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สารจากประธานกรรมการ
เรียน ท่านผูถ้ อื หุน้ ทุกท่าน
ข้าพเจ้ายินดีทจ่ี ะแบ่งปนั ความคิดของข้าพเจ้าผ่านรายงานประจาปีน้ีและสรุปผลการดาเนินงานของ Humanica รวมถึงข่าวการ
เข้าซื้อกิจการทีร่ อดาเนินการในกลุ่มบริษทั ("DataOn")
พวกเรารูส้ กึ ขอบคุณสาหรับการสนับสนุ นของผูถ้ อื หุน้ สาหรับการเข้าซื้อกิจการของ DataOn เราเชื่อว่านี่เป็นก้าวเดินทางครัง้
สาคัญในการสร้างการเป็นหนึ่งในบริษทั เทคโนโลยีดา้ นทรัพยากรบุคคลทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และครอบคลุมทุก
อย่างแบบครบวงจรตัง้ แต่ HR solutions, Multi-country payroll outsourcing (“MCPO”), Enterprise Resource Planning
(“ERP”) และ Financial solutions และ E-commerce การควบรวมกิจการจะปรับกลยุทธ์การแข่งขันในส่วน HR และ MCPO

การรักษาคุณค่าและหลักการเมื่อบริษทั เจริญก้าวหน้ าขึ้น
บริษทั ยังคงมุ่งมั ่นทีจ่ ะรักษามาตรฐานการกากับดูแลกิจการทีด่ โี ดยให้คามั ่นว่าจะให้ขอ้ มูลทีถ่ ูกต้องและทันเวลาผ่านกิจกรรม
ลงทุนสัมพันธ์ต่างๆทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทัง้ หมด
นอกจากนี้เรายังส่งเสริมความยังยื
่ นและสภาพแวดล้อมทีด่ ใี น
สถานทีท่ างาน เช่นการใช้พลังงานทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม คาร์บอนฟุตพริน๊ ท์ และการจัดการของเสียทีด่ ขี น้ึ

ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
กลุ่มบริษทั ยังคงเผชิญกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีท่ า้ ทายในปี งบประมาณ 2021 และการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้
ก่อให้เกิดการหยุดชะงักของสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยซึง่ ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของพวกเราจานวนมาก อย่างไรก็ตามแม้จะ
มีความผันผวนของเศรษฐกิจไทยในปี 2564 แต่เราก็หนั มาเรียนรูแ้ ละปรับกลยุทธ์เพื่อให้เกิดการเติบโต
ในนามของคณะกรรมการบริษทั บริษทั มีความยินดีทจ่ี ะจ่ายเงินปนั ผลงวดสุดท้ายจานวนหุน้ ละ 0.10 บาท พร้อมด้วยเงินปนั ผล
ระหว่างกาล 0.06 บาทต่อหุน้ รวมเงินปนั ผลเป็นจานวน 0.16 บาทต่อหุน้ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.3 จากปีก่อน (2563: 0.14 บาทต่อหุน้ )
มีอตั ราส่วนการจ่ายเงินปนั ผลอยู่ทร่ี อ้ ยละ 59 ของกาไรสุทธิปี 2564

การเปลี่ยนแปลงของคณะกรรมการบริษทั ในระหว่างปี
นายอนุ พนั ธ์ กิจนิจชีวะ หนึ่งในกรรมการบริษทั ได้ขอลาออกจากตาแหน่งเพื่อไปปฏิบตั ภิ ารกิจในส่วนอื่น โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 23
พฤศจิกายน 2564 เป็ นต้นไป คณะกรรมการบริษทั ขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจต่อนายอนุพนั ธ์ กิจนิจชีวะ ทีไ่ ด้ให้การ
สนับสนุนบริษทั เป็ นอย่างดีในฐานะกรรมการอิสระและสมาชิกในคณะกรรมการบริษทั ในระหว่างดารงตาแหน่ง

คานิ ยม
ในนามของคณะกรรมการบริษทั บริษทั ขอขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า กลุ่มคู่คา้ ทางธุรกิจ บริษทั ในเครือ และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกท่านที่
ให้การสนับสนุนและไว้วางใจ
บริษทั ยังมุ่งมั ่นทีจ่ ะดาเนินธุรกิจเพื่อความก้าวหน้าอย่างยังยื
่ นด้วยการสนับสนุนจากทุกท่านใน
อนาคต
สุดท้ายนี้ขา้ พเจ้าขอแสดงความขอบคุณพนักงานและทีมผูบ้ ริหารทุกท่านในความมึง่ มั ่นและให้การสนับสนุนบริษทั
เชื่อมั ่นว่าความมุ่งมั ่นของพวกเราจะสามารถทาให้เราผ่านเรื่องนี้ไปได้ดว้ ยกัน

ข้าพเจ้า
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ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

นายอโณทัย อดุลพันธุ์
ประธานกรรมการ

2

สารจากประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
เมื่อต้องเผชิญกับความท้าทายทีไ่ ม่เคยเจอมาก่อน บริษทั ทีแ่ ข็งแกร่งจะหาวิธที า้ ทายสถานการณ์ทเ่ี ป็นอยู่และมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
พวกเขาไม่เคยหยุดทีจ่ ะเรียนรู้ แทนทีจ่ ะเผชิญกับความเป็นจริงทีโ่ หดร้าย พวกเขาเคลื่อนทีอ่ ยู่ตลอดเวลาทัง้ ยังคาดการณ์ถงึ
ความท้าทายหรือโอกาสต่อไป โดยยังคงความอ่อนน้อมถ่อมตนแม้ในขณะทีบ่ ริษทั จะขยายใหญ่ขน้ึ
ทีฮ่ วิ แมนิก้าเราใช้หลักการเหล่านี้เพื่อวางตาแหน่งในเชิงกลยุทธ์เพื่อการเติบโตอย่างยังยื
่ นในระยะยาว กลยุทธ์สาคัญประการ
หนึ่งคือการได้มาซึง่ DataOn เพื่อร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีและวิธแี ก้ไขปญั หาทีย่ กระดับประสบการณ์ของลูกค้าและจัดการกับ
ความท้าทายของ "อนาคตของการทางาน" เรารูส้ กึ ขอบคุณทีผ่ ถู้ อื หุน้ เห็นข้อดีของการเข้าซื้อกิจการของเรา และมอบอานาจให้
เราดาเนินการซื้อกิจการในการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ทีผ่ ่านมา
ในสถานการณ์หลังการระบาดของโควิด-19 เรายังคงคาดการณ์ถงึ การเปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆ ของธุรกิจ ซึง่ รวมถึงความ
ต้องการของลูกค้าสาหรับขอบเขตทีก่ ว้างขึน้ ของบริการแบบบูรณาการ และการทางานร่วมกันในพืน้ ทีท่ างาน ทีฮ่ วิ แมนิกา้ เรา
ยังคงจินตนาการถึงระบบนิเวศทางธุรกิจของผูใ้ ห้บริการภายใต้การให้บริการบริหารทรัพยากรบุคคลของเรา ดังนัน้ ใน
ปีงบประมาณ 2565 เราจึงได้ลงทุนในฟาร์มแคร์ (Pharmcare) ซึง่ เป็ นบริษทั สตาร์ทอัพทีใ่ ห้บริการเวชภัณฑ์ดจิ ทิ ลั ด้วยบริการ
จัดส่งถึงหน้าบ้านของผูใ้ ช้บริการ (door-to-door delivery) ซึง่ เชื่อมโยงกับการให้คาปรึกษาจากแพทย์ทางไกล (Tele-doctor)
นอกจากนี้เรายังได้ลงทุนในเอ็นฟอร์ซ ซีเคียว (nForce Secure) ผูใ้ ห้บริการบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัยและแรบบิท
แคช (Rabbit Cash) ซึง่ เป็ นความร่วมมือกับกลุ่มบีทเี อสเพื่อให้บริการสินเชื่อทีร่ วดเร็ว
ภาพรวมทัง้ ปี
ข้าพเจ้ามีความยินดีทจ่ี ะรายงานเรื่องสาคัญสาหรับปี 2564 ดังนี้
• รายได้เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 4.1 เป็ นจานวน 770.49 ล้านบาท (2563: 740.34 ล้านบาท)
• กาไรสุทธิหลังหักภาษีเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.3 เป็นจานวน 165.33 ล้านบาท (2563: 164.86 ล้านบาท)
• อัตรากาไรสุทธิหลังหักภาษีลดลงเล็กน้อยเป็ นร้อยละ 21.5 (2563: ร้อยละ 22.3)
• สินทรัพย์สุทธิเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.5 เป็นจานวน 1,437.63 ล้านบาท (2563: 1,266.86 ล้านบาท)
• กาไรต่อหุน้ เพิม่ ขึน้ เป็น 0.25 บาทต่อหุน้ (2563: 0.24 บาทต่อหุน้ )
ในช่วงไม่กป่ี ีทผ่ี ่านมาการแข่งขันในตลาดค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 บริษทั ต้องเผชิญกับต้นทุนในการ
จัดการธุรกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ ในด้านต้นทุนพนักงานและต้นทุนเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม บริษทั ยังคงมีกาไรสุทธิเติบโตเล็กน้อยเป็ น
165.33 ล้านบาท ซึง่ เป็นความร่วมมือของผูบ้ ริหารและพนักงานในการช่วยให้เราก้าวข้ามกระแสของการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ชะลอตัว โดยเน้นที่ 3 ด้านหลัก ได้แก่ การมุ่งเน้นลูกค้า การมุ่งเน้นทีป่ ระสิทธิภาพ และผลกาไร
แม้ว่าเศรษฐกิจทีผ่ นั ผวนในปี 2564 จะทาให้ลูกค้าจานวนมากของเราลดจานวนพนักงานลง และด้วยเหตุน้จี งึ ส่งผลกระทบต่อ
รายได้ทเ่ี กิดขึน้ ประจา แต่เรายังมองเห็นโอกาสทางธุรกิจในตลาดระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการจัดการทรัพยากร
ภายในองค์กร ในขณะทีป่ ระเทศไทยกาลังเข้าสู่เศรษฐกิจดิจทิ ลั ถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมใิ จของบริษทั ในการจัดการโครงการ
ให้ได้รบั ชัยชนะในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
รายได้รวมของกลุ่มบริษทั เพิม่ ขึน้ 30.15 ล้านจาก 740.34 ล้านบาทในปี 2563 เป็ น 770.49 ล้านบาทในปี 2564 รายได้ทเ่ี พิม่ ขึน้
เล็กน้อยส่วนใหญ่มาจากรายได้ทเ่ี กิดขึน้ ประจาทีล่ ดลงจากธุรกิจบริหารทรัพยากรบุคคล เนื่องจากลูกค้าของเราได้รบั ผลกระทบ
จากการฟื้นตัวทีช่ า้ ซึง่ ถูกชดเชยบางส่วนด้วยรายได้จากการติดตัง้ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบการจัดการทรัพยากร
ภายในองค์กรทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมถึงรายได้อ่นื ๆ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ได้แก่ กาไรจากการลงทุน
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ต้นทุนขายและบริการโดยรวมเพิม่ ขึน้ 13.30 ล้านบาทหรือร้อยละ 3.5 เป็น 398.26 ล้านบาท (2563: 384.96 ล้านบาท) ซึง่ ส่วน
ใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับบริการคลาวด์ (cloud service) บริษทั มีอตั รากาไรขัน้ ต้นทีร่ อ้ ยละ 48.3 ซึง่ เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากร้อย
ละ 48.0 ในปี 2563 ซึง่ สอดคล้องกับเป้าหมายระยะกลางของเราในการเพิม่ อัตรากาไรขัน้ ต้น
กลุ่มบริษทั มีกาไรสุทธิหลังหักภาษีจานวน 165.33 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2564 เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจานวน 0.47 ล้านบาทเมื่อ
เทียบกับกาไรสุทธิหลังหักภาษี 164.86 ล้านบาท ในปี 2563 ส่งผลให้อตั รากาไรสุทธิลดลงจากอัตราร้อยละ 22.30 ในปี 2563 เป็ น
อัตราร้อยละ 21.50 ในปี 2564 โดยสาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึน้ ของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจาก 160.25 ล้านบาท เป็ น
176.95 ล้านบาท โดยมีการเพิม่ ขึน้ ของต้นทุนพนักงาน พืน้ ทีส่ านักงานและการด้อยค่าของการลงทุนจานวน 8.65 ล้านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีสนิ ทรัพย์สุทธิของกลุ่มบริษทั อยู่ทจ่ี านวน 1,437.63 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนจานวน 1,266.86 ล้าน
บาท โดยคิดเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 13.50

เงิ นปันผล
บริษทั ได้เสนอจ่ายเงินปนั ผลงวดสุดท้ายที่ 0.10 บาทต่อหุน้ พร้อมด้วยเงินปนั ผลระหว่างกาล 0.06 บาทต่อหุน้ รวมเงินปนั ผลเป็น
จานวน 0.16 บาทต่อหุน้ เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.3 จากปีก่อน (2563: 0.14 บาทต่อหุน้ ) มีอตั ราส่วนการจ่ายเงินปนั ผลอยู่ทร่ี อ้ ยละ 59
ของกาไรสุทธิปี 2564

คนของเรา
บริษทั ก่อตัง้ มาโดยให้ความสาคัญทีค่ นเป็นหลัก จากเหตุการณ์การระบาดใหญ่ทวโลกของ
ั่
COVID-19 และเข้าสู่การล็อคดาวน์
บริษทั ให้พนักงานกว่าร้อยละ 99 ทางานจากทีบ่ า้ นเพื่อรักษาพนักงานให้ปลอดภัยในขณะทีย่ งั คงรักษาระดับการให้บริการทัง้
ประสานงาน จัดส่ง และติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในระดับสูง
พวกเรามั ่นใจว่าเรากาลังสร้างบริษทั ให้แข็งแกร่งและยืดหยุ่นมากขึน้ โดยพันธกิจของเราคือการทาความเข้าใจความต้องการของ
ลูกค้าและพัฒนาแนวทางการแก้ปญั หาให้มปี ระสิทธิภาพและค่าบริการทีเ่ ข้าถึงได้ บริษทั ฯขอแสดงความขอบคุณการแสวงหา
ความเป็ นเลิศอย่างไม่หยุดยัง้ ของบุคลากรของเรา เราจะตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้าอย่างต่อเนื่องแม้ในสถานการณ์
ทางเศรษฐกิจและสิง่ แวดล้อมทีเ่ ลวร้าย
ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณต่อคณะกรรมการ ทีมบริหาร เพื่อนพนักงาน ลูกค้า หุน้ ส่วนทางธุรกิจสาหรับการสนับสนุนและ
คาแนะนาตลอดช่วงทีย่ ากลาบากสาหรับปีทผ่ี ่านมา
ด้วยทีมงานทีม่ คี วามสามารถ วิสยั ทัศน์ และความมุ่งมั ่น เราจะสร้างอนาคตทีด่ ไี ปด้วยกัน

นายสุนทร เด่นธรรม
รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
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มุมมองและกลยุทธ์ทางการตลาด
ข้อมูลทัวไป
่
การใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทัวโลกคาดการณ์
่
ว่าจะมีมลู ค่ารวม 4.5 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2565 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 5.1 จาก
ปี 2564 ตามการคาดการณ์ล่าสุดโดย Gartner, Inc. ผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงโดยส่วนใหญ่มองว่าปี 2565 เป็ นปี
แห่งผลตอบแทนในอนาคต เนื่องจากขณะนี้พวกเราอยู่ในฐานะทีจ่ ะก้าวไปไกลกว่านัน้ โครงการระยะสัน้ ทีส่ าคัญในช่วงสองปีท่ี
ผ่านมาและมุ่งเน้นไปทีร่ ะยะยาว ด้วยสงครามแย่งชิงความสามารถและค่าแรงทีเ่ พิม่ ขึน้ ผูบ้ ริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
อาจพึง่ พาทีป่ รึกษาและบริษทั ทีใ่ ห้บริการทีม่ กี ารจัดการมากขึน้ เพื่อดาเนินตามกลยุทธ์ดจิ ทิ ลั ของตนเอง ไม่น่าแปลกใจที่ Gartner
คาดการณ์ว่ากลุ่มซอฟต์แวร์องค์กรและการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีการใช้จ่ายเพิม่ ขึน้ ในปี 2565 และ 2566
ตารางที่ 1: การคาดการณ์การใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทัวโลก
่
หน่วย: ล้านเหรียญสหรัฐ

ระบบศูนย์ขอ้ มูล
ซอฟต์แวร์องค์กร
อุปกรณ์
บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบริการสื่อสาร
ภาพรวมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายจ่ายทัวโลก
่
ปี 2564
216,337
604,946
787,417
1,186,103
1,444,324
4,239,127

รายจ่ายทัวโลก
่
ปี 2565
226,475
671,732
813,699
1,279,737
1,462,712
4,454,354

การเติ บโตทัวโลก
่
ปี 2565 (ร้อยละ)
5.8%
11.5%
2.3%
8.6%
2.1%
5.5%

การเติ บโตในไทย
ปี 2565 (ร้อยละ)
4.6%
14.8%
9.0%
9.8%
3.8%
6.4%

ทีม่ า: Gartner (มกราคม 2565)

