




บริษทั ฮิวแมนก้ิา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4 79,753                88,142                44,602                62,096                
เงินลงทนุชัว่คราว 5 652,170              650,082              652,170              650,082              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 150,711              138,478              115,815              105,987              
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                          -                          11,771                12,086                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7 20,755                12,694                18,672                10,789                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 903,389              889,396              843,030              841,040              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 5,121                  5,110                  5,121                  5,110                  
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 8 -                          -                          122,865              122,865              
ส่วนปรับปรุงส านกังานและอุปกรณ์ 10 44,076                31,952                38,705                25,838                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 145,774              151,558              97,485                101,329              
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ระหว่างพฒันา 12 27,022                21,458                27,053                21,458                
ค่าความนิยม 35,156                35,156                -                          -                          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,658                  5,549                  4,220                  5,421                  
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 7,202                  9,402                  6,256                  8,455                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11,187                6,529                  9,606                  5,240                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 280,196              266,714              311,311              295,716              

รวมสินทรัพย์ 1,183,585           1,156,110           1,154,341           1,136,756           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ฮิวแมนก้ิา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร -                          857                     -                          857                     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13 29,417                45,053                31,671                41,800                
เงินทดรองจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 40                       41                       -                          -                          
ส่วนของเจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 4,852                  4,946                  4,629                  4,561                  
รายไดค้่าบริการรับล่วงหนา้ 32,207                21,070                32,207                21,070                
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,368                  2,138                  -                          -                          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 10,309                8,412                  7,289                  6,364                  

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 80,193                82,517                75,796                74,652                

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 3,659                  4,876                  3,531                  4,714                  
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 14 15,590                14,987                13,402                14,345                
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 8,943                  9,286                  -                          -                          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 28,192                29,149                16,933                19,059                

รวมหนีสิ้น 108,385              111,666              92,729                93,711                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ฮิวแมนก้ิา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทนุเรือนหุ้น
   ทนุจดทะเบียน
      หุ้นสามญั 680,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท 340,000              340,000              340,000              340,000              
   ทนุออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้
      หุ้นสามญั 680,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.5 บาท 340,000              340,000              340,000              340,000              
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญั 649,124              649,124              649,124              649,124              
ส่วนทนุจากการจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ 5,145                  5,145                  5,145                  5,145                  
ส่วนต ่ากว่าทนุจากการเปล่ียนแปลงสดัส่วน
   การถือหุ้นในบริษทัยอ่ย (12,666)               (12,666)               -                          -                          
ก าไรสะสม
   จดัสรรแลว้ - ส ารองตามกฎหมาย 11,544                11,544                11,544                11,544                
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 81,043                51,614                54,063                37,167                
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 1,009                  (318)                    1,736                  65                       
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,075,199           1,044,443           1,061,612           1,043,045           
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1                         1                         -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,075,200           1,044,444           1,061,612           1,043,045           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,183,585           1,156,110           1,154,341           1,136,756           
-                      -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ฮิวแมนก้ิา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 129,270            117,350            93,043              78,359              
รายไดอ่ื้น 2,176                1,591                4,455                2,832                

รวมรายได้ 131,446            118,941            97,498              81,191              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทนุขายและบริการ 74,998              75,569              58,636              54,345              
ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,476                975                   1,471                971                   
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 21,677              21,534              17,660              17,026              

รวมค่าใช้จ่าย 98,151              98,078              77,767              72,342              

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงินได้ 33,295              20,863              19,731              8,849                
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (144)                 (194)                 (135)                 (169)                 

ก าไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงินได้ 33,151              20,669              19,596              8,680                
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 15 (3,722)              (1,486)              (2,700)              203                   

ก าไรส าหรับงวด 29,429              19,183              16,896              8,883                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ฮิวแมนก้ิา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทนุในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน
   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (344)                 (37)                   -                       -                       
ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทนุ
   ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,671                -                       1,671                -                       
รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไร
   หรือขาดทนุในภายหลงั 1,327                (37)                   1,671                -                       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด 1,327                (37)                   1,671                -                       

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 30,756              19,146              18,567              8,883                

การแบ่งปันก าไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 29,429              17,844              16,896              8,883                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                       1,339                

