกว่าการลงทุนประเภทอ่ืนๆ 
และยังมีแนวโน้มท่ีจะต้องมีการลงทุนระยะยาว แต่บริษัทฯ จะได้รับ 
ประโยชน์จากกรอบการกำากับดูแลท่ีมีประสิทธิผลมากข้ึนสำาหรับ
นวัตกรรมจะเน้นวัฒนธรรมทางธุรกิจท่ีมีความร่วมมือและยืดหยุ่นมาก
ข้ึนซ่ึงครอบคลุมถึงความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในฐานะท่ีเป็นส่วน
สำาคัญของกิจกรรมทางธุรกิจ
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3.   คู่ค้า
บริษัทฯยึดมั่นในกรอบการแข่งขันทางการค้าท่ีโปร่งใสและเป็น
ธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการค้าท่ีตกลงกันไว้
อยา่งเครง่ครดั บรษัิทฯจะกำาหนดราคาขายท่ีเหมาะสมและยุตธิรรม 
คำานึงถึงความสมเหตุสมผลของคุณภาพและบริการท่ีเกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ ยังมีการกำาหนดข้อกำาหนดเกี่ยวกับการจัดซ้ือและ 
การปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ห้ามเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จาก 
คูค่า้ และหลกีเลีย่งการซ้ือผลติภณัฑจ์ากคูค่า้ท่ีละเมดิสทิธมินษุยชน 
หรือกฎหมาย

4.   เจ้าหนี้
บริษัทฯจะปฏิบัติต่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมและจะชำาระหนี้คืนตรง
เวลาตามข้อตกลงและเงื่อนไขการชำาระเงินท่ีได้ตกลงร่วมกันเป็น
ท่ีเรียบร้อยแล้วอย่างเคร่งครัด ท้ังนี้ ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรต้อง
เปลีย่นแปลงเงือ่นไขหรอืเม่ือมเีหตสุำาคญั อันอาจกระทบตอ่สถานะ
การเงินของบริษัทฯ โดยมีนัยสำาคัญและอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้อง
ชำาระ บริษัทฯจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพ่ือร่วมกันหาวิธีแก้ไขและ
ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อคู่สัญญาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

5.   คู่แข่ง
บริษัทฯจะปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนับสนุน
นโยบายการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไมท่ำาลายช่ือเสยีงของคู่แข่งดว้ย
การกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึ่งมูลความจริง

6.   ชุมชน
บริษัทฯจะดำาเนินธุรกิจโดยคำานึงถึงความเป็นธรรมของผู้มีส่วนได้
เสยีทุกกลุม่ และมุ่งมัน่ในการดำาเนนิธรุกจิท่ีรบัผดิชอบตอ่สงัคมโดย
ปลูกฝังและส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสำานึกของพลเมืองท่ีดี และมี
ความรับผิดชอบที่มุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชนและสังคม

7.   พนักงาน
บริษัทฯถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าและต้องได้รับการ
ปฏิบัติท่ีเป็นธรรม ท้ังในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนา
ศกัยภาพ พรอ้มให้ความม่ันใจในคณุภาพชีวติและความปลอดภยัใน
การทำางาน บรษัิทฯไดก้ำาหนดนโยบายการบรหิารผลประโยชนข์อง
พนกังานและแนวปฏบัิตท่ีิชัดเจน ท้ังนี ้ผลประโยชนด์งักลา่วจะรวม
ถึงเรื่องกองทุนสำารองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจำาปี การจ่าย
เงนิคา่รกัษาพยาบาล (OPD) เป็นจำานวนเงนิสำาหรบัแตล่ะระดบัของ
พนักงาน ประกันสุขภาพกลุ่ม (IPD) ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เป็นต้น
จรรยาบรรณในการดำาเนนิธรุกจิมีผลบังคบัใชก้บัพนกังานท่ีทำางาน
ให้กบับรษัิทฯและบรษัิทย่อย การฝา่ฝนืจะทำาให้พนกังานไดร้บัโทษ
ทางวินัย และรวมถึงการเลิกจ้างโดยทันที นอกจากนี้ บริษัทฯยัง
ต้องพึ่งพาพนักงานแต่ละคนรายงานการฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือ 
ข้อกำาหนดเหล่านี้ตามขั้นตอนของบริษัทฯด้วย

หลักปฏิบัติ 5.3
การจัดสรรและการจัดการทรัพยากร
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ม่ันใจว่า ในการบรรลุวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการได้มีการทบทวน พัฒนาดูแลการ
ใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยคำานึงถึง
การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยภายในและภายนอกอยู่เสมอ

หลักปฏิบัติ 5.4
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร
คณะกรรมการบรษัิทไดจ้ดัให้มกีรอบการกำากบัดูแลและการบรหิารจดัการ
เทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
กิจการและดำาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มาตรฐานต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการใช้เทคโนโลยี  ในการน้ี คณะกรรมการบริษัท
จะกำากับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดำาเนินการตามมาตรการบริหาร
ความเสี่ยงท่ีครอบคลุมความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น 
การจัดให้มีแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ การจัดการกับเหตุการณ์ และ
การจัดการกับทรัพย์สิน เป็นต้น

คณะกรรมการบริหารได้จัดทำานโยบายและดำาเนินการให้เป็นไปตาม 
มาตรการการรกัษาความปลอดภยัในดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซ่ึง
ไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 270001: 2013 ในประเภทของ
ระบบการรักษาความปลอดภยัของข้อมลูท่ีใชส้ำาหรบัการบริหารระบบและ
เครือข่ายสำาหรับธุรกิจของบริษัทฯ 

จรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯยังหมายถึงการกำาหนด
ให้พนักงานมีหน้าท่ีและตระหนักถึงการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา 
ของบรษัิทฯและของผูอ่ื้น ซ่ึงรวมถงึ การใช้ช่ือ เครือ่งหมายการคา้ โลโก ้
หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆด้วย 

หลักปฏิบัติ 6
ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 6.1
ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัทได้กำากับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทฯมีระบบการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีจะทำาให้บรรลุวัตถุประสงค์
อยา่งมีประสทิธผิล การประกอบธรุกจิของบรษัิทฯมกีารปฏบัิตเิป็นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องท้ังของในประเทศและในระดับสากล 
จงึไดก้ำาหนดให้มรีะบบควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและเพยีงพอ เพือ่ให้การ
ดำาเนนิงานของบรษัิทฯเป็นไปตามวตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และสอดคลอ้ง
กับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำาหนดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและ
การดำาเนินงาน ลดความเสี่ยงจากการดำาเนินงานได้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีผู้ตรวจสอบภายในอิสระท่ีมี 
คุณสมบัติท่ีเหมาะสมเพ่ือดำาเนินการตรวจสอบเก่ียวกับการควบคุมภายใน
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบกำาหนดและอนมัุติโดยคณะกรรมการบรษัิท
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คณะกรรมการบริษัทให้ความสำาคัญในการติดตามและประเมินผล
ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำาเสมอ และให้ความ
สำาคญักบัสญัญาเตอืนภยัลว่งหนา้และดแูลใหค้ณะกรรมการบรหิารมีการ
ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

หลักปฏิบัติ 6.2
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบท่ีสามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็นอิสระ ท้ังนี้  
คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนจะตอ้งมาจากกรรมการอสิระของบรษัิทฯ 
ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลท. และก.ล.ตได้กำาหนดไว้

คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดในเรื่องรายละเอียดของบทบาทหน้าท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

หลักปฏิบัติ 6.3
การจัดการและการกํากับดูแลในเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทมีหน้าท่ีติดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของ 
ผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างบริษัทฯกับฝ่ายจัดการ และคณะกรรมการ 
ซ่ึงรวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลของ 
บริษัทฯ และการทำาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ

การกำากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
แนวปฏิบัติท่ีดีของบริษัทฯได้กำาหนดถึงมาตรการป้องกันแก่กรรมการ  
ผูบ้รหิาร หรอืพนกังานท่ีอาจใช้ข้อมลูภายในของบรษัิทฯเพือ่มุ่งแสวงหา
ผลประโยชนส์ว่นตวัแกต่นเองหรอืเพือ่บคุคลอ่ืน ในการนี ้คณะกรรมการ
บริษัทจะมีนโยบายในเรื่องช่วงระยะเวลาที่ห้ามมิให้มีการซื้อขายหุ้น ซึ่ง
จะห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ท่ีมีข้อมูล
ภายในทำาการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในช่วงระยะเวลา 30 วัน
ก่อนท่ีบริษัทฯจะเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินท่ีสำาคัญต่อสาธารณะ นอกจากน้ี  
กรรมการและผู้บริหารยังต้องแจ้งการเปล่ียนแปลงการถือครองหลักทรัพย์
ของตนตามข้อกำาหนดของกลต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันนับจากวันที่มี
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึน้และจะต้องแจ้งใหเ้ลขานุการบริษทัทราบเพือ่จัด
ทำาสรุปจำานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลเพื่อ
แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัท
   
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
บรษัิทฯให้ความสำาคญัในการควบคมุดแูลการทำาธรุกรรมท่ีอาจกอ่ให้เกดิ
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจงึดูแลใหม้กีารจัดการและ
ติดตามความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นผ่านแนวทางและข้ัน
ตอนการปฏบัิตเิพ่ือให้การทำาธรุกรรมดงักลา่วเป็นไปตามแนวทางท่ีมีการ
เปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำาหนด   

ในสถานการณท่ี์พนกังานคดิวา่ความขดัแย้งอาจเกดิขึน้และอาจทำาให้เสยี
หรอืดเูหมือนวา่จะทำาให้มีผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของเขา พนกังานจะ
ตอ้งแจง้ผูบั้งคบับัญชาของพวกเขาทันทีเพือ่แกไ้ขสถานการณ์ในลกัษณะ
ที่เป็นธรรมและโปร่งใส ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวบุคลากรที่ได้รับ
ผลกระทบต้องละเว้นจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือการจัดหา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ

 
การจัดทำารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษัทได้กำาหนดแนวทางปฏิบัติท่ีกรรมการต้องแจ้ง
การมีส่วนได้เสียของตนก่อนท่ีจะมีการพิจารณาเรื่องวาระการประชุม
และต้องจัดให้มีการบันทึกการมีส่วนได้เสียดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุม  
ทุกคร้ัง นอกจากนี ้คณะกรรมการบรษัิทยังดแูลให้กรรมการท่ีมสีว่นไดเ้สยี
อย่างมีนัยสำาคัญต้องไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ 
กรรมการและผูบ้รหิารจะตอ้งรายงานการมีสว่นไดเ้สยีของตนเองและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในการนี้ เลขานุการบริษัท 
จะจดัทำารายงานเพือ่ให้คำาแนะนำาแกค่ณะกรรมการในระหวา่งการประชุม
คณะกรรมการแต่ละครั้งด้วย