ในปี 2565 การใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมของประเทศไทยคาดว่าจะสูงถึง 871 พันล้านบาท คาดว่าจะเติบโต
ร้อยละ 6.4 จากปี 2564 ซึ่งสูงกว่าการเติบโตทัวโลกที
่
่รอ้ ยละ 5.5 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ซอฟต์แวร์สาหรับองค์กรคาดว่าจะเติบโต
สูงสุดร้อยละ 14.8 เป็ นจานวน 61.3 พันล้านบาทในปี 2565 รองลงมาคือบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทีเ่ ติบโตร้อยละ 9.8
เป็นจานวน 85.4 พันล้านและอุปกรณ์ทเ่ี ติบโตร้อยละ 9 เป็นจานวน 220 พันล้าน
มุมมองในแง่บวกต่อแนวโน้มของซอฟต์แวร์สาหรับองค์กร เนื่องจากความคิดริเริม่ ด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ยังคงเป็ นกลยุทธ์ทาง
ธุรกิจทีม่ คี วามสาคัญสูงสุดสาหรับองค์กร เนื่องจากพวกเขายังคงสร้างสรรค์อนาคตของการทางานใหม่ โดยมุ่งเน้นทีก่ ารใช้จ่าย
ในการสร้างโครงสร้า งพื้น ฐาน และรองรับการท างานรูป แบบใหม่ท่มี ีค วามซับ ซ้อ นมากขึ้นเรื่อ ยๆ สาหรับพนักงานที่จ ะถึง
ในปี 2565
สิง่ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปในปี 2563 และ 2564 ไม่ใช่แค่ตวั เทคโนโลยีเอง แต่ยงั รวมถึงความเต็มใจและความกระตือรือร้นของผูค้ นทีจ่ ะ
ปรับใช้และใช้เทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ โดยโควิด-19 เป็นแรงผลักดันสาคัญทีพ่ ลิกโฉมความสัมพันธ์ระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง
ในการเตรียมพร้อมสาหรับการทางานหลังโควิด 19 ผูบ้ ริหารเทคโนโลยีส ารสนเทศระดับสูงจาเป็ นต้องกาหนดค่าวิธีการท างาน
ใหม่ โ ดยยอมรับ ความสามารถในการประกอบธุ ร กิจ และเทคโนโลยีท่ีร องรับ การท างานแบบอะซิง โครนั ส (Asynchronous
workflows)
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การบริการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล – อนาคตของการทางาน
นับตัง้ แต่เกิดการหยุดชะงัก สถานที่ทางานไม่เคยห่างไกลจากนี้มาก่อน แต่บริษัทที่มคี วามยืดหยุ่นได้ค้นพบวิธีใหม่ๆ ในการ
เปิดรับการทางานเป็นทีมทีย่ ดื หยุ่นในแบบทีไ่ ม่เคยคิดมาก่อนว่าจะเป็นไปได้ก่อนยุคโควิด-19 พวกเขากาหนดบทบาทใหม่เพื่อให้
สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานทีเ่ ปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และบริษทั ต่างๆ จาเป็นต้องนาเสนอความคิดริเริม่ ในอนาคต
และจัด ล าดับ ความส าคัญ ของแนวทางที่ก้า วหน้ า มากขึ้น ในการจัด การงาน พนั ก งาน และสถานที่ท างาน กล่ า วโดยสรุ ป
การระบาดใหญ่ได้ทาให้อนาคตของการทางานเริม่ เร็วขึน้ งานควรเป็ นสิง่ ทีส่ ร้างมูลค่าให้กบั ลูกค้า พนักงาน บริษทั และผูม้ สี ่วน
ได้เสีย สร้างความรูส้ กึ ถึงจุดประสงค์ สิง่ นี้จาเป็ นต้องเปลี่ยนความคิดจากแค่ทาวันนี้ให้ดกี ว่า เป็ นสิง่ ทีต่ ้องการในวันพรุ่งนี้และ
สร้างสิง่ ใหม่ๆ
เราเชื่อว่าการรวมความสามารถของบริษทั และ DataOn ภายหลังการซื้อกิจการ ซึง่ ทัง้ คู่เป็ นผูน้ าด้านเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคล
ในภูมภิ าคของตน ทาให้เราสามารถสร้างเทคโนโลยีทรัพยากรบุคคล รุ่นต่อไปทีผ่ สมผสานแนวคิดในอนาคตของการทางาน เรา
เห็นภารกิจของเราในการเป็ นผูจ้ ดั หาแนวทางทีเ่ หมาะสมให้กบั ลูกค้าของเรา เมื่อพวกเขามุ่งสู่ความยืดหยุ่นทีม่ ากขึน้ และการมี
ส่วนร่วมมากยิง่ ขึน้ ของนายจ้างและพนักงานของพวกเขา
วิ จยั และพัฒนา
เนื่องจากการระบาดใหญ่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจใช้เวลาหนึ่งถึงสองปี ในการพัฒนาซึ่งถือ เป็ นระยะเวลาที่ไม่ น าน
ฮิวแมนิก้าเข้าใจถึงความจาเป็ นในการเร่งความพยายามในการวิจยั และพัฒนาเพื่อให้เป็ นผูน้ าตลาด เราใช้การตัดสินใจครัง้ ใหญ่
เพื่อพัฒนากรอบงานผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้มคี วามยืดหยุ่นและปรับขนาดได้เพื่อตอบสนองความต้องการใหม่อย่างรวดเร็วยิง่ ขึน้
เรากาลังดาเนินการตามการออกแบบกรอบงานใหม่ให้เสร็จสิน้ ภายในปี 2565 และเราตัง้ ใจทีจ่ ะเปิ ดตัวรุ่นใหม่ของเราภายในสิ้นปี
2565
ระบบนิ เวศด้านสุขภาพและความเป็ นอยู่ที่ดี
เรากาลังตัง้ เป้าทีจ่ ะสร้างรายได้จากธุรกิจสวัสดิการในช่วงปลายปี 2564 โดยมีฐานพนักงานของลูกค้าทีม่ กี ารใช้งานอยู่ทงั ้ หมด
มากกว่า 20,000 คนในปจั จุบนั ความร่วมมือกับพันธมิตรก็เริม่ เป็ นรูปเป็ นร่างตัง้ แต่ผู้ให้บริการประกันภัย การดูแลด้านเภสัช
กรรม ไปจนถึงการตรวจสุขภาพและการทดสอบในห้อ งปฏิบตั ิการ เราเชื่อมั ่นในแพลตฟอร์ม ด้านสุขภาพและสวัสดิการและ
ศักยภาพในการช่วยให้นายจ้างกาหนดรูปแบบสวัสดิการเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานมากขึน้ มีความเกีย่ วข้อง
มากขึน้ เนื่องจากบริษทั ต่างๆในขณะนี้ กาลังปรับตัวให้เข้ากับความต้องการทีเ่ ปลี่ยนแปลงของพนักงานสาหรั บอนาคตของการ
ทางาน
ส่วนงานการให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน
ขนาดตลาดระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ทัวโลกอยู
่
่ท่ี 42 พันล้านดอลลาร์ในปี 2564 และคาดว่าจะเติบโตเป็ น 110
พันล้านดอลลาร์ในปี 2563 โดยมีอตั ราการเติบโตทีน่ ่าประทับใจทีร่ อ้ ยละ 12.1% ต่อปี การระบาดใหญ่ของโควิด-19 มีผลกระทบ
ทีด่ ตี ่อตลาดระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) เนื่องจากการล็อกดาวน์ตามคาสั ่งของรัฐบาล เราเห็นความต้องการของระบบ
วางแผนทรัพยากรองค์กรมากขึน้ โดยเฉพาะการทางานบนคลาวด์
การปรับใช้ระบบวางแผนทรัพ ยากรองค์ก รบนคลาวด์ท่ีเ พิ่ม ขึ้น จะเป็ น ประโยชน์ ต่อ ตลาดในอีก ไม่ ก่ีปี ข้า งหน้ า การปรับ ใช้
เทคโนโลยีบนคลาวด์ทเ่ี พิม่ ขึน้ นัน้ ไม่เพียงแต่ช่วยให้บริษทั ต่างๆ ดาเนินกระบวนการทางธุรกิจโดยอัตโนมัติ แต่ยงั ช่วยให้บริษทั
จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและแชร์ข้อมูลเหล่านี้กั บทรัพยากรที่หลากหลาย นอกจากนี้บริษัทยังสามารถ
เข้าถึงข้อมูลผ่านระบบใดก็ได้และทุกเวลา
เรามีชยั ชนะทีด่ ใี นธุรกิจระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร และเราหวังว่าจะสามารถขยายแรงขับเคลื่อนของเราในปี 2565
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โดยรวม
ขณะนี้ลูกค้ากาลังพัฒนารูปแบบธุรกิจอย่างรวดเร็วและต้องการโซลูชนั ทีค่ ล่องตัว โดยบริษทั จะเร่งเวลาในการออกสู่ตลาด เพื่อ
เป็นการตอบสนองกับความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ซึง่ เชื่อมโยงกับการหยุดชะงักของเทคโนโลยี นอกจากนี้เรายังจะเพิม่ ทักษะด้าน
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ซง่ึ มีความสาคัญต่อความสาเร็จของรูปแบบการทางานระยะไกล ในระยะยาวมากขึน้ อีกด้วย
ในโลกหลังการระบาดของโควิด-19 เรายังคาดการณ์ถงึ การเปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆของธุรกิจ รวมถึงความต้องการของลูกค้า
และรูปแบบการจัดส่ง ลูกค้าส่วนใหญ่ตอ้ งการเพิม่ การทางานร่วมกันในพื้นทีท่ างานและเสริมสร้างกลยุทธ์การรักษาความ
ปลอดภัยทางไซเบอร์และการนาระบบคลาวด์ไปใช้ในระยะยาว บริษทั ต่างๆ จะต้องการความยืดหยุ่นในการดาเนินงานมากขึน้
ซึง่ จะเร่งความต้องการเทคโนโลยีระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรและเทคโนโลยีดา้ นบริหารทรัพยากรบุคคลบนระบบคลาวด์
เราเชื่อว่าเรามีจุดยืนในเชิงกลยุทธ์ในการเพิม่ ส่วนแบ่งการตลาดให้มากขึน้ ในขณะทีก่ ารเปลีย่ นแปลงกาลังเกิดขึน้
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ส่วนที่ 1
การประกอบธุรกิ จและผลการดาเนิ นงาน
1. โครงสร้างและการดาเนิ นงานของกลุ่มบริษทั
1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิ จ
บริษทั ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน) (“บริษทั ” หรือ “HUMAN” ) จัดตัง้ ขึน้ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 ด้วยทุนจดทะเบียน
เริม่ ต้นจานวน 30.00 ล้านบาท โดยคุณสุนทร เด่นธรรม อดีตหุน้ ส่วนและผูบ้ ริหารของ Pricewaterhouse Coopers Thailand (PWC)
ซึ่งเคยดูแลงานด้านการบริหารความเสี่ยง (Global Risk Management Solutions) โดยเป็ นผูร้ เิ ริม่ พัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ให้กบั PWC ใน
ประเทศไทย ซึ่ง รวมถึง การบริห ารความเสี่ย งของธุ ร กิจ ด้า นการปฏิบัติก าร (Operation Risk) และความเสี่ย งด้า นเทคโนโลยี
(Technology Risk) และได้เป็ นผูเ้ ริม่ ธุรกิจการรับช่วงบริหารด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรของธุรกิจขนาดใหญ่ (Big
Scale Business Process Outsourcing : BPO) ในการจัดการด้านการบริหารจัดการทรัพยาบุคคลในองค์กร (Human Solutions) ของ
PWC
ต่อมาในปี 2546 PWC ได้ปรับโครงสร้างธุรกิจและยกเลิกธุรกิจ BPO มีการแก้ไขปรับปรุงกฏเกณฑ์เกี่ยวกับบริษัทผู้สอบ
บัญชี ทาให้บริษทั สอบบัญชีทวโลกมี
ั่
การปรับโครงสร้างธุรกิจ คุณสุ นทร เด่นธรรม จึงแยกตัวออกมาจัดตัง้ บริษทั เพื่อให้บริการจัดการ
ด้านทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร (Business Process Outsourcing in Human Resource) โดยมีบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี จากัด
เป็นลูกค้ารายแรก
ในปี 2563 บริษทั ขยายการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับประกันชีวตและประกันวินาศภัยโดยบริษทั จัดตัง้ บริษทั เบนนิกซ์ จากัด
ซึ่งเป็ นบริษัทนายหน้าประกันภัยยุคใหม่ท่บี ริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการ (Pure Digital and Single Platform
Broker) โดยบริษทั มีสดั ส่วนการถือหุน้ คิดเป็นร้อยละ 51 นอกจากนี้บริษทั ยังได้รบั รางวัลชนะเลิศ “Best Innovation Company Award”
จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึง่ เป็นสิง่ ทีย่ นื ยัน นโยบายและการประกอบธุรกิจของบริษทั ในปจั จุบนั และต่อไปในอนาคต
ปจั จุบนั นี้บริษทั เป็นผูใ้ ห้บริการทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล และให้บริการการบริหารกระบวนการจัดการ
ชัน้ นาของประเทศไทย รวมทัง้ เป็ นตัวแทนจาหน่ ายซอฟต์แวร์ระบบงานวางแผนทรัพยากรองค์กร SAP Business One และ Oracle
NetSuite on Cloud Solution บริษัท มีพนักงาน 580 คน โดยประมาณ และดาเนินงานจัดตัง้ สาขาในประเทศสิงคโปร์และประเทศ
มาเลเซียอีกด้วย
ในปี 2564 บริษัทได้ขยายธุรกิจผ่านการลทุนร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาระบบนิเวศการดูแลรักษาสุขภาพด้วย
เทคโนโลยีดจิ ติ อล (Digital Healthcare Ecosystem) ให้ครบถ้วนและหลากหลายมากขึน้ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยได้ลงทุนใน
ฟาร์มแคร์ แพลตฟอร์มร้านขายยาออนไลน์ และระบบการปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ออนไลน์ และ แรบบิท แคช แพลตฟอร์มการ
ให้บริการสินเชื่อผ่านระบบดิจทิ ลั และ ลงทุนในบริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จากัด (มหาชน) ผูบ้ ริการด้านการรักษาความปลอดภัยไซ
เบอร์และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน
1.1.1 วิ สยั ทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และวัฒนธรรมองค์กร
วิ สยั ทัศน์ (Vision)
เราเป็ นองค์กรแห่งความสุข ของคนเก่งทีเ่ ป็ นคนดี ซึ่งมีความฝนั ทีม่ คี วามหมายร่วมกัน และดาเนินชีวติ การทางาน
ตามครรลองของคุณค่าหลักของเรา ในการนาเสนอสินค้าและบริการระดับโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึง่ รวมถึงความ
ต้องการทีล่ ูกค้าเองยังไม่ตระหนัก ตลอดไปจนถึงความต้องการของพนักงานของลูกค้าของเราด้วย
พันธกิ จ (Mission)
เราช่วยให้พนักงานของลูกค้าของเราทางานได้ดขี น้ึ และมีชวี ติ ทีม่ คี วามสุขมากขึน้
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เป้ าหมายการดาเนิ นธุรกิ จ
เรามีเป้าหมายทีจ่ ะ
1.สนั บ สนุ น ให้บ ริษัท ส่ ว นใหญ่ ห ัน มาปรับ เปลี่ ย นกระบวนการด้า นการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลและการจ่ า ย
ผลตอบแทนพนักงานให้ทนั สมัยโดยใช้เทคโนโลยีของบริษทั ฮิวแมนิก้าเข้ามาเป็ นตัวผลักดัน ในขณะทีเ่ รามุ่งมั ่นที่
จะแก้ปญั หาให้กบั บริษทั ด้วยทางออกที่หลากหลายโดยผสมผสานความยืดหยุ่นสาหรับทัง้ เทคโนโลยีและบริการ
เข้าด้วยกัน
2.พัฒนาซอฟท์แวร์ Humatrix ของบริษทั ให้เป็นทีย่ อมรับโดยทัวไปว่
่ าเป็นระบบทรัพยากรบุคคลทีด่ ที ส่ี ุดในเอเชีย
ภายใน 5 ปี
3.ขยายระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร และการเงินและการบัญชีผ่านการเป็ นหุน้ ส่วนกับพันธมิตรทีม่ ี
แนวคิดในทิศทางเดียวกัน
4.เป็ นหนึ่งในผูใ้ ห้บริการชัน้ นาทีม่ เี ครื่องหมายสาหรับผูใ้ ห้บริการสนับสนุ นด้านหลังทีค่ รบวงจรรวมถึงบริการทาง
การเงินและการบัญชีในประเทศไทย
5.ขยายธุรกิจไปยังประเทศหลักๆ ในเอเชียภายใน 5 ปี ขา้ งหน้า โดยการควบรวมกิจการ การค่อยๆเติบโต หรือ
การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
6.สร้างธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับดิจติ อลและขยายขอบเขตการเข้าถึงพนักงานทีเ่ ป็ นลูกค้าของบริษทั
วัฒนธรรมองค์กร (Core Value)
ความเป็นเลิศ ทัง้ ในมิตขิ องบริการและการพัฒนาทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
Excellence :
การทางานเป็นทีม แบ่งปนั ดูแลซึง่ กันและกัน
Teamwork :
ความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ การทางานอย่างมีคุณธรรม และยึดมั ่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพ
Integrity
:
ความเปิดกว้าง ทัง้ ในการเปิดใจรับฟงั ความคิดเห็นของผูอ้ ่นื การยอมรับเรียนรูส้ งิ่ ใหม่ๆ และความกล้า
Openness :
ในการแสดงความคิดเห็นทีส่ ร้างสรรอย่างตรงไปตรงมา
1.1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
พัฒนาการทีส่ าคัญของบริษทั ในช่วงระยะเวลาทีผ่ ่านมา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ปี 2546
- จดทะเบียนจัดตัง้ “บริษทั ฮิวแมนิกา้ จากัด”
ปี 2548
- เริม่ โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษทั ภายใต้ช่อื “Humatrix”
- ได้รบั ใบรับรองในกิจการซอฟต์แวร์สาหรับองค์กรและเนื้อหาดิจทิ ลั (Enterprise Software and Digital
Content) จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand : BOI)
ปี 2549-2558
- เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 60.10 ล้านบาท
- ได้รบั เลือกให้เป็นธุรกิจนวัตกรรม 10 อันดับแรก และได้รบั รางวัล Bai Po Business Awards by
SASIN จากสถาบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์และธนาคารไทยพาณิชย์
- ร่วมเป็นพันธมิตรและตัวแทนจาหน่ายของ SAP หนึ่งในผูใ้ ห้บริการระบบ ERP ชัน้ นาของโลก
ปี 2559
- เข้าซื้อหุน้ บริษทั โปรเฟสชันแนล
่
เอ้าท์ซอสซิง่ โซลูชนส์
ั ่ จากัด และบริษทั ฮิวแมนิกา้ เอฟเอเอส
จากัด (เดิมรูจ้ กั ในชื่อว่า บริษทั สานักงานทีป่ รึกษาทางธุรกิจและการบัญชี จากัด) ในสัดส่วนการถือ
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100.0 ของทุนชาระแล้ว
- Humatrix ได้รบั รางวัล Thailand ICT Awards (TICTA) ด้าน Industry Application จากสมาคม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย
- จัดตัง้ บริษทั Humanica Asia Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปร์
ปี 2560
- จัดตัง้ บริษทั Humanica Sdn. Bhd. ในประเทศมาเลเซีย
- แปรสภาพเป็น “บริษทั ฮิวแมนิกา้ จากัด (มหาชน)”
- เพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็น 340.00 ล้านบาท
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ปี 2561
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

- บริษทั ได้รบั อนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เสนอขายหุน้ โดยใช้ช่อื ว่า HUMAN เมื่อ
วันที่ 8 ธันวาคม 2560
- ซื้อกิจการทัง้ หมดของบริษทั บริการบัญชีและภาษีซกิ ม่า จากัด
- เข้าลงทุนในบริษทั โคนิเคิล จากัด โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ คิดเป็นร้อยละ 20.0
- เข้าซื้อหุน้ ของบริษทั ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จากัด ในสัดส่วนการถือหุน้ คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของทุน
ชาระแล้ว
- เข้าลงทุนใน Publica Holings Pte. Ltd. ในประเทศสิงคโปร์ โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 5.9
- ร่วมเป็นพันธมิตรและตัวแทนจาหน่ายของ Oracle NetSuite ระบบ Cloud ERP ชัน้ นาของโลก
- เข้าลงทุนในบริษทั แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จากัด โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ คิดเป็นร้อยละ 10.0
- เข้าลงทุนในบริษทั ฮิวแมนเชส แคปปิตอล จากัด โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ คิดเป็นร้อยละ 50.0
- เข้าร่วมทุนในบริษทั เบนนิกซ์ จากัด โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 51.0 (เดิมรูจ้ กั กันในชื่อว่า
บริษทั จีแอล โปรกเกอร์ จากัด)
- เข้าลงทุนในบริษทั ดิจทิ ลั แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จากัด โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 10.0
- Humanica และ Tigersoft ได้รบั รองตามมาตราฐาน ISO 27001 ระบบการบริหารความปลอดภัยของ
ข้อมูล
- ได้รบั รางวัล SET Awards 2563 ด้านนวัตกรรมองค์กร
- เข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั โคนิเคิล จากัด โดยยังมีสดั ส่วนการถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 20.0
- เข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จากัด โดยยังมีสดั ส่วนการถือหุน้ คิดเป็น
ร้อยละ 100.0
- เข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั เบนนิกซ์ จากัด โดยยังมีสดั ส่วนการถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 51.0
- เข้าลงทุนในบริษทั ฮิวแมนิกา้ อีอซี ี จากัด โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ คิดเป็นร้อยละ 70.0
- เข้าลงทุนในบริษทั แรบบิท แคช จากัด โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ คิดเป็ นร้อยละ 5.0
- เข้าลงทุนในบริษทั ฟาร์มแคร์ กรุ๊ป จากัด โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ คิดเป็นร้อยละ 25.0
- เข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฮิวแมนเชส แคปปิตอล จากัด โดยยังมีสดั ส่วนการถือหุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 50.0
- เข้าซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของ Publica Holings Pte. Ltd. โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ เพิม่ ขึน้ เป็ นร้อยละ
16.0
- เข้าซื้อหุน้ สามัญของบริษทั เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จากัด (มหาชน) โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ประมาณ
ร้อยละ 4.0
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1.1.3 วัตถุประสงค์ของการระดมทุน
รายละเอีย ดการใช้เ งิน ที่ไ ด้จ ากการเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น แก่ ป ระชาชนทัว่ ไปเป็ น ครัง้ แรก ในระหว่ า งวัน ที่ 30
พฤศจิกายน – 1 และ 4 ธันวาคม 2560 จานวน 180 ล้านหุน้ รวมเป็นเงิน 720 ล้านบาท โดยมีวตั ถุประสงค์ในการใช้เงินตามทีไ่ ด้ระบุ
ไว้ในหนังสือชี้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์ ของบริษัท รายงานการใช้เงินที่ได้รบั จากการเพิม่ ทุนจานวนดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 ดังนี้
(หน่วย : ล้านบาท)
วัตถุประสงค์การใช้เงิน

แผนการใช้
(โดยประมาณ)

1. การย้ายสานักงานแห่งใหม่
2. การลงทุนและพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. การตัง้ Learning Center
4. การลงทุนในบริษทั อื่น
5. เงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
รวมทัง้ สิ้ น

25.00

ยอดยกมา
1 ม.ค. 64
-

125.00

75.43

20.00
400.00
150.00
720.00

20.00
256.10
93.49
445.02

การใช้เงินเพิม่ ทุน
ระหว่าง
1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
(22.62)
(248.52)
(271.14)

คงเหลือ ณ
31 ธ.ค. 64
52.81
20.00
7.58
93.49
173.88

1.1.4 ข้อมูลทัวไปของบริ
่
ษทั
ชื่อบริษทั
ชื่อย่อหลักทรัพย์
เลขทะเบียนบริ ษทั
ปี ที่ก่อตัง้
วันที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์
ประเภทธุรกิ จ

ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซด์
ทุนจดทะบียน
ทุนชาระแล้ว
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้

บริษทั ฮิวแมนิกา้ จากัด (มหาชน)
Human
0107560000338
2546
8 ธันวาคม 2560
ให้บริการงานด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Solution : HR Solutions) ทัง้ ในส่วนของการ
ให้บริการรับช่วงบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและจัดทาเงินเดือน (Human Resources and Payroll
Outsourcing : HPO) การจาหน่ายและให้บริการติดตัง้ ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล (Human
Resources System : HRS) และการให้บริการด้านการบริหารจัดการบัญชีและการเงิน (Financial
Solutions) ทัง้ ในส่วนการจาหน่ายและให้บริการติดตัง้ ระบบงานวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise
Resource Planning : ERP) และให้บริการจัดทาบัญชีและการเงิน (Accounting and Financial
Outsourcing)
เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
+66 2 636 6999
+66 2 636 7168
www.humanica.com
345,000,000.00 บาท
340,000,000.00 บาท
มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
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1.2 ลักษณะการประกอบธุรกิ จ
1.2.1 โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ของบริษทั ในปี 2562 – 2564 เป็นดังนี้
ประเภทธุรกิ จ
1. รายได้จากธุรกิ จการให้บริ การด้านทรัพยากรบุคคล
1.1 รายได้จากการให้บริการรับช่วงบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลและการจัดทาเงินเดือน
1.2 รายได้จากค่าซอฟต์แวร์
1.3 รายได้จากการขายสินค้า
รวมรายได้จากธุรกิ จให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล
2. รายได้จากธุรกิ จให้บริ การด้านบริหารจัดการบัญชีและ
การเงิน
2.1 ระบบงานวางแผนทรัพยากรองค์กร
2.2 บริการจัดทาบัญชีและการเงิน
รวมรายได้จากธุรกิ จให้บริการด้านบริ หารจัดการบัญชีและ
การเงิน
3. รายได้จากธุรกิ จนายหน้ าประกันชีวิตและวิ นาศภัย
3.1 รายได้ค่านายหน้าประกันชีวติ และวินาศภัย
รวมรายได้จากธุรกิ จนายหน้ าประกันชีวิตและวิ นาศภัย
รวมรายได้จากการขายและบริ การ
4. รายได้อื่น
รวมรายได้

ปี 2562
ล้านบาท
%

ปี 2563
ล้านบาท
%

ปี 2564
ล้านบาท
%

257.09

41.9

266.41

36.0

259.52

33.7

212.30
25.66
495.05

34.6
4.2
80.6

269.92
75.76
612.09

36.5
10.2
82.7

293.03
66.35
616.90

38.0
8.4
80.1

81.44
23.03
104.47

13.3
3.8
17.1

85.36
22.35
107.71

11.5
3.0
14.5

90.09
21.09
111.18

11.7
2.7
14.4

599.52
14.34

97.7
2.3

0.01
0.01
719.81
20.53

0.0
0.0
97.2
2.8

0.61
0.61
728.69
41.80

0.1
0.1
94.6
5.4

613.86

100.0

740.34

100.0

760.49

100.0

หมายเหตุ * รายได้อ่นื ประกอบด้วย ดอกเบีย้ รับ เงินปนั ผล กาไรจากเงินลงทุน และกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น เป็ นต้น