29,429              19,183              

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 30,756              17,818              18,567              8,883                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                       1,328                

30,756              19,146              

ก าไรต่อหุ้น 16
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 0.04                  0.08                  0.02                  0.04                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)  

ส่วนของผูมี้

ส่วนต ่ากว่าทุน ผลต่างจาก ส่วนเกินทุน ส่วนไดเ้สียท่ี

จากการเปล่ียนแปลง การแปลงค่า จากการวดั รวม รวม ไม่มีอ  านาจ

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทุนจากการจ่าย สดัส่วนการถือหุน้ จดัสรรแลว้ - งบการเงินท่ีเป็น มูลค่าเงินลงทุนใน องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของผูถื้อหุน้ ควบคุม รวม

ท่ีออกและช าระแลว้ หุน้สามญั โดยใช้หุน้เป็นเกณฑ์ ในบริษทัยอ่ย  ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ของส่วนของผูถื้อหุน้ ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2560 110,000                   36,951                     5,145                       -                              -                              169,134                   (242)                        -                              (242)                        320,988                   1,488                       322,476                   

ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              17,844                     -                              -                              -                              17,844                     1,339                       19,183                     

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              (26)                          -                              (26)                          (26)                          (11)                          (37)                          

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              17,844                     (26)                          -                              (26)                          17,818                     1,328                       19,146                     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2560 110,000                   36,951                     5,145                       -                              -                              186,978                   (268)                        -                              (268)                        338,806                   2,816                       341,622                   

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 340,000                   649,124                   5,145                       (12,666)                   11,544                     51,614                     (383)                        65                            (318)                        1,044,443                1                              1,044,444                

ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              29,429                     -                              -                              -                              29,429                     -                              29,429                     

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              -                              (344)                        1,671                       1,327                       1,327                       -                              1,327                       

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              29,429                     (344)                        1,671                       1,327                       30,756                     -                              30,756                     

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 340,000                   649,124                   5,145                       (12,666)                   11,544                     81,043                     (727)                        1,736                       1,009                       1,075,199                1                              1,075,200                

-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

ก าไรสะสม

ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ



(ยงัไมไ่ดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ฮิวแมนก้ิา จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)  

ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
ส่วนเกินทนุ
จากการวดั รวม รวม

ทนุเรือนหุน้ ส่วนเกินมลูคา่ ส่วนทนุจากการจ่าย จดัสรรแลว้ - มลูคา่เงินลงทนุใน องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของ
ท่ีออกและช าระแลว้ หุน้สามญั โดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์  ส ารองตามกฎหมาย ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ของส่วนของผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 110,000                  36,951                    5,145                      -                              160,244                  -                                   -                                   312,340                  
ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              8,883                      -                                   -                                   8,883                      
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              8,883                      -                                   -                                   8,883                      

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 110,000                  36,951                    5,145                      -                              169,127                  -                                   -                                   321,223                  

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 340,000                  649,124                  5,145                      11,544                    37,167                    65                                 65                                 1,043,045               
ก าไรส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              16,896                    -                                   -                                   16,896                    
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              1,671                            1,671                            1,671                      
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                              -                              -                              -                              16,896                    1,671                            1,671                            18,567                    

ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 340,000                  649,124                  5,145                      11,544                    54,063                    1,736                            1,736                            1,061,612               
-                              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้

ก าไรสะสม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ฮิวแมนก้ิา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน

ก าไรก่อนภาษี 33,151              20,669              19,596              8,680                
รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)
   จากกิจกรรมด าเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 12,202              9,623                9,144                7,215                
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 4                       4,707                4                       4,707                
   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (6)                     (1,378)              (6)                     (818)                 
   ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 147                   -                       -                       -                       
   ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 581                   586                   447                   515                   
   ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง 530                   210                   889                   210                   
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 144                   194                   135                   169                   
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์
   และหน้ีสินด าเนินงาน 46,753              34,611              30,209              20,678              
สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (12,769)             (3,083)              (10,549)             9,601                
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (6,092)              (3,230)              (5,914)              (2,950)              
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (4,656)              (1,020)              (4,364)              (1,153)              
หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (15,634)             (5,700)              (11,399)             (9,726)              
   รายไดค้่าบริการรับล่วงหนา้ 11,137              5,558                11,137              5,557                
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,898                116                   925                   260                   
เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 20,637              27,252              10,045              22,267              
   จ่ายดอกเบ้ีย (144)                 (194)                 (135)                 (169)                 
   จ่ายภาษีเงินได้ (2,132)              (2,046)              (1,686)              (1,488)              