หลักปฏิบัติ 6.4
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตการคอร์รัปชั่น
แนวปฏบัิติในการดำาเนนิธรุกจิของกรรมการและการทำางานของพนกังาน
ซ่ึงรวมถึงนโยบายและกฎเกณฑ์ท่ีใช้เพื่อต่อต้านการให้สินบนและการ
ทุจริต มีเนื้อหาและรายละเอียด ดังนี้
1. กำาหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานทุกคน มหีนา้ท่ีรบัผดิชอบ 

และปฏิบัติตนตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด
2. กำาหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลทางการเงินและ

มาตรการควบคุมภายใน โดยมอบหมายให้ฝ่ายการเงินและการ
บัญชีทำาหน้าท่ีตรวจสอบควบคุมอย่างเข้มงวด ทบทวนเอกสาร
หลักฐานและเหตุผลทางธุรกิจในการจ่ายเงินให้แก่บุคคลภายนอก
อย่างเคร่งครัด

3. กำาหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในทำาหน้าท่ีในการตรวจสอบ
ระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำาเสมอ และตรวจสอบความผิด
ปกติที่อาจนำาไปสู่การทุจริต

4. หากกระบวนการเสาะหาข้อเท็จจริงพบว่า ข้อมูลตรวจสอบหรือ
ข้อร้องเรียนมีมูลเหตุอันเช่ือว่า มีการทุจริตและคอร์รัปช่ันรวม
ถึงฝ่าฝืน การกระทำาผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของ 
บรษัิทฯ แผนกทรพัยากรบุคคลจะดำาเนนิการเพือ่ปรบัปรงุหรอืแกไ้ข
สถานการณ์ในทันที ท้ังนี้ ผู้ร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสจะสามารถ
มั่นใจได้ว่า การรายงานหรือแจ้งเบาะแสตามช่องทางดังกล่าว
ปลอดภัยและเป็นความลับ 

5. บรษัิทฯจดัให้มกีารสือ่สารแนวทางตอ่ตา้นการให้สนิบนและคอรร์ปัช่ั
นอย่างเป็นประจำาสม่ำาเสมอทั้งผ่านการฝึกอบรม และแบบผ่านสื่อ
ออนไลน์ อีกท้ังการฝึกอบรมในเรื่อนโยบายต่อต้านการทุจริตและ
คอรร์ปัช่ันนียั้งถกูบรรจใุห้เป็นสว่นหนึง่ในการปฐมนเิทศนพ์นกังาน
ใหม่ และรวมถึงสื่อสารกับบรรดาผู้ให้บริการและผู้ขายสินค้านับ
ตั้งแต่เริ่มก่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

หลักปฏิบัติ 6.5
กลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดําเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส
คณะกรรมการบริษัทได้กำากับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการในการ
จัดการข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสโดยมีอยู่หลายช่องทางในการ
บันทึก ติดตาม แก้ไข และรายงานข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย
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หลักปฏิบัติ 7
การเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน

หลักปฏิบัติ 7.1
การจัดทํารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสําคัญ
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลเรื่องของคุณภาพของ
กระบวนการจัดทำารายงานทางการเงินเพ่ือให้ข้อมูลในรายงานทางการเงิน
มคีวามถกูตอ้งและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรบัรองโดยท่ัวไปและ
เพื่อท่ีจะถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอิสระต่อไป ท้ังนี้ คณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณาปัจจัยในเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน 
ข้อสงัเกตของผูส้อบบัญชีเกีย่วกบัระบบควบคมุภายใน รวมท้ังความเห็น
ของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องคุณภาพ
ของรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบรษัิทมีหนา้ท่ีรบัผดิชอบให้การอนมุตัิในการเปิดเผยขอ้มูล
ทางการเงินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้อง  
คณะกรรมการบริษัทจะต้องควบคุมติดตามข้อมูลท่ีเปิดเผย เช่นในงบการเงิน
และรายงานประจำาปีเพ่ือสะท้อนสถานะทางการเงินและผลการดำาเนินงาน
ของบริษัทฯอย่างเพียงพอ ท้ังนี้ คณะกรรมการจะต้องสนับสนุนให้มี
การจัดทำาคำาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management 
Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผย 
งบการเงนิทุกไตรมาส ท้ังนี ้เพ่ือให้นกัลงทุนไดร้บัทราบข้อมูล และเข้าใจ
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับฐานะการเงินและผลการดำาเนินงานของบริษัทฯ
ในแต่ละไตรมาสด้วย

หลักปฏิบัติ 7.2
สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมิน
ฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่าง
สม่ำาเสมอ โดยคณะกรรมการจะร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อหาหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์ท่ีไม่พีงประสงค์โดยเร็ว หากเริ่มมีสัญญาณ
บ่งช้ีถึงปัญหาท่ีเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถใน
การชำาระหนี้ของบริษัทฯ 

 
หลักปฏิบัติ 7.3
การแก้ไขปัญหาทางการเงิน
ในการอนุมัติการทำารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นอนุมัติคณะกรรมการต้องม่ันใจได้ว่าการทำารายการดังกล่าวจะ
ไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำาเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน 
หรือความสามารถในการชำาระหนี้ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทต้องดูแลให้ม่ันใจได้ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไข
ปัญหาหรอืมีกลไกอ่ืนท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงนิได ้และตดิตาม
อย่างใกล้ชิด และดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และ
ปฏิบัติตามข้อกำาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล โดยคำานึงถึงความเป็น
ธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ฝ่ายบริหารจะดำาเนินการและติดตามเพ่ือแก้ไข
ปัญหาและรายงานสถานการณล์า่สดุอย่างสม่ำาเสมอ ท้ังนี ้คณะกรรมการ
บริษัทจะต้องมั่นใจได้ว่า การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปัญหา
ทางการเงินของบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดจะต้องเป็นไปอย่างสม
เหตุสมผล

หลักปฏิบัติ 7.4
การจัดทํารายงานความยั่งยืน
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล  
การปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศและระหว่างประเทศ การปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รัปช่ัน การปฏิบัติอย่างเป็น
ธรรมต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย และการเคารพสิทธิมนุษยชน  
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงได้กำาหนดไว้เป็นนโยบาย
และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำาปีคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทไดก้ำากบัดแูลให้ฝา่ยจดัการจดัให้มีผูร้บัผดิชอบงานท่ี
ทำาหนา้ท่ีในการสือ่สารกบัผูถ้อืหุ้น และผูมี้สว่นไดเ้สยีอ่ืน ให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสม และทันเวลา

คณะกรรมการบริษัทได้ให้มีผู้รับผิดชอบงานเพื่อสื่อสารกับบุคคล
ภายนอก เช่น ผู้ลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทั่วไป นักวิเคราะห์ 
และภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้
สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทฯได้ตามความเหมาะสม โดยข้อมูลที่
เปิดเผยตอ้งถกูตอ้ง ไมท่ำาใหส้ำาคญัผดิ และเพยีงพอตอ่การตดัสนิใจของ
นกัลงทุน คณะกรรมการบรษัิทฯจะต้องมัน่ใจไดว้า่การสือ่สารและการเปิด
เผยข้อมลูตอ่บุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกนั ทันเวลา 
และใช้ช่องทางที่เหมาะสมด้วย  
 
หลักปฏิบัติ 7.5
ผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทฯจะจัดให้มีการพบปะนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และ
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็นรายบุคคล หรือ ทางโทรศัพท์ บริษัทฯจะ
เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯอย่างสม่ำาเสมอ นักลงทุน
จะสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร หรือ 
บุคคลผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายให้รบัผดิชอบดแูลในดา้นของนกัลงทุนสมัพนัธ ์

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้มีนโยบายและแนวทางท่ีชัดเจนในกรณีท่ี
มีการช้ีเบาะแส โดยได้กำาหนดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแส รวมท้ัง 
มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การดำาเนินการและรายงานต่อคณะ
กรรมการ รวมท้ังดูแลได้ให้มีมาตรการคุ้มครองท่ีเหมาะสมแก่ผู้แจ้ง
เบาะแสที่แจ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต อีกทั้งยังได้กำาหนดกลไกสำาหรับ
คุ้มครองผู้รายงานและแจ้งเบาะแสรวมถึงผู้ถูกร้องเรียนด้วย

กระบวนการดงักลา่วจงึเป็นช่องทางและข้ันตอนท่ีทำาให้ผูม้สีว่นไดเ้สยีทุก
กลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องท่ีอาจทำาให้เกิดความเสียหาย
ต่อบริษัทฯหรือท่ีถูกละเมิดสิทธิต่อคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงมีผู้รับเรื่อง 
ร้องเรียน มีกระบวนการสอบสวน มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท 
มีกระบวนการจัดการเรื่องท่ีร้องเรียน มีนโยบายหรือแนวทางในการ
ปกป้องพนักงานหรือผู้รายงานหรือแจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน
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หลักปฏิบัติ 7.6
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้การเผยแพร่ข้อมูล
นอกจากการเผยแพร่ข้อมูล เช่นตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำา
ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปีผ่านช่องทางผ่านช่องทางตลาด
ทุนตามเกณฑ์ท่ีกำาหนดแล้ว คณะกรรมการบริษัทกำาหนดให้มีการเปิด
เผยข้อมูลท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างสม่ำาเสมอ ผ่านเว็บไซต์ 
ของบรษัิทฯ ท่ี www.humanica.com ตามหลกัการกำากบัดแูลกจิการท่ีด ี
สำาหรับบริษัทจดทะเบียน

หลักปฏิบัติ 8
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

หลักปฏิบัติ 8.1
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความสำาคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น 
(รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบัน) โดยบริษัทฯจะไม่กระทำา หรือดำาเนิน
การใดๆท่ีสง่ผลกระทบการอันเป็นการละเมิดหรอืรดิรอนสทิธขิองผูถ้อืหุ้น 
บริษัทฯมีนโยบายในการส่งเสริมและอำานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้
สิทธิพื้นฐานตามกฎหมายและส่งเสริม สนับสนุน อำานวยความสะดวก
ในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นอันได้แก่ การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลง
คะแนนในท่ีประชุมผูถ้อืหุ้น ท้ังนี ้ไมว่า่ดว้ยตนเองหรอืโดยการมอบฉันทะ  
การเลือกตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ การกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ทุกรปูแบบ และการแตง่ตัง้ผูส้อบบัญชี และเรือ่งท่ีมผีลกระทบตอ่บรษัิทฯ 
เช่น การจัดสรรเงินปันผล การกำาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือ
บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน เป็นต้น

