




บริษทั ฮิวแมนก้ิา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มถุินายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 4 95,672                88,142                51,663                62,096                
เงินลงทนุชัว่คราว 5 415,967              650,082              415,967              650,082              
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 6 136,686              138,478              104,744              105,987              
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                          -                          -                          12,086                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7 19,579                12,694                18,543                10,789                

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 667,904              889,396              590,917              841,040              

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 5,121                  5,110                  5,121                  5,110                  
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 8 -                          -                          122,865              122,865              
เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 9 224,827              -                          224,827              -                          
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                          -                          32,000                -                          
ส่วนปรับปรุงส านกังานและอุปกรณ์ 10 60,644                31,952                54,969                25,838                
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 11 140,126              151,558              93,609                101,329              
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ระหว่างพฒันา 12 32,811                21,458                32,870                21,458                
ค่าความนิยม 35,156                35,156                -                          -                          
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าซ้ือกิจการ 13 24,600                -                          -                          -                          
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,846                  5,549                  4,381                  5,421                  
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่าย 4,803                  9,402                  3,857                  8,455                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6,030                  6,529                  4,783                  5,240                  

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 538,964              266,714              579,282              295,716              

รวมสินทรัพย์ 1,206,868           1,156,110           1,170,199           1,136,756           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ฮิวแมนก้ิา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มถุินายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560
(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนีสิ้นหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร -                          857                     -                          857                     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14 36,362                45,053                32,225                41,800                
เงินทดรองจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3 -                          41                       -                          -                          
ส่วนของเจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 5,946                  4,946                  5,755                  4,561                  
รายไดค้่าบริการรับล่วงหนา้ 33,282                21,070                33,282                21,070                
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,799                  2,138                  -                          -                          
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,104                  8,412                  6,724                  6,364                  

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 87,493                82,517                77,986                74,652                

หนีสิ้นไม่หมุนเวียน

เจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิ
   จากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 6,768                  4,876                  6,674                  4,714                  
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 15 16,193                14,987                13,871                14,345                
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 8,604                  9,286                  -                          -                          

รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวียน 31,565                29,149                20,545                19,059                

รวมหนีสิ้น 119,058              111,666              98,531                93,711                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั ฮิวแมนก้ิา จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 30 มถุินายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 30 มิถุนายน 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 97,066                51,614                68,048                37,167                
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (2,404)                 (318)                    (2,193)                 65                       
ส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 1,087,809           1,044,443           1,071,668           1,043,045           
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1                         1                         -                          -                          

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,087,810           1,044,444           1,071,668           1,043,045           

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,206,868           1,156,110           1,170,199           1,136,756           
-                      -                          -                          -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 120,784            112,692            88,140              79,781              

รายไดอ่ื้น 2,730                2,480                13,389              13,998              

รวมรายได้ 123,514            115,172            101,529            93,779              

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 70,036              75,798              54,181              57,317              

ค่าใชจ่้ายในการขาย 705                    1,032                699                    1,025                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 12,093              17,405              9,565                13,925              

รวมค่าใช้จ่าย 82,834              94,235              64,445              72,267              

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 40,680              20,937              37,084              21,512              

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (148)                  (207)                  (140)                  (181)                  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 40,532              20,730              36,944              21,331              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (4,109)               (2,848)               (2,559)               (1,388)               

ก าไรส าหรับงวด 36,423              17,882              34,385              19,943              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 516                    50                      -                        -                        

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (3,929)               -                        (3,929)               -                        

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (3,413)               50                      (3,929)               -                        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด (3,413)               50                      (3,929)               -                        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 33,010              17,932              30,456              19,943              

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 36,423              17,698              34,385              19,943              

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                        184                    

36,423              17,882              

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 33,010              17,733              30,456              19,943              

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                        199                    

33,010              17,932              

ก าไรต่อหุ้น 17

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.05                   0.08                   0.05                   0.09                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ก าไรขาดทุน:

รายได้

รายไดจ้ากการขายและบริการ 250,054            230,042            181,183            158,140            