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนนิงาน 18,361              25,012              8,224                20,610              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ฮิวแมนก้ิา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2561

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (12)                   (2)                     (12)                   (2)                     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ (18,419)             (6,102)              (18,263)             (1,679)              
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 102                   2,035                102                   935                   
เงินสดจ่ายในการพฒันา/ซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (5,908)              (8,468)              (5,573)              (3,538)              
ลงทนุในบริษทัยอ่ย -                       -                       -                       (3,453)              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (24,237)             (12,537)             (23,746)             (7,737)              

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (857)                 -                       (857)                 -                       
เงินทดรองจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1)                     10,634              -                       -                       
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว -                       (63)                   -                       (63)                   
เงินสดจ่ายเจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (1,311)              (1,088)              (1,115)              (774)                 

เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน (2,169)              9,483                (1,972)              (837)                 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง (344)                 (37)                   -                       -                       

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (8,389)              21,921              (17,494)             12,036              
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดตน้งวด 88,142              46,266              62,096              29,763              

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายงวด 79,753              68,187              44,602              41,799              
-                       -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

 บริษทั ฮิวแมนิกา้ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาในประเทศไทย 
ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการให้บริการรับช่วงในการจดัท าขอ้มูลพนักงานและเงินเดือน จ าหน่ายและ
ให้บริการติดตั้ งระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้ งจ  าหน่ายและให้บริการติดตั้ งซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ระบบบริหารทรัพยากรส าหรับองค์กร ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดเ้ปล่ียนท่ีอยู่ตามท่ี                                
จดทะเบียนจากเลขท่ี  92/25 อาคารสาธรธานี 2 ชั้ น ท่ี  11 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร เป็นเลขท่ี 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน                          
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น                             
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้น
งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่
ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั ฮิวแมนิก้า จ  ากดั (มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า                                          
“บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) โดยใชเ้กณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส าหรับ                                                                  
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงและอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการ
เปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ
ปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ในอนาคต 

 ในระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายได้
จากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาที่ท ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได้ และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง กิจการตอ้งใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีกับสัญญาท่ีท ากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ใน
ขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้
รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบ
แทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และ
ก าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดในการ
พิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงิน
ในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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2. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                        
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  

3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกจิกบับริษทัย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดค้่าบริการ - - 1,317 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 3,060 1,800 ราคาตามสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 53 - อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.8 ต่อปี 
ค่าเช่ารับ - - 224 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการจ่าย - - 1,179 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าพฒันาซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ - - 656 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
      
รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
รายไดค้่าบริการ - 576 288 576 ราคาตลาด 
      
รายการธุรกจิกบักรรมการบริษัทฯ      
ขายสินทรัพยถ์าวร - 935 - 935 ราคาตลาด 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 6)     
บริษทัยอ่ย - - 11,868 10,043 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 11,868 10,043 

     
รายได้ค่าบริการค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 6)     
บริษทัยอ่ย - - 1,444 882 
รวมรายไดค้่าบริการคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,444 882 

     
ดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 6)     
บริษทัยอ่ย - - 59 6 
รวมดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 59 6 

     
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3.1)     
บริษทัยอ่ย - - 11,771 12,086 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 11,771 12,086 

     
เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 13)     
บริษทัยอ่ย - - 8,387 5,511 

รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 8,387 5,511 

     
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 13)     
บริษทัยอ่ย - - - 70 
รวมค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - - 70 