คณะกรรมการบรษัิทฯดแูลให้ม่ันใจว่า ผูถ้อืหุ้นมสีว่นรว่มในการตดัสนิใจ 
ในเรื่องสำาคัญของบริษัทฯ ประเด็นท่ีกำาหนดในกฎหมายและประเด็นท่ี
อาจมีผลกระทบต่อทิศทางการดำาเนินงานของกิจการ ได้ถูกบรรจุเป็น
วาระการประชุมและผ่านการพิจารณาและ/หรือการอนุมัติของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นโดยได้กำาหนด
หลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมล่วง
หน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นโดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาบรรจุ
เร่ืองท่ีผูถ้อืหุ้นเสนอเข้าเป็นวาระการประชุม ท้ังนี ้หากคณะกรรมการบรษัิท 
ปฏิเสธเรื่องท่ีผู้ถือหุ้นเสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการบริษัท
มีหน้า ท่ีต้องแจ้งเหตุผลให้ ท่ีประชุมผู้ถือ หุ้นทราบ นอกจากนี้   
คณะกรรมการยังได้กำาหนดให้มีกระบวนการท่ีจะทำาให้ผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยสามารถมีส่วนร่วมในการสรรหา และแต่งตั้งกรรมการได้ด้วย โดย
คณุสมบัตขิองผูถ้อืหุ้นท่ีมสีทิธเิสนอช่ือบุคคลเพือ่ดำารงตำาแหนง่กรรมการ
กค็อื ผูถ้อืหุ้นซ่ึงถอืหุ้นและมีสทิธอิอกเสยีงนบัรวมกนัตัง้แตร่อ้ยละ 5 ของ
จำานวนหุ้นท่ีมสีทิธอิอกเสยีงท้ังหมดของบรษัิทฯ โดยคณะกรรมการบรษัิท
ได้ดูแลให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 
ก่อนวันประชุมสามัญประจำาปีผู้ถือหุ้น รวมท้ังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ส่งคำาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกำาหนดหลักเกณฑ์การส่งคำาถาม
ล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทด้วย

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นมีข้อมูลท่ี 
ถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ทั้งนี้ หนังสือนัดประชุมดังกล่าวจะต้อง
กำาหนดวาระการประชุมไว้เป็นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน มีการส่งหนังสือนัด
ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมกับเอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ข้อมูลดังกล่าว
จะถูกเผยแพร่บน website ของบริษัทฯอย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม  
ในการน้ี หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องจะต้องจัดทำา
เป็นภาษาอังกฤษท้ังฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับฉบับภาษาไทยด้วยทุกคร้ัง 

หลักปฏิบัติ 8.2
การดําเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบรษัิทดแูลให้บรษัิทฯมีการให้ขอ้มูล วัน เวลา สถานท่ี และ
วาระการประชุม โดยมีการอธิบายอย่างเพียงพอและมีเหตุผลประกอบ
ในแต่ละวาระระบุในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทำาการใดๆ ที่
เป็นการจำากดัโอกาสของผูถ้อืหุ้นในการศกึษาข้อมลูดงักลา่วของบรษัิทฯ
ก่อนการประชุม
   
คณะกรรมการบรษัิทไดด้แูลให้การดำาเนนิการในวนัประชมุผูถ้อืหุ้นเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ใช้สิทธิของตน

คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลไม่ให้มีการกระทำาใด ๆ ท่ีเป็นการจำากัด
โอกาสการเข้าประชุม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นจนเกินควรในการเข้า
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯจะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมหนังสือ
นัดประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อ่ืนมาประชุมแทน 
ผูถ้อืหุ้นได ้คณะกรรมการจะไมข่อให้ผูถ้อืหุ้น หรอื ผูรั้บมอบฉันทะจดัทำา
เอกสารหรือหลักฐานแสดงตนใด ๆ ท่ีเกินกว่าข้อกำาหนดทางกฎหมาย
และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม
ดว้ยตนเองได ้สามารถมอบฉันทะให้แกก่รรมการอิสระของบรษัิทฯ หรอื
บุคคลอ่ืนเข้ารว่มประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได ้โดยสนบัสนนุ
ให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และเสนอช่ือกรรมการอิสระ
มากกว่า 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารและกรรมการบริษัทย่อยที่
เกี่ยวข้องจะต้องเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นทุกครั้งเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นสามารถ
ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้ 
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บริษัทฯ ดำาเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกที่สามารถตรวจสอบ
ได้ ก่อนเริ่มการประชุม ประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัท แจ้ง
จำานวนและสดัสว่นผูถ้อืหุ้นท่ีเข้ารว่มประชุมดว้ยตนเองและของผูถ้อืหุ้นท่ี
มอบฉันทะ หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประชมุ การลงคะแนนเสยีงและการนบั
คะแนนเสยีงให้ทีป่ระชุมทราบ รวมท้ังการจดัสรรเวลาอยา่งเหมาะสมเพ่ือ
เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ท้ังนี ้ในการแสดงผล
การลงคะแนนจะต้องระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยก
ประเภทคะแนนเสียงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” 
โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีการจัดส่งสำาเนารายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น โดยดูแลให้รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบไปด้วย
ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

1. รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่
เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม

2. วิธกีารลงคะแนนและนบัคะแนน มตท่ีิประชุม และผลการลงคะแนน 
(เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ไม่เข้าร่วมการประชุม

3. ประเด็นคำาถามและนับคะแนนรวม มติท่ีประชุม รวมท้ังช่ือ - 
นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ
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ตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ดำาเนินการอยู่บนพื้นฐานของ
การกำากับดูแลกิจการท่ีดีและยึดหลักสิทธิมนุษยชน โดยคำานึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจเป็นหลัก เราให้ความ
สำาคัญต่อการตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 
ทั้งรัฐบาล เอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อนำาความรู้ ความชำานาญ 
และประสบการณ์ร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจให้เกิด
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ในปี 2562 ทางบรษัิทฯ ไดจ้ดักจิกรรมตา่งๆ โดยคำานงึถงึความรบัผดิชอบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม ดังนี้

กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
• อาคารเขียวมาตรฐานลีด (LEED: Leadership in Energy and 

Environmental Design
เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน บริษัทฯ ให้ความสำาคัญในเรื่องการดูแล 
รักษา และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมาอยา่งต่อเนื่อง เหน็ได้จากนโยบาย
ต่างๆภายในบริษัท ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนให้พนักงานประหยัด
พลงังาน การมีตูน้้ำาดืม่ไวบ้รกิารพนกังาน รวมไปถงึการมตีน้ไม้โดย
รอบอาคาร ประเดน็หนึง่ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถงึความใส่ใจในดา้นนี้ได้
อย่างชัดเจนคือ การเลือกสถานที่ตั้งของบริษัทฯ 

บริษัทฯ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับสัญญาเช่าระยะยาวสำาหรับ
สำานักงานใหญ่ของเรา ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารเอ็มพีเค  2 ซอยรองเมือง 
5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน 
กรงุเทพฯ 10330  บรษัิท เอม็พเีค โปรเกรส  จำากดั ซ่ึงเป็นเจา้ของ
ท่ีต้ังสำานักงานมีความมุ่งม่ันไปในทิศทางเดียวกับเรา เพิ่ือการพัฒนา
อย่างย่ังยนื และกำาลงัพยายามปรบัปรงุประสทิธภิาพการใช้พลงังาน
ของอาคารอย่างต่อเนื่อง โดยการออกแบบตัวอาคารใหม่เพื่อให้ได้
รบัการรบัรองวา่เป็น Green Building LEED standard1 ระดบั Gold
1ลีด คือระบบในการออกใบประกาศการยอมรับอาคารเขียวในระดับนานาชาติ 

เพื่อแสดงว่าอาคารนี้ได้ถูกออกแบบ และก่อสร้างตามลักษณะของการ

ประหยัดพลังงาน การใช้น้ำาอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดการปล่อย

คาร์บอนไดออกไซด์ ลีด พัฒนาโดย U.S. Green Building Council

ในขณะเดียวกันทางบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ 
เพื่อให้สอดคล้อง และรักษามาตรฐานอาคารเขียว ดังรายการต่อ
ไปนี้
o การใช้พลังงานและบรรยากาศ Energy and Atmosphere (EA) 

นอกเหนือจากการส่งเสริมแนวทางการดำารงชีวิตด้วยการ
อนุรักษ์พลังงาน ในสำานักงานแล้ว เรายังนำาพลังงานแสงอาทิตย์
มาใช้กับการติดต้ังแผงโซล่าร์เซลล์บนดาดฟ้า 

ในปี 2562 พลังงานสีเขียวท่ีผลิตโดยระบบพลังงานแสงอาทิตย์
ของเรามีกำาลังการผลิตท้ังหมด 42 เมกะวัตต์ ซ่ึงถือเป็น 19% 
ของการใช้พลังงานท้ังปีของเราท่ี 225 เมกะวัตต์ 

ในการน้ี จากผลลัพธ์ท่ีดีในการประหยัดพลังงาน เราจึงวางแผน
ท่ีจะติดต้ังแผงโซล่าร์เซลล์เพ่ิมเติมเป็น  60 + เมกะวัตต์ เพ่ิม
พลังงานสีเขียวร้อยละ 30 โดยประมาณของการใช้พลังงาน

ท้ังหมด โดยเราคาดว่าหลังจากการติดต้ังแผงโซลาร์เซลล์มาก
ข้ึนเราจะประหยัดพลังงานได้มากพอท่ีจะจ่ายพลังงานให้กับ
ความต้องการพลังงานท่ีเทียบเคียงการใช้งานของคน 23 คน 
ในหน่ึงปี
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o       ท่ีตัง้และการคมนาคมขนสง่ Location and Transportation (LT) 
บริษัทฯ ส่งเสริมให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวโดยเลือกท่ีตั้ง
สำานกังานท่ีสามารถ เดนิไปยังระบบรถไฟสาธารณะได ้ภายใน 
10 นาที นอกจากนี้เรายงัให้บริการรถรบัส่ง แก่พนักงานของ
เราจากสถานีรถไฟโดยใช้รถตู้ไฟฟ้า ซ่ึงจะให้บริการในวัน
ทำาการจาก BTS สนามกีฬาแห่งชาติไปยังสำานักงานและใน
ทางกลับกันหลังเวลาเลิกงาน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะขยาย
เสน้ทางจาก MRT หัวลำาโพงไปท่ีสำานกังานในปี 2563 อีกดว้ย