12

1.2.2

ผลิ ตภัณฑ์และการให้บริ การ
(1) ลักษณะผลิ ตภัณฑ์หรือบริการ และการพัฒนานวัตกรรมธุรกิ จ
บริษทั ฮิวแมนิกา้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยมีหน่วยงานทางธุรกิจหลักสองหน่วยงาน คือการให้บริการบริหาร
ด้านทรัพยากรบุคคลและการให้บริก ารด้านบริหารจัดการบัญ ชีและการเงิน การให้บริการด้าน บริหารทรัพยากรบุ ค คล
ประกอบด้วยซอฟต์แวร์สาหรับจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคลและให้บริการรับช่วงบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการ
จัด ท าเงิน เดือ น ด้า นบริก ารจัด การบัญ ชีแ ละการเงิน จะรวมถึง บริก ารวางระบบการใช้ซ อฟต์แ วร์ SAP Business One
(SAPB1) ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) การวางแผนระบบทรัพยากรองค์กรผ่านคลาวด์โดย Oracle NetSuite
(Oracle NetSuite Cloud ERP systems) และการบริการรับช่วงบริหารจัดการทางการเงินและบัญชี
ก). การให้บริ การด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
1. ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล
เมื่อเริม่ ก่อตัง้ บริษทั เป็ นผูร้ เิ ริม่ รูปแบบธุรกิจรับช่วงบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขนาดใหญ่โดยใช้แพลตฟอร์มด้าน
เทคโนโลยีทรัพยากรบุคคลขัน้ สูงจากประเทศอินเดียและได้พฒ
ั นาซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับความต้องการของบริษทั ไทย
เมื่อตระหนักว่าการหาเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลขัน้ สูงทีด่ ที ส่ี ุดเพื่อตอบสนองความต้องการทีซ่ บั ซ้อนของบริษัท
ใหญ่ต่าง ๆ อีกทัง้ ต้องเป็นไปตามแรงงาน กฎหมายด้านภาษี และประกันสังคมของประเทศไทยไม่ใช่เรื่องง่าย บริษทั จึง
กล้าดาเนินการพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นทรัพยากรบุคคลขึน้ เอง
บริษทั มีเทคโนโลยีดา้ นทรัพยากรบุคคลเป็ นของตนเอง คือ Humatrix ซึ่งเป็ นระบบจัดการทรัพยากรบุคคลอันโดดเด่น
ของบริษทั ทาตามความต้องการทีซ่ บั ซ้อนของลูกค้าขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ หรือลูกค้าทีม่ กี ฎการทางานหรือขัน้ ตอน
การทางานทีซ่ บั ซ้อนได้
Humatrix
หลังการวิจยั และการทางานหนักอย่างไม่รจู้ กั เหน็ดเหนื่อยเป็ นเวลาหลายปี ในปี 2554 บริษทั ได้เปิ ดตัว Humatrix 5 ที่
ทางานบนเว็บไซต์อย่างเต็มรูปแบบโดยใช้เทคโนโลยีดอทเน็ต Humatrix 5 เป็ นการพัฒนาอย่างยอดเยี่ยมในประเทศ
ไทยทัง้ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่น้ีทาให้ บริษัทติดอันดับหนึ่งในสิบด้านนวัตกรรมทางธุรกิจในปี
2553 จากสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
บริษทั ได้คน้ คว้าอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุง Humatrix เป็นเวลาหลายปี และในปี 2558 บริษทั ได้เปิ ดตัว Humatrix 8 ซึง่
เป็ นรุ่นต่อจาก Humatrix 5 นอกจากการปรับปรุงชุดหน้าจอให้ม ีรูปลักษณ์ และความรู้สึกทันสมัยแล้ว ชุดคาสั ่งของ
Humatrix 8 ยัง ได้พ ัฒ นาขึ้น เพื่อ รองรับ หลายบริษัท หลายประเทศที่ม ี ข ีด ความสามารถในหลายมิติ บริษัท ให้
ความสาคัญกับสมรรถนะของเทคโนโลยีดา้ นทรัพยากรบุคคลทีม่ ชี ่อื เสียงมีความเท่าเทียมกันหรือโดดเด่นกว่า บริษทั จึง
ได้พฒ
ั นาเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคลของตนให้เป็ นบริการระดับโลก ในปี 2559 บริษัท ได้พฒ
ั นา Humatrix 8
เพื่อให้เหมาะกับการให้บริการนอกประเทศ ในปจั จุบนั มีการให้บริการลูกค้าในสิงคโปร์ มาเลเซียและญี่ปุ่น และในปี
เดีย วกัน บริษัท ได้ร ับ รางวัล แอพพลิเ คชัน่ เชิง อุ ต สาหกรรมดีเ ด่ น โดยได้ร ับ จากสมาคมอุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศไทย ซึง่ เป็นสมาคมผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งแรกของประเทศ
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ปี 2562 บริษทั ได้เปลี่ยนรูปแบบการบริการโดยเน้นประสบการณ์ของพนักงานทีม่ ตี ่อการออกแบบทีใ่ ห้ความสาคัญกับ
โทรศัพท์มอื ถือเป็ นอันดับแรกได้เป็นผลสาเร็จ ในปี 2563 บริษทั เริม่ พัฒนามาตรฐานการสรรหาบุคลากรและมาตรฐาน
การวางแผนกาลังคน เนื่องจากเป็ นส่วนหนึ่งในแผนของบริษทั ทีจ่ ะทาให้ช่วงเวลาของพนักงานตัง้ แต่ก่อนการจ้างงาน
จนถึงการเกษียณอายุเป็นไปอย่างครบวงจรโดยสมบูรณ์
ในระหว่างปี 2564 บริษัท ได้พฒ
ั นาระบบประเมิน ประสิท ธิภ าพการท างาน ซึ่งช่วยให้พนักงานของลูก ค้าสามารถ
ประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพโดยการใช้ OKR (Objectives and Key Results) นอกเหนื อ จาก KPI (Key Performance
Indicator) ทีใ่ ช้โดยปกติ อีกทัง้ ทางบริษทั ยังได้มโี อกาสโครงการของโรงพยาบาลซึ่งเป็ นการนาเสนอระบบการจัดการ
กาลังคนเพื่อจัดการตารางงานทีซ่ บั ซ้อนในสภาพแวดล้อมการทางานทีเ่ ร่งรีบ
ลักษณะของ Humatrix
Humatrix เป็ นการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลทีท่ างานบนเว็บไซต์อย่างแท้จริง สามารถเข้าถึงได้ ทุกทีท่ ุกเวลาและ
ทุกอุปกรณ์ เป็ นการออกแบบขัน้ ตอนการทางานที่ไม่เหมือนใคร เพื่อความสะดวกในขัน้ ตอนการทางานทีต่ ่างกันตาม
ประเภทและลาดับชัน้ ของพนักงาน และทาธุรกรรมดิจทิ ลั ได้อย่างครบวงจร ความเหมาะสม เงื่อนไขของแอพพลิเคชัน่
และการอนุมตั ขิ นั ้ ตอนการทางานล้วนเป็นส่วนหนึ่งของส่วนประกอบทีท่ าให้การทางานมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่นที่
ดีเพื่อตอบสนองกฎการทางานตามทีต่ อ้ งการมากทีส่ ุด
● ความคล่องตัว
Humatrix มีแอพพลิเคชันรองรั
่
บการใช้งานบนโทรศัพท์ม ือ ถือ ทัง้ iOS และ Android ท าให้เกิดความคล่องตัว
ทางด้านแรงงาน เป็ นการเปลี่ยนรูปแบบเมื่อพนักงานต้องการเข้าถึงบันทึกของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวิธปี ฏิบตั ิ
ในการทาธุรกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล ปจั จุบนั นี้พนักงานสามารถมีทุกสิง่ ทีเ่ หมาะสมและเข้าถึงทุก
สิง่ ได้แค่ปลายนิ้ว
● การเชื่อมต่อกับระบบอื่นผ่าน Humatrix Utility Gateway (HUG)
Humatrixได้อ อกแบบมาเพื่อ เชื่อ มต่ อ กับ ระบบทรัพ ยากรบุ ค คลของที่อ่ืน เช่ น SAP SuccessFactors, IBM
Kenexa, Workday, PeopleSoft, Oracle เป็ นต้น สามารถเชื่อ มต่อ เพื่อ แลกเปลี่ยนข้อ มูลที่ม ีประสิท ธิภาพและ
ปลอดภัยทัง้ ข้อ มูลองค์กรและข้อ มูลพนักงานได้โดยอัตโนมัติโดยใช้ตัวกาหนดเวลา ระบบของ บริษัท สามารถ
เชื่อมต่อแบบเรียลไทม์ผ่านช่องทางการเชื่อมต่อ (API) หรือการให้บริการเว็บไซต์
● โปรแกรม Add-ons
ฮิวแมนิก้าเป็ นหุ้นส่วนรายแรกในประเทศไทยทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นหุ้นส่วนทีใ่ ห้ บริการจัดการภายในองค์กรของ
SuccessFactors ซึ่งเป็ นแบรนด์ท่มี ชี ่อื เสียงระดับสากลของผู้นาทางด้านพัฒนาชัน้ นาของซอฟต์แวร์ HRD ของ
บริษทั SAP การแต่งตัง้ ครัง้ นี้ทาให้บริษทั สามารถเชื่อมโยงระบบการบริหารจัดการทีม่ คี วามสามารถโดดเด่นของ
SuccessFactor เข้ากับ Humatrixได้อย่างสมบูรณ์ เป็ นการเสนอบริการที่หลากหลายให้แก่กลุ่ม ด้านทรัพยากร
บุ ค คล การร่ ว มมือ กับ SuccessFactors ไม่ เ พีย งท าให้ บ ริษัท ได้ร ับ ประโยชน์ จ ากการท างานร่ ว มกับ เจ้า ของ
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ผลิตภัณฑ์ระดับโลกในด้านทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรเท่านัน้ ยังช่วยเรื่องการให้คาปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐาน
ทรัพยากรบุคคลด้านอื่นเพื่อเพิม่ คุณค่าทีส่ มบูรณ์แก่ลูกค้าของบริษทั
2.การให้บริการรับช่วงบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการจัดทาเงินเดือน
ฮิวแมนิก้าเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการทาธุรกรรมและงานที่ต้องปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการให้บริการรับช่ วง
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการจัดทาเงินเดือนอย่างครบวงจร และส่งมอบสิง่ สาคัญทีส่ ุดให้แก่ลูกค้าเพื่อ
ลูกค้าจะได้ให้ความสาคัญกับธุรกิจของตน ในฐานะทีเ่ ป็นหุน้ ส่วน BPO บริษทั ได้ร่วมมือกับลูกค้าเพื่อสนับสนุ นการ
เติบโตของบริษทั ลูกค้าโดยใช้การบริหารจัดการ BPO ชัน้ สูง
ทีมผูเ้ ชีย่ วชาญของบริษทั มีความรูล้ กึ ซึ้งเกี่ยวกับกฎต่าง ๆ ในทางกฎหมายและมีแนวปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นเลิศ ได้ทางาน
อย่างไม่รจู้ กั เหน็ดเหนื่อยเพื่อรับประกันว่าการจัดทาเงินเดือนของลูกค้าต้องเป็ นไปอย่างถูกต้องและตรงเวลาเสมอ
ลูกค้าสามารถเชื่อถือ บริษทั ได้ว่าบริษทั จะดาเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลและการจัดทาเงินเดือนได้ทนั เวลา สิง่
สาคัญที่สุด บริษัทมีทมี ผูเ้ ชี่ยวชาญทีจ่ ะช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานโดยใช้เทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคล
พร้อมทัง้ ลดความเสีย่ งให้กบั ลูกค้าของบริษทั
บริการของบริษทั ยังรวมถึงการตอบคาถามหรือการแก้ปญั หาทางด้านไอทีโดยตรงให้แก่พนักงานของลูกค้า

บริษทั ประกอบธุรกิจด้านบริการระบบงานภายในองค์กรตามมาตรฐาน ISO 27001 ซึ่งเป็ นมาตรฐานทีไ่ ด้รบั การ
รับรองว่าจ้างบุคลากรที่มจี ุดประสงค์เดียวกันในการให้บริการลูกค้า สานักงานของบริษทั ทีส่ งิ คโปร์เป็ นหนึ่งในผู้
ให้บ ริก ารระบบงานภายในองค์ก รซึ่ง มีจ านวนไม่ ม ากในสิง คโปร์ท่ีไ ด้ร ั บ การรับ รองจาก Outsource Service
Provider’s Auditor Report (OSPAR) ซึง่ ได้รบั การยอมรับจากสมาคมธนาคารในสิงคโปร์
ข). การให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน
ฮิว แมนิ ก้า ให้บ ริก ารด้า นบริห ารจัด การบัญ ชีแ ละการเงิน รวมถึง ระบบวางแผนทรัพ ยากรองค์ก รและบริก ารทางบัญชี
ดังต่อไปนี้
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1.ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)
ฮิวแมนิก้าเป็ นตัวแทนจาหน่ ายและเป็ นผู้ให้บริการวางระบบการใช้ซอฟต์แวร์ SAP B1 ระบบวางแผนทรัพยากร
องค์กร (ERP) การวางแผนระบบทรัพยากรองค์กรผ่านคลาวด์โดย Oracle NetSuite (Oracle NetSuite Cloud ERP
systems) ฮิวแมนิก้าเป็ นตัวแทนจาหน่ายซอฟต์แวร์ SAP B1 ซึ่งเป็ นซอฟต์แวร์ชนั ้ นาของโลกตัง้ แต่ปี 2549 บริษทั
ได้รบั สถานะเป็ น Gold Partner ของ SAP ซึ่งเป็ นรางวัลยกย่องชมเชยระดับสูงสุดที่ SAP ได้มอบให้แก่หุน้ ส่วนด้าน
ระบบซอฟต์แวร์ นอกจากนี้บริษทั ยังได้รบั รางวัลฐานะหุน้ ส่วนของ SAP B1 ในปี 2563 ท่ามกลางหลายรางวัลทีบ่ ริษทั
ภาคภูมใิ จทีไ่ ด้รบั จาก SAP ในช่วงหลายปีทผ่ี ่านมา นอกเหนือจากฟงั ก์ชนมาตรฐานแล้
ั่
ว บริษทั ยังได้พฒ
ั นาโปรแกรม
Add-ons เพื่อรองรับความต้องการของผูป้ ระกอบการไทย เช่น กฎระเบียบของไทย (ภาษีมลู ค่าเพิม่ และภาษีหกั ณ ที่
จ่าย) การฝากขาย การรวมสมุดบัญชีแยกประเภททัวไป
่ การบริหารจัดการสินทรัพย์ถาวร เอกสารขอซื้อ ใบแจ้ง
ค่าบริการและการโอนเงินผ่านธนาคาร ผูบ้ ริหารทีค่ วบคุมทีมวางแผนทรัพยากรองค์กรมีประสบการณ์ดา้ นนี้มากว่า 25
ปี แ ละมีป ระสบการณ์ ม ากกว่ า 10 ปี ใ นการให้บ ริก ารวางระบบ SAP ทีม งานของฮิว แมนิ ก้า ได้เ ข้า รับ การอบรม
แอพพลิเคชันที
่ ไ่ ด้รบั การรับรองจาก SAP เกีย่ วกับซอฟต์แวร์ SAP B1 และยังได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรของ SAP อีก
หลายหลักสูตร เช่น การอบรมการขายซอฟต์แวร์ SAPB1 การอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ SAP เป็ นต้น และ
ทีมฮิวแมนิก้ายังให้คาแนะนาในการติดตัง้ ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรให้กบั ลูกค้าในประเทศไทยมากกว่า 100
กิจการ/โครงการในช่วง 10 ปีทผ่ี ่านมา
ในปี 2562 บริษัทเล็งเห็นโอกาสจากระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรบนคลาวด์จงึ ได้ร่วมมือกับ NetSuite เพื่อเสนอ
ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรบนคลาวด์ซง่ึ เป็นทีย่ อมรับให้แก่ตลาดไทย นอกจากนี้ NetSuite ได้รบั การชื่นชมจาก
Gartner ซึง่ เป็นหนึ่งในผูน้ าด้านรายงานการวิจยั ทางการตลาด
บริษทั ได้สร้างและพัฒนาทีมงานผูใ้ ห้คาปรึกษาซึ่งมีความเชีย่ วชาญในการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าและร่วมพัฒนาระบบเพื่อปรับปรุงขัน้ ตอนการทางานและกฎระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับธุรกิจของลูก ค้า
รายได้หลักของธุรกิจนี้มาจากค่าธรรมเนียมการให้ใช้ลิขสิทธิ ์ซอฟต์แวร์ ค่าบริการวางระบบ และค่าบารุงรักษารายปี
ส่วนรายได้เพิม่ เติมมาจากการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
2.การให้บริการทางการเงินและการบัญชี
ในปจั จุบนั บริษัทฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จากัด (FAS) เป็ นหนึ่งในบริษัทย่อยของบริษัท ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน)
FAS ให้บริการทางการเงินและการบัญชีอย่างครอบคลุม ประกอบด้วยการจัดการข้อมูล ทางบัญชี บริการให้คาปรึกษา
การวางแผนทางการเงิน ให้บริการด้านบัญชี การบริหารจัดการทางการเงิน ให้บริการด้านภาษี และให้บริการการ
จัดทาเงินเดือน
FAS ให้บริการองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรในประเทศขนาดใหญ่ดา้ นระบบงานหรือบริการภายในองค์กรโดยใช้
ระบบสารสนเทศทางบัญ ชีแ ละระบบปฏิบัติก ารภายในที่อ อกแบบเพื่อ ลดเวลาและ/หรือ ประหยัด ต้น ทุ น ในการ
ดาเนินการของลูกค้า
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นอกจากนี้ FAS ยังให้บริการครอบคลุมถึง SMEs ตัง้ แต่การวางแผนธุรกิจ การวางแผนทางการเงิน การบริหารเชิง
มูลค่า การเตรียมพร้อมทางบัญชี การบริหารเงินสดหรือการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและบริการจัดทาเงินเดือน
และยังจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ลูกค้า FAS ให้ความสาคัญกับการให้บริการแบบ
เบ็ดเสร็จในทีเ่ ดียว ซึ่งเรียกว่า การให้บริการโดยมีเจ้าหน้าทีด่ ูแลระบบเป็นผูจ้ ดั การข้อมูลทัง้ หมด โดยให้บริการลูกค้า
SME เพื่อให้ลูกค้าให้ความสาคัญกับธุรกิจหลักของตนและทาให้ธุรกิจเจริญก้าวหน้าต่อไป
ในปี 2563 บริษทั ได้ร่วมมือกับบริษทั สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ในการจัดตัง้ กิจการร่วมค้ามุ่งเน้นการ
ให้บริการโดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเป็ นผู้ จดั การข้อมูลทัง้ หมดให้แก่บริษัท ทีอ่ ยู่ในThe Eastern Economic Corridor
(EEC) บริษทั เชื่อในการเป็ นผู้นารายต้น ๆ ในการเข้าร่วมโครงการขนาดใหญ่ซ่งึ รัฐบาลไทยเป็ นผูร้ เิ ริม่ เพื่อดึงดูดการ
ลงทุนในเทคโนโลยีขนั ้ สูงในอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ทก่ี าหนดเป้าหมายโดย EEC
(2) การตลาดและการแข่งขัน
(ก) กลยุทธ์ทางการตลาด
ในปี 2563 เกิดผลกระทบสาคัญทางเศรษฐกิจทัวโลกรวมถึ
่
งประเทศไทย สิงคโปร์ และมาเลเซียอย่างทีไ่ ม่เคยเกิด
ขึน้ มาก่อน การแพร่ระบาดใหญ่ทวโลกเป็
ั่
นการเร่งให้เข้าสู่ “ยุคดิจทิ ลั ” และทาให้หลายอุตสาหกรรมออนไลน์มอี ทิ ธิพลมากขึน้ เราไม่
เคยต้องพึง่ พา Google หรือ Zoom มาก่อนแต่ทุกวันนี้สามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย
กลยุทธ์ทางการตลาดจะให้ความสาคัญกับผู้ท่เี ป็ นลูกค้าของบริษัท โดยเสนอลักษณะพิเศษเพื่อช่วยให้ลูกค้าทา
ตามความต้อ งการของฝ่ายทรัพยากรบุคคลของตนเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทลั ได้เร็วขึ้นโดยการปรับบรรทัดฐานการท างานระยะไกลใหม่
นอกจากนี้ บริษัทได้พยายามหาลูกค้าใหม่โดยลงทุนสร้างสถานะของตนบนโลกออนไลน์และใช้เครื่องมือทาการตลาดดิจทิ ลั ให้ เกิด
ประโยชน์เนื่องจากบริษทั เห็นว่าความเชื่อถือเทคโนโลยีน้เี ป็นความได้เปรียบของบริษทั
แม้จะมีการแพร่ระบาดทัวโลก
่
บริษทั ยังคงลงทุนในเทคโนโลยีอนั โดดเด่นนี้โดยการเพิม่ ลักษณะพิเศษ สร้างการบูร
ณาการกับหุน้ ส่วนในระบบนิเวศทางธุรกิจของบริษทั ให้มากขึน้ และเชื่อว่าบริษทั จะอยู่ในตาแหน่งทีด่ เี พื่อตอบสนองต่อความต้องการ
ของบริษัทไทยเมื่อเศรษฐกิจฟื้ นตัว โดยทัวไปบริ
่
ษัทไทยตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจทิ ลั กาลังเกิดขึ้นและ
ประสบการณ์จากการแพร่ระบาดทัว่ โลกมีแนวโน้มทีจ่ ะเร่งให้บริษทั ต่าง ๆ เตรียมความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนรูปแบบทาง
ดิจทิ ลั ครัง้ ใหญ่ในอีกไม่กป่ี ีขา้ งหน้า
1) กลยุทธ์ทางการตลาดซอฟต์แวร์ของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรผ่านคลาวด์ คาดว่าจะเพิม่ ขึ้น 29.8 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐ (สองหมื่นเก้าพันแปดร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในปี 2564 เนื่องจากบริษทั ต่าง ๆ ได้นาระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรมาใช้และมี
แนวโน้มจะเป็นการบริการทีช่ ่นื ชอบ สามารถเข้าถึงได้ง่าย จัดการง่ายและมีความปลอดภัย
ด้วยความร่วมมือกับ NetSuite ทาให้ฮวิ แมนิก้าได้อยู่ในตาแหน่งดีทจ่ี ะเป็ นผูน้ าในการขยายตัวของระบบวางแผน
ทรัพยากรองค์กรในประเทศไทย NetSuite เสนอชุดระบบบริหารจัดการธุรกิจอย่างสมบูรณ์ทม่ี คี วามสอดคล้องกัน ประกอบด้วยระบบ
วางแผนทรัพยากรองค์กร/การเงินและการบัญชี ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า และระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทใ่ี ช้ในองค์กรมากกว่า
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20,000 แห่งทัวโลกและร้
่
อยละ 90 ของหุน้ IPO ด้านเทคโนโลยีดาเนินการโดย NetSuite จากการทางานของหน่วยงานต่าง ๆ ทีร่ ฐั บาล
สนับสนุ น เช่น สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และทรูดจิ ทิ ลั พาร์ค นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและการลงทุนกลายเป็ นสิง่ สาคัญที่
รัฐบาลไทยพยายามเปลี่ยนรูปแบบประเทศให้เป็ นเศรษฐกิจดิจทิ ลั ผูป้ ระกอบการในระบบนิเวศทางธุรกิจด้านเทคโนโลยีของประเทศ
เห็นด้วยกับเรื่องนี้อย่างมากเนื่องจากอุตสาหกรรมนี้อยู่ในช่วงการเติบโตทีแ่ ข็งแกร่ง เงื่อนไขทีน่ ่าพอใจนี้จะนาไปสู่ความต้องการระบบ
วางแผนทรัพยากรองค์กรผ่านคลาวด์เป็ นอย่างมากท่ามกลางบริษทั ด้านเทคโนโลยีซ่งึ มักเป็ นผูเ้ คลื่อนไหวรายต้น ๆ ในการให้บริการ
ผ่านคลาวด์
บริษัทมุ่งให้บริการลูกค้าใน EEC ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งโครงการของฮิวแมนิก้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการไทยแลนด์ 4.0
ของรัฐบาล และบริษทั เชื่อว่าโครงการ EEC เป็นโครงการทีเ่ หมาะสม เพราะในอนาคตจะเป็ นสิง่ ดึงดูดการลงทุนต่างชาติ โดยไม่ขน้ึ อยู่
กับทีด่ นิ และแรงงานคุณภาพต่าอีกต่อไป แต่ได้ยกระดับไปสู่ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2) กลยุทธ์ทางการตลาดซอฟต์แวร์ของทรัพยากรบุคคล
ฮิว แมนิ ก้า สร้า งระบบนิ เ วศทางธุ ร กิจ ด้า นทรัพ ยากรบุ ค คลให้ค รอบคลุ ม การให้บ ริก ารอย่ า งกว้า งขวางเพื่อ
ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจในทุกขนาดและทุกประเภทอุตสาหกรรม โดยความร่วมมือกับหุน้ ส่วนเชิงกลยุทธ์และการซื้อกิจการ
ของ Tigersoft ทาให้บริษทั มีรากฐานมั ่นคงในตลาด SMEs ระบบนิเวศทางธุรกิจของฮิวแมนิกา้ ทาให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน
อย่างแท้จริงในธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล
ฮิวแมนิก้ามีแพลตฟอร์มของระบบนิเวศทางธุรกิจแบบเปิ ดทาให้เชื่อมต่อกับผูผ้ ลิตภายนอกได้และสามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ดา้ นทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมทีส่ ุดสาหรับลูกค้าของบริษทั โดยสร้างเครือข่ายหุ้นส่วนและพันธมิตรเพื่อนาเสนอบริก าร
หลากหลายทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ ไม่ซ้าใครให้แก่ลูกค้า
บริษทั ตัดสินใจลงทุนในบริษทั โคนิเคิล จากัด ซึง่ เป็นบริษทั ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านการเรียนรูแ้ ละพัฒนาผ่านระบบ
จัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย มีหน้าที่ใน “การทาให้การเรียนรู้มคี วามทันสมัยสาหรับโลกแห่งการทางานสมัยใหม่” โคนิเคิลมี
แหล่งเนื้อหาด้านการเรียนรู้และการอบรมขนาดใหญ่ซ่งึ พัฒนาขึ้นจากการทางานร่วมกันของผู้เชีย่ วชาญจากหลายธุรกิจ จากการที่มี
ลูกค้ามากกว่า 30 ราย ผูใ้ ช้ทล่ี งทะเบียน 500,000 คน และผูร้ ่วมโครงการทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ 30 คน การลงทุนนี้ทาให้ บริษทั สามารถ
เข้าถึงเนื้อหาต่าง ๆ ได้และในทางกลับกันบริษทั ยังได้ปรับปรุงประสิทธิภาพในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของระบบสารสนเทศด้าน
ทรัพยากรบุคคลของHumatrix สิง่ นี้เป็ นการดึงดูดความสนใจจากองค์กรมากทีส่ ุดในการรวบรวมการเรียนรู้และพัฒนาในแนวทางที่
ทันสมัยและเน้นทีผ่ ใู้ ช้มากขึน้ แพลตฟอร์มระบบจัดการเรียนการสอนผ่านเครือ ข่าย สมรรถนะทางออนไลน์และโทรศัพท์มอื ถือช่วยให้
พนักงานสามารถเรียนรูน้ อกห้องเรียนและอยู่ภายใต้เงื่อนไขของตัวเอง
บริษทั เล็งเห็นศักยภาพในการบริหารจัดการสุขภาพและความสุขสมบูรณ์ของพนักงาน วิสยั ทัศน์น้ที าให้ฮวิ แมนิก้า
ได้ร่วมมือกับซีเอ็กซ์เอ กรุ๊ป ซึ่งเป็ นบริษัเปิ ดใหม่ดา้ นเทคโนโลยีเชิงประกันภัยตัง้ อยู่ทส่ี งิ คโปร์ และบริ ษทั ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิ ทลั
จากัด ซึง่ เป็นผูล้ งทุนเชิงกลยุทธ์ในเทคโนโลยีดา้ นประกันภัย เทคโนโลยีดา้ นสุขภาพและเทคโนโลยีดา้ นอาหารได้แนะนาแพลตฟอร์ม
“สวัสดิการยืดหยุ่น” (Flexi-Benefits) และเป็ นตลาดแห่ง แรกของประเทศไทยในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อ มูลด้านสุขภาพและ
ความสุขสมบูรณ์
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บริษัทเบนนิกซ์ จากัด เป็ นการร่วมมือของบริษัท ก่อตัง้ ในเดือนพฤศจิกายน 2563 สื่อต่างให้การต้อนรับอย่าง
อบอุ่น ภายใน 2 สัปดาห์ทบ่ี ริษทั เปิดตัว มีทงั ้ สื่อออนไลน์ สื่อสิง่ พิมพ์ สื่อทางโทรทัศน์ รวมมากกว่า 200 แห่ง
แพลตฟอร์มเบนนิกซ์มปี ระโยชน์ต่อลูกค้าของบริษทั และพนักงานของลูกค้าเอง พนักงานสามารถเลือกระดับแผน
ผลประโยชน์ให้ตรงกับการใช้ชวี ติ ของตน รวมถึงหาผลิตภัณฑ์และบริการเพิม่ เติมผ่านผูส้ นับสนุ นบัญชีการใช้จ่ายของพนักงานในรูป
ของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ การเลือกผลประโยชน์ได้เองทาให้บริษทั มั ่นใจว่าบริษทั อยู่ท่ามกลางกลุ่มเจนวายและกลุ่มมิลเลนเนีย
ลซึ่งเป็ นกลุ่มใหญ่ท่สี ุดไม่ว่าในบริษัทใด ท้ายที่สุด ความพึงพอใจนี้สามารถปรับตามความต้องการเฉพาะตนและยกระดับการทา
ประกันภัยทีด่ ขี น้ึ ในอนาคต
ในปจั จุบนั แพลตฟอร์ม “สวัสดิการยืดหยุ่น” ได้รบั ความสนใจอย่างมากจากลูกค้าในอนาคต หุน้ ส่วนของบริษทั คือ
ซีเอ็กซ์เอ กรุ๊ป ได้เสนอแพลตฟอร์มการบริการตนเองแบบเบ็ดเสร็จในทีเ่ ดียวให้แก่ลูกค้ามากกว่า 600 ราย พนักงาน 400,000 คน
มากกว่า 20 ประเทศทัวโลก
่
การให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลของฮิวแมนิก้าร่วมกับแอพพลิเคชันที
่ ่มปี ระโยชน์เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ บริษัท
เป็ นอย่างมาก ท าให้บริษัท ขยายการบริการได้อ ย่ างราบรื่น บริษัท ยังคงหาลู่ท างเพื่อ เติบโตในตลาด SMEs ขนาดใหญ่ แม้ว่า
ผลกระทบจากโควิด-19 จะเป็ นอุปสรรคต่อการเติบโต เนื่องจากธุรกิจ SMEs มีการใช้จ่ายทางด้านไอทีน้อยลง การซื้อกิจการของ
Tigersoft ซึง่ เป็นผูน้ าตลาดซอฟต์แวร์ดา้ นทรัพยากรบุคคลของ SMEs มีพนักงานมากกว่า 400,000 คนจากลูกค้า 3,000 ราย ทาให้
ฮิวแมนิกา้ ปรากฏตัวได้อย่างแข็งแกร่งในตลาดซอฟต์แวร์ดา้ นทรัพยากรบุคคล รวมถึงพัฒนาขีดความสามารถในการบริการรับจัดทา
เงินเดือนให้แก่ SMEs ในราคาทีแ่ ข่งขันได้
(ข) การแข่งขัน
บริษัทยังคงมีความท้าทายจากการแข่งขันกับ บริษัทระดับท้องถิ่น ระดับภูมภิ าคและระดับโลกในการให้บริการ
ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร ไม่มนี ักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรระดับท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาการ
ให้บริการได้ตรงตามมาตรฐานระดับโลกของ SAP B1 หรือ Oracle NetSuite ตัวแทนต่าง ๆ หรือตัวแทนผูใ้ ห้บริการระบบวางแผน
ทรัพยากรองค์กรระดับโลกรายอื่นจะมีการแข่งขันกัน บริษทั เชื่อมั ่นในความได้เปรียบในการแข่งขันเนื่องจากมีทมี ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ผลิตภัณฑ์ทม่ี ปี ระสบการณ์และมีผเู้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีของบริษทั ทีม่ คี วามรูอ้ ย่างลึกซึ้งในตลาดไทย
ขณะที่บริษัท เป็ นผู้เคลื่อ นไหวรายแรกที่ให้บริการระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคลของไทย บริษัทต้อง
ประสบกับการแข่งขันจากบริษทั เปิ ดใหม่ทห่ี าลู่ทางเข้ามาในธุรกิจทรัพยากรบุคคล ปจั จุบนั นี้การเข้ามาดังกล่าวได้จดั การเรียบร้อย
แล้ว เนื่องจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สมบูรณ์จะต้องใช้เวลาหลายปี ดังนัน้ จึงไม่ใช่เรื่องง่ายสาหรับ บริษทั เปิ ดใหม่ในการสร้างผล
กาไรและมีเงินทุนเพียงพอในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดา้ นทรัพยากรบุคคลให้สมบูรณ์ บริษทั เล็งเห็นการแข่งขันทีม่ าจากระดับภูมภิ าค/
ระดับโลกมากขึน้ และมุ่งเน้นตลาดในประเทศไทย ทาให้บริษทั ต้องเพิม่ การพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการทันทีเพื่อให้อยู่เหนือการ
แข่งขัน
ในการให้บริการระบบงานหรือบริการภายในองค์กร บริษัทคาดว่าจะเห็นราคาลดลงในอนาคตอันใกล้ เนื่องจาก
บริษัทระดับท้องถิ่นและระดับโลกพยายามแบ่ง ส่วนแบ่งทางการตลาด กลยุทธ์ของฮิวแมนิก้าคือการสร้างพันธมิตรกับ บริษัท ที่มี
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จุดประสงค์เดียวกันเพื่อแข่งกับ บริษทั ระดับภูมภิ าค และบริษทั จะทาให้การบริการจัดทาเงินเดือนของ Tigersoft มีประสิทธิภาพใน
อัตราทีส่ ามารถแข่งกับบริษทั ระดับท้องถิน่ ได้มากขึน้
(3) ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิ จ
3.1 ลิ ขสิ ทธิ์ เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายบริการ
3.1.1 ลิ ขสิ ทธิ์
ทะเบียนข้อมูลเลขที่