     
เงนิทดรองจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการ) 40 41 - - 
รวมเงินทดรองจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  40 41 - - 
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3.1 เม่ือว ันท่ี  8 ธันวาคม 2560 บริษัทฯได้ลงนามในสัญญาให้กู้ยืมเงินระยะสั้ นแก่  Humanica Asia Pte. Ltd.                               
(บริษัทย่อย) จ านวน 500,000 เหรียญสิงคโปร์ หรือเทียบเท่าประมาณ 12 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมน้ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 1.8 ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั และมีเง่ือนไขการช าระคืนเม่ือทวงถาม 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มื ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

1 มกราคม 
2561 

เพ่ิมข้ึน 
ระหวา่งงวด 

ลดลง 
ระหวา่งงวด 

ขาดทุน 
จากอตัรา
แลกเปล่ียน 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

31 มีนาคม 
2561 

Humanica Asia Pte. Ltd. บริษทัยอ่ย 12,086 - - (315) 11,771 

รวม  12,086 - - (315) 11,771 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 6.4 7.2 4.7 4.9 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.6 0.6 0.6 0.6 
รวม 7.0 7.8 5.3 5.5 
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4. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินสด 626 626 576 576 
เงินฝากธนาคาร 322,275 140,043 267,324 85,998 
หกั: เงินฝากในนามบริษทัฯและ 

บริษทัยอ่ยเพื่อลูกคา้ (243,148) (52,527) (223,298) (24,478) 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 79,753 88,142 44,602 62,096 

5. เงินลงทุนช่ัวคราว 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - ราคาทุน 650,000 650,000 
บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง

มูลค่าเงินลงทุน 2,170 82 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - มูลค่ายติุธรรม 652,170 650,082 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 42,725 50,948 28,241 37,496 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  39,813 36,407 23,551 29,506 
 3 - 6 เดือน 13,380 8,300 10,808 7,864 
 6 - 12 เดือน 10,531 3,871 10,315 3,053 
 มากกวา่ 12 เดือน 2,347 3,625 2,311 3,592 
รวม 108,796 103,151 75,226 81,511 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (5,586) (5,582) (5,586) (5,582) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 103,210 97,569 69,640 75,929 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 11,868 10,043 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 8,111 7,826 477 192 
รายไดค้่าบริการคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 1,444 882 
รายไดค้่าบริการคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 39,390 33,083 32,327 18,935 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 59 6 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 47,501 40,909 46,175 30,058 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 150,711 138,478 115,815 105,987 

 ลูกหน้ีอ่ืนรวมลูกหน้ีภายใต ้Separation agreement ตามท่ีได้กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม                        
ระหวา่งกาลขอ้ 18.1 
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7. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าบริการ 10,650 2,257 10,650 2,257 
เงินมดัจ า 2,412 3,525 1,477 2,590 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 1,969 1,972 1,969 1,972 
อ่ืน ๆ 5,724 4,940 4,576 3,970 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 20,755 12,694 18,672 10,789 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม  
2560 

31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม  
2560 

31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม  
2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ตรวจสอบแลว้) 
บริษทัย่อยที่ถอืหุ้นโดยบริษทัฯโดยตรง       
บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เอา้ทซ์อสซ่ิง                                    

โซลูชัน่ส์ จ  ากดั 
10 ลา้นบาท 10 ลา้นบาท 100 100 72,899 72,899 

บริษทั ส านกังานท่ีปรึกษาทางธุรกิจและ                           
การบญัชี จ ากดั 

1 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท 100 100 29,999 29,999 

Humanica Asia Pte. Ltd. 0.20 ลา้น
เหรียญสิงคโปร์ 

0.20 ลา้น
เหรียญสิงคโปร์ 

100 100 19,967 19,967 

บริษทัย่อยที่ถอืหุ้นโดย Humanica Asia Pte. Ltd.       
Humanica SDN. BHD. 0.5                          

ลา้นริงกิต 
0.5                          

ลา้นริงกิต 
100 100 - - 

รวม     122,865 122,865 
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9. เงินลงทุนระยะยาวอืน่  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินลงทุนในบริษัท พฒันาที่ดินไทย (นานา 1994) จ ากดั   
ราคาทุน 7,173 7,173 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (7,173) (7,173) 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - สุทธิ - - 

10. ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                            
31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 31,952 25,838 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 18,419 18,263 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มลูค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (96) (96) 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มลูค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีตดัจ าหน่าย (147) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (6,052) (5,300) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2561 44,076 38,705 