 
 นอกเหนือจากการให้บริการดูแลพนักงานของเราแล้วการใช้

รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อเน้นย้ำาความตั้งใจของ
เราที่จะใช้พลังงานสีเขียวแล้ว เรายังมีสถานีชาร์จหลายแห่ง
สำาหรับยานพาหนะไฟฟ้าภายในสถานท่ีจอดรถของเราเพื่อ
กระตุ้นให้พนักงานของเราเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า

o    กระบวนการออกแบบอาคารแบบบูรณการ Integrative Process (IP)
อาคารสำานักงานมีการวางแผนการออกแบบอย่างถ้วนถ่ีเพ่ือ
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

o ประสิทธิภาพการใช้น้ำา Water Efficiency (WE)
การบริหารทรัพยากรน้ำาท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดภายในอาคาร ลด
ปริมาณการใช้น้ำาดีและการบำาบัดน้ำาเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

o วัสดุและการก่อสร้าง Materials and Resources (MR)                                                                                     
การเลือกใช้วัสดุและทรัพยากรในการก่อสร้างอย่างเป็นมิตร
กบัสิง่แวดลอ้ม มีการเตรยีมพืน้ท่ีคัดแยกขยะเพ่ือรไีซเคลิ ลด
ขยะจากการก่อสร้าง

o คุณภาพสภาวะแวดล้อมในอาคาร Indoor Environment 
      Quality (IEQ)

การควบคุมสภาวะอากาศให้ผู้ใช้อาคารอยู่สบายมีสุขภาพ 
ที่ดี โดยพิจารณาเรื่องการระบายอากาศ การเลือกใช้วัสดุที่มี
สารระเหยท่ีเป็นพษิต่ำา การใช้แสงธรรมชาตแิละการออกแบบ
อาคารให้มองเห็นบรรยากาศภายนอก 
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o การเป็นนวัตกรรมเขียว Innovation in Design (ID)                                                                                      
ส่งเสริมให้เกิดการออกแบบอาคารด้วยรูปแบบใหม่ และการ
มีวิธีการหรือหลักเกณฑ์ใหม่ๆ มาใช้ในการทำาอาคารที่ยั่งยืน 
(Sustainable Building)

กิจกรรมด้านสังคม 
บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำาคัญในการส่งเสริม ต่อยอด และคืนกำาไรสู่
สังคมด้วยการบริจาคเงินสนับสนุน และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ซึ่งตลอด
ท้ังปี 2562 ท่ีผา่นมา บรษัิทฯ มียอดเงนิบรจิาครวมท้ังสิน้ 279,928 บาท 
โดยบรจิาคให้กบัองคก์รตา่งๆ อาทิเช่น สมาคมคนพกิารกรงุเทพมหานคร 
มูลนิธิคนพิการไทย สมาคนศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิยาลัยมหิดล  
โครงการทำาดดีว้ยจติอาสา โครงการรกัษ์ไทย โครงการหัวใจสขีาว รวมถงึ 
มอบเงินสนับสนุนสวัสดิการสำานักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นต้น  

รายละเอียดกิจกรรมด้านสังคมอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมสนับสนุน 
สามารถสรุปได้ดังนี้

• กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “ก้าวด้วยธรรม ครั้งท่ี 3” วันท่ี 24 
พฤศจิกายน 2562 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
ทางบรษัิทฯ นำาโดยประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร ให้ความสำาคญักบัการ
สนับสนุนกิจกรรมด้านสังคมเสมอมา โดยทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วม
กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล “ก้าวด้วยธรรม” อย่างต่อเนื่องมาเป็น 
ปีท่ี 3 ซ่ึงวัตถุประสงค์ของงานเพ่ือช่วยผู้ป่วยห่างไกล-ยากไร้รอ 
การรกัษา ใน 18 โรงพยาบาล กจิกรรมนีจ้ดัข้ึนโดยกองทุนเพือ่ผูป่้วย 
และโรงพยาบาลในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรฯ และหน่วยงาน 
ท่ีเกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศลขึ้น เพื่อสานต่อ
พระปณิธานของ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ ที่
ทรงดำาริไว้ ในปีท่ีผ่านมาน้ี ทางบริษัทฯ บริจาคเงินจำานวน 25,200 บาท 
โดยมีพนักงานเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำานวน 42 คน 

• บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี 
วันที่ 9 ตุลาคม 2562
จากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีท่ีได้รับผลกระทบ
เป็นบริเวณกว้างในช่วงเดือนกันยายนท่ีผ่านมา เนื่องจากเป็น
จังหวัดท้ายน้ำา ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนท่ีเกิด
ข้ึนกับประชาชนในท้องถ่ิน และมีความตั้งใจท่ีจะเป็นส่วนหนึ่งใน
การร่วมเยียวยาภัยธรรมชาติในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้สมทบทุน
กับสภากาชาดไทย บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพ้ืนท่ี
จังหวัดอุบลราชธานี จำานวนทั้งสิ้น 75,000 บาท ซึ่งทางสภาชาด
ไทยได้นำาเงินสมทบทุนในส่วนนี้ไปใช้ในการจัดหาถุงยังชีพ อัน
ประกอบไปด้วย เครื่องอุปโภค บริโภค ยา เวชภัณฑ์ และน้ำาดื่ม 
รวมถึงบริการรับส่งประชาชนด้วยเรือท้องแบนและรถยูนิม็อก 
อีกท้ังยังมีหน่วยปรุงอาหารสุกพร้อมรับประทานแจกจ่ายให้กับ 
ผู้ประสบภัยอีกด้วย

• เป็นผู้นำาในการนำาเสนอเทรนด์ใหม่ๆในตลาด 
ในฐานะผู้เชียวชาญทางธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ เห็น
ความสำาคัญในการแบ่งปันข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้ลูกค้า
ได้รับทราบ และตื่นตัวกับเทรนด์ใหม่ๆ ที่กำาลังจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ 
ท้ังนี ้ทางบรษัิทฯ ไดจ้ดังานสมัมนาประจำาปีมาอย่างตอ่เนือ่งมาเป็น 
ปีที่ 4 โดยในปี 2562 บริษัท ฯ ได้จัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทันทีหลังจากมี 
การประกาศใช้กฎหมายดังกล่าว กิจกรรมของเราในหัวข้อ   
“Fact on Privacy Act - An HR Perspective” ได้รับการตอบรับ
อย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานเกือบ 200 คน จากบริษัทชั้นนำากว่า 136 
บรษัิท เราไดร้บัเกยีรตจิาก รองศาสตราจารย์คณาธปิ ทองระวีวงษ์ 
ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นกฎหมายธรุกจิ กฎหมายคุม้ครองข้อมูลสว่น
บุคคล และกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ มาแบ่งปัน
ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าของบริษัทฯ การจัดงานในครั้งนี้มี
ขึ้นที่วันที่ 25 กรกฎาคม ที่ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร 
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•    การขยายและสร้างโอกาสไปสู่ภูมิภาค
บรษัิทฯ เลง็เห็นการขยาย และสรา้งโอกาสให้การดำาเนนิธรุกจิเติบโต
อย่างต่อเน่ือง ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีแนวคิดท่ีจะต้ังออฟฟิศสาขาท่ี
เชียงใหม่ ในอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park) 
ซ่ีงเป็นนคิมวิจัย ท่ีเพยีบพรอ้มไปดว้ยสิง่อำานวยความสะดวกท่ีจำาเป็น
สำาหรับการพัฒนาธุรกิจด้านนวัตกรรม รายล้อมไปด้วยระบบนิเวศ
ทางนวัตกรรมที่สมบูรณ์แบบ ในขณะนี้สำานักงานของบริษัทฯ ยังอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 

ในปี 2562 ผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ตาม
คำาเชิญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อทำาความเข้าใจกับความคิด
ริเริ่มในการสนับสนุนสตาร์ทอัพท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาทักษะ
ของนักศึกษาเพ่ือให้บริการแก่สตาร์ทอัพ อาทิเช่น ช่วยออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ และต้นแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

บริษัท ได้รับการสนับสนุนจากความพยายามของมหาวิทยาลัย 
ดว้ยการจดัตัง้สำานกังานสาขาในจงัหวดัเชียงใหม่ซ่ึงตัง้อยู่ในอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคเหนือซ่ึงเป็นสถานประกอบการวิจัยสำาหรับผู้ท่ีเพ่ิงเร่ิม
ก่อตั้งสตาร์ทอัพ โดยทางบริษัทฯ มีความยินดีท่ีได้เป็นส่วนหน่ึง
ของระบบนิเวศท่ีมหาวิทยาลัยสร้างข้ึน เราได้เตรียมพร้อมเพื่อ
ให้บริการที่จำาเป็นในด้านทรัพยากรบุคคล การจ่ายเงินเดือน และ 
การสนับสนุนด้านการบัญชีแก่สมาชิกของชุมชนแห่งนี้ 
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การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน

ในทุกๆ ปี  คณะกรรมการบริษัท จะมีประเมินระบบการควบคุมภายใน
ของบริษัทฯ ร่วมกับกรรมการตรวจสอบ จากรายงานผลสอบทาน
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบภายใน และรายงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมท้ังการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร
แล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ใน
ด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ ประกอบด้วย

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and  

Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

คณะกรรมการมคีวามเห็นวา่บรษัิทฯ มีระบบการควบคมุภายในท่ีเพยีงพอ
และเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำาเนิน
การตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทำาให้การดำาเนิน
กิจการของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี (Good 
Corporate Governance) และมคีวามโปรง่ใส นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยังจดั
ให้มรีะบบการตดิตามดแูลการดำาเนนิงานของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อยเพือ่
ให้ม่ันใจไดว่้าจะสามารถป้องกนัทรพัย์สนิของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยจาก
การท่ีกรรมการหรือผู้บริหารนำาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอำานาจ รวมถึง
การมีระบบการควบคุมดูแลที่เพียงพอในเรื่องการทำาธุรกรรมกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งหรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

การดําเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
มีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส 
เพื่อพิจารณาและดำาเนินการให้มีรายงานทางการเงินท่ีถูกต้องและมีการ
เปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการ
ท่ีเกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็น
ไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของคณะกรรมการกำากับตลาดทุน และ
ตลาดหลักทรัพย์ ซ่ึงในการประชุมจะมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมเพื่อ
ให้ข้อสังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
 