ชื่อผลงาน

ว1. 4016

โ ป ร แ ก ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ วรรณกรรม
Humatrix 5
โ ป ร แ ก ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ วรรณกรรม
HUMATRIX 7
โ ป ร แ ก ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ วรรณกรรม
HUMATRIX 8

ว1. 5403
ว1. 5404

ประเภทงาน

ลักษณะงาน

วันที่ออกหนังสือรับรอง

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

28 เมษายน 2554

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

23 เมษายน 2558

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

23 เมษายน 2558

หมายเหตุ ระยะเวลาคุม้ ครองลิขสิทธิ ์สาหรับนิตบิ ุคคลจะมีอายุ 50 ปีนับแต่สร้างสรรค์ผลงานขึน้
3.1.2 เครื่องหมายการค้า
สาหรับสิ นค้า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

วันที่จดทะเบียน
29 ธันวาคม 2563

วันสิ้ นอายุ
28 ธันวาคม 2573

ต่ออายุ
คราวละ 10 ปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

4 พฤศจิกายน 2563

3 พฤศจิกายน 2573

คราวละ 10 ปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

4 พฤศจิกายน 2563

3 พฤศจิกายน 2573

คราวละ 10 ปี

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

26 กุมภาพันธ์ 2562

25 กุมภาพันธ์ 2572

คราวละ 10 ปี

171123200

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

23 เมษายน 2558

22 เมษายน 2568

คราวละ 10 ปี

171123427

โปรแกรมคอมพิวเตอร์

23 เมษายน 2558

22 เมษายน 2568

คราวละ 10 ปี

ทะเบียนเลขที่
221105154

เครื่องหมาย
HUMATRIX ZEN

221101018
HUMATRIX
221101059
ESSZEN
201118561
WORKPLAZE

3.1.3 เครื่องหมายบริการ
ทะเบียนเลขที่
221101006

เครื่องหมาย
HUMATRIX

221101012
ESSZEN

สาหรับบริ การ
วันที่จดทะเบียน
จัด เตรีย มบัญ ชีเ งิน เดือ นและ 4 พฤศจิกายน 2563
ค่ า จ้า ง ให้ค าปรึก ษาทางด้าน
การจัดการบุคลากร
จัด เตรีย มบัญ ชีเ งิน เดือ นและ 4 พฤศจิกายน 2563
ค่ า จ้า ง ให้ค าปรึก ษาทางด้าน
การจัดการบุคลากร

วันสิ้ นอายุ
3 พฤศจิกายน 2573

ต่ออายุ
คราวละ 10 ปี

3 พฤศจิกายน 2573

คราวละ 10 ปี
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ทะเบียนเลขที่
201122999

เครื่องหมาย

สาหรับบริ การ
วันที่จดทะเบียน
จัด เตรีย มบัญ ชีเ งิน เดือ นและ 26 กุมภาพันธ์ 2562
ค่ า จ้า ง ให้ค าปรึก ษาทางด้าน
การจัดการบุคลากร

WORKPLAZE

วันสิ้ นอายุ
25 กุมภาพันธ์ 2572

ต่ออายุ
คราวละ 10 ปี

3.2 บัตรส่งเสริมการลงทุน
บัตรส่งเสริ มเลขที่
1682(7)/2548

ประเภทบัตรส่งเสริ ม
ประเภท 5.8 กิจการ
ซอฟต์แวร์ประเภท
Enterprise Software และ
Digital Content
ประเภท 5.8 กิจการ
ซอฟต์แวร์ประเภท
Enterprise Software

2103(7)/2555

สิ ทธิ และประโยชน์
วันที่ออกบัตร
ได้ ร ั บ ย ก เ ว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค ค ล มี 2 สิงหาคม 2548
กาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่มมีรายได้
จากการประกอบกิจการ (วันที่ 11 มิถุนายน
2553)
ได้ ร ั บ ย ก เ ว้ น ภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค ค ล มี 16 สิงหาคม 2555
กาหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนั ที่เริ่มมีรายได้
จ า ก ก า ร ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร ( วั น ที่ 12
กรกฎาคม 2559)

วันที่หมดอายุ
10 มิถุนายน 2561

11 กรกฎาคม 2567

3.3 สัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั จาหน่ ายและให้บริการ
3.3.1 สัญญาแต่งตัง้ ตัวแทนจาหน่ ายซอฟต์แวร์ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ชื่อสัญญา
คู่สญ
ั ญา
ลักษณะสัญญา
อายุ ส ัญ ญา

:
:
:
:

สาระสาคัญของสัญญา

:

ชื่อบันทึกข้อตกลง
คู่สญ
ั ญา
ลักษณะสัญญา

:
:
:

อายุ ส ัญ ญา

:

สาระสาคัญของสัญญา

:

Software Reseller Agreement
Huntingdon Trading Limited (“Huntingdon”)
Huntingdon อนุญาตให้บริษทั จัดจาหน่ายสิทธ์การใช้ซอฟต์แวร์ SunFish HR
ตัง้ แต่วนั ทีว่ นั ที่ 10 มีนาคม 2553 จนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2558
หากคู่สญ
ั ญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้แจ้งยกเลิกสัญญาล่วงหน้าอย่างน้อย 12 เดือน ให้ถอื ว่าสัญญาได้รบั
การต่ออายุอตั โนมัตคิ ราวละ 2 ปี
- ได้รบั อนุ ญาตในการ ทาการตลาด จัดจาหน่ ายสิทธ์การใช้ซอฟต์แวร์ และให้บริการบารุงรักษา
ซอฟต์แวร์ SunFish HR แบบไม่ผกู ขาด (Non-Exclusive) ในประเทศไทย
- จะต้องแจ้งชื่อผู้ท่ีบริษทั จะเข้าไปนาเสนอซอฟต์แวร์ และจะต้องได้รบั การรับรองรายชื่อจาก
Huntingdon ก่อนเข้าไปนาเสนอซอฟต์แวร์ เพื่อป้องกันการเกิดความขัดแย้งระหว่างตัวแทน
จาหน่าย
- Huntingdon จะให้การสนับสนุ นด้านกาลังคนฝ่ายเทคนิคเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่บริษทั ตาม
ความเหมาะสม
- บริษัท สามารถดัดแปลงซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มฟงั ก์ชนั การทางาน แต่จะต้องได้รบั อนุ ญาตจาก
Huntingdon ในการจัดจาหน่าย
- บริษทั จะชาระค่าซอฟต์แวร์ (Software Fee) ตามราคาและส่วนลดทีก่ าหนดไว้ในสัญญา
SAP Cloud BPO Program Agreement for SAP SuccessFactors
SAP SE (“SAP”)
SAP อนุ ญาตให้บริษทั ใช้งาน SAP Cloud Service ในการให้บริการ Business Process Outsourcing
สาหรับ SAP SuccessFactors
ตัง้ แต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2565
หากคู่สญ
ั ญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้แจ้งยกเลิกสัญญาล่วงหน้าอย่างน้อย 12 เดือน ให้ถอื ว่าสัญญาได้รบั
การต่ออายุอตั โนมัตคิ ราวละ 1 ปี
- ได้ร ับ อนุ ญ าตใช้ง าน SAP Cloud Service ตามข้อก าหนดการใช้ง าน โดยรวมระบบพัฒ นา
ทรั พ ยากรบุ ค คล (SAP SuccessFactors) เข้ า กั บ ระบบบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คล
(Humatrix) ของบริษทั ซึ่งประกอบด้วยระบบบริหารเวลาและการลา ระบบการบริหารเงินเดือน
และระบบสวัสดิการและเบิก เงิน ชดเชย เพื่อให้บ ริก าร Business Process Outsourcing แก่
ลูกค้า
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-

บริษทั จะชาระเงินค่า SAP Cloud Service ตามราคาที่ระบุไว้ใน Order Form สาหรับลูกค้าแต่
ละรายภายใน 30 วันหลังจากได้รบั ใบแจ้งหนี้จาก SAP

3.3.2 สัญญาแต่งตัง้ ตัวแทนจาหน่ ายซอฟต์แวร์ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร
ชื่อสัญญา
คู่สญ
ั ญา
ลักษณะสัญญา
อายุ ส ัญ ญา

:
:
:
:

สาระสาคัญของสัญญา

:

ชื่อสัญญา
คู่สญ
ั ญา
ลักษณะสัญญา
อายุ ส ัญ ญา

:
:
:
:

สาระสาคัญของสัญญา

:

ชือบันทึกข้อตกลง
คู่สญ
ั ญา
ลักษณะสัญญา

:
:
:

อายุ ส ัญ ญา

:

Partner Edge Channel Agreement
SAP System Applications and Products in Data Processing (Thailand) Ltd. (“SAP”)
SAP อนุญาตให้บริษทั จัดจาหน่ายสิทธ์การใช้ซอฟต์แวร์ SAP Business One
ตัง้ แต่วนั ที่ 24 สิงหาคม 2549 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549
หากคู่สญ
ั ญาฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งมิได้แจ้งยกเลิกสัญญาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน ให้ถอื ว่าสัญญาได้รบั การ
ต่ออายุอตั โนมัตคิ ราวละ 1 ปี
- บริษทั ได้รบั อนุ ญาตให้เป็ นผูจ้ ดั จาหน่ ายสิทธ์การใช้ซอฟต์แวร์บริหารทรัพยากรองค์กร SAP
Business One แบบไม่ผกู ขาด (Non-Exclusive) ในประเทศไทย
- บริษัท ตกลงดาเนินการส่งเสริมการขาย การให้บริการติดตัง้ และบริการบารุงรักษา รวมถึง
บริการอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง ในนามของบริษทั เท่านัน้
- SAP ให้ส่วนลดค่าสิทธิการใช้
์
ซอฟต์แวร์ ทุนสนับสนุ นสาหรับทาการตลาด และสิทธิประโยชน์
อื่นๆ ตามระดับชัน้ ของตัวแทนจาหน่ าย แบ่งเป็ น ระดับ Associate, Silver และ Gold โดยวัด
จากยอดจัดจาหน่าย และขัน้ ความสาเร็จอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่ SAP ระบุ เช่น จานวนพนักงานทีม่ ี
คุณสมบัตติ ามเกณฑ์ของ SAP เป็ นต้น (ปจั จุบนั บริษทั เป็ นตัวแทนจัดจาหน่ายระดับ Gold)
- บริษทั จะชาระเงินค่า Fee ต่างๆ สาหรับลูกค้าแต่ละรายภายใน 30 วันหลังจากได้รบั ใบแจ้งหนี้
จาก SAP

MARINGO Sales and Service Partnership Agreement for ProjectManagement
MARINGO Computers GmbH. (“MARINGO”)
MARINGO อนุญาตให้บริษทั จัดจาหน่ายสิทธ์การใช้ซอฟต์แวร์ ProjectManagement
ตัง้ แต่วนั ที่ 18 พฤศจิกายน 2553 จนกว่าที่จะมีการบอกเลิกสัญญา โดยจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 เดือน
- บริษทั ได้รบั อนุ ญาตในการให้คาปรึกษา ทาการตลาด จัดจาหน่ ายสิทธ์การใช้ซอฟต์แวร์ และ
ให้บริการบารุงรักษา รวมถึงให้บริการฝึ กอบรมผูใ้ ช้งานซอฟต์แวร์ ProjectManagement แบบ
ไม่ผกู ขาด (Non-Exclusive) ในประเทศไทย
- บริษทั จะดาเนินการส่งเสริมการขาย การจัดจาหน่ าย รวมถึงการให้บริการอื่นใดที่เกีย่ วข้องใน
นามของบริษทั เท่านัน้
- บริษัท ได้ ร ับ อนุ ญ าตให้ ใ ช้เ ครื่องหมายการค้า สัญ ลัก ษณ์ ร ะบุ ต ัว ตนของ MARINGO และ
สัญลักษณ์ ซอฟต์แวร์ ProjectManagement ในการจัดจาหน่ ายซอฟต์แวร์ดงั กล่าว โดยจากัด
การใช้งานในการดาเนินการใดๆ ทีเ่ ป็ นผลประโยชน์ต่อ MARINGO เท่านัน้
- บริ ษั ท สามารถจ าหน่ า ยบริก ารบ ารุ ง รัก ษาซอฟต์ แ วร์ ข อง MARINGO ควบคู่ ก ับ บริก าร
บารุงรักษาของบริษทั
- บริษทั จะต้องมีพนักงาน ตามจานวนและคุณลักษณะที่ MARINGO ระบุ
- บริษทั จะต้องชาระค่าซอฟต์แวร์ภายใน 30 วันหลังจากที่ MARINGO ส่งมอบซอฟต์แวร์

Solution Provider Agreement
Oracle America, Inc., a Delaware corporation (“Oracle”)
Oracle อนุ ญ าตให้ บ ริ ษั ท เข้ า เป็ นฺ Business Partner ของ the NetSuite Solution Program โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุ นและส่งเสริมการขาย the NetSuite Business Application ให้กบั ลูกค้าของ
บริษทั และลูกค้ากลุ่มเป้าหมายในอนาคต
ตัง้ แต่วนั ที่ 19 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2563
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สาระสาคัญของสัญญา

:

หากคู่สญ
ั ญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมิได้แจ้งยกเลิกสัญญาล่วงหน้าอย่างน้อย 12 เดือน ให้ถอื ว่าสัญญาได้รบั
การต่ออายุอตั โนมัตคิ ราวละ 1 ปี
- บริษทั จะทาการสนับสนุนและส่งเสริมการขาย the NetSuite Business Application ในรูปแบบ
การให้บริการติดตัง้ ให้คาปรีกษาการวางระบบ on call supporting และ บริการอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง
แบบไม่ผกู ขาด (Non-Exclusive) ในประเทศไทย
- บริษทั จะชาระค่า Solution Provider Program เป็ นรายปี ( Non-Refunable annual fees)
สาหรับครัง้ แรก และ ต่อไปทีม่ กี ารต่อสัญญา

3.4 สัญญาเช่า
3.4.1 สัญญาเช่า Data Center
ชื่อสัญญา
คู่สญ
ั ญา
ลักษณะสัญญา
อายุสญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:
:
:

สัญญาบริการ Co-location
บมจ. ซีเอส ล็อกอินโฟ (“CSL”)
สัญญาเช่า Data Center
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยต่ออายุอตั โนมัตคิ ราวละ 1 ปี
CSL ตกลงให้บริการรับฝากเครื่อง Server ภายในศูนย์ Internet Data Center ซึง่ CSL เป็ นผูจ้ ดั เตรียม
พื้นที่ รวมถึงการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลัก โดยที่บริษทั เป็ นผู้จดั หาเครื่อง Server และ
อุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ

ชื่อสัญญา
คู่สญ
ั ญา
ลักษณะสัญญา
อายุสญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:
:
:

สัญญาบริการ Co-location
บมจ. อินเทอร์เน็ตประเทศไทย (ประเทศไทย) (“INET”)
สัญญาเช่า Data Center
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
INET ตกลงให้บริการรับฝากเครื่อง Server ของบริษทั ภายในศูนย์ Data Center ของ INET ซึ่ง INET
เป็ นผูจ้ ดั เตรียมพืน้ ที่ รวมถึงการเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลัก โดยที่บริษทั เป็ นผูจ้ ดั หาเครื่อง
Server และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ

3.4.2 สัญญาเช่าอาคาร
ชื่อสัญญา
คู่สญ
ั ญา
ลักษณะสัญญา
อายุสญ
ั ญา
สาระสาคัญของสัญญา

:
:
:
:
:

สัญญาเช่าอาคาร
บริษทั เอ็มพีเค โปรเกรส จากัด
ผูใ้ ห้เช่าตกลงให้บริษทั เหมาเช่าอาคารเพื่อเป็ นสานักงานในการประกอบธุรกิจ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2561 จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2591
ผูใ้ ห้เช่าตกลงให้บริษทั เช่าอาคาร เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 ชัน้ ที่ 1 ถึงชัน้ ที่ 6 รวมพื้นที่ 4,904 ตารางเมตรรวมพื้นที่จอดรถ 37 คัน โดยผูเ้ ช่า
รับภาระค่าใช้จ่ายส่วนกลางทัง้ หมด
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั
1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั
(1) โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นดังนี้

(2) การดาเนินงานของกลุ่มบริษทั
บริษทั มีบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และเงินลงทุนอื่น โดยมีรายละเอียดสามารถจาแนกตามประเภทธุรกิจได้ดงั นี้
บริ ษทั ฮิ วแมนิ ก้า จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ” หรือ “HUMAN”) ประกอบธุรกิจหลักเป็ นผู้พฒ
ั นาซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Human Resources Solutions) โดยให้บริการรับช่วงบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและจัดทา
เงินเดือน (Human Resources System) และให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน โดยให้บริการติดตัง้ ระบบวางแผน
ทรัพยากรองค์กร (EPP)
บริษทั โปรเฟสชั ่นแนล เอ้าท์ซอสซิ่ ง จากัด เป็นบริษทั รับช่วงบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการจัดทาเงินเดือน สาหรับ
ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงธุรกิจขนาดกลาง ซึง่ สามารถตอบสนองความต้องการของธุรกิจในปจั จุบนั
บริษทั ฮิ วแมนิ ก้า เอฟเอเอส จากัด ประกอบธุรกิจให้บริการด้านการจัดทาบัญชีและการเงิน
Humanica Asia Private Limited ได้จดั ตัง้ ขึน้ เป็ นบริษทั ย่อยในประเทศสิงคโปร์เป็ นศูนย์กลางภูมภิ าคเอเชีย โดยดาเนินงาน
ร่วมกันกับ Humanica Sdn.Bhd. ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยในประเทศมาเลเซีย ในการให้บริการรับช่วงจัดทาเงินเดือน และยังร่วม
ดาเนินงานในการพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าในภูมภิ าคเอเชีย ปจั จุบนั บริษทั มีการให้บริการ
ลูกค้าไปแล้ว 6 ประเทศ
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บริ ษัท ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จากัด ประกอบธุร กิจ ให้บ ริการการวางระบบโปรแกรมบริหารงานทรัพยากรบุ ค คลและ
โปรแกรมเงินเดือ น งานบริการรับช่วงจัดท าเงินเดือน จาหน่ ายเทคโนโลยีท่ที นั สมัย เช่น เครื่องบันทึกเวลา เครื่องสแกน
ใบหน้า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนวัดอุณหภูม ิ และเครื่องทาบบัตร เป็นต้น
บริ ษทั เบนนิ กซ์ จากัด ประกอบธุรกิจให้บริการนายหน้าประกันชีวติ และวินาศภัยแนวใหม่เพื่อให้บริการแพลตฟอร์มล้าสมัย
ในการบริหารจัดการสวัสดิการพนักงาน เช่น การดูแลสุขภาพ Wellness รวมถึงคอมมูนิต้ที ม่ี ปี ระโยชน์สาหรับพนักงานอย่าง
ครบวงจร
บริ ษัท ฮิ วแมนิ ก้า อีอีซี จากัด เป็ นบริษัทร่วมลงทุ นกับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จากัด (มหาชน) ประกอบธุร กิจ
ให้บริการด้านการจัดทาบัญชีและการเงิน และจัดทาเงินเดือน
บริ ษัท โคนิ เคิ ล จากัด ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คาปรึกษา ออกแบบ พัฒนาเนื้อหาสร้างโซลูช นั ่ ด้าน
การศึกษาทีเ่ ป็นนวัตกรรม รวมถึงรับจ้างผลิตและจาหน่ายซอฟแวร์อุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิกส์สาหรับการเรียนรู้
บริษทั ฮิ วแมนเชส แคปปิ ตอล จากัด ประกอบธุรกิจให้บริการ P2P Lending Platform ผ่านช่องทางออนไลน์
บริ ษทั ฟาร์มแคร์ กรุป๊ จากัด ประกอบธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มสาหรับปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ออนไลน์และร้าน
ขายยาออนไลน์
Publica Holdings Pte. Ltd. ก่อตัง้ ขึน้ ในประเทศสิงคโปร์ ประกอบธุรกิจให้คาปรึกษาพัฒนาและจาหน่ายซอฟต์แวร์บริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
บริ ษทั แพร็กมา แอนด์ วิ ลล์ กรุป๊ จากัด ประกอบธุรกิจให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการเพิม่ ประสิทธิภาพทางธุรกิจ (Business
Optimization) การแปลงแปลงการทาธุรกิจ (Business Transformation) และการขยายธุรกิจ (Business Expansion)
บริ ษัท ดิ จิทลั แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จากัด ประกอบธุรกิจให้บริการรับบริการ จัดการ ดูแล ทรัพย์สนิ ทัง้ สังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สนิ มีรปู ร่างและทรัพย์สนิ ไม่มรี ปู ร่าง
บริ ษทั แรบบิ ท แคช จากัด เป็ นบริษัทร่วมลงทุนกับบริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จากัด และบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทย
แลนด์) จากัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเพื่อให้บริการสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มดิจทิ ลั (Digital Platform) ภายใต้แบรนด์ “Rabbit
Cash”
บริ ษัท เอ็นฟอร์ซ ซี เคี ย ว จากัด (มหาชน) ประกอบธุ ร กิจ เป็ น ตัว แทนจ าหน่ ายผลิต ภัณ ฑ์โซลู ชนด้
ั ่ า นการรัก ษาความ
ปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cyber Security)
บริ ษทั พัฒนาที่ดินไทย (นานา 1994) จากัด ปจั จุบนั ไม่ได้ประกอบธุรกิจ มีเพียงทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสร้างอยู่ทจ่ี งั หวัดเพชรบุรี
และอาเภอนครชัยศรี ในจังหวัดนครปฐม ซึง่ อยู่ระหว่างการหาผูท้ ส่ี นใจเพื่อจาหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว
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บริษทั ถือหุน้ ในบริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และเงินลงทุนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังนี้
ชื่อบริ ษทั

ถือหุน้ โดยตรง
1.บริษทั โปรเฟสชันแนล
่
เอ้าท์ซอสซิง่
โซลูชนั ่ จากัด
2.บริษทั ฮิวแมนิกา้ เอฟเอเอส จากัด
3. Humanica Asia Pte.Ltd.

สถานที่ตงั ้
ในประเทศ

ลักษณะธุรกิ จ

ทุนจดทะเบียน

จานวนหุ้นสามัญ
ที่ออกจาหน่ าย
(ล้านหุ้น)

สัดส่วนการถือ
หุ้น
(ร้อยละ)

ไทย

บริการจัดทาเงินเดือน

10.00 ล้านบาท

0.10

100.0

ไทย

บริการด้านการบริหารจัดการ
บัญชีและการเงิน
บริการจัดทาเงินเดือนและด้าน
การบริหารจัดการบัญชี
บริการวางระบบโปรแกรม
ทรัพยาการบุคคลและ
เงินเดือน และขายเครื่อง
อุปกรณ์ควบคุมการเข้าออก
ประกอบธุรกิจให้บริการ
นายหน้าประกันภัยชีวติ และ
วินาศภัย
ให้คาปรึกษา ผลิต และ
จาหน่ายซอฟต์แวร์สาหรับการ
เรียนรูใ้ ห้กบั องค์กร
ประกอบธุรกิจให้บริการ P2P
Lending Platform ผ่าน
ช่องทางออนไลน์
ให้บริการแพลตฟอร์มสาหรับ
ปรึกษาบุคลากรทางการ
แพทย์ออนไลน์และร้านขายยา
ออนไลน์
ให้คาปรึกษาพัฒนาและ
จาหน่ายซอฟต์แวร์บริหาร
ทรัพยากรมนุษย์
ประกอบธุรกิจให้คาปรึกษา
เกีย่ วกับการเพิม่ ประสิทธิภาพ
ทางธุรกิจ
ประกอบธุรกิจให้บริการรับ
บริการ จัดการ ดูแล ทรัพย์สนิ
ทัง้ สังหาริมทรัพย์
อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สนิ มี
รูปร่างและทรัพย์สนิ ไม่มี
รูปร่าง
ประกอบธุรกิจบริการสินเชื่อ
ผ่านแพลตฟอร์มดิจทิ ลั
(Digital Platform) ภายใต้แบ
รนด์ “Rabbit Cash”
ประกอบธุรกิจเป็ นตัวแทน
จาหน่ายผลิตภัณฑ์โซลูชนั ่
ด้านการรักษาความปลอดภัย
ทางเทคโนโลยีไซเบอร์
(Cyber Security)

20.00 ล้านบาท

2.00

100.0

0.20 ล้านเหรียญ
สิงคโปร์
5.00 ล้านบาท

0.20

100.0

0.05

100.0

4.00 ล้านบาท

0.04

51.0

3.26 ล้านบาท

0.03

20.0

20.00 ล้านบาท

2.00

50.0

4.00 ล้านบาท

0.04

25.0

2.55 ล้านเหรียญ
สหรัฐ

2.50

16.0

1.11 ล้านบาท

0.11

10.0

3.00 ล้านบาท

0.03

10.0

800.0

8.00

5.0

52.97

102.74

4.0

สิงคโปร์

4. บริษทั ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จากัด

ไทย

5. บริษทั เบนนิกซ์ จากัด

ไทย

6. บริษทั โคนิเคิล จากัด

ไทย

7. บริษทั ฮิวแมนเชส แคปปิตอล จากัด

ไทย

8. บริษทั ฟาร์มแคร์ กรุ๊ป จากัด

ไทย

9. Publica Holdings Pte. Ltd.

สิงคโปร์

10. บริษทั แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป
จากัด

ไทย

11. บริษทั ดิจทิ ลั แอสเซ็ท แมเนจเมนท์
จากัด

ไทย

12. บริษทั แรบบิท แคช จากัด

ไทย

13. บริษทั เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จากัด
(มหาชน)

ไทย
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14. บริษทั พัฒนาทีด่ นิ ไทย (นานา
1994) จากัด
ถือหุ้นโดย Humanica Asia Pte.Ltd.
1. Humanica SDN.BHD.
ถือหุ้นโดยบริ ษทั ฮิ วแมนิ ก้า เอฟเอ
เอส จากัด
1. บริษทั ฮิวแมนิกา้ อีอซี ี จากัด

ไทย

มาเลเซีย

ไทย

อสังหาริมทรัพย์

110.00 ล้านบาท

11.00

12.8

บริการจัดทาเงินเดือน

0.50 ล้านริงกิต

0.50

100.0

3.00

70.0

บริการด้านการบริหารจัดการ
บัญชีและการเงิน

30.00 ล้านบาท

(3) ชื่อ สถานทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ โทรศัพท์ โทรสาร จานวนและชนิดของหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของนิตบิ ุคคลทีบ่ ริษทั ถือหุน้ ตัง้ แต่
ร้อยละ 10 ขึน้ ไปของจานวนหุน้ ทีไ่ ด้แล้วทัง้ หมดของนิตบิ ุคคลนัน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อบริษทั
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

บริษทั โปรเฟสชันแนล
่
เอ้าท์ซอสซิง่ โซลูชนั ่ จากัด
เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: +66 2 646 4222 โทรสาร: +66 2 646 4200

ชื่อบริษทั
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

บริษทั ฮิวแมนิกา้ เอฟเอเอส จากัด
เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: +66 2 646 4222 โทรสาร +66 2 646 4200

ชื่อบริษทั
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

Humanica Asia Pte.Ltd.
146 Robinson Road #10-01 Singapore 068909
โทรศัพท์: +65 6 904 0866

ชื่อบริษทั
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

Humainca Sdn.Bhd.
5-3-17, Promenade, Persiaran Mahsuri, 11950 Bayan Lepas baru, Penang, Malaysia
โทรศัพท์: +60 4 611 7772

ชื่อบริษทั
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

บริษทั ไทเกอร์ซอฟท์ (1998) จากัด
เลขที่ 7 อาคารวิชนบิ
ั ่ สเิ นสปาร์ค ชัน้ 6-7 ตึก 4 ซอยรามอินทรา 55/8 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์: +66 2 347 0374-76

ชื่อบริษทั
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

บริษทั เบนนิกซ์ จากัด
เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: +66 2 636 6999

ชื่อบริษทั
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

บริษทั ฮิวแมนิกา้ อีอซี ี จากัด
เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: +66 2 646 4222 โทรสาร +66 2 646 4200

ชื่อบริษทั
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

บริษทั โคนิเคิล จากัด
เลขที่ 32/168 หมู่ท่ี 1 ตาบลคลองเกลือ อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี 11120
โทรศัพท์: +66 2 077 7687

25

ชื่อบริษทั
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

บริษทั ฮิวแมนเชส แคปปิตอล จากัด
เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: +66 2 636 6999

ชื่อบริษทั
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

บริษทั ฟาร์มแคร์ กรุ๊ป จากัด
เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: +66 2 636 6999

ชื่อบริษทั
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

Publica Holdings Pte.Ltd.
10 Anson Road #23-14H, International Plaza, Singapore 079903

ชื่อบริษทั
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

บริษทั แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จากัด
เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์: +66 2 636 6999

ชื่อบริษทั
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

บริษทั ดิจทิ ลั แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จากัด
เลขที่ 253 อาคาร 253 อโศก ชัน้ ที่ 24 ถนนสุ ขุ ม วิท 21 แขวงคลองเตยเหนื อ เขตวัฒ นา
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: +66 94 536 2889

ชื่อบริษทั
ที่ตงั ้ สานักงานใหญ่

บริษทั พัฒนาทีด่ นิ ไทย (นานา 1994) จากัด
เลขที่ 17/6 หมู่ท่ี 3 ถนนเพชรเกษม ตาบลศีรษะทอง อาเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120

1.3.2 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
- ไม่ม-ี
1.3.3 ผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ซึง่ ปรากฏในสมุดทะเบียนหุน้ มีรายละเอียดดังนี้
ลาดับ
1

2
3
4
5
6
7

รายชื่อผูถ้ อื หุน้
กลุ่มนายสุนทร เด่นธรรม
นายสุนทร เด่นธรรม
นางเพ็ญศิริ เด่นธรรม
บริษทั บีทเี อส กรุ๊ป โฮลดิง้ ส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั ไทยเอ็นวีดอี าร์ จากัด
BNY MELLON NOMINEES LIMITED
STATE STREET EUROPE LIMITED
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

วันที่ 30 ธันวาคม 2564
จานวนหุน้
ร้อยละ
261,777,200
38.5
261,277,200
38.4
500,000
0.1
35,000,000
5.1
30,038,053
4.4
29,410,500
4.3
25,523,000
3.8
17,622,200
2.6
13,546,200
2.0
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8
9
10

นายเชิงชัย เจริญจิตเสรีวงศ์
JP MORGAN SECURITIES PLC.
กองทุนเปิดบัวหลวงหุน้ ระยะยาว
รวมจานวนหุน้ ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ 10 รายแรก
ผูถ้ อื หุน้ รายอื่น
รวมจานวนหุ้น

10,084,000
9,934,900
9,902,400
442,838,453
237,161,547
680,000,000

1.5
1.5
1.5
65.2
34.8
100.0

1.4 จานวนทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
1.4.1 หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษทั มีทุนจดทะเบียน 345.00 ล้านบาท แบ่งเป็นหุน้ สามัญ 690 ล้านหุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุ้นละ
0.50 บาท โดยเป็ นทุ นที่อ อกและชาระแล้ว 340.00 ล้านบาท เป็ นหุ้นสามัญ 680 ล้านหุ้น หุ้นสามัญของบริษัท เป็ นหลักทรัพ ย์จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
1.4.2 หุ้นประเภทอื่นที่มีสิทธิ หรือเงื่อนไขแตกต่างจากหุ้นสามัญ
-ไม่ม-ี
1.4.3 หุ้นหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพของบริ ษทั เป็ นหลักทรัพย์อ้างอิ งในการออกหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนซึ่ง
เป็ นคนต่างด้าว
-ไม่ม-ี
1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น
1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภาพ
-ไม่ม-ี
1.5.2 หลักทรัพย์ที่เป็ นตราสารหนี้
-ไม่ม-ี
1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั
บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อ ยละ 50 ของกาไรสุท ธิจ ากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท
ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลและการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษทั อาจพิจารณาจ่ายเงินปนั ผลแตกต่าง
ไปจากนโยบายทีก่ าหนดไว้ได้ โดยขึน้ อยู่กบั ผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงิน และความจาเป็ นในการใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวี ยน
เพื่อบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษทั รวมถึงปจั จัยภายนอกต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ
นโยบายการจ่ายเงินปนั ผลนี้ ได้ผ่านการอนุ มตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็ น
นโยบายทีก่ าหนดไว้เป็ นหลักการเบือ้ งต้น อย่างไรก็ตาม ในการเสนอจานวนเงินปนั ผลเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ อนุมตั นิ ้ี บริษทั ต้องดาเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ซึง่ กฎหมายกาหนดว่า การจ่ายเงินปนั ผลต้องจ่ายจากกาไรสุทธิของบริษทั ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั
ดังนัน้ หากกาไรสุทธิของบริษทั มีน้อยหรือไม่มกี าไร การเสนอจ่ายเงินปนั ผลก็ตอ้ งพิจารณาให้สอดคล้องกับสถานการณ์นัน้ ด้วย
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ย่อย
สาหรับนโยบายการจ่ายเงิน ปนั ผลของบริษัท ย่อย บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปนั ผลจากกระแสเงินสด
คงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษทั ย่อยนัน้ ๆ หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษทั ย่อยมีเพียงพอและได้ตงั ้ สารองตามกฎหมายแล้ว
บริษทั ย่อยนัน้ ๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปนั ผลเป็นกรณีไป
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ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง
อัตรากาไรสุทธิต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )
อัตราเงินปนั ผลต่อหุน้ (บาทต่อหุน้ )
อัตราการจ่ายเงินปนั ผลต่อกาไรสุทธิ (ร้อยละ)

ปี 2562
0.18
0.12
68.5

ปี 2563
0.19
0.14
73.0

ปี 2564
0.27
0.16
59.0

ปี 2564 บริษทั จ่ายเงินปนั ผล ดังนี้
• คณะกรรมการบริษทั อนุ มตั ิการจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลจากกาไรสุทธิสาหรับงวด 6 เดือนแรก เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม
2564 จานวน 0.06 บาทต่อหุน้ โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุ้นทีม่ สี ทิ ธิ ์ได้รบั เงินปนั ผล (Record Date) ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564 รวม
เป็นเงินทัง้ สิน้ 40.80 ล้านบาทและจ่ายปนั ผล วันที่ 8 กันยายน 2564
• คณะกรรมการบริษทั เสนอให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาอนุ มตั กิ ารจ่ายเงินปนั ผลสาหรับกาไรสุทธิในช่วงครึง่ ปี หลังของ 2564 ใน
วันที่ 26 เมษายน 2565 จานวน 0.10 บาทต่อหุน้ รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น 68.00 ล้านบาท ให้ผถู้ อื หุน้ ตามรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีป่ รากฎในสมุด
ทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั (Record Date) ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 และจ่ายเงินปนั ผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
• บริษัทฯ จ่ายเงินปนั ผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2564 จานวน 0.16 บาทต่อหุ้น หรือ เป็ นจานวนเงินทัง้ สิ้น
108.80 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปนั ผลร้อยละ 59.0
2. การบริหารจัดการความเสี่ยง
2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเสี่ยง
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจจากทัง้ ปจั จัยภายในและภายนอกอาจจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ การบริหาร
จัดการความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็ นกระบวนการสาคัญที่จะทาให้แน่ ใจได้ว่าบริษทั ฯจะดาเนินธุรกิจได้ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย
บริษทั ฯจึงได้นาหลักการบริหารจัดการความเสีย่ งตาม ตามหลักการของ The Committee of Sponsoring Organizations of
the Tread way Commission (2017 COSO ERM Integrating with Strategy and Performance) ซึง่ เป็นมาตรฐานสากลในการบริหาร
ความเสีย่ ง โดยถือว่าการบริหารความเสีย่ งเป็นองค์ประกอบสาคัญของทุกกระบวนการในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบด้วย
5 องค์ประกอบสาคัญได้แก่
1) การกากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กร
การกากับดูแลกิจการและวัฒนธรรมองค์กรเป็ นพื้นฐานขององค์ประกอบทัง้ หมดในการบริหารความเสีย่ ง โดยบริษทั ฯได้ยดึ
มั ่นและปฏิบตั ติ ามตามนโยบายการกากับ ดูแลกิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษทั ฯ และบริษทั มุ่งมั ่นทีจ่ ะปฏิบตั ิ
ตามวัฒนธรรมและค่านิยมหลักขององค์กรอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด
คณะกรรมการบริษทั ฯได้กาหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสีย่ งและได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่
กากับดูแลการบริหารจัด การความเสี่ยง โดยมีคณะกรรมการบริหารซึ่งประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและผู้บริหาร
ระดับสูง ทาหน้าทีบ่ ริหารความเสีย่ ง และกากับให้ฝ่ายจัดการมีการบริหารและจัดการความเสีย่ งอย่างเหมาะสมทัง้ ในระดับ
องค์กรและระดับปฏิบตั งิ าน รวมถึงติดตามสถานะความเสีย่ งทีส่ าคัญขององค์กร
2) กลยุทธ์และการกาหนดวัตถุประสงค์
บริษทั ฯได้บูรณาการการบริหารความเสีย่ งเข้ากับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ของบริษทั ฯ โดยวัตถุประสงค์จะเป็นตัวกาหนดกล
ยุทธ์และแผนการดาเนินงาน รวมถึงระบุปจั จัยความเสีย่ งและการตอบสนองความเสีย่ ง ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ธุรกิจ ระบุ
ความเสีย่ งทีย่ อมรับได้ ประเมินกลยุทธ์ และกาหนดวัตถุประสงค์ขององค์กร