รายไดอ่ื้น 4,286                4,071                17,844              16,830              

รวมรายได้ 254,340            234,113            199,027            174,970            

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและบริการ 144,414            151,367            112,817            111,662            

ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,181                2,007                2,170                1,996                

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 33,770              38,939              27,225              30,951              

รวมค่าใช้จ่าย 180,365            192,313            142,212            144,609            

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 73,975              41,800              56,815              30,361              

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (292)                  (401)                  (275)                  (350)                  

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 73,683              41,399              56,540              30,011              

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (7,831)               (4,334)               (5,259)               (1,185)               

ก าไรส าหรับงวด 65,852              37,065              51,281              28,826              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท ยกเวน้ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานแสดงเป็นบาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุ 2561 2560 2561 2560

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่:

รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงิน

   ท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 172                    13                      -                        -                        

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน

   ในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้ (2,258)               -                        (2,258)               -                        

รายการท่ีจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั (2,086)               13                      (2,258)               -                        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ส าหรับงวด (2,086)               13                      (2,258)               -                        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด 63,766              37,078              49,023              28,826              

การแบ่งปันก าไร

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 65,852              35,542              51,281              28,826              

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                        1,523                

65,852              37,065              

การแบ่งปันก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 63,766              35,551              49,023              28,826              

ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                        1,527                

63,766              37,078              

ก าไรต่อหุ้น 17

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน

   ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.10                   0.16                   0.08                   0.13                   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ฮิวแมนิก้า จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)  

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน

ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทุน

จากการวดั รวม รวม

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกินมูลค่า ส่วนทุนจากการจ่าย จดัสรรแลว้ - มูลค่าเงินลงทุนใน องคป์ระกอบอ่ืน ส่วนของ

ท่ีออกและช าระแลว้ หุ้นสามญั โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ์ ส ารองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร หลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย ของส่วนของผูถื้อหุ้น ผูถื้อหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 110,000                      36,951                        5,145                          -                                  160,244                      -                                  -                                  312,340                      

ก าไรขาดทุนส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  28,826                        -                                  -                                  28,826                        

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  28,826                        -                                  -                                  28,826                        

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) -                                  -                                  -                                  -                                  (90,000)                       -                                  -                                  (90,000)                       

โอนก าไรสะสมส่วนท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร

เป็นส ารองตามกฎหมาย -                                  -                                  -                                  4,500                          (4,500)                         -                                  -                                  -                                  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560  110,000                      36,951                        5,145                          4,500                          94,570                        -                                  -                                  251,166                      

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 340,000                      649,124                      5,145                          11,544                        37,167                        65                               65                               1,043,045                   

ก าไรขาดทุนส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  51,281                        -                                  -                                  51,281                        

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  -                                  (2,258)                         (2,258)                         (2,258)                         

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                                  -                                  -                                  -                                  51,281                        (2,258)                         (2,258)                         49,023                        

เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 19) -                                  -                                  -                                  -                                  (20,400)                       -                                  -                                  (20,400)                       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 340,000                      649,124                      5,145                          11,544                        68,048                        (2,193)                         (2,193)                         1,071,668                   

-                                  

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ก าไรสะสม

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษี 73,683              41,399              56,540              30,011              

รายการปรับกระทบยอดก าไรก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)

   จากกิจกรรมด าเนินงาน

   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 22,516              19,576              17,705              14,522              

   ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (โอนกลบั) (4,599)               5,526                (4,599)               5,526                

   ตดัจ  าหน่ายอุปกรณ์ 147                    -                        -                        -                        

   ก  าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ (1,174)               (1,378)               (6)                      (817)                  

   ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 1,155                1,180                887                    1,036                

   ก  าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราว (1,229)               -                        (1,229)               -                        

   ขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (330)                  193                    (17)                    428                    

   เงินปันผลรับ (383)                  -                        (7,383)               (8,136)               

   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 292                    401                    275                    350                    

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์

   และหน้ีสินด าเนินงาน 90,078              66,897              62,173              42,920              

สินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8,040                (15,124)             6,056                (4,268)               

   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (3,739)               (5,310)               (4,596)               (5,516)               

   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 499                    (821)                  457                    (1,070)               

หน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน (9,141)               (1,339)               (11,484)             (6,635)               

   รายไดค้่าบริการรับล่วงหนา้ 12,212              4,620                12,212              4,381                

   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 692                    2,219                360                    815                    

เงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 98,641              51,142              65,178              30,627              

   จ่ายดอกเบ้ีย (292)                  (401)                  (275)                  (350)                  

   จ่ายภาษีเงินได้ (7,266)               (4,345)               (4,348)               (2,573)               

   รับคืนภาษีเงินได้ 2,133                -                        2,133                -                        

เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมด าเนินงาน 93,216              46,396              62,688              27,704              

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)

บริษทั ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2561

(หน่วย: พนับาท)

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนัเพ่ิมข้ึน (11)                    (12)                    (11)                    (12)                    

เงินสดจ่ายซ้ือเงินลงทุนชัว่คราวและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน (637,550)           -                        (637,550)           -                        

เงินสดรับจากการจ าหน่ายเงินลงทุนชัว่คราวและเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 645,545            -                        645,545            -                        

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือส่วนปรับปรุงส านกังานและอุปกรณ์ (34,486)             (14,547)             (33,612)             (8,890)               

เงินสดจ่ายในการพฒันา/ซ้ือซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (11,304)             (10,511)             (11,361)             (5,578)               

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ 102                    2,035                102                    935                    

รับช าระเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                        -                        12,086              -                        

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                        -                        (32,000)             -                        

เงินปันผลรับ 383                    5,136                7,383                8,136                

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย -                        -                        -                        (3,453)               

เงินสดจ่ายค่าซ้ือกิจการ (24,600)             -                        -                        -                        

เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (61,921)             (17,899)             (49,418)             (8,862)               

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร (857)                  -                        (857)                  -                        

เงินทดรองจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (41)                    3,175                -                        -                        

ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาว -                        (63)                    -                        (63)                    

เงินสดจ่ายเจา้หน้ีเช่าซ้ือและหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน (2,708)               (2,454)               (2,446)               (1,894)               

เงินปันผลจ่าย (20,400)             -                        (20,400)             -                        

เงนิสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงนิ (24,006)             658                    (23,703)             (1,957)               

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิม่ขึน้ 241                    13                      -                        -                        

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 7,530                29,168              (10,433)             16,885              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 88,142              46,266              62,096              29,763              

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 95,672              75,434              51,663              46,648              

-                        -                        

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เติม

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด

   ซ้ืออุปกรณ์ภายใตส้ญัญาเช่าซ้ือ 5,600                -                        5,600                -                        

   ขายอุปกรณ์ยงัไม่ไดรั้บช าระ 1,168                -                        -                        -                        

   เงินปันผลคา้งรับ 11                      -                        11                      -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

1 

บริษัท ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 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) 

2 

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 และการตีความมาตรฐานบัญชีท่ีเก่ียวขอ้ง 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 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย       
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดค้่าบริการ - - 1,161 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 3,660 3,500 ราคาตามสญัญา 
เงินปันผลรับ - - 7,000 3,000 อตัราท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ - - 59 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่ารับ - - 808 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดอ่ื้น - - 78 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการจ่าย - - 1,046 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าพฒันาซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ - - 596 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
      
รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
รายไดค้่าบริการ 121 147 121 147 ราคาตลาด 
      
รายการธุรกจิกบักรรมการบริษัทฯ      
ขายสินทรัพยถ์าวร - 680 - - ราคาตลาด 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  
รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย       
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดค้่าบริการ - - 2,285 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 6,720 5,300 ราคาตามสญัญา 
เงินปันผลรับ - - 7,000 3,000 อตัราท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียรับ - - 112 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าเช่ารับ - - 1,032 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  
รายไดอ่ื้น - - 271 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการจ่าย - - 2,225 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
ค่าพฒันาซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ - - 1,252 - ราคาท่ีตกลงร่วมกนั 
      
รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั      
รายไดค้่าบริการ 409 723 409 723 ราคาตลาด 
      
รายการธุรกจิกบักรรมการบริษัทฯ      
ขายสินทรัพยถ์าวร - 1,615 - 935 ราคาตลาด 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

ลูกหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 6)     
บริษทัยอ่ย - - 8,782 10,043 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 8,782 10,043 

     
รายได้ค่าบริการค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 6)     
บริษทัยอ่ย - - 136 882 
รวมรายไดค้่าบริการคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 136 882 
     
ดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 6)     
บริษทัยอ่ย - - 24 6 
รวมดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 24 6 
     
เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3.1)     
บริษทัยอ่ย - - - 12,086 
รวมเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 12,086 

     
เงนิให้กู้ยมืแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3.2)     
บริษทัยอ่ย - - 32,000 - 
รวมเงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 32,000 - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 

เจ้าหนีอ้ืน่ - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 14)     
บริษทัยอ่ย - - 3,532 5,511 
รวมเจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - 3,532 5,511 
     
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 14)     
บริษทัยอ่ย - - - 70 
รวมค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - - - 70 
     
เงนิทดรองจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (กรรมการ) - 41 - - 
รวมเงินทดรองจ่ายจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  - 41 - - 

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 ต่อมาเม่ือวนัท่ี                             
5 มิถุนายน 2561 บริษทัฯไดรั้บช าระคืนเงินใหกู้ย้มืน้ีแลว้ทั้งจ  านวน 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มื ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

1 มกราคม 2561 
เพ่ิมข้ึน 

ระหวา่งงวด 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

30 มิถุนายน 2561 

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

รวม  12,086 - (12,086) - 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6 

3.2 เม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 บริษทัฯได้ลงนามในสัญญาให้กูย้ืมเงินแก่บริษทั ฮิวแมนิกา้ เอฟเอเอส จ ากดั 
(เดิมช่ือ “บริษทั ส านกังานท่ีปรึกษาทางธุรกิจและการบญัชี จ  ากดั”) (บริษทัยอ่ย) จ  านวน 32 ลา้นบาท เงินให้
กู้ยืมน้ี มีอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1.8 ต่อปี ไม่ มีหลักทรัพย์ค  ้ าประกัน และมีเง่ือนไขการช าระคืนเม่ือ                  
ทวงถาม อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไม่คาดว่าจะมีการเรียกช าระคืนเงินให้กู้ยืมดังกล่าวภายใน 1 ปี บริษทัฯ                         
จึงจดัประเภทเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวเป็นสินทรัพทไ์ม่หมุนเวยีนในงบการเงิน 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินใหกู้ย้มื 
ลกัษณะ

ความสัมพนัธ์ 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

1 มกราคม 2561 
เพ่ิมข้ึน 

ระหวา่งงวด 
ลดลง 

ระหวา่งงวด 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัที่ 

30 มิถุนายน 2561 

บริษทั ฮิวแมนิกา้ เอฟเอเอส จ ากดั 
(เดิมช่ือ “บริษทั ส านกังาน                 
ท่ีปรึกษาทางธุรกิจและการบญัชี 
จ  ากดั”) บริษทัยอ่ย - 32,000 - 32,000 

รวม  - 32,000 - 32,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมี
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 5.8 6.2 4.6 4.7 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 0.6 0.7 0.6 0.6 
รวม 6.4 6.9 5.2 5.3 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 12.2 13.4 9.3 9.6 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1.2 1.3 1.2 1.2 
รวม 13.4 14.7 10.5 10.8 
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4. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินสด 591 626 541 576 
เงินฝากธนาคาร 150,312 140,043 78,090 85,998 
หกั: เงินฝากในนามบริษทัฯและ 

บริษทัยอ่ยเพื่อลูกคา้ (55,231) (52,527) (26,968) (24,478) 
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 95,672 88,142 51,663 62,096 