เพ่ือให้ระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
บรษัิทฯ ไดว่้าจา้งบรษัิท เอซีเอ็ม คอนซัลติง้ จำากดั เพือ่ทำาหนา้ท่ีตรวจสอบ
ระบบการควบคมุภายในของบรษัิทฯ ตัง้แตปี่ 2558 โดยผูต้รวจสอบภายใน
ดังกล่าวได้จัดทำารายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุม
ภายในของบริษัทฯ และนำาเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบ 
ทราบโดยตรงอย่างต่อเนื่อง ซ่ึงบริษัทฯ ได้ดำาเนินการแก้ไขปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานในฝ่ายต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ 
ภายในมาโดยตลอด

 ในทุกๆ ปีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท 
จะตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในและพิจารณาผลการ
ปฏิบัติงาน ค่าตอบแทน และขอบเขตการดำาเนินงานในปีที่จะถึงนี้ ก่อน
ที่จะตัดสินใจแต่งตั้งหรือแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่

ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

จากปี 2558 ถึงวันนี้ บริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำากัด (ACM) ซึ่งเป็น
สำานักงานตรวจสอบภายในอิสระ (Outsource) ได้เข้าตรวจสอบและ
ตดิตามระบบการบรหิารงานหลกัดา้นตา่งๆ ของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย
ประกอบด้วย สภาพแวดล้อมการควบคุม กระบวนการด้านรายได้และ 
ลกูหนี ้กระบวนการดา้นตน้ทุนและการบรหิารโครงการ กระบวนการดา้น
จดัซ้ือและเจา้หนี ้กระบวนการดา้นทรพัยากรบุคคล กระบวนการดา้นบัญชี
และการเงนิ และกระบวนการดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไดใ้ห้ข้อเสนอ
แนะบริษัทฯ และบริษัทย่อยเพื่อแก้ไขปรับปรุง เพื่อเพิ่มการตรวจสอบ 
และถ่วงดุล (Check and Balance) ในการปฏิบัติงานทุกๆ ระบบงาน ซึ่ง
จะเป็นการพฒันาคณุภาพของระบบการควบคมุภายในอยา่งตอ่เนือ่งและ
จะส่งผลทำาให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีระบบการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดำาเนินการแก้ไขประเด็นต่างๆ ตามข้อ
เสนอแนะของ ACM ครบถ้วนทุกประเด็น ซ่ึงได้รายงานความคืบหน้า
ในการปรบัปรงุแกไ้ขดงักลา่ว ให้คณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัทราบแลว้
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หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ 

ผู้ตรวจสอบภายใน บริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำากัด

นางสาวอัจฉราพร มานะศานต์ (กรรมการผู้จัดการ)

คุณวุฒิทางการศึกษา ปริญญาโท, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี, บัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประกาศนียบัตรการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

ประสบการณ์การทำางาน 

เม.ย. 2554 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลตื้ง จำากัด

2553 - มี.ค. 2554 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำากัด (มหาชน)

2550 - 2552 รองผู้อำานวยการ ฝ่ายงานด้านการกำากับดูแลกิจการ  
การบริหารความเส่ียงและการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัท ไดร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำากัด

2549 ผู้อำานวยการด้านบัญชีและการเงิน

2538 - 2548 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบบัญชี บรษัิท แมกเนคอมพ ์พรซิีช่ัน เทคโนโลย ีจำากดั (มหาชน)

2538 - 2548 Senior Audit Manager บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำากัด

บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำากัด ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตั้งแต่
ปี 2558 และบริษัท เอซีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำากัด ได้มอบหมายให้นางสาวอัจฉราพร มานะศานต์ ทำาหน้าที่เป็นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดย
คุณสมบัติของผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในดังต่อไปนี้
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รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกนั หมายถงึ ธรุกรรมหรอืธรุกจิท่ีคลา้ยคลงึหรอืแขง่ขันกนั 
หรือความเกี่ยวข้องอื่นใดท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ระหว่างบริษัทกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง การทำารายการระหว่างกันท่ีบริษัท
มีกับบุคคล/บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องทั้งหมด บริษัทฯ จะถือปฏิบัติตาม
นโยบายและเงือ่นไขการคา้ตามปกตธิรุกจิ ซ่ึงจะเป็นไปตามกระบวนการท่ี
กำาหนดไว้อย่างเหมาะสม โปรง่ใส และถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์โดยคำานงึถงึ 
ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เพียงพอตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์     
 
การปฏิบัติงานและขั้นตอนการอนุมัติ

บรษัิทฯ มีการกำาหนดมาตรการในเข้าทำารายการระหวา่งกนัของบรษัิทฯ 
กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง โดยจะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำาเป็นของการเข้าทำารายการ ความสม
เหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคาของรายการน้ัน โดยพิจารณา
จากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำาเนินการค้าปกติในราคา
ตลาด ซ่ึงสามารถเปรยีบเทียบไดก้บัราคาท่ีเกดิข้ึนกบับุคคลภายนอก ใน
กรณท่ีีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพจิารณารายการ
ระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึนบริษัทฯ จะให้บุคคลท่ีมีความรู้ความชำานาญ
พเิศษ เช่น ผูส้อบบัญชี ผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิ สำานกักฎหมาย เป็นตน้ 
ท่ีเป็นอิสระจากบรษัิทฯ และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้เป็นผูใ้ห้ความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพ่ือนำาไปใช้ประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบนำาเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี 
 
ในกรณีท่ีเกิดรายการระหว่างกันจะคำานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ บริษัทย่อย 
และผูถ้อืหุ้นเป็นสำาคญั โดยผา่นข้ันตอนการพจิารณาตามระเบียบปฏบัิติ
ของบรษัิทฯ และบรษัิทย่อย และผา่นคณะกรรมการท่ีเกีย่วขอ้ง  บรษัิทฯ 
และบรษัิทยอ่ย อาจมีรายการระหวา่งกนัในอนาคต บรษัิทฯ จงึขออนมัุติ
หลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทำาธุรกรรมดังกล่าว หาก
ธุรกรรมเหล่านั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะ
พึงกระทำากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำานาจต่อรอง
ทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธพิลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร 
หรอืบุคคล ท่ีมคีวามเกีย่วข้อง ท้ังนีบ้รษัิทฯ จะจดัทำารายงานสรปุการทำา
ธุรกรรม เพ่ือรายงานในการประชุมคณะกรรมการตามท่ีคณะกรรมการบริษัท
มีความประสงค์

นอกจากนี ้รายการระหว่างกนัท่ีอาจเกดิข้ึนในอนาคตกบับุคคลท่ีมคีวาม
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียใดๆ คณะกรรมการตรวจสอบ
จะให้ความเห็นเก่ียวกับความจำาเป็น และความเหมาะสมของรายการน้ัน ใน
กรณท่ีีคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำานาญในการพจิารณารายการ
ระหวา่งกนัท่ีอาจะเกดิขึน้ใดๆ บรษัิทฯ จะให้ผูเ้ช่ียญชาญอิสระหรอืผู้ตรวจ
สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเพ่ือใช้ในการตัดสินใจตามแต่
กรณ ีและเมือ่คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความเห็นรายการระหวา่งกนั
แลว้จะนำาเสนอตอ่คณะกรรมการบรษัิท เพือ่พจิาณาอนมัุตดิว้ยมตท่ีิเป็น
เอกฉันท์ และจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัท่ีสำาคญัในหมายเหตปุระกอบ
งบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี

การเปิดเผยข้อมูล

ในปี 2562 ท่ีผ่านมามีรายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนระหว่างบริษัท และ
บริษัทย่อย หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้เปิดเผยรายการดังกล่าวไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำาปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
(ข้อ 4)
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รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ได้จัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกำาหนดใน 
พระราชบัญญัติวิชาชีพการบัญชี พ.ศ.2547 และการแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามข้อกำาหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 11 
ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยบริษัทฯ ใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังในการเลือกใช้นโยบายการบัญชีที่
เหมาะสมกบัการดำาเนนิธรุกจิและถอืปฏบัิตโิดยสม่ำาเสมอรวมท้ังการเปิดเผยข้อมลูสำาคัญในหมายเหตปุระกอบงบการเงนิอย่างเพยีงพอและเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินดังกล่าวข้างต้น รวมถึงข้อมูลทางการเงินท่ีปรากฏใน
รายงานประจำาปี และเป็นผูจ้ดัให้มรีะบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและมีประสทิธผิล เพ่ือให้ความเชือ่ม่ันอยา่งสมเหตสุมผลวา่รายงานและข้อมลู
ทางการเงินมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำารงรักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์ รวมทั้งป้องกันการดำาเนินการที่ผิดปกติ 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอิสระ 3 คน ทำาหนา้ท่ีตามท่ีกำาหนดไวใ้นแนวทางของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยในเรือ่งแนวทาง
ปฏิบัติท่ีดีของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยช่วยคณะกรรมการบริษัทดูแลการตรวจสอบภายในและการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีภายนอกแทน 
คณะกรรมการบริษัท และดำาเนินการตามกฎบัตรที่ร่วมกันบัญญัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้แสดงไว้ในรายงานประจำาปีนี้แล้ว

นายอโณทัย  อดุลพันธุ์
ประธานกรรมการ

นายสุนทร  เด่นธรรม
รองกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



บริษัท ฮิวแมนิก้า จำากัด (มหาชน)     53  

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหารและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งท่ี 1/ 2561 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 ประกอบด้วย 
กรรมการบริษัทฯ 4 ท่าน ดังนี้

1. นายอโณทัย   อดุลพันธ์1  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นายธันวา     เลาหศิริวงศ์ 2 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายสุนทร     เด่นธรรม   กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายภัทร      ยงวาณิชย์    กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
1 นายอโณทัย อดุลย์พันธ์ุ ได้รับการแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 แทนนายธันวา เลาหศิริวงศ์ 
2 นายธันวา  เลาหศิริวงศ์ ได้ลาออกจากตำาแหน่งกรรมการอิสระ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562

ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวม 1 ครั้ง มีสาระสำาคัญใน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่เข้าดำารงตำาแหน่งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่พ้นจากตำาแหน่งตามวาระ เพื่อนำาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ 