28

3) ผลการดาเนินงาน
ั ากระบวนการบริหิ ารความเสี่ยงควบคู
บริษทั ฯจัดท
่
่กบั การจัดทาแผนกลยุทธ์ กล่าวคือ เมื่อหน่วยงานมีการวางแผนกลยุทธ์
ใหม่ บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องต้องวิเคราะห์โดยระบุประเด็นความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการดาเนินกิจกรรมใดๆ ประเมินความ
รุนแรงของความเสีย่ ง จัดลาดับความสาคัญของความเสีย่ งตามโอกาสและผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ ดาเนินการตอบสนองต่อ
ความเสีย่ ง พัฒนากรอบความเสีย่ งเพื่อประเมินความเสีย่ งในภาพรวม และรายงานต่อผูบ้ ริหารสายงาน เพื่อระบุแนวทางการ
ป้องกันหรือลดความเสีย่ งนัน้ ให้อยู่ในระดับทีอ่ งค์กรยอมรับได้ และสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของแผนกลยุทธ์นัน้ ได้ รวมถึง
ผนวกเรื่องการจัดการความเสีย่ งอยู่ในกระบวนการพิจารณาอนุมตั ิแผนธุรกิจและการประเมินผลปฏิบตั งิ าน
4) การทบทวนและปรับปรุงแก้ไข
บริษทั ฯพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแก้ไขกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่เป็ นระยะ โดยประเมินจากผลการดาเนินงาน
และการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญทัง้ จากปจั จัยภายนอกและภายใน
5) การสื่อสารและการรายงานผล
บริษัท ฯสื่อ สารข้อ มูลการบริหารความเสี่ยงผ่านช่อ งทางการติดต่อต่างๆภายในองค์กร ตัง้ แต่ระดับผู้บริหารจนถึงระดับ
ปฏิบตั กิ าร ทัง้ ระดับบนลงล่าง และระดับล่างขึน้ บน และรายงานผลความเสีย่ งและผลการปฏิบตั งิ านต่อคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ฯอย่างต่อเนื่อง
2.2 ปัจจัยความเสี่ยงต่อการดาเนิ นธุรกิ จของบริ ษทั
2.2.1 ความเสี่ยงต่อการดาเนิ นธุรกิ จของบริษทั หรือกลุ่มบริ ษทั ทัง้ ในปัจจุบนั และที่อาจเกิ ดขึ้นใหม่
เป้าหมายกลยุทธ์ทางการตลาดทีส่ าคัญของบริษทั ทีจ่ ะขยายส่วนแบ่งการตลาดโดยการสร้างความแข็งแกร่งและการ
ขยายช่องทางการตลาด รวมทัง้ การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ บริษทั จะยังคงพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการทีห่ ลากหลายของ
ลูกค้าในการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมทางการเงินและทรัพยากรบุคคล บริษทั มีความเชื่อมั ่นในความร่วมมือกับหุน้ ส่วนทางธุรกิจ
ความสามารถในการกระจายผลิตภัณฑ์ในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งในที่สุดแล้วจะช่วยบริษัทในการสร้างโอกาสและมีความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์ทโ่ี ดดเด่น
นอกเหนือ จากการแนะนาและการติดตัง้ ผลิตภัณฑ์ บริษัทจะยังคงเพิ่มธุรกิจเอาท์ซอร์ส (Outsourcing) เพื่อที่จะ
เสริมสร้างความสัมพันธ์ทแ่ี ข็งแกร่งกับลูกค้า
สรุปความเสีย่ งต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ได้ดงั นี้
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการแข่งขัน
(1) ความเสี่ยงจากการเข้ามาทาตลาดของบริ ษทั จากต่างประเทศ
บริษทั มีความเสีย่ งจากการทีบ่ ริษทั ซอฟต์แวร์จากต่างประเทศจะมาทาตลาดในด้านการให้บริการทรัพยากรบุคคลใน
ประเทศไทยเพื่อแข่งขันกับบริษทั อย่างไรก็ตามการพัฒนาซอฟต์แวร์ HR ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสาหรับตลาดในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องง่าย
เนื่องจากความซับซ้อนของระบบภาษีและข้อกาหนดของประเทศไทย ซึง่ บริษทั พัฒนาซอฟต์แวร์จากต่างประเทศจะต้องใช้เงินทุนและ
เวลาในการค้นคว้าวิจยั และพัฒนาเพื่อให้รองรับการใช้งานของผูใ้ ช้งานในไทยได้ บริษทั ซอฟต์แวร์จากต่างประเทศส่วนใหญ่จงึ อาศัย
การเป็ นพันธมิตรกับผู้พฒ
ั นาซอฟต์แวร์ในประเทศไทยเพื่อจัดจาหน่ ายซอฟต์แวร์ ของตนเอง นี่อาจเป็ นข้อดีสาหรับบริษทั เนื่องจาก
บริษทั สามารถเป็ นพันธมิตรทางเลือกสาหรับบริษทั ผูพ้ ฒ
ั นาซอฟต์แวร์ดา้ นบริหารทรัพยากรบุคคลชัน้ นาของโลก เช่น SAP IBM และ
Workday
บริษัทมุ่งมั ่นและให้ความสาคัญในการพัฒนานวัตกรรมทางดิจติ อล ทัง้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์ ของตัวเอง
และการร่วมพัฒนานวัตกรรมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ซอฟท์แวร์และบริการทีเ่ กี่ยวเนื่องมีความทันสมัยและมีคุณภาพ
เทียบเท่าหรือดีกว่าซอฟท์แวร์จากคู่แข่งในระดับโลก รวมถึงให้ความสาคัญกับการสรรหาบุคลากรทางด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์และ
เทคโนโลยีดจิ ติ อลให้เพียงพอต่อการเติบโตขององค์กร
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(2) ความเสี่ยงจากการละเมิดลิ ขสิ ทธิ์
ในฐานะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ บริษทั ให้ความสาคัญอย่างยิง่ ต่อการปกป้องทรัพย์สนิ ทางปญั ญาทีม่ คี ่าทีส่ ุดของบริษทั
โดยป้องกันไม่ให้มกี ารทาซ้าหรือปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ซอฟต์แวร์ของบริษทั ได้รบั การคุม้ ครองโดยพระราชบัญญัติ
ลิขสิทธิ ์ พ.ศ. 2537
บริษทั จดทะเบียนลิขสิทธิ ์ Humatrix ESSpace และ WorkPlaze กับกรมทรัพย์สนิ ทางปญั ญาเพื่อป้องกันการทาซ้า
การปรับตัวหรือการใช้โดยไม่ได้รบั อนุ ญาต ลูกค้าต้องได้รบั รหัสสัญญาอนุ ญาตทีถ่ ูกต้องจากบริษทั ซึ่งได้รบั การกาหนดค่าตามความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้บริษั ทยังดาเนินการเพื่อให้ม ั ่นใจว่าเราจะรักษารหัสต้นฉบับของบริษัท ในการดาเนิ น งาน
ประจาวันของบริษทั
(3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งคู่ค้าบุคคลที่สาม
บริษทั มีขอ้ ตกลงตามสัญญากับคู่ค้าบุคคลทีส่ ามในการจัดจาหน่ ายผลิตภัณฑ์หรือฉลากผลิตภัณฑ์ของตนและเพิม่
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจของบริษทั บริษทั มีความเสีย่ งในธุรกิจหากคู่คา้ รายใดตัดสินใจทีจ่ ะยุตขิ อ้ ตกลงของบริษทั
อย่างไรก็ตามเนื่อ งจากพันธมิตรส่วนใหญ่ ของบริษัท เป็ นบริษัท ต่างชาติท่มี ีช่อื เสียงและบริษัท ปฏิบัติตามอย่ า ง
เคร่งครัด บริษทั เชื่อว่าความเสีย่ งอยู่ในระดับต่า บริษทั ให้การสนั บสนุ นอย่างเต็มทีแ่ ก่ค่คู า้ ในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของตน
เรายังคงรักษาความสัมพันธ์ทด่ี กี บั คู่คา้ มายาวนาน
(4) ความเสี่ยงด้านการลงทุน
บริษทั ฯมีการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึง่ รวมถึงการลงทุนดังต่อไปนี้
• การลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment) ได้แก่การลงทุนในสินทรัพย์ทม่ี ตี วั ตนและสินทรัพย์ทไ่ี ม่มตี วั ตน
และ การลงทุนในตราสารทุ นในกิจการที่ม ีธุรกิจ ผลิตภัณฑ์หรือบริการ หรือมีแพลตฟอร์ม หรือมีตลาด ที่
ส่งเสริม สนับสนุน และเพิม่ มูลค่าให้กบั ธุรกิจหลักของบริษทั ฯ
• การลงทุนด้านการเงิน (Financial Investment) ได้แก่การบริหารสภาพคล่องส่วนเกินเพื่อนาเงินไปลงทุนใน
สินทรัพย์ทางการเงินได้แก่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ หรือเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ เป็นต้น
ซึ่งการลงทุนต่าง ๆ ต้องเผชิญกับความเสีย่ งทีผ่ ลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย ผลขาดทุน
จากการดาเนินธุรกิจของกิจการทีบ่ ริษทั ฯลงทุน และความผันผวนของราคาตลาดของสินทรัพย์ทางการเงิน
บริษัทฯได้กาหนดนโยบายการลงทุ น เพื่อรวบรวมกฎเกณฑ์ ขัน้ ตอนและแนวปฏิบตั ิในการดาเนินงานส าหรับ
คณะกรรมการ คณกรรมการการลงทุน และผูบ้ ริหาร ยึดถือปฏิบตั ใิ นการบริหารจัดการเงินลงทุน และเพื่อเป็นการย้าเตือนผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ให้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานอย่างรอบคอบและระมัดระวัง ปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบข้อบัง คับที่
เกี่ยวข้อง คานึงถึงผลประโยชน์ ของบริษัทฯ และมีระบบการติดตามและตรวจสอบที่ทาให้ม ั ่นใจว่าการลงทุนเป็ นไปตามขัน้ ตอนที่
ถูกต้อง
ความเสี่ยงด้านปฏิ บตั ิ การ
(1) ความเสี่ยงจากความมันคงปลอดภั
่
ยทางไซเบอร์และการขัดข้องของระบบสารสนเทศ
การรักษาความปลอดภัยข้อมูลและการหยุดชะงักในระบบข้อมูลของบริษทั ยังคงมีความเสีย่ งสูงเนื่องจากจะกระทบ
ต่อบริการโดยตรงและอย่างรุนแรง บริษทั จะยังคงลงทุนในการปรับปรุงเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้แนวทางปฏิบตั ทิ ด่ี ที ส่ี ุด
ในอุตสาหกรรมและตรวจสอบกิจกรรมอย่างจริงจังเพื่อ ให้เป็ นไปตามนโยบายและขัน้ ตอนที่ได้รบั การรับรองโดยผู้ประเมินวิชาชีพ
เพื่อให้ม ั ่นใจว่าได้ตรวจสอบความเสีย่ งอย่างรอบคอบ
ประเด็นด้านภัยคุกคามและความมั ่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security) มีแนวโนมเพิม่ ขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบ
หลากหลายรูปแบบ การโจมตีด้วยไวรัสคอมพิ วเตอร์ซอฟต์แวร์เรียกค่าไถ่ ไปจนถึงการเจาะระบบเพื่อขโมยข้อมูลสาคัญ บริษัทฯ
ตระหนักถึงอันตรายของภัยดังกล่าว เล็งเห็นความสาคัญของการดาเนินการเชิงป้องกันและลดผลกระทบเพื่อควบคุมความเสีย่ งทีอ่ าจ
เป็นเป้าหมายในการถูกโจมตี ซึง่ จะกระทบความต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจความเชื่อมั ่นและภาพลักษณ์ขององค์กรต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย
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บริษทั ได้นากรอบการดาเนินงานของ ISO/IEC 27001 เรื่องระบบการจัดการความมั ่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศมา
ประยุ ก ต์ ใ ช้เ พื่อ พัฒ นาประสิท ธิภ าพด้า นความปลอดภัย ในโลกไซเบอร์ การจัด ตัง้ คณะอ านวยการ ( Steering Committee) ซึ่ง
ประกอบด้วยผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั ฯและเจ้าหน้าทีใ่ นหน่วยงานระบบสารสนเทศของบริษทั ฯ ร่วมกับผูต้ รวจประเมิน ดาเนินการ
ตรวจสอบภายในอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ม ั ่นใจว่าการบริหารจัดการและการปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วกับการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์เป็ นไป
ตามนโยบายและมาตรฐานที่กาหนดไว้ สร้างความตระหนักและให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานในองค์กรทุกระดับ โดยแจ้งให้
พนักงานทุกคนรับทราบถึงนโยบาย และกาหนดให้พนักงานทุกคนต้องเข้าอบรมการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง
(2) ความเสี่ยงด้านการปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคล (Risk of Data Privacy)
บริษทั ดาเนินธุรกิจทีใ่ ห้บริการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและให้บริการรับช่วงบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและ
จัดทาเงินเดือนให้กบั ลูกค้าองค์กร บริษทั ฯจึงมีหน้าทีบ่ ริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศจานวนมาก ความเสีย่ งอันเกิดจากการรัวไหล
่
ของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจึงเป็ นประเด็นสาคัญและต้องอาศัยการบริหารจัดการอย่างรัดกุม รวมถึงความเสีย่ งในการปฏิบตั งิ านให้
สอดคล้องกับ พระราชบัญญัตคิ มุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA)
บริษทั ได้นากรอบการดาเนินงานของ ISO/IEC 27701 ระบบมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ประยุกต์ใช้เพื่อ
พัฒนาประสิท ธิภาพด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล การจัดตัง้ คณะอานวยการ (Steering Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บ ริหาร
ระดับสูงของบริษทั ฯและเจ้าหน้าที่ในหน่ วยงานระบบสารสนเทศของบริษทั ร่วมกับผูต้ รวจประเมินดาเนินการตรวจสอบภายในอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อ ให้ม ั ่นใจว่าการบริหารจัด การและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ การปกป้อ งข้อ มูลส่ว นบุค คล เป็ นไปตามนโยบายและ
มาตรฐานทีก่ าหนดไว้ สร้างความตระหนักและให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่พนักงานในองค์กรทุกระดับ โดยแจ้งให้พนักงานทุกคนรับทราบ
ถึงนโยบาย และกาหนดให้พนักงานทุกคนต้องเข้าอบรมความรูเ้ กีย่ วกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง
(3) ความเสี่ยงจากการพึ่งพิ งผู้บริหารที่สาคัญ
ในทุกๆการประกอบธุรกิจของแต่ละบริษทั บุคลากรเป็ นส่วนทีส่ าคัญ การสูญเสียบุคลากรทีส่ าคัญของบริษทั ส่งผล
กระทบต่อบริษทั ทัง้ ด้านขวัญและกาลังใจของพนักงานและความเชื่อมั ่นของลูกค้าและคู่คา้ ทางธุรกิจ รวมถึงภาพลักษณ์ขององค์กร
บริษัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านบุคลากรดังกล่าว บริษัทจึงได้กาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
รวมถึงมีนโยบายพัฒนาบุคลากรให้มคี วามก้าวหน้าโดยการเปลี่ยนย้ายตาแหน่งงานและหน้าทีเ่ พื่อจูงใจให้บุคลากรดังกล่าวทางานกับ
บริษทั ซึ่งพนักงานระดับผูบ้ ริหารส่วนใหญ่จะอยู่กบั บริษทั มากกว่า 5 ปี ขน้ึ ไป และมีความผูกพันธ์ท่จี ะทางานกับบริษทั ในอีกหลายปี
ข้างหน้า นอกจากนี้บริษทั มีแผนการคัดเลือกบุคลากรทีจ่ ะเข้ามารับผิดชอบในตาแหน่ งงานทีส่ าคัญทุกระดับ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสม
และโปร่งใส เพื่อให้ม ั ่นใจว่ าบริษัท ได้ผู้บริหารที่ม ีความเป็ นมืออาชีพ โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็ นผู้จดั ทาแผนสืบทอดตาแหน่ ง
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และ ผูบ้ ริหารระดับสูงของบริษทั
(4) ความเสี่ยงในการจัดหาและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเติ บโตทางธุรกิ จ
บริษทั มีการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็วจากการลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ มีการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจโดย
การลงทุนในธุรกิจใหม่ มีการนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ หากบริษทั ฯไม่สามารถจัดหาและพัฒนา
บุคลากรให้มคี วามเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ท่เี พียงพอและทันเวลา อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจและการบรรลุเป้าหมายใน
ระยะยาวได้
เพื่อรองรับการดาเนินงานตามทิศทางกลยุท ธ์ของแต่ละหน่ วยธุรกิจ บริษัทมีการจัดวางโครงสร้างที่สนับสนุ น การ
ทางาน รวมถึงจัดสรรบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยธุรกิจอย่างเหมาะสม แต่ละหน่วยธุรกิจจะมีแผนพัฒนารายบุคคล
เพื่อพัฒนาบุคลากรของแต่ละสายอาชีพให้เกิดความชานาญ มีการพัฒนาภาวะผูน้ าและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ เพื่อให้ม ั ่นใจว่า บริษทั
จะมีผบู้ ริหารและพนักงานทีม่ คี ุณภาพและเพียงพอทีจ่ ะรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ
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ความเสี่ยงทางการเงิน
(1) ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
บริษทั และบริษทั ย่อยมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและชาระเงินเป็นหลักในสกุลเงินท้องถิน่ ยกเว้นลูกหนี้จานวนน้อย
และรายการระหว่างกันทีบ่ ริษทั ย่อยในต่างประเทศจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
(2) ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบีย้
บริษทั และบริษัทย่อยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินสดทีม่ ภี าระดอกเบี้ยของเงินฝาก
ธนาคาร เงินกูย้ มื ระยะสัน้ และเงินกู้ยมื ระยะยาว อย่างไรก็ตามเนื่องจากสินทรัพย์และหนี้สนิ ทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทั และบริษทั
ย่อยมีอตั ราดอกเบี้ยคงทีห่ รืออัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปจั จุบนั ความเสีย่ งจากอัตราดอกเบี้ยของบริษทั จึงอยู่
ในระดับต่า
(3) ความเสี่ยงด้านเครดิ ต
บริษทั และบริษทั ย่อยมีความเสีย่ งด้านการให้สนิ เชื่อทีเ่ กีย่ วเนื่องกับลูกหนี้การค้า ความเสีย่ งดังกล่าวได้รบั การบริหาร
โดยการกาหนดนโยบายและวิธกี ารในการควบคุมในการให้สนิ เชื่อทีเ่ หมาะสมเพื่อลดความเสีย่ งด้านเครดิต
(4) ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
บริษทั อาจมีการขาดแคลนเงินสด ผูด้ ูแลด้านการเงินของบริษทั มีการติดตามสถานการณ์สภาพคล่องของกลุ่ม บริษทั
อย่างต่อเนื่องและรักษาระดับของเงินสดและ/หรือวงเงินเครดิตให้อยู่ในระดับทีเ่ พียงพอเพื่อให้เป็ นไปตามภาระหน้าทีท่ างการเงินของ
บริษทั และเพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสด
ความเสี่ยงที่เกิ ดขึ้นใหม่ (Emerging Risks)
(1) ความเสี่ยงจากการระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิ ด 19)
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมทัวโลก
่
รวมถึงมาตรการต่างๆจากภาครัฐซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจและธุรกิจของบริษทั และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจยังมีความไม่แน่ นอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั ่นใจและ
กาลังซื้อของผู้บริโภค ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทาน และผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯจา กความ
เปลี่ยนแปลงของความต้องการของผูบ้ ริโภคจากการใช้ชวี ติ ในวิถใี หม่ (New Normal) พฤติกรรมและวิธคี ดิ ของผูบ้ ริโภคและภาคธุรกิจ
ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ทาให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ผบู้ ริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการผ่านทางช่องทางออนไลน์มาก
ขึน้ นอกเหนือจากนี้ บริษทั ฯยังต้องคานึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน ทาให้รูปแบบการดาเนินงานของบริษทั ฯมีการเปลี่ยนแปลง
ไปเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้ชวี ติ ในวิถใี หม่ พร้อมกับรักษาระดับการให้บริการเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
บริษทั ได้ดาเนินการปรับกลยุทธ์และปรับรูปแบบการดาเนินงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ดงั นี้
• นาเสนอสินค้าและบริการได้แก่ ซอฟท์แวร์ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่่อตอบสนองการใช้้ชวี ติ ใน
รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ ที่เหมาะสมกับลูกค้าองค์กร เช่น การท างานจากบ้าน (Work from home) การอบรมและ
พัฒนาทักษะผ่านระบบออนไลน์
• พัฒนาระบบนิเวศการดูแลรักษาสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดจิ ติ อล (Digital Healthcare Ecosystem) ผ่านการร่วมทุน
กับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มร่วมกันและเชื่อมโยงเข้ากับซอฟท์แวร์ระบบบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคล เพื่อให้บริการทางออนไลน์แก่พนักงานของลูกค้าและประชาชนทัวไป
่
ั อการระบาดของโควิ
ื
• กาหนดมาตรการในการป้ องกันั และรับมื
ด 19 สาหรับพนักงานในองค์กร ได้แก่ การจัดให้มี
การตรวจวัดอุณหภูมกิ ่อนเข้าอาคาร กาหนดแนวทางการทาความสะอาดจุดที่มกี ารสัมผัสร่วม กาหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิสาหรับผู้ทม่ี าติดต่อจากภายนอก การกาหนดนโยบายให้พนักงานทางานที่บ้าน (Work from home) และ
สนับสนุนการประชุมภายในบริษทั ฯและประชุมกับบุคคลภายนอกผ่านทางออนไลน์
• การบริหารสภาพคล่อ งและรักษาความแข็งแกร่งด้านการเงิน การจัดเตรียมหาแหล่งเงินทุ นตามสภาพตลาดที่
เหมาะสม ทบทวนการนาเงินไปลงทุนระยะสัน้ โดยเน้นการลงทุนในเครื่องมือที่ มคี วามเสีย่ งต่า และมีสภาพคล่อง
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สูง บริหารความเสีย่ งลูกหนี้ และเจ้าหนี้การค้าเพื่อรักษาสภาพคล่อง และมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ทเ่ี หมาะสม
รวมถึงบริหารภาษีจากมาตรการช่วยเหลือทางภาษีต่าง ๆ ตามประกาศของภาครัฐ
(2) ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ นับเป็ นความเสีย่ งทีถ่ ูกประเมินไว้สูงสุด ทัง้ ในแง่ของโอกาสทีจ่ ะเกิดและความรุนแรงของ
ผลกระทบ ถือเป็ นปญั หาระดับสากลที่ทุกภาคส่วนให้ความสาคัญ บริษัทฯในฐานะที่เป็ นส่วนหนึ่งของสังคมซึ่งจะได้รบั ผลกระทบ
เช่นกัน ก็จาเป็ นต้องเตรียมแผนปรับตัวและรับมือกับความเสีย่ งซึ่งจะส่งผลกระทบในระยะยาวต่อการดาเนินการทางธุรกิจทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม ทัง้ จากแง่มุมความเสีย่ งจากทางกายภาพ ได้แก่ ภัยธรรมชาติและการขาดแคลนน้ าและวัตถุดบิ และความเสีย่ งจากการ
เปลีย่ นผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่า ได้แก่ ความต้องการของผูบ้ ริโภคทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปและการเปลีย่ นแปลงด้านกฎหมาย นโยบาย
และข้อบังคับ
ความเสีย่ งดังกล่าวมีแนวโน้มทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทั ฯ ได้แก่ต้นทุนค่าใช้จ่ายทีส่ ูงขึน้ จากผลกระทบของห่วงโซ่
อุปทาน และผลกระทบต่อรายได้ของบริษทั ฯจากความเปลีย่ นแปลงของความต้องการของผูบ้ ริโภค
บริษทั ตระหนักถึงความเสีย่ งและโอกาสต่อการดาเนินธุรกิจจากประเด็นดังกล่าว และมุ่งมั ่นทีจ่ ะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปญั หา
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ บริษทั ฯจึงมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมต่างๆเพื่อช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพการทางานและลด
การใช้ทรัพยากรและภาระงานที่ไม่จาเป็ น การส่งเสริมโครงการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าด้วยการใช้พลังงานทดแทนและพลัง งาน
ทางเลือก และส่งเสริมกระบวนการออกแบบอาคารสานักงานทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
2.2.2 ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
(1) ความเสี่ยงจากความไม่แน่ นอนของผลตอบแทนที่ผ้ลู งทุนจะได้รบั ตามที่คาดหวัง
ราคาหุน้ ของบริษทั อาจเพิม่ ขึน้ หรือลดลงอย่างผันผวน ขึน้ อยู่กบั ปจั จัยต่าง ๆ ซึง่ หลายปจั จัยบริษทั ฯไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะวิกฤต สถานการณ์ทไ่ี ม่ปกติ เช่น โรคโควิด 19 และ สงคราม เป็นต้น ปจั จัยดังกล่าว อาจ
ทาให้ราคาหุน้ ลดลงต่ํากว่าราคาทีน่ ักลงทุนซื้อ หรือสูงกว่าราคาทีน่ ักลงทุนขายหุน้ ออกไป ทาให้นักลงทุนอาจจะมีความ
เสีย่ งจากความไม่แน่นอนของผลตอบแทนทีผ่ ลู้ งทุนจะได้รบั ตามทีค่ าดหวัง
(2) ความเสี่ยงจากความสามารถในการจ่ายปันผลไม่เป็ นไปตามที่ผ้ลู งทุนคาดหวัง
ความสามารถในการจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ขึน้ อยู่กบั หลายปจั จัย เช่น งบลงทุนและการสารองเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ
การจ่ายคืนเงินกู้ กระแสเงินสดรับจากการดาเนินงาน เป็นต้น ซึง่ หากปจั จัยต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
จ่ายเงินปนั ผล บริษทั อาจมีความเสี่ยงที่จะจ่ายเงินปนั ผลได้ในอัตราทีต่ ่ํากว่าที่นักลงทุนคาดหวัง อย่างไรก็ดี บริษทั มี
นโยบายจ่ายเงินปนั ผลไม่ต่ํากว่าร้อ ยละ 50 ของกาไรสุทธิท่เี หลือ หลังหักเงินสารองต่างๆทุ กประเภทที่กฎหมายได้
กาหนดไว้
2.2.3 ความเสี่ยงต่อการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(กรณีผอู้ อกหลักทรัพย์ เป็นบริษทั ต่างประเทศ)
-ไม่ม-ี
3. การขับเคลื่อนธุรกิ จเพื่อความยังยื
่ น
ปจั จุบนั ธุรกิจต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายด้าน ทัง้ ด้านการแข่งขันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี วิกฤตการณ์ ด้าน
สังคมและสิง่ แวดล้อมที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น ปจั จัยเหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจทัง้ ในเชิงความเสี่ยงและ
โอกาส บริษัทฯจึงจาเป็ นต้องปรับตัวและพัฒ นาประสิท ธิภาพในการดาเนินงานและศักยภาพในการแข่งขันอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อให้
สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างยังยื
่ นท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปอย่างรวดเร็ว
การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯจึงไม่อาจคานึงถึงแต่เพียงการสร้างผลกาไรหรือการเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านัน้ แต่จะต้องมีการ
กากับดูแลกิจการทีด่ แี ละการบริหารจัดการความเสีย่ งอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการคานึงถึงความรับผิดชอบต่อผูม้ สี ่วนได้เสีย
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ตลอดห่วงโซ่คุณค่าทัง้ ในด้านสังคมและสิง่ แวดล้อมเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและมีภูมคิ ุม้ กันต่อปจั จัยต่างๆ ทีเ่ ข้ามา
กระทบเพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่าธุรกิจจะมีรากฐานทีแ่ ข็งแรงและสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยังยื
่ น
คณะกรรมการบริษทั ทาหน้าทีก่ ากับดูแลและกาหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยังยื
่ น และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร
ทาหน้าทีบ่ ริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารการพัฒนาอย่างยังยื
่ นทีก่ าหนดไว้ และรายงานผลการปฏิบตั งิ านด้านการ
พัฒนาอย่างยังยื
่ นให้คณะกรรมการบริษทั รับทราบทุกปี พร้อมทัง้ เผยแพร่นโยบายการพัฒนาอย่างยังยื
่ นให้แก่ผบู้ ริ หาร พนักงานของ
บริษทั และผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มผ่านทางเว็ปไซต์ของบริษทั
3.1