5. เงินลงทุนช่ัวคราว 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - ราคาทุน 418,151 650,000 
บวก: ส่วนเกิน (ต ่ากวา่) ทุนจากการเปล่ียนแปลง          

มูลค่าเงินลงทุน (2,184) 82 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - มูลค่ายติุธรรม 415,967 650,082 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 มิถุนายน  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงก าหนดช าระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 47,919 50,948 33,520 37,496 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  23,072 36,407 14,793 29,506 
 3 - 6 เดือน 4,544 8,300 4,122 7,864 
 6 - 12 เดือน 8,051 3,871 7,946 3,053 
 มากกวา่ 12 เดือน 2,611 3,625 2,576 3,592 
รวม 86,197 103,151 62,957 81,511 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (983) (5,582) (983) (5,582) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 85,214 97,569 61,974 75,929 

     
ลูกหน้ีอ่ืน     
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 8,782 10,043 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 9,019 7,826 185 192 
รายไดค้่าบริการคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 136 882 
รายไดค้่าบริการคา้งรับ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 42,453 33,083 33,643 18,935 
ดอกเบ้ียคา้งรับ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 24 6 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 51,472 40,909 42,770 30,058 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 136,686 138,478 104,744 105,987 

 ลูกหน้ีอ่ืนรวมลูกหน้ีภายใต ้Separation agreement ตามท่ีได้กล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวม                        
ระหวา่งกาลขอ้ 20.1 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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7. สินทรัพย์หมุนเวยีนอืน่ 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าบริการ 8,228 2,257 8,228 2,257 
เงินมดัจ า 1,200 3,525 1,200 2,590 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายรอขอคืน 5,003 1,972 5,003 1,972 
อ่ืน ๆ 5,148 4,940 4,112 3,970 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 19,579 12,694 18,543 10,789 

8. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
บริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

 30 มิถุนายน  
2561 

31 ธนัวาคม  
2560 

30 มิถุนายน  
2561 

31 ธนัวาคม  
2560 

30 มิถุนายน  
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 ฮิวแมนิกา้ เอฟเอเอส จ ากดั                                   
(เดิมช่ือ “บริษทั ส านกังานท่ีปรึกษา                                      
ทางธุรกิจและการบญัชี จ ากดั”) 

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

Humanica Asia Pte. Ltd. 0.2 ลา้นเหรียญ
สิงคโปร์ 

0.2 ลา้นเหรียญ
สิงคโปร์ 

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 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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9. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 
 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 
  (ตรวจสอบแลว้) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - ราคาทุน 225,383 - 
หกั: ส่วนต ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน (556) - 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - มูลค่ายติุธรรม 224,827 - 

เงินลงทุนอ่ืน - ราคาทุน 7,173 7,173 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุน (7,173) (7,173) 
เงินลงทุนอ่ืน - สุทธิ - - 
รวมเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 224,827 - 

10. ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชี ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                                   
30 มิถุนายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 31,952 25,838 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 40,086 39,212 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มลูค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (96) (96) 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มลูค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีตดัจ าหน่าย (147) - 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (11,115) (9,985) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (36) - 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2561 60,644 54,969 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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11. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

รายการเปล่ียนแปลงของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 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 (8,001) (677) (2,723) (11,401) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (33) - - (33) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัที ่30 มถุินายน 2561 97,983 17,138 25,005 140,126 

 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 101,329 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (7,720) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2561 93,609 

12. ซอฟต์แวร์คอมพวิเตอร์ระหว่างพฒันา 

รายการเปล่ียนแปลงของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนาส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                                    
30 มิถุนายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 21,458 21,458 
ตน้ทุนค่าพฒันาซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 11,353 11,412 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 32,811 32,870 

13. เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซ้ือกจิการ 

เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ฮิวแมนิก้า                           
เอฟเอเอส จ ากดั (เดิมช่ือ “บริษทั ส านกังานท่ีปรึกษาทางธุรกิจและการบญัชี จ  ากดั”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ
บริษัทฯ เข้าซ้ือกิจการทั้ งหมดของบริษัท บริการบัญชีและภาษีซิกม่า จ  ากัด ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบธุรกิจ
ให้บริการดา้นบญัชีและภาษี บริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ลงนามในสัญญาซ้ือขายกิจการเม่ือวนัท่ี 15 มิถุนายน 2561 
และได้จ่ายช าระค่าซ้ือกิจการเป็นจ านวนเงิน 24.6 ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 โดยบริษทัย่อย
ไดรั้บโอนกิจการดงักล่าวทั้งหมดในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2561 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14.  เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 มิถุนายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 3,381 8,273 3,381 8,273 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 4,391 4,710 4,094 3,294 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3,532 5,511 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 28,590 32,070 21,218 24,652 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - 70 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 36,362 45,053 32,225 41,800 

15. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 มิถุนายน 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2561 14,987 14,345 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 1,058 816 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 148 122 
โอนยา้ยพนกังาน - (1,412) 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2561 16,193 13,871 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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16. ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย                     
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (3,658) (3,478) (1,739) (1,661) 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (451) 630 (820) 273 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน                                           
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (4,109) (2,848) (2,559) (1,388) 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล (5,327) (6,366) (1,739) (2,508) 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของปีก่อน (1,917) - (1,917) - 
ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชัว่คราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (587) 2,032 (1,603) 1,323 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน                                          
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (7,831) (4,334) (5,259) (1,185) 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวข้องกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด                    
สามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุน                                                 

จากการวดัมลูค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 982 - 982 - 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบัขาดทุน                                                 

จากการวดัมลูค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 564 - 564 - 

17. ก าไรต่อหุ้น 

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

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 36,423 17,698 34,385 19,943 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 680,000 220,000 680,000 220,000 
ก าไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.05 0.08 0.05 0.09 
  
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 65,852 35,542 51,281 28,826 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (พนัหุน้) 680,000 220,000 680,000 220,000 
ก าไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.10 0.16 0.08 0.13 
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18. ส่วนงานด าเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของบริการ ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของ
ส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ส่วนงานธุรกิจ             

ระบบงานบริหาร          
ทรัพยากรบุคคล 

ส่วนงานธุรกิจ             
ระบบงานบริหารทรัพยากร 

ส าหรับองคก์ร 
ส่วนงานธุรกิจ 

บริการดา้นบญัชีและการเงิน 

 
 

ตดัรายการระหวา่งกนั 

 
 

งบการเงินรวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
รายไดจ้ากการขายและบริการใหก้บัลูกคา้ภายนอก 95,226 84,083 21,071 22,222 4,487 6,387 - - 120,784 112,692 
รวมรายได ้ 95,226 84,083 21,071 22,222 4,487 6,387 - - 120,784 112,692 

           
ก าไรของส่วนงาน 34,149 15,172 3,776 3,458 1,735 1,537 - - 39,660 20,167 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           
รายไดอ่ื้น         2,730 2,480 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย        (1,710) (1,710) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (148) (207) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         40,532 20,730 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (4,109) (2,848) 

ก าไรส าหรับงวด         36,423 17,882 
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(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 ส่วนงานธุรกิจ             

ระบบงานบริหาร          
ทรัพยากรบุคคล 

ส่วนงานธุรกิจ             
ระบบงานบริหารทรัพยากร 

ส าหรับองคก์ร 
ส่วนงานธุรกิจ 

บริการดา้นบญัชีและการเงิน 

 
 

ตดัรายการระหวา่งกนั 

 
 

งบการเงินรวม 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
           
รายไดจ้ากการขายและบริการใหก้บัลูกคา้ภายนอก 200,965 174,688 41,115 41,322 7,974 14,032 - - 250,054 230,042 
รวมรายได ้ 200,965 174,688 41,115 41,322 7,974 14,032 - - 250,054 230,042 

           
ก าไรของส่วนงาน 64,807 32,157 5,734 4,835 2,548 4,137 - - 73,089 41,129 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ท่ีไม่ไดปั้นส่วน:           
รายไดอ่ื้น         4,286 4,071 
ตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากการซ้ือบริษทัยอ่ย        (3,400) (3,400) 