2. พิจารณาผลการปฏิบัติงานประจำาปี และอัตราการจ่ายโบนัสประจำาปี 2562 และอัตราการปรับข้ึนเงินเดือนประจำาปี 2563 สำาหรับประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

3. พิจารณางบประมาณการจ่ายโบนัสประจำาปี 2562  งบประมาณการปรับขึ้นเงินเดือน งบประมาณการเลื่อนระดับปรับตำาแหน่ง และงบประมาณ
การปรับเพิ่มเงินเดือนกรณีพิเศษประจำาปี 2563 สำาหรับพนักงาน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

4. พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างพนักงานที่เกษียณอายุ
5. พิจารณาประเมินผลการปฏบัิตงิานดว้ยตนเองของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนประจำาปี 2562 ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษัทฯ กำาหนด
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบการกำาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมประจำาปี 2563 และค่าบำาเหน็จกรรมการประจำาปี 2562
7. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำาปี 2562 ของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เพ่ือนำาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนมัุติ

นายอโณทัย  อดุลย์พันธุ์
ประธานการรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาคณะกรรมการบริษัท และภายใต้กฎบัตรที่
เป็นลายลกัษณอั์กษรซ่ึงจัดทำาขึน้โดยคณะกรรมการตรวจสอบและไดร้บัการอนมัุตจิากคณะกรรมการบรษัิทซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัสากลและข้อกำาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยได้ร่วมประชุมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่ง
สรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณางบการเงินรวมรายไตรมาสและงบการเงินรวมประจำาปี 2562 ของ บริษัท  ฮิวแมนิก้า จำากัด 
(มหาชน) และบริษัทย่อย ซ่ึงรวมถึงการเปิดเผยรายการท่ีเกี่ยวโยงกันและรายการท่ีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ร่วมกับฝ่ายบริหารและ 
ผู้ตรวจสอบภายในโดยเชิญผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมในการพิจารณางบการเงินดังกล่าว ซ่ึงมีการถามผู้สอบบัญชีเร่ืองความถูกต้องครบถ้วนของ 
งบการเงิน การปรบัปรงุรายการบัญชีท่ีมีสาระสำาคญัซ่ึงมผีลกระทบตอ่งบการเงนิ ขอบเขตการตรวจสอบ ความเพียงพอเหมาะสมของวิธกีารบันทึก
บัญช ีความเพียงพอ ถกูตอ้งและครบถว้นของการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงนิ และความมีอิสระของผูส้อบบัญชีเพ่ือให้ม่ันใจวา่การจดัทำางบการเงนิ
เป็นไปตามข้อกำาหนดของกฎหมายและหลกัการบัญชท่ีีรบัรองท่ัวไป และทันเวลา รวมท้ังมกีารเปิดเผยข้อมูลอย่างเพยีงพอ ถกูตอ้งและครบถว้น

2.   การกำากับและดูแลงานการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติแผนงานการตรวจสอบประจำาปี 2562 รวมทั้งงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำาเนินการตามแผน 
นอกจากนั้นมีการทบทวนการปฏิบัติงานตามแผนและผลการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส โดยให้ข้อแนะนำาและติดตามผลการดำาเนินการแก้ไข
ตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นท่ีมีสาระสำาคัญ เพื่อปรับปรุงให้มีการควบคุมภายในท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบพอใจในการดำาเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของฝ่ายบริหาร

3.   การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเป็นรายไตรมาส โดยได้
พิจารณาเรื่องการดูแลทรัพย์สิน การใช้ทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล หรือการทุจริต การดำาเนินงาน
ตา่งๆ ความเชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ การปฏบัิตติามกฎหมายและระเบียบข้อบังคบัท่ีเกีย่วข้อง ซ่ึงผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ ไดใ้ห้ความ
เห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบข้อบกพร่องหรือประเด็นปัญหาท่ีเป็นสาระสำาคัญ การควบคุมดูแลเพ่ือลดความเสี่ยงด้านการทุจริตได้รวมอยู่ในการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

4.    การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ อันเกิดจากปัจจัยท้ังภายในและภายนอกของบริษัทฯ รวมท้ัง
พิจารณาและสอบทานความเหมาะสมและประสทิธภิาพของกระบวนการบรหิารความเสีย่งอยา่งสม่ำาเสมอ พรอ้มท้ังให้ข้อเสนอแนะเพือ่ปรบัปรงุ

5.    การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี 2562
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอให้แต่งตั้ง
1. นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 หรือ
2. นายชูพงษ์ สุรชุติกาล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ
3. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6326

แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยส สอบบัญชี จำากัด (Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit)  ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำาหรับ
ปี 2562 รวมถึงพิจารณาค่าสอบบัญชี ซ่ึงได้เสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติในท่ีประชุมผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 เป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ 
และความรับผิดชอบตามท่ีระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึงได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และจากการสอบทานงบการเงิน
รายไตรมาสและงบการเงินประจำาปีสำาหรับปี 2562 และการประเมินของผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่พบการปฏิบัติซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบและข้อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในนามของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำากัด (มหาชน)

นายภัทร ยงวณิชย์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ

ผลการดําเนินงานรวม 

ตารางที่ 1:  ผลการดำาเนินงานรวม

หน่วย: ล้านบาท

2561 ร้อยละ 2562 ร้อยละ เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

รายได้รวม 523.23 100.0 613.86 100.0 90.63 17.3

ต้นทุนรวม 285.52 54.6 332.39 54.1 46.87 16.4

กำาไรขั้นต้น 237.71 45.4 281.47 45.9 43.76 18.4

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 97.59 18.7 120.70 19.7 23.11 23.6

กำาไรก่อนภาษแีละดอกเบีย้จ่าย 140.12 26.8 160.77 26.2 20.65 14.8

ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนใน
บริษัทร่วม

- -   1.94 0.3 1.94 -

ดอกเบี้ยจ่าย 0.63 0.1 0.43 0.1 (0.20)   (31.7)

กำาไรก่อนภาษี 139.49 26.7 162.28 26.4 22.79 16.4

ค่าใช้จ่ายภาษี 17.74 3.4 15.30 2.5 (2.44) (13.6)

กำาไรสุทธิหลังภาษี 121.75 23.3 146.98 23.9 25.23 20.7

รายได้จากการให้บริการ
กลุ่มบริษัทฮิวแมนิก้า (“บริษัทฯ”) มีรายได้ 613.86 ล้านบาท (ปี 2561: 
523.23 ล้านบาท) เพิ่มข้ึน 90.63 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 17.3      
ปี 2562 รายได้จากธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ้น 98.06 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 24.7 มาจากการรวมผลประกอบการของบริษัท      
ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จำากัด (“ไทเกอร์ซอฟท์”) บริษัทย่อยที่บริษัทฯ
เพิ่งซ้ือกิจการเข้ามา ในขณะท่ีรายได้จากธุรกิจให้บริการด้านบริหาร
จัดการบัญชีและการเงินลดลง 14.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.1   

บริษัทฯมีรายได้ท่ีเกิดข้ึนประจำา (Recurring Revenue) 449.58 ล้านบาท  
(ปี 2561: 403.58 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 ซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้น
ประจำาของธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลเพิ่มขึ้น 41.65 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 12.2 ซ่ึงการได้มาซ่ึงไทเกอร์ซอฟท์ เปลี่ยนองค์ประกอบ
ของรายได้ท่ีเกิดข้ึนประจำาและท่ีเกิดขึ้นไม่ประจำาสำาหรับธุรกิจด้าน
ทรพัยากรบุคคล เนือ่งจากรปูแบบธรุกจิของไทเกอรซ์อฟท์มรีายไดท่ี้เกดิ
ขึ้นไม่ประจำาค่อนข้างมาก ทำาให้รายได้ที่เกิดขึ้นไม่ประจำาเพิ่มขึ้น 37.97  
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.8 

รายได้ท่ีเกิดข้ึนประจำาของธุรกิจให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและ
การเงินเพิ่มขึ้น 4.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 7.0 อย่างไรก็ตาม
การเพ่ิมข้ึนของรายได้ท่ีเกิดข้ึนประจำาหักกลบกับการลดลงของรายได้ท่ี
เกิดขึ้นไม่ประจำาจำานวน 18.67 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 33.3

รายได้อื่น
รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 6.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.9 อยู่ที่ 15.01 ล้าน
บาท (ปี 2561: 8.12 ล้านบาท) จากการรับรู้กำาไรที่เกิดขึ้นจริงจากการ
ลงทุน ดอกเบี้ยรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพ และผลตอบแทนจากการลงทุน
จากการนำาเงินส่วนเกินจากเงินทุนหมุนเวียนไปลงทุนในตลาดเงิน

ต้นทุนขายและบริการ
ตน้ทุนขายและบรกิารอยู่ท่ี 332.39 ลา้นบาท เพิม่ข้ึน 46.87 ลา้นบาท หรอื
คดิเปน็รอ้ยละ 16.4 (ปี 2561: 285.52 ลา้นบาท) ซ่ึงการเพิม่ข้ึนของตน้ทุน
ขายและบริการเป็นไปในทางเดียวกันกับการเพิ่มข้ึนของรายได้ ส่งผล 
ให้ในปี 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนกำาไรขั้นต้นสูงขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 
45.4 ป็นร้อยละ 45.9  

กําไรขั้นต้น
จากการปรบัปรงุประสทิธภิาพโดยรวมทำาให้บรษัิทฯ มีกำาไรข้ันตน้ 281.47 
ล้านบาท (ปี 2561: 237.71 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 43.76 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 18.4  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำานวน 120.70 ล้านบาท  
(ปี 2561: 97.59 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 23.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
23.6 โดยคา่ใช้จา่ยในการขายและบรหิารประกอบดว้ย คา่ใช้จา่ยพนกังาน  
ค่าเช่าสำานักงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่าย โดยการเพิ่มขึ้นของ 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารน้ันส่วนใหญ่มาจากการรวมผลประกอบการ
ของไทเกอร์ซอฟท์ ค่าเช่าสำานักงานที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในส่วนของ
คอมพวิเตอร ์เนือ่งจากการขยายบรษัิท ตลอดจนการรบัรูร้ายการขาดทุน
จากอัตราแลกเปลีย่นจำานวน 4.14 ลา้นบาทจากรายการท่ีเป็นเงนิตราตา่ง
ประเทศของบริษัทฯ เนื่องจากการแข็งค่าของเงินบาท  