นโยบายและเป้ าหมายการจัดการด้านความยังยื
่ น
บริษทั ได้กาหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยังยื
่ นออกเป็ น 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม และมีการกาหนดกล
ยุทธ์ออกเป็น 6 ด้านได้แก่
1) การพัฒนานวัตกรรมทางดิจติ อล
มุ่งมั ่นและให้ความสาคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมทางดิจติ อล นอกจากช่วยส่งเสริมศักยภาพทางธุรกิจแล้ว ยังช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวติ ของทัง้ พนักงานในองค์กรของลูกค้า พนักงานของบริษทั ฯ และประชาชนทัวไป
่
2) การพัฒนาด้านความปลอดภัยของข้อมูลและการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
พัฒนาระบบการป้องกันภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลทีเ่ ชื่อถือได้
3) การพัฒนาและดูแลบุคลากรขององค์กร
พัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมการ
ทางานทีด่ ี และคานึงถึงความเท่าเทียมกันตามหลักสิทธิมนุษยชน
4) การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อบุคลากรขององค์กร ชุมชน และสังคม
5) การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6)

ส่ งเสริ มการใช้พลังานหมุนเวียนและการประหยัดพลังงาน
ออกแบบอาคารสานักงานที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
กระบวนการออกแบบอาคารสานักงาน สาหรับการก่อสร้ าง ต่อเติมหรื อปรับปรุงอาคาร และการตกแต่งภายในและบริเวณโดยรอบ โดยมุ่งเน้ นให้
ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้ อม

เป้าหมายการดาเนินธุรกิจอย่างยังยื
่ น
้
บริษทั ฯได้กาหนดเปาหมายในการดาเนินธุรกิจในช่วง 3 ปีขา้ งหน้า หรือภายในปี 2567 ดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ
1. การพัฒนานวัตกรรมทางดิจติ อล
• พัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ให้ทนั สมัยและมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าซอฟท์แวร์จากคู่แข่ง
ในระดับโลก เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของภาคธุรกิจ ด้วยงบประมาณการลงทุนปีละไม่เกิน 50 ล้านบาท
• พัฒนาระบบนิเวศการดูแลรักษาสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดจิ ติ อล (Digital Healthcare Ecosystem) เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวติ ของพนักงานของลูกค้าและประชาชนทัวไปให้
่
สาเร็จภายในปี 2567 ผ่านการร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ ด้วย
งบประมาณการลงทุนปีละไม่เกิน 50 ล้านบาท
• สามารถสรรหาบุคลากรทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ทางด้านการพัฒนาซอฟท์แวร์และเทคโนโลยีดจิ ติ อล ได้เพียงพอ
ต่อการเติบโตขององค์กรและการพัฒนานวัตกรรมทางดิจติ อล
2. การพัฒนาด้านความปลอดภัยของข้อมูลและการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
• ดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึง่ มาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานสากลได้แก่
ISO 27001 และ ISO 27701 ภายในปี 2567
• การจัดตัง้ คณะทางานด้านความปลอดภัยของข้อมูลและการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
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• การสร้างความตระหนักรูแ้ ก่บุคลากรทุกระดับในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
• การลงทุนพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ
ด้านสังคม
3. การพัฒนาและดูแลบุคลากรขององค์กร
• การสรรหาและรักษาบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ
• การดูแลพนักงานด้วยแนวคิด “Happy workplace”
• พัฒนาเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
• นโยบายแผนการสืบทอดตาแหน่ง
• นานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆในด้านการส่งเสริมการรักษาสุขภาพและความมั ่นคงทางการเงินมาประยุกต์ใช้ให้แก่
บุคลากรในองค์กร และให้บริการเทคโนโลยีดงั กล่าวต่อพนักงานของลูกค้าและประชาชนทัวไปจ
่ านวน 20,000 ราย
• การปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุ ษยชน
4. การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
• ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อบุคลากรขององค์กร ชุมชน และสังคม ด้วยงบประมาณอย่างน้อย
ร้อยละ 0.50 – 1.00 ของกาไรสุทธิจากการดาเนินงาน
ด้านสิง่ แวดล้อม
5. การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
• เพิม่ สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนร้อยละ 20 ของการใช้พลังงานรวม
6. การออกแบบอาคารสานักงานทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
• กระบวนการออกแบบอาคารสานักงาน สาหรับการก่อสร้าง ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร และการตกแต่งภายในและ
บริเวณโดยรอบ โดยมุ่งเน้นให้ความสาคัญต่อสิง่ แวดล้อม
3.2
3.2.1

การจัดการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณ
ุ ค่าของธุรกิ จ
ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การบริ หารปัจจัยการผลิ ตและการ
พัฒนาผลิ ตภัณฑ์
• การพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (Human Resource
Software)
• การจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการ ได้แก่
อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์อ่นื ๆ
• การร่วมมือกับคู่คา้ ในธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่อง
เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อตอบ
โจทย์การใช้ชวี ติ และพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของพนักงานของลูกค้าและ
ประชาชนทัวไปให้
่
ดขี น้ึ

การปฏิ บตั ิ การ
และการบริ หารโครงการ
• การบริหารจัดการโครงการ
ติดตัง้ ระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล (Human Resource
System)
• การบริหารจัดการโครงการ
ติดตัง้ ระบบวางแผนทรัพยากร
องค์กร (ERP system)
• การให้บริการรับช่วงบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลและ
จัดทาเงินเดือน

การขายและการตลาด

บริ การหลังการขาย

• การทาการตลาดและให้ • การให้บริการลูกค้าหลัง
ข้อมูลเกีย่ วกับ
การขายเพื่อสร้างความ
ผลิตภัณฑ์และการ
พึงพอใจ
บริการอย่างโปร่งใส
• การคุม้ ครองข้อมูลส่วน
ถูกต้องครบถ้วน และ
บุคคลของลูกค้า โดยมี
กาหนดราคาอย่างเป็ น
นโยบายและกระบวนการ
ธรรม
กาหนดการเข้าถึงและ
การใช้ขอ้ มูลลูกค้า
• การรักษาความสัมพันธ์ท่ี
ดีกบั ลูกค้า

กิ จกรรมสนับสนุนอื่นๆ
• การบริหารทรัพยากรบุคคล
ทีม่ คี วามเป็ นธรรม มีระบบ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่
เหมาะสม ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง และ
มีสภาพแวดล้อมการทางาน
ทีด่ ี
• การบริหารระบบบัญชี
การเงินทีเ่ ป็ นเชื่อถือได้
ถูกต้องและโปร่งใส
• การกากับดูแลกิจการทีด่ ี
ตามหลักธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมในการดาเนิน
ธุรกิจ
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3.2.2 การวิเคราะห์ผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
บริษทั ให้ความสาคัญกับการบริหารผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ ควบคู่กบั การบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ม่นใจว่าผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียได้รบั การดูแลอย่างสมดุลตามพันธกิจองค์กร โดยฝ่ายบริหารได้พจิ ารณาและ
วิเคราะห์กลุ่มผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั ฯโดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มดังนี้
1. หน่วยงานกากับดูแล
ผูก้ ากับดูแลได้แก่สานักงงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
2. ชุมชนและสังคม
ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการและประชาชนทัวไป
่
3. ผูล้ งทุน
ผูถ้ อื หุน้ สามัญ นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย บริษทั หลักทรัพย์ กองทุนต่างประเทศ และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
4. ลูกค้าและพนักงานของลูกค้า
ลูกค้าองค์กร และลูกค้าระดับ SMEs รวมถึงพนักงานของลูกค้าทีใ่ ช้งานซอฟท์แวร์และผลิตภัณฑ์ของบริษทั ฯ
5. คู่คา้ และพันธมิตรทางธุรกิจ
คู่คา้ ได้แก่ผจู้ ดั จาหน่ายและผูใ้ ห้บริการ และพันธมิตรทางธุรกิจ
6. พนักงาน
ผูบ้ ริหารและพนักงานของบริษทั
กลุ่มผู้มสี ่วนได้เสีย
หน่วยงานกากับดูแล

ช่องทางและความถี่
• ประสานผ่านเลขานุการบริษทั (ทุก
วัน)

•
•

ชุมชนและสังคม

• เบอร์โทรศัพท์กลางของบริษทั ฯ
(ทุกวัน)
• สถานประกอบการของบริษทั ฯ (ทุก
วัน)

•
•
•

ผูล้ งทุน

ลูกค้าและพนักงานของ
ลูกค้า

• การประชุมผูถ้ อื หุน้ (ปีละครัง้ )
• การประชุมกับนักลงทุนทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ และ งาน
SET Opportunity Day (ไตรมาสละ
ครัง้ )
• เว็ปไซต์นกั ลงทุนสัมพันธ์ (ทุกวัน)
• ติดต่อฝา่ ยนักลงทุนสัมพันธ์ทาง
อีเมล์และเบอร์โทรศัพท์กลางของ
บริษทั ฯ (ทุกวัน)
• เบอร์โทรศัพท์กลางของบริษทั ฯ
(ทุกวัน)
• พนักงานฝา่ ยขายและฝา่ ยบริการ
(ทุกวัน)
• การประเมินความพึงพอใจของ
ลูกค้าในการใช้บริการ (อย่างน้อยปี
ละครัง้ )

•
•
•

ความคาดหวัง
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบังคับ
การเปิดเผยข้อมูลถูกต้อง
โปร่งใส และทันเวลา
ความปลอดภัยของสถาน
ประกอบการ
ให้ความร่วมมือกับชุมชนและ
สังคม
ความเป็ นอยู่และคุณภาพชีวติ
ทีด่ ขี น้ึ
การเติบโตอย่างยังยื
่ นทาง
ธุรกิจ
การจ่ายเงินปนั ผลอย่าง
ต่อเนื่อง
การกากับดูแลกิจการทีด่ ี

• ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ซอฟท์แวร์
รูปลักษณ์สวยงาม ใช้งานง่าย
ทางานได้ตามวัตถุประสงค์
และการให้บริการมีความ
รวดเร็ว
• มีผลิตภัณฑ์และบริการที่
หลากหลายตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้า

•
•
•
•
•
•
•
•

การตอบสนอง
ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานกากับ
ดูแล อย่างเคร่งครัด
บริหารจัดการให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องโปร่งใส และ
ทันเวลา
ให้ความร่วมมือกับชุมชนและสังคมและหน่วยงานราชการต่างๆ
อย่างเต็มที่
ดูแลให้สถานประกอบการมีมาตรการด้านความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล
ร่วมลงทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีดา้ น
ดิจติ อล
รักษาความเป็ นผูน้ าในธุรกิจ พร้อมขยายธุรกิจและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง
กาหนดนโยบายจ่ายปนั ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ
สื่อสารผลการดาเนินงานรายไตรมาสอย่างสม่าเสมอในทุก
ช่องทาง โดยเปิดเผยข้อมูล ครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา

• ตอบสนองการแก้ไขปญั หาและข้อร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็ว ตามมาตรฐานการให้บริการทีต่ กลงไว้ (SLA:
Service Level Agreement)
• จัดให้มรี ะบบบริหารจัดการความสัมพันธ์กบั ลูกค้า (CRM:
Customer Relationship Management) เพื่อบริหารจัดการ เรื่อง
ร้องเรียน และแก้ไขปญั หา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• ดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึง่ มาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ
และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามมาตรฐานสากล
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คู่คา้ และพันธมิตรทาง
ธุรกิจ

พนักงาน

3.3

• การประชุม KPI กับลูกค้า (อย่าง
น้อยปีละครัง้ )
• การประเมินความพึงพอใจของคูค่ า้
(อย่างน้อยปีละครัง้ )
• การประชุมกับคู่คา้ และพันธมิตร
ทางธุรกิจ (อย่างน้อยปีละครัง้ )
• การจัด Orientation สาหรับ
พนักงานใหม่เป็ นประจาทุกเดือน
• การประชุมพนักงานทุกระดับ
(Town Hall Meeting) (อย่างน้อยปี
ละครัง้ )
• การทากิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน
ระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงาน
(อย่างน้อยปีละครัง้ )
• การสื่อสารผ่านซอฟท์แวร์ระบบ
ทรัพยากรบุคคล “Humatrix” ของ
บริษทั ฯ (ตลอดเวลา)

• รักษาความปลอดภัยของข้อมูล
อย่างเคร่งครัดและมีมาตรฐาน
• เติบโตไปพร้อมกับบริษทั ฯ
• ความเป็ นธรรมในการดาเนิน
ธุรกิจร่วมกัน
• ความมันคงและก้
่
าวหน้าใน
หน้าทีก่ ารทางาน
• ความสมดุลระหว่างการทางาน
และชีวติ ส่วนตัว
• สวัสดิการมีความเหมาะสม
• ความปลอดภัยใน
สภาพแวดล้อมการทางาน
• ความเท่าเทียมตามหลักสิทธิ
มนุษยชน

• สร้างมาตรฐานในการดาเนินงานร่วมกันอย่างมีคณ
ุ ภาพ รวมถึง
โครงสร้างการให้ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมเป็ นธรรม
• พัฒนาแพลตฟอร์มให้พนั ธมิตรทางธุรกิจเชื่อมต่อในการทาธุรกิจ
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• การส่งเสริมและพัฒนาทักษะ และความรูข้ องพนักงานอย่าง
ต่อเนื่อง
• เชื่อมต่อแพลตฟอร์มกับโคนิเคิล (Conicle) พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้
ให้บริการแพลตฟอร์มระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์สาหรับ
ลูกค้าองค์กร เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าฝึกอบรมตามหลักสูตร
ทีส่ นใจผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทุกทีท่ กุ เวลา
• นาเสนอสินเชื่อสวัสดิการพนักงานโดยความสมัครใจ ซึง่ มีอตั รา
ดอกเบีย้ ต่ากว่าอัตราดอกเบีย้ ทัวๆไป
่
ให้กบั พนักงานของบริษทั
ฯ
• การปรับปรุงสวัสดิการตามความต้องการอย่างเหมาะสม
• จัดให้มรี ะบบการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล
• ปฏิบตั ติ ่อพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