11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 สรุปได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 ซอฟตแ์วร์ 

คอมพิวเตอร์ 
 

ช่ือทางการคา้ 
ความสมัพนัธ์
กบัลูกคา้ 

 
รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 106,015 17,815 27,728 151,558 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 2 - - 2 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (4,460) (337) (1,353) (6,150) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 364 - - 364 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 101,921 17,478 26,375 145,774 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 101,329 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (3,844) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2561 97,485 

12. ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ระหว่างพฒันา 

รายการเปล่ียนแปลงของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนาส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                              
31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 21,458 21,458 
ตน้ทุนค่าพฒันาซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 5,564 5,595 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 27,022 27,053 

13.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,716 8,273 2,716 8,273 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,369 4,710 3,836 3,294 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 8,387 5,511 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 22,332 32,070 16,732 24,652 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 70 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 29,417 45,053 31,671 41,800 
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14. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี      
31 มีนาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 14,987 14,345 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 529 408 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 74 61 
โอนยา้ยพนกังาน - (1,412) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2561 15,590 13,402 

15. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย                     
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (1,669) (2,888) - (847) 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (1,917) - (1,917) - 
ภาษเีงนิได้รอการตัดบญัชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (136) 1,402 (783) 1,050 

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน                        
งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ (3,722) (1,486) (2,700) 203 
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จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด                    
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าไร                                                 
จากการวดัมลูค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (418) - (418) - 

16. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด โดยไดป้รับ
จ านวนหุ้นสามญัเพื่อสะท้อนผลกระทบของการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญัจากหุ้นละ                                    
10 บาท เป็นหุ้นละ 0.5 บาท โดยถือเสมือนวา่การเปล่ียนแปลงจ านวนหุ้นและมูลค่าท่ีตราไวข้องหุ้นสามญั
ดงักล่าวเกิดข้ึนตั้งแต่วนัเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 29,429 17,844 16,896 8,883 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 680,000 220,000 680,000 220,000 
ก าไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.04 0.08 0.02 0.04 
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17. ส่วนงานด าเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ
ส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
 ส่วนงานธุรกิจ             

ระบบงานบริหาร          
ทรัพยากรบุคคล 

ส่วนงานธุรกิจ             
ระบบงานบริหารทรัพยากร  

ส าหรับองคก์ร 

ส่วนงานธุรกิจ              
บริการดา้นบญัชีและ

การเงิน 

 
 

ตดัรายการระหวา่งกนั 

 
 

งบการเงินรวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายไดจ้ากการขายและบริการใหก้บัลูกคา้ภายนอก 105,739 90,605 20,044 19,100 3,487 7,645 - - 129,270 117,350 

รวมรายได ้ 105,739 90,605 20,044 19,100 3,487 7,645 - - 129,270 117,350 

           
ก าไรของส่วนงาน 30,038 16,985 1,958 1,377 813 2,600 - - 32,809 20,962 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           
รายไดอ่ื้น         2,176 1,591 
ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากการซ้ือ 
   บริษทัยอ่ย         (1,690) (1,690) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (144) (194) 

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้         33,151 20,669 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (3,722) (1,486) 

ก าไรส าหรับงวด         29,429 19,183 
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18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

18.1 ภาระผูกพนัตามสัญญา Separation agreement 

 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญา Separation agreement เพื่อจ าหน่ายเงินลงทุน                                     
ในบริษัทร่วมทั้ งหมดใน Tricor Humatrix Asia Pte. Ltd. ให้แก่  Tricor Singapore Pte. Ltd.ในราคา 1 
เหรียญสิงคโปร์ (เทียบเท่าประมาณ 25 บาท) และไดมี้การโอนหุ้นให้แก่ผูซ้ื้อตั้งแต่เม่ือวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 ภายใต้สัญญาดังกล่าว Tricor Humatrix Asia Pte. Ltd. ยินยอมท่ีจะโอนลูกค้าจ านวนหน่ึงให้เป็น
ลูกคา้ของ Humanica Asia Pte. Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 