กําไรสุทธิหลังหักภาษี
บริษัทฯ มีกำาไรสุทธิหลังหักภาษีเป็นจำานวน 146.98 ล้านบาท (ปี 2561: 
121.75 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 25.23 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20.7 
สว่นหนึง่เปน็ผลจากการรวมผลประกอบการของไทเกอรซ์อฟท์ ท่ีมีสว่น
ในการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายและบริการและรายได้อื่น หักกลบ
กับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น
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1.   โครงสร้างรายได้

ตารางที่ 2:  รายได้แยกตามประเภทธุรกิจ

ประเภทรายได้ ม.ค.-ธ.ค. 2561 ม.ค.-ธ.ค. 2562

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1.  รายได้จากธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล

    1.1  บริการรับช่วงบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการจัดทำาเงินเดือน 237.35 45.4 257.09 41.9

    1.2  รายได้ค่าซอฟต์แวร์และจำาหน่ายและให้บริการติดตั้งระบบบริหาร
         จัดการทรัพยากรบุคคล    

159.63 30.5 212.30 34.6

    1.3  รายได้จากการขายสินค้า - - 25.66 4.2

    รวมรายได้จากธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล 396.99 75.9 495.05 80.6

2.  รายได้จากธุรกิจให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน

    2.1  ระบบงานวางแผนทรัพยากรองค์กร 98.94 18.9 80.77 13.2

    2.2  บริการจัดทำาบัญชีและการเงิน 19.18 3.7 23.03 3.8

รวมรายได้จากธุรกิจด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน 118.12 22.6 103.80 16.9

3. รายได้อื่น1 8.12 1.6 15.01 2.4

   รวมรายได้ 523.23 100.0 613.86 100.0

จากตารางที่ 2 โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ ประกอบด้วย 2 ธุรกิจ คือ 
ธุรกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล และธุรกิจการให้บริการด้าน
บริหารจัดการบัญชีและการเงิน ซ่ึงธุรกิจการให้บริการด้านทรัพยากร
บุคคลมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 80.6 ของรายได้รวม ในขณะที่รายได้จาก
ธุรกิจด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงินมีรายได้คิดเป็นร้อยละ 16.9 
ของรายได้รวม และรายได้อื่นคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.4 ของรายได้รวม    

ธุรกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล
รายไดจ้ากธุรกจิดา้นทรพัยากรบุคคลจำานวน 495.05 ลา้นบาท (ปี 2561: 
396.99 ลา้นบาท) เพ่ิมขึน้ 98.06 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 24.7 โดย
การเพิ่มข้ึนของรายได้เกิดจากการรวมผลประกอบการครึ่งปีของไทเก
อร์ซอฟท์ และการเติบโตของธุรกิจการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งตลาด
ในประเทศและต่างประเทศ ซ่ึงการเข้าซ้ือกิจการไทเกอร์ซอฟท์ ทำาให้
บริษัทฯ สามารถขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจจำาหน่าย Hardware เช่น อุปกรณ์
บันทึกเวลาเข้าออก เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการแบบครบวงจรให้กับ
ลูกค้า โดยท่ีบริษัทฯและไทเกอร์ซอฟท์จะสามารถนำาเสนอเทคโนโลยี
ทรัพยากรบุคคลท่ีเหมาะสมไปยังทุกส่วนของตลาดตั้งแต่ขนาดเล็กไป
จนถึงองค์กรขนาดใหญ่ 

บริษัทฯ จะใช้ประโยชน์จากสถานะของแบรนด์ท่ีแข็งแกร่งของไทเกอร์
ซอฟท์และช่ือเสียงความเป็นเลิศในกลุ่มธุรกิจ SMEs และการแนะนำา
คุณสมบัติเพิ่มเติมเช่น ระบบการจัดการข้อมูลด้วยตนเอง โดยบริษัทฯ 
หวังว่าจะให้บริการกับผู้ประกอบการ SMEs ด้วยบริการท่ีมีคุณภาพใน
ราคาที่แข่งขันได้

ธุรกิจการให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน
บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน
จำานวน 103.80 ล้านบาท (ปี 2561: 118.12 ล้านบาท) ลดลง 14.32 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 12.1 โดยเกิดจากการลดลงในรายได้จากการติดตั้ง
ระบบงานของธุรกิจ ERP จำานวนเงิน 18.17 ล้านบาทเนื่องจากข้อจำากัด
ของทรพัยากรสง่ผลให้เกดิการลา่ช้าในการสง่มอบระบบงาน ท้ังนีก้ารลด
ลงของธรุกจิ ERP ไดร้บัการชดเชยจากการเพิม่ขึน้ของธรุกจิการรบัช่วง
จัดทำาบัญชีและการเงินที่ 3.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.8

1 รายได้อื่นประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ เงินปันผล และกำาไรจากการลงทุน
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รายได้ที่เกิดขึ้นประจำาและรายได้เกิดขึ้นไม่ประจำา:

ตารางที่ 3: โครงสร้างรายได้ แบ่งออกเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นประจำาและรายได้เกิดขึ้นไม่ประจำา

รายได้จากธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล ม.ค.-ธ.ค.  
2561

ร้อยละ ม.ค.-ธ.ค. 2562 ร้อยละ เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

รายได้ที่เกิดขึ้นประจำา 341.48 86.0 383.13 77.4% 12.2%

รายได้เกิดขึ้นไม่ประจำา 55.51 14.0% 111.92 22.6% 101.6%

รวมรายได้ทั้งหมด 396.99 100.0% 495.05 100.0% 24.7%

รายได้จากธุรกิจให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชี
และการเงิน

ม.ค.-ธ.ค.  
2561

ร้อยละ ม.ค.-ธ.ค.  
2562

ร้อยละ เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

รายได้ที่เกิดขึ้นประจำา 62.10 52.6 66.45 64.0 7.0

รายได้เกิดขึ้นไม่ประจำา 56.02 47.4 37.35 36.0 (33.3)

รวมรายได้ทั้งหมด 118.12 100.0 103.80 100.0 (12.1)

รวมรายได้ที่เกิดขึ้นประจำา 403.58 78.3% 449.58 75.1 11.4

รวมรายได้ที่เกิดขึ้นไม่ประจำา 111.53 21.7% 149.27 24.9 33.8

รวมรายได้ทั้งสิ้น 515.11 100.0% 598.85 100.0 16.3

โดยภาพรวม บริษัทฯ มีรายได้ที่เกิดขึ้นประจำาลดลงจากร้อยละ 78.3 ใน
ปี 2561 เป็นร้อยละ 75.1 ในปี 2562 ในขณะที่รายได้ที่เกิดขึ้นไม่ประจำา
เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 24.9 จากร้อยละ 21.7    

การเปลีย่นแปลงในองค์ประกอบของรายไดร้ะหว่างรายไดท่ี้เกดิข้ึนประจำา
และไม่ประจำา เนือ่งมาจากการรวมผลการดำาเนนิงานของไทเกอรซ์อฟท์ 
ท่ีรปูแบบธรุกจิมสีดัสว่นรายไดท้ีเ่กดิขึน้ไมป่ระจำามากจากรายได้จากการ
ขาย Software และHardware 

บริษัทฯ มีรายได้ท่ีเกิดข้ึนไม่ประจำาจากธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลเพ่ิม
ข้ึน 56.41 ลา้นบาท หักกลบกบัการลดลงของรายไดจ้ากการตดิตัง้ระบบ
งานของธุรกิจ ERP 18.67 ล้านบาท สุทธิเพิ่มขึ้น 37.74 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 33.8 ท้ังธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลและธุรกิจให้บริการ
ดา้นบรหิารจดัการบัญชแีละการเงนิยงัคงเตบิโตอย่างตอ่เนือ่งปีตอ่ปีจาก 
รายได้ที่เกิดขึ้นประจำาร้อยละ 12.2 และร้อยละ 7.0 ตามลำาดับ
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2.   ฐานะทางการเงิน

ตารางที่ 4: ภาพรวมฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2561

ร้อยละ ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2562

ร้อยละ เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ’

สินทรัพย์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 111.34 9.1 159.47 11.6% 48.13 43.2

เงินลงทุนชั่วคราว 100.00 8.2 83.07 6.1 (16.93) (16.9)

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 118.32 9.6 138.82 10.1 20.50 17.3

สินค้าคงเหลือ - - 9.42 0.7 9.42 -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 2.14 0.2 4.50 0.3 2.36 110.3

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 569.79 46.4 558.38 40.7 (11.41) (2.0)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 325.20 26.5 419.12 30.8 93.92 28.9

รวมสินทรัพย์ 1,226.79 100.0 1,372.78 100.0 145.99 11.9

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน 77.35 6.3 118.33 8.6 40.98 53.0

หนี้สินไม่หมุนเวียน 29.96 2.4 57.26 4.2 27.30 91.1

รวมหนี้สิน 107.31 8.7 175.59 12.8 68.28 63.6

สินทรัพย์สุทธิ 1,119.48 91.3 1,197.19 87.2 77.71 6.9

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,119.48 91.3 1,197.19 87.2 77.71 6.9

(ก)  สินทรัพย์รวม
สนิทรพัย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 อยู่ท่ี 1,372.78 ลา้นบาท 
เพิ่มขึ้น 145.99 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11.9 เนื่องจากการ
เพิ่มข้ึนของลูกหนี้การค้า สินค้าคงเหลือและเงินสด จากการรวม
กิจการของไทเกอร์ซอฟท์

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 48.13 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 43.2 เนื่องจากกระแสเงินสดท่ีเกิดจากการดำาเนิน
งานและการบริหารเงินทุนหมุนเวียนที่ดีขึ้น

(ข)  หนี้สินรวม
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 อยู่ที่ 175.59 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 68.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.6 เนื่องจากการ
บันทึกรายได้รับล่วงหน้าสำาหรับโครงการใหม่ๆและรายได้รับล่วง
หนา้จากไทเกอรซ์อฟท์ซ่ึงจะทยอยรบัรูเ้ป็นรายไดภ้ายใน 12 เดอืน   

 (ค)  ส่วนของผู้ถือหุ้น
สว่นของผูถ้อืหุ้นรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 1,197.19 
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 77.71 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6.9 ซึ่งเป็น
ผลมาจากการเพิ่มขึ้นของกำาไรจากการดำาเนินงาน
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3.  งบกระแสเงินสด

ล้านบาท ม.ค.-ธ.ค.  
2561

ม.ค.-ธ.ค. 
2562

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำาเนินงาน 200.85 200.06

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (123.10) (62.03)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน (54.16) (87.48)

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (0.39) (2.41)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 23.19 48.14

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน 
กระแสเงินสดจากการดำาเนินงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 
200.06 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อน ซึ่งฝ่ายบริหารจะพิจารณาการใช้
เงินสดส่วนเกินจากการดำาเนินงานไปลงทุน หรือใช้ไปในกิจกรรมอ่ืนๆ 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ต่อไป