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน         (292) (401) 
ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         73,683 41,399 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้         (7,831) (4,334) 
ก าไรส าหรับงวด         65,852 37,065 
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19. เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น 
  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น                   
เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2560 90.0 8.18 

รวม  90.0 8.18 

    
เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น                             

เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 20.4 0.03 

รวม  20.4 0.03 

20. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

20.1 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  

20.2 ภาระผูกพนัเกีย่วกบัสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคารส านกังาน และ
สัญญาบริการอ่ืน อายุของสัญญาเช่าพื้นท่ีในอาคารส านกังานมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 30 ปี อยา่งไรก็ตาม 
ส าหรับสัญญาเช่าพื้นท่ีในอาคารส านกังาน บริษทัฯสามารถขอยกเลิกสัญญาเช่าไดห้ลงัจากครบ 10 ปี 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญาเช่าด าเนินงานและ
สัญญาบริการท่ียกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ณ วนัท่ี                

30 มิถุนายน 2561 
ณ วนัท่ี                    

31 ธนัวาคม 2560 
ณ วนัท่ี                

30 มิถุนายน 2561 
ณ วนัท่ี                    

31 ธนัวาคม 2560 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้) 
จ่ายช าระภายใน     

ภายใน 1 ปี 21 22 16 17 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 92 93 89 87 
มากกวา่ 5 ปี 75 85 75 85 

20.3 การค า้ประกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 บริษทัฯมีหนังสือค ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัฯเหลืออยู่เป็น
จ านวน 4.7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 4.7 ลา้นบาท) เพื่อค ้าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญาแก่ผูว้า่จา้ง 

21. ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 
 งบการเงินรวม  

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน   อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย    

 
ณ วนัท่ี                       

30 มิถุนายน 2561 
ณ วนัท่ี                  

31 ธนัวาคม  2560 
ณ วนัท่ี                       

30 มิถุนายน 2561 
ณ วนัท่ี                  

31 ธนัวาคม  2560 
ณ วนัท่ี                       

30 มิถุนายน 2561 
ณ วนัท่ี                  

31 ธนัวาคม  2560 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  
เหรียญสหรัฐฯ 0.1 0.2 - - 33.1672 32.6809 
เยน 2.1 3.7 - - 0.2999 0.2898 
ริงกิต 0.2 0.2 - - 8.2104 8.0584 
       
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน      อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย     

 
ณ วนัท่ี                       

30 มิถุนายน 2561 
ณ วนัท่ี                  

31 ธนัวาคม  2560 
ณ วนัท่ี                       

30 มิถุนายน 2561 
ณ วนัท่ี                  

31 ธนัวาคม  2560 
ณ วนัท่ี                       

30 มิถุนายน 2561 
ณ วนัท่ี                  

31 ธนัวาคม  2560 
 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
  (ตรวจสอบแลว้)  (ตรวจสอบแลว้)  
เหรียญสหรัฐฯ - 0.2 - - 33.1672 32.6809 
เหรียญสิงคโปร์ 0.3 0.9 0.1 0.2 24.2848 24.4503 
เยน 2.1 3.7 - - 0.2999 0.2898 
ริงกิต 0.2 0.2 - - 8.2104 8.0584 
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22. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่า
ดว้ยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี   

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
   หน่วยลงทุนในกองทุนตราสารหน้ี - 571,330 - 571,330 
   หน่วยลงทุนในกองทุนรวมผสม - 12,534 - 12,534 
   ตราสารทุน 56,930 - - 56,930 

 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
   หน่วยลงทุนในกองทุนตราสารหน้ี - 650,082 - 650,082 

23. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแก่                                            
ผูถื้อหุ้นจากก าไรสุทธิส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็น
จ านวนเงินประมาณ 27.2 ล้านบาท โดยจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษัทฯในวนัท่ี                                            
13 กนัยายน 2561 

24. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 
2561  