 นอกจากน้ีภายใต้สัญญา Separation agreement ยงัมีเง่ือนไขระบุให้บริษัทฯได้รับเงินปันผลส าหรับ                      
ผลประกอบการปี 2558 และ 2559 จากก าไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ทั้งจ  านวนตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นของบริษทัภายหลังจากงบการเงินของ Tricor Humatrix Asia Pte. Ltd. ได้รับการตรวจสอบจาก
ผูส้อบบญัชีเรียบร้อยแลว้ ดงันั้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัฯจึงบนัทึกลูกหน้ีอ่ืนจ านวน 12.8 ลา้นบาท 
ในงบแสดงฐานะการเงินรวม ต่อมาเม่ือวนัท่ี  3 พฤษภาคม 2560 บริษัทฯได้รับเงินปันผลส าหรับ                                
ผลประกอบการปี 2558 จ านวน 5.1 ลา้นบาท และบริษทัฯคาดวา่จะไดรั้บเงินส่วนท่ีเหลือจ านวน 7.7 ลา้นบาท 
ภายในปี 2561  

18.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารส านกังาน และ
สัญญาบริการอ่ืน อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 30 ปี อย่างไรก็ตาม ส าหรับสัญญาเช่าพื้นท่ีใน
อาคารส านกังาน บริษทัฯสามารถขอยกเลิกสัญญาเช่าไดห้ลงัจากครบ 10 ปี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานและ
สัญญาบริการท่ียกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี                
31 มีนาคม 2561 

ณ วนัท่ี                    
31 ธนัวาคม 2560 

ณ วนัท่ี                
31 มีนาคม 2561 

ณ วนัท่ี                    
31 ธนัวาคม 2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
จ่ายช าระภายใน     

ภายใน 1 ปี 22 22 17 17 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 92 93 88 87 
มากกวา่ 5 ปี 80 85 80 85 
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18.3 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ านวน 4.7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 4.7 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญาแก่ผูว้า่จา้ง 

19. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

 งบการเงินรวม  

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน   อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย    

 
ณ วนัท่ี                       

31 มีนาคม 2561 
ณ วนัท่ี                  

31 ธนัวาคม  2560 
ณ วนัท่ี                       

31 มีนาคม 2561 
ณ วนัท่ี                  

31 ธนัวาคม  2560 
ณ วนัท่ี                       

31 มีนาคม 2561 
ณ วนัท่ี                  

31 ธนัวาคม  2560 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  
เหรียญสหรัฐฯ 0.2 0.2 - - 31.2318 32.6809 
เยน 1.9 3.7 - - 0.2939 0.2898 
ริงกิต 0.2 0.2 - - 8.0961 8.0584 
       

 งบการเงินเฉพาะกิจการ  
สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน      อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย     

 
ณ วนัท่ี                       

31 มีนาคม 2561 
ณ วนัท่ี                  

31 ธนัวาคม  2560 
ณ วนัท่ี                       

31 มีนาคม 2561 
ณ วนัท่ี                  

31 ธนัวาคม  2560 
ณ วนัท่ี                       

31 มีนาคม 2561 
ณ วนัท่ี                  

31 ธนัวาคม  2560 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  
เหรียญสหรัฐฯ 0.2 0.2 - - 31.2318 32.6809 
เหรียญสิงคโปร์ 0.9 0.9 0.3 0.2 23.8223 24.4503 
เยน 1.9 3.7 - - 0.2939 0.2898 
ริงกิต 0.2 0.2 - - 8.0961 8.0584 
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20. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี   

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
   ตราสารหน้ี - 652,170 - 652,170 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
   ตราสารหน้ี - 650,082 - 650,082 

21. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 
2560 เป็นจ านวนเงิน 82.9 ล้านบาท ทั้ งน้ี คณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2560 ไปแลว้เป็นจ านวนเงิน 62.5 ลา้นบาท คงเหลือส าหรับเงินปันผลท่ีจะจ่าย
อีกจ านวนเงิน 20.4 ล้านบาท คิดเป็นจ านวน 0.03 บาทต่อหุ้น บริษทัฯจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในเดือน
เมษายน 2561  

22. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 11 พฤษภาคม 
2561  