กระแสเงินสดจากการลงทุน
กระแสเงินสดจากการลงทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ (62.03) 
ล้านบาท เนื่องจากการซื้อกิจการของไทเกอร์ซอฟท์ 

กระแสเงนิสดจากการหาเงนิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั (87.48) 
ล้านบาท มาจากการจ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ภายหลังจากการระดมทุน IPO 
บริษัทฯ ไม่มีโครงการจัดหาเงิน เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินทุนเพียงพอ
สำาหรับเงินทุนหมุนเวียนและการลงทุนระยะยาวอื่นๆ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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งบแสดงฐานะการเงิน
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกำาไรขาดทุนและกำาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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งบกระแสเงินสด
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบกระแสเงินสด (ต่อ)
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำากัด (มหาชน) 

สำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
บริษัท ฮิวแมนิก้า จำากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

สำาหรับปีส้ินสุด 31 ธันวาคม 2562
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผู้บริหาร และเลขานุการบริษัท

ช่ือ-นามสกุล นายสุนทร เด่นธรรม

ตำาแหน่ง รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)
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คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

• ประกาศณียบัตรชั้นสูง ทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

Training Course

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2016

• หลกัสตูร Executive Program: Strategic Planning- Sasin & University of Michigan

• หลักสูตร E Business Program-University of Melbourne

• หลักสูตร Leading in a Disruptive World Program-Stanford University

 

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา ตำาแหน่ง ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ

2546- ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้ง, กรรมการ และ Humanica Pcl. 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ฮิวแมนิก้า

ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำาเงินเดือน

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.โคนิเคิล 

ซอฟต์แวร์องค์กร

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำากัด

ให้บริการเวบไซด์

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ Humanica Asia Pte. Ltd.

บริการจัดทำาเงินเดือน

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง

โซลูชั่นส์

บริการจัดทำาเงินเดือน

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จำากัด

บริการด้านบัญชี

ช่ือ-นามสกุล     นายอโณทัย อดุลพันธ์ุ

ตำาแหน่ง ประธานกรรมการ

กรรมการ (กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพันบริษัทฯ)

อายุ (ปี) 47

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management, Northwestern University, 

     U.S.A.

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Training Course

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 122/2015

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา ตำาแหน่ง ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บมจ. ฮิวแมนิก้า

กรรมการ ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำาเงินเดือน

2561 - ปัจจุปัน กรรมการ บจ. เอเอเอ แอสเสทส์

การลงทุน

2561 - ปัจจุปัน กรรมการ บจ. ฟาร์ม่า แมเนจเม้นท์

การลงทุน

2562 - ปัจจุปัน กรรมการ บจ. เอ็นฟอร์ซซีเคียว

จำาหน่ายะบบ Cyber Security

2560 - ปัจจุปัน กรรมการ บริษัท เอฌ็องซ์ จำากัด

จำาหน่ายเวชสำาอางค์

2559 - 2561 กรรมการ บจ. เรดดี้แพลนเน็ต

ให้บริการเวบไซต์

2558 - 2562 กรรมการ บจ. เคที เรสทัวรองท์

ร้านอาหาร

2557 - ปัจจุปัน กรรมการ Hudson Asia Holdings Pte. Ltd.

ลงทุน

2555 - ปัจจุปัน กรรมการ บมจ. ซีลิค คอร์พ 

จำาหน่ายเคมีภัณฑ์

2552 - ปัจจุปัน กรรมการ บจ. เลคชอร์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส

บริการให้คำาปรึกษาทางธุรกิจ และการจัดการ
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ช่ือ-นามสกุล นายอนุพันธ์ กิจนิจชีวะ

ตำาแหน่ง กรรมการ 

อายุ (ปี) 59

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ปริญญาโท นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 130/2010

• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 17/2014

• หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 38/2016

• หลักสูตร Successful Formulation & Exectuion of Strategy (SFE) รุ่นที่ 26/2016

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา ตำาแหน่ง ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ

2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. ฮิมแมนิก้า

ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำาเงินเดือน

2557 - 2561 ประธานกรรมการ บมจ. ทีโอที

ตรวจสอบ สื่อสารโทรคมนาคม

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ 
ตรวจสอบ

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำากัด (มหาชน)
จำาหน่ายแผ่นอะคริลิค

2557 - ปัจจบัุนt กรรมการและ บจ. สำานักกฎหมายสากล ธีรคุปต์

กรรมการผู้จัดการ ที่ปรึกษากฎหมายและภาษี

ช่ือ-นามสกุล นายภัทร ยงวณิชย์

ตำาแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ (ปี) 44

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Cornell University, U.S.A.

•  ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ Stanford University, U.S.A.

หลักสูตรการอบรม

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), รุ่นที่134/2017

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา ตำาแหน่ง ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ.รีเลช่ันชิพ รีพับบลิค 
ท่ีปรึกษาด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า

2557 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฮิวแมนิก้า
ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำาเงินเดือน

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไรป์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)  
จำาหน่ายซอฟต์แวร์
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ช่ือ-นามสกุล นายไผท ผดุงถิ่น  

ตำาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ (ปี) 40

คุณวุฒิทางการศึกษา

•  ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัญฑิต(วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 158/2019

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา ตำาแหน่ง ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ

2562 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ฮิวแมนิก้า 

ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำาเงินเดือน

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บิลค์ วัน กรุ๊ป 

ซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจก่อสร้างและ
อสังหาริมทรัพย์

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. บิลค์เอเชีย 

อีคอมเมิร์ซ วัสดุก่อสร้าง

ช่ือ-นามสกุล นายธนชาติ นุ่มนนท์

ตำาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ (ปี) 53

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ The University of Auckland, NZ.

• ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ The University of Auckland, NZ.

• ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น

หลักสูตรการอบรม

• หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่121/2015

• หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 25/2017

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา ตำาแหน่ง ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ

2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ฮิวแมนิก้า

ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำาเงินเดือน

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ธนาคารธนชาต

Audit Committee ธนาคารพาณิชย์

2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการและ บมจ. สยามอีสต์ โซลูชั่น

ประธานกรรมการตรวจสอบ สินค้าอุตสาหกรรม

2558 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำากัด 

(มหาชน)

อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์

2556 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย บริษัท วินท์คอม เทคโนโลยี จำากัด 

(มหาชน)

อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์

2556 - ปัจจุบัน กรรมการสภา

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

สถาบันการศึกษา

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์สซิ่ง 

(ประเทศไทย)

บริการจัดเก็บข้อมูลและที่ปรึกษา

ทางการตลาด

2558 - 2560 นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศไทย

หน่วยงานภาครัฐ
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ช่ือ-นามสกุล นางศศิธร หิรัญศักดิ์

ตำาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - Financial Solutions

อายุ (ปี) 52

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

• -N/A

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ระะยะเวลา ตำาแหน่ง ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ

2547 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ บมจ. ฮิวแมนิก้า

-Financial Solutions ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำา
เงินเดือน

2560 - 2561 กรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จำากัด
บริการด้านบัญชี

ช่ือ-นามสกุล นางสาวชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ

ตำาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - HR Solutions

อายุ (ปี) 46

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท บริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาตรี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรการอบรม

• N/A

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา ตำาแหน่ง ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ

2554 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ บมจ. ฮิวแมนิก้า

HR Solutions ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำาเงิน
เดือน

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บจ. โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ง 
โซลูชั่นส์

บริการจัดทำาเงินเดือน

2560 - 2561 กรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จำากัด
บริการด้านบัญชี
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ช่ือ-นามสกุล นางสาวหทัยชนก สุวรรณจาง

ตำาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยี

ตำาแหน่ง 39

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์): วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์,

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ): พาณิชยศาสตร์
และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอบรม

• Corporate Innovation Bootcamp Through Design Thinking at RISE

     CMM at ITPC

• Software Project Management at Software Park.

• Agile Development Methodology at Chulalongkorn University.

• Microsoft SQL Server 2008 at Microsoft Thailand.

• OO Analysis & Design Using UML at CCP.

• OOAD and Design Patterns .NET at GreatFriend.

• Developing Microsoft ASP.NET Web Application Using Visual Studio .Net C# 
at CTT Training Center.

• Oracle Developer Tools

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา ตำาแหน่ง ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ

2546 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ด้าน บมจ. ฮิวแมนิก้า

เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำา
เงินเดือน

ช่ือ-นามสกุล Lim Bee Bee

ตำาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ - ธุรกิจต่างประเทศ 

และประธานเจ้าหน้าที่ - ด้านการพาณิชย์

อายุ (ปี) 49

คุณวุฒิทางการศึกษา

•  ปริญญาตรี Management Studies University of London, U.K.

หลักสูตรการอบรม

• -N/A

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา ตำาแหน่ง ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ

2560 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บมจ. ฮิวแมนิก้า

ธุรกิจต่างประเทศ และ ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทำา

ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการ เงินเดือน

พาณิชย์

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Humanica Asia Pte. Ltd.

บริการจัดทำาเงินเดือน

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ Humanica Snd Bhd

บริการจัดทำาเงินเดือน

2558 - 2559 กรรมการ Tricor Humatrix Asia Pte. Ltd.

บริการจัดทำาเงินเดือน

2547 - 2557 ผู้จัดการอาวุโส Tricor Singapore Pte. Ltd.

บริการจัดทำาเงินเดือน
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ช่ือ-นามสกุล นายสายัณห์ ไวรางกูร

ตำาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และเลขานุการบริษัท

ตำาแหน่ง 49

คุณวุฒิทางการศึกษา

• ‘ปริญญาโท (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

• ปริญญาตรี บัญชีบัญฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตรการอบรม

• หลักสูตรโครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำานักงานบัญชีคุณภาพ 2562

• ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ประสบการณ์การทำางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

ระยะเวลา ตำาแหน่ง ชื่อบริษัท / ประเภทธุรกิจ

2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน 
และเลขานุการบริษัท

บริษัท ฮิวแมนิก้า จำากัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จำากัด

2017 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัท วุฒิศักดิ์ อิเตอร์กรุ๊ป จำากัด

2558 - 22559 หุ้นส่วนและผู้จัดการทั่วไป บริษัท บิสซิเนสโช้ค แอนด์คอนซัล
ติ้ง จำากัด

2552 - ปัจจุบัน กรรมการและ
กรรมการผู้จัดการr

บริษัท ไอดีเอ็ม คอนซัลติ้ง จำากัด
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เว้นว่างโดยเจตนา