การจัดการความยังยื
่ นในมิติเศรษฐกิ จ
3.3.1 การพัฒนานวัตกรรมทางดิ จิตอล
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการผ่านนวัตกรรมทางดิจติ อล เพื่อเสริมศักยภาพทางการแข่งขันของภาคธุรกิจและ
ยกระดับคุณภาพชีวติ ของพนักงานของลูกค้าและประชาชนทัวไป
่
บริษัท ฯตัง้ เป้าหมายที่จะพัฒ นาผลิตภัณ ฑ์ของตัวเอง ได้แก่ ซอฟท์แวร์ระบบบริหารจัด การทรัพยากรบุ ค คล
(Humatrix) ให้ท นั สมัยและมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าซอฟท์แวร์จากคู่แข่งในระดับโลก เพื่อ ส่งเสริม ศักยภาพในการ
แข่งขันของลูกค้า ซึ่งช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรทางดิจติ อล (Digital Transformation) ทัง้ ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่
และองค์กรขนาดกลางหรือเล็ก (SMEs)
นอกจากนี้ บริษัทฯยังตัง้ เป้าหมายที่จะพัฒนาระบบนิเวศการดูแลรักษาสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดจิ ติ อล (Digital
Healthcare Ecosystem) ผ่ า นการร่ ว มทุ น กับ พัน ธมิต รทางธุ ร กิจ เพื่อ พัฒ นาแพลตฟอร์ ม ร่ ว มกัน และเชื่อ มโยงเข้า กับ
ซอฟท์แวร์ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (Humatrix) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของพนักงานของลูกค้าและประชาชน
ทัวไป
่ โดยระบบนิเวศดังกล่าวประกอบด้วย
• เบนนิกซ์ (Benix) แพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการผลประโยชน์พนักงาน ผ่านการร่วมทุนกับพันธมิตร
ทางธุรกิจ แพลตฟอร์มเบนนิกซ์ช่วยให้พนักงานของลูกค้า สามารถเลือกระดับแผนผลประโยชน์ให้ตรง
กับการใช้ชวี ติ ของตน รวมถึงจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการทางสุขภาพเพิม่ เติมผ่านผูส้ นับสนุ นบัญชีการ
ใช้จ่ายของพนักงานในรูปแบบของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet)
• ฟาร์มแคร์ (Pharmcare) แพลตฟอร์มร้านขายยาออนไลน์และระบบการปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์
ออนไลน์ ผ่านการลงทุนในพันธมิตรทางธุรกิจ โดยพนักงานของลูกค้าและประชาชนทัวไป
่ สามารถใช้
บริการแพลตฟอร์มดังกล่าว ทาให้สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดี ค้นหาและเข้าถึงร้านขายยาที่ได้
คุณภาพ มีเภสัชกรที่ม ีความรู้ พร้อ มให้คาแนะนา มีบริการด้านสุขภาพ ที่สามารถเช็กสุขภาพและ
วิเคราะห์โรคได้เบื้องต้น เพื่อให้ได้รบั บริการที่ดี ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายทางการ
แพทย์
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• ฮิวแมนเชส (HumanChess) แพลตฟอร์มการให้สนิ เชื่อออนไลน์ ผ่านการร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจ
โดยเป็นการกู้ยมื เงินระหว่างบุคคลทัวไปผ่
่ านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยไม่จาเป็นต้องผ่านตัวกลางอย่าง
ธนาคารหรือสถาบันการเงิน หรือทีเ่ รียกว่า P2P Lending เพื่อเป็ นทางออกของบุคคลทัวไปที
่
ต่ ้องการ
สินเชื่อส่วนบุคคลและธุรกิจ เพิม่ โอกาสในการเข้าถึงบริการทางการเงินให้กบั คนทุกคนได้อย่างเท่าเทียม
สะดวกและง่ายยิ่งกว่าเดิม ผ่านการใช้ข้อ มูลทางเลือ กและการวิเคราะห์สินเชื่อ ผ่ านเทคโนโลยี โดย
ดาเนินการผ่านช่องทางออนไลน์
• เอชแล็ป (H-LAB) แพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการในโรงพยาบาล ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบคิวและ
การนัดหมายออนไลน์ ผ่านการลงทุนในพันธมิตรทางธุรกิจ ซึง่ ช่วยให้ผปู้ ่วยได้เข้าถึงบริการทีม่ คี ุณภาพ
สะดวก รวดเร็ว และมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองมากขึน้ คืนเวลาให้บุคลากรทางการแพทย์โดย
ใช้เทคโนโลยีลดภาระงานทีไ่ ม่จาเป็ น และยังช่วยสร้าง องค์ความรูใ้ หม่ๆ ต่อยอดในการดูแลผูป้ ่วยอีก
ด้วย นาข้อมูลมาช่วยให้โรงพยาบาลจัดการทรัพยากรเพื่อให้การบริหารจัดการต้นทุนมีประสิทธิภาพ
ผลการดาเนิ นงานในปี 2564
รายละเอียด
เป้ าหมาย
1. การพัฒนาซอฟท์แวร์ระบบบริหาร
งบการลงทุ น ปี ล ะไม่ เ กิน
จัดการทรัพยากรบุคคล (Humatrix)
50 ล้านบาท
ของบริษทั ฯ
2. การพัฒนานวัตกรรมร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ
2.1 เบนนิกซ์ (Benix)
งบการลงทุ น ปี ล ะไม่ เ กิน
50 ล้านบาท
2.2 ฟาร์มแคร์ (Pharmcare)
2.3 ฮิวแมนเชส (HumanChess)
2.4 เอชแล็ป (H-LAB)

ผลการดาเนิ นงาน
บัน ทึก เป็ น งานระหว่า งทา เพิ่ม ขึ้น ในปี 2564
จานวน 15.5 ล้านบาท

ลงทุนเพิม่ ในปี 2564 จานวน 6.9 ล้านบาท
เริม่ ลงทุนในปี 2564 จานวน 15.4 ล้านบาท
ลงทุนเพิม่ ในปี 2564 จานวน 2.0 ล้านบาท
อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาสัญญาการซื้อขาย
หุน้ โดยคาดว่าจะเริม่ ลงทุนภายในไตรมาสที่ 1
ปี 2565
3. การสรรหาบุคลากรให้เพียงพอต่อการ เพิ่ม ทีม พัฒ นานวัต กรรม สรรหาบุคลากรเพิม่ ได้จานวน 49 คน
พัฒนานวัตกรรม
จานวน 75 คน

3.3.2

การพัฒนาด้านความปลอดภัยของข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เนื่องจากบริษทั ฯเป็ นผูใ้ ห้บริการระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและให้บริการรับช่วงบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
และจัดทาเงินเดือนให้กบั ลูกค้าองค์กร บริษัทฯจึงมีหน้าที่บริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศจานวนมาก ทัง้ ข้อมูลจาก
กระบวนการดาเนินธุรกิจและข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานของลูกค้า การพัฒนาด้านความปลอดภัยของข้อมูลและการ
คุ้ม ครองข้อ มูลส่วนบุ คคล รวมถึงการกากับ ดูแ ลการด าเนิน งานให้สอดคล้อ งกับ กฎหมายที่เ กี่ย วข้อ งและการยกระดับ
มาตรฐานด้านความปลอดภัยของข้อมูลและการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสากล จะช่วยสร้างความน่ าเชื่อถือให้แก่
ลูกค้า และช่วยลดความเสีย่ งต่อธุรกิจของบริษทั ฯ ดังนัน้ บริษทั ฯจึงให้ความสาคัญในด้านนี้เป็นอย่างสูง
บริษทั ฯตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะดาเนินการให้ได้มาซึ่งมาตรฐานในการปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลและการคุม้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลในระดับสูง ได้แก่ มาตรฐาน ISO 27001 และ ISO 27701
• ISO 27001 คือมาตรฐานหลักในหมวดระบบมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ การดาเนินการให้สอดคล้อง
กับ ISO 27001 ช่วยเพิม่ ความแข็งแกร่งให้กบั ระบบความปลอดภัยของข้อมูล ลดความเสี่ยง และปกป้อง
ข้อมูลจากการถูกโจรกรรม
• ISO 27701 ระบบมาตรฐานการจัดการข้อ มูลส่วนบุคคล เพื่อช่วยให้อ งค์กรสามารถจัดการข้อ มูลส่ ว นตัว
ควบคู่ไปกับการตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า รวมถึงต้องสอดคล้องกั บข้อกาหนดที่เข้มงวด โดย
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มาตรฐานนี้ เ ปรีย บเสมือ นการยกระดับ ให้อ งค์ก รมุ่ งสู่ม าตรฐานระดับ สูง สุด ของความโปร่ ง ใสและความ
รับผิดชอบต่อกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
พร้อ มกันนี้ได้จดั ตัง้ คณะอานวยการ (Steering Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯและ
เจ้าหน้าที่ในหน่ วยงานระบบสารสนเทศของบริษัท ฯ ร่วมกับผู้ตรวจประเมิน ดาเนินการตรวจสอบภายในอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้ม ั ่นใจว่าการบริหารจัดการและการปฏิบตั งิ านทีเ่ กี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความปลอดภัยไซ
เบอร์เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานทีก่ าหนดไว้
บริษทั ฯมุ่งสร้างความตระหนักและให้ความรูค้ วามเข้าใจแก่พนักงานในองค์กรทุกระดับ โดยแจ้งให้พนักงานทุกคน
รับทราบถึงนโยบาย และกาหนดให้พนักงานต้องเข้าอบรมการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความปลอดภัยทางไซ
เบอร์อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษทั ฯยังเล็งเห็นโอกาสทีจ่ ะพัฒนาบริการด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล
ส่วนบุคคลอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการและเสริมศักยภาพในการดาเนินธุรกิจของลูกค้าองค์กร บริษทั ฯจึงได้
ลงทุนในบริษทั เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จากัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันพัฒนาผลิตภัณฑ์ทเ่ี กี่ยวกับการรักษาความปลอดภั ยทางไซ
เบอร์และการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อนาเสนอต่อลูกค้าของบริษทั ฯและประยุกต์ใช้ในองค์กร
ผลการดาเนิ นงานในปี 2564
รายละเอียด
เป้ าหมาย
ผลการดาเนิ นงาน
ISO 2 7 0 0 1 ร ะ บ บ
บริษทั ฯได้รบั certificate ISO/IEC 27001: 2013 ในปี 2563
มาตรฐานความปลอดภัย
และมีก ารตรวจประเมิน เพื่อ ติด ตามการรัก ษาระบบในปี
สารสนเทศ
2564 และจะมี ก ารตรวจเพื่ อ ออกใบรั บ รองใหม่ ReCertificate ในไตรมาสที่ 4 ปี 2565
ISO 2 7 7 0 1 ร ะ บ บ
บริษทั ฯดาเนินการ ดังนี้
ม า ต ร ฐ า น ก า ร จั ด ก า ร ด าเนิ น การให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง • บริษัทฯได้ดาเนินการให้มมี าตรการด้านการรักษาความ
ข้อมูลส่วนบุคคล
มาตรฐาน ISO 27001 ปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว เพื่อรองรับ พ.ร.บ.ข้อมูล
และ ISO 27701 ภายใน ส่วนบุคคลซึง่ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565
ปี 2567
• สาหรับ ISO 27701 จะดาเนินการเริม่ ตรวจประเมินเพื่อ
ขอใบรับรองภายในปี 2565
การจัดตัง้ คณะทางานด้าน
บริษัท ฯได้จ ัดตัง้ คณะท างาน (Steering Committee) แล้ว
ความปลอดภัยของข้อมูล
ตัง้ แต่ปี 2563 เป็ นต้นมา โดยมีประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
และการคุ้ ม ครองข้ อ มู ล
เป็ นประธานและคณะทางานประกอบด้วยผู้บริหาระดับสูง
ส่วนบุคคล
ของบริษทั
การสร้างความตระหนักรู้ จัดการอบรมให้ความรู้
ในปี 2564 บริษัท ฯจัดให้ม ีการอบรมด้านการรัก ษาความ
แก่ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ใน แก่พนักงานในทุกระดับ ปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย
องค์กรอย่างต่อเนื่อง
ร้อยละ 100 ของ
มี พ นั ก งานร้ อ ยละ 100 เข้ า รับ การอบรม และก าหนด
พนักงานทัง้ หมด
นโยบายให้พนักงานเข้าใหม่จะต้องเข้ารับการอบรมทุกคน
การร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ลงทุ นในพัน ธมิตรธุ ร กิจ ในปี 2564 บริษัท ฯได้ลงทุ นใน บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว
ทีเ่ กี่ยวกับการรักษาความ ได้แก่ บริษัท เอ็นฟอร์ซ จากัด (มหาชน) จานวนร้อ ยละ 5 ของหุ้นสามัญทัง้ หมด
ปลอดภัยทางไซเบอร์และ ซีเคียว จากัด (มหาชน) และอยู่ระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกัน
การคุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว น ซึ่ง เป็ น ผู้เ ชี่ย วชาญด้า น
บุ ค คลกั บ พั น ธมิ ต รทาง การรักษาความปลอดภัย
ธุรกิจ
ทางไซเบอร์ แ ล ะ ก าร
คุ้ ม ค ร อ ง ข้ อ มู ล ส่ ว น
บุคคล
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3.4

การจัดการความยังยื
่ นในมิติสงั คม
3.4.1 การพัฒนาและดูแลบุคลากรขององค์กร
การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิ จ
บริษทั ฯให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคล โดยมีประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเป็ นผูก้ ากับดูแล
นโยบายในการดาเนินงานและมีหวั หน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลเป็ นหัวหน้าคณะทางานในการกาหนดกลยุทธ์
นโยบายบริหารบุคคลและดาเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้กฎหมายแรงงานและคานึงถึงหลักสิทธิ
มนุษยชน โดยบริหารองค์กรให้เป็นสถานทีท่ างานทีม่ คี วามสุขสาหรับพนักงานทุกคน
ผลการดาเนิ นงานในปี 2564
1. การสรรหาและการรักษาบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ
• การสรรหาบุคลากรโดยใช้หลักการการจ้างงานด้วยความเป็ นธรรม และการกาหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการ
คัดเลือกบุคลากรทีม่ คี วามสามารถอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรม
• การรักษาบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพโดยกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการทีเ่ ป็ นตัวเงินและมิใช่ตวั เงินอย่างเหมาะสม
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายการดาเนินงานของบริษัท ฯ การปฏิบตั ิท่สี อดคล้อ งกับ
วัฒนธรรมองค์กรและ Core Value ของบริษทั ฯ
• การพัฒนาทักษะความรูข้ องพนักงานอย่างต่อเนื่องผ่านทางแพลตฟอร์มของโคนิเคิล (Conicle) พันธมิตรทางธุรกิจ
ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สาหรับลูกค้าองค์กร เพื่อ ให้พนักงานสามารถเข้า
ฝึกอบรมตามหลักสูตรทีส่ นใจผ่านทางระบบออนไลน์ได้ทุกทีท่ ุกเวลา โดยมีหลักสูตรการอบรมทางออนไลน์ ในปี
2564 จานวน 27 หลักสูตร
2. การดูแลพนักงานด้วยแนวคิด “Happy workplace” เนื่องจากสถานการณ์โควิดทาให้หลายๆองค์กรต้ องมีการปรับตัว
เช่น มาตรการทางานทีบ่ ้าน (Work from Home) บริษทั ฯจึงเปิ ดโอกาสให้พนักงานได้แสดงความคิดเห็นว่าองค์กรควร
ปรับตัวอย่างไรเพื่อให้สถานทีท่ างานเต็มไปด้วยความสุข โดยสถานทีท่ างานอาจไม่จาเป็ นต้องเป็ นออฟฟิศก็ได้ แนวคิด
ดังกล่าวทาให้ในปี 2564 – 2565 มีนโยบายทีจ่ ะช่วยให้พนักงานทางานได้อย่างมีความสุขได้แก่
• นโยบายการปฏิบตั งิ านทีบ่ า้ น (Work from Home Policy)
• นโยบายสนับสนุนค่าแพ็คเกจโทรศัพท์เพื่อสนับสนุนการทางานทีบ่ า้ น
• นโยบายส่งเสริมให้พนักงานฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโควิด 19 จึงได้พจิ ารณาเพิม่ วันลากิจ(พิเศษ) เพื่อการฉีด
วัคซีน ได้ปีละ 2 วัน
• เพื่อสุขภาพทีด่ ขี องพนักงาน บริษทั ได้จดั การตรวจสุขภาพให้พนักงานทุกท่านทีผ่ ่านทดลองงานประจาทุกปี
โดยในปี 2564 ทางบริษทั ได้ดาเนินการจัดขึน้ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564
• นาเสนอโครงการสินเชื่อสวัสดิการพนักงานโดยความสมัครใจ ซึง่ มีอตั ราดอกเบีย้ ต่ากว่าอัตราดอกเบีย้ ทัวๆไป
่
ให้กับพนักงานของบริษัทฯ โดยได้เริ่ม โครงการตัง้ แต่เดือ นตุลาคม 2564 โดยมีพนักงานสมัครใช้บริการ
สินเชื่อดังกล่าวแล้วเป็นจานวน 36 ราย รวมวงเงินกูจ้ านวน 2.25 ล้านบาท
3. การนาเทคโนโลยีมาพัฒนาการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
บริษทั เป็ นผู้พฒ
ั นาซอฟท์แวร์ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (“Humatrix”) และได้นาระบบดังกล่าวมาใช้ในงาน
บริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กร และได้มกี ารพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มคี วามทันสมัย และช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพ
การทางานของฝา่ ยทรัพยากรบุคคลของบริษทั ให้ดขี น้ึ อย่างต่อเนื่อง
4. แผนสืบทอดตาแหน่ง
บริษทั มีแผนการคัดเลือกบุคลากรทีจ่ ะเข้ามารับผิดชอบในตาแหน่ งงานทีส่ าคัญทุกระดับ ให้เป็ นไปอย่างเหมาะสมและ
โปร่งใส เพื่อให้ม ั ่นใจว่าบริษทั ฯได้ผูบ้ ริหารทีม่ คี วามเป็ นมืออาชีพ โดยมีฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็ นผูจ้ ดั ทาแผนสืบทอด
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ตาแหน่ งประธานเจ้าหน้ าทีบ่ ริหาร และ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯเพื่อเสนอให้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นผูพ้ จิ ารณา และอนุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
5. การปฏิบตั ติ ามหลักสิทธิมนุษยชน
บริษัท ปฏิบัติตามหลักสิท ธิม นุ ษยชนตัง้ แต่ก ารจ้างงานจนถึงการดู แลพนั กงานและบุ คลากร เพื่อ ให้พนั กงานและ
บุคลากรทุกคนเกิดความรูส้ กึ ผูกพันเป็นครอบครัวเดียวกับองค์กร โดยในปี 2564 บริษทั ดาเนินการดังนี้
การจ้างงานของกลุ่มบริษทั
รายละเอียด
พนักงานประจา
พนักงานผูพ้ กิ าร
รวม

จานวนพนักงาน (คน)
ชาย
218
2
220

หญิ ง
352
352

การฝึกอบรมพนักงาน
ในปี 2564 บริษทั จัดหลักสูตรอบรมพนักงานเพื่อเพิม่ ทักษะและศักยภาพในการทางานแก่พนักงานจานวน 41 หลักสูตร
โดยมีจานวนชัวโมงอบรมหรื
่
อกิจกรรมพัฒนาความรู้ เฉลีย่ ของพนักงาน 0.72 ชัวโมงต่
่
อคนต่อปี
การฝึกอบรมแบ่งเป็น
1. การอบรมภายใน
โดยจัดอบรมทัง้ เรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษทั เช่น หลักสูตร Growth Mindset เพื่อสร้างแรงบันดาลใจใน
การทางานและการมองโลกเชิงบวก, หลักสูตร OKRS in Action อย่างไรให้สาเร็จ เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะในการ
วางเป้าหมายในการปฎิบตั งิ านให้สอดคล้องกับโลกปจั จุบนั , หลักสูตร Cyber Security เพื่อพัฒนาความรูค้ วามเข้าใจใน
การปกป้องข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูลทางไซเบอร์ และ หลักสูตรการสร้างความรู้พ้นื ฐานและอบรมความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับงาน HR Solutions อาทิเช่น หลักการท าระบบเงินเดือ นขัน้ พื้นฐาน การคานวณภาษีอากร เงินได้
บุคคลธรรมดา กฎหมายแรงงาน กองทุ นสารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม และหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Excel
รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็ นการพัฒนาพื้นฐานภาษาอังกฤษของพนักงานทุกระดับชัน้ ให้ดี
ยิง่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง เป็ นต้น นอกจากนี้ยงั คงมีการอบรมหลัก สูตรเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของบุคลากร โดยจัดหลักสูตร
เทคนิคการแต่งหน้าอย่างมืออาชีพเพื่อเสริมบุคลิกภาพให้แก่พนักงานเพื่อสร้างความมั ่นใจและสร้างภาพลักษณ์ท่ดี เี มื่อ
ต้องติดต่อพบปะกับบุคคลทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร นอกจากนี้ยงั คงมีการอบรมหลักสูตรสาหรับผูบ้ ริหารรุ่นใ หม่
ในหลักสูตร เทคนิคการสรรหา สัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานยุคใหม่ เพื่อเพิม่ ทักษะในการสรรหา วิธกี ารตัง้ คาถาม
สัมภาษณ์ผสู้ มัคร เพื่อคัดเลือกพนักงานให้ตรงกับค่านิยมขององค์กรและพร้อมจะเติบโตไปกับองค์กร และเพิม่ ทักษะใน
การออกแบบประเมิณผลการสัมภาษณ์ดว้ ย Competency ให้เหมาะสมในแต่ละตาแหน่งขององค์กร ทัง้ นี้ยงั สามารถใช้
ทักษะการสัมภาษณ์น้นี าไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบตั งิ านในโครงการให้คาปรึกษาลูกค้าได้อกี ด้วย ซึง่ การอบรมดังกล่าว
ข้างต้นวิทยากรผูส้ อนจะมาจากบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในบริษทั เอง และเชิญวิทยากรผูช้ านาญการจากภายนอกมา
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และให้คาแนะนาต่างๆ เพื่อให้พนักงานสามารถนามาประยุกต์ใช้และพัฒนากับงานใน
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
2. การอบรมภายนอก
โดยจะส่งพนักงานเข้าร่วมการอบรมในเรื่องต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษทั เพื่อเพิม่ พูนประสิทธิภาพใน
การให้บริการและเพิม่ พูนศักยภาพ เช่น หลักสูตร Powerful Presentation เทคนิคการสร้างความมั ่นใจและทักษะการ
พูดนาเสนออย่างทรงพลัง , หลักสูตร SAP Global Certification, หลักสูตร อบรมช่างไฟฟ้า, หลักสูตร ตัดต่อวีดีโ อ
สาหรับผูเ้ ริม่ ต้นเพื่อก้าวสู่มอื อาชีพ, หลักสูตร การดูโหงวเฮ้ง เพื่อคัดเลือกผูม้ พี รสวรรค์ประเภทต่างๆ ให้แก่องค์กรและ
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หลักสูตร Personal Data Protection Act เป็ นต้น เพื่อเพิม่ ศักยภาพของพนักงานของบริษทั และบริษทั ย่อยตามความ
เหมาะสม
3. ช่องทางการเรียนรูอ้ อนไลน์ (E-Learning)
เพื่อให้พนักงานในทุกระดับชัน้ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ไ ด้อย่างง่ายดายและตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปจั จุบนั ซึ่งสามารถเรียนรูใ้ นระบบปฎิบตั ิการของบริษทั เอง โดยบริษทั ได้กาหนดหลักสูตรให้พนักงานในทุกระดับชัน้
เข้าอบรมทุกคน ซึง่ มีหลักสูตรดังนี้ หลักสูตร PDPA for Everyone, หลักสูตร Power to Your Goal and Success และ
หลักสูตร การตัง้ เป้าหมายในงาน Smart Goal Setting และยังคงมีหลักสูตรให้เลือกรับการอบรมอีกหลากหลาย อาทิ
หลัก สูต ร Basic Excel and Advance Excel, หลัก สูต ร Master Your Money, Master Your Life ซึ่ง เป็ น หลัก สู ต รที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนการเงิน , หลักสูตร Grow Mindset for Disruptive World, หลักสูตร เทคนิคการสร้างแนวคิด
เชิงออกแบบ, หลักสูตร หัวหน้างานมืออาชีพ, หลักสูตร ทักษะการเจรจาในการขายงานแบบ Solutions, หลักสูตร การ
บริหารเวลาเพื่อคุณภาพงานและคุณภาพชีวติ , หลักสูตร ให้คาแนะนาอย่างไรให้ได้ใจคนและได้ผลงาน และหลักสูตร
อื่นๆ เพื่อให้พนักงานได้ใช้เวลาให้เป็ นประโยชน์และเพิม่ พูนศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับการขยายตัวของ
ธุรกิจบริษทั และบริษทั ย่อยในอนาคต
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
บริษัทพัฒนาและปรับปรุงประสิท ธิภาพการดาเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อ เนื่อ งเพื่อลดความเสี่ยงจากการ
เจ็บป่วย บาดเจ็บ หรือเสียชีวติ และดูแลคุณภาพชีวติ ของพนักงานหรือลูกจ้างอย่างเหมาะสม โดยในปี 2564 ไม่พบ
กรณีการบาดเจ็บจากการทางานถึงขัน้ หยุดงาน
ความผูกพันของพนักงาน
ในปี 2564 มีพนักงานลาออกจากงานโดยสมัครใจ (Turn over rate) ร้อยละ 45 มีอตั ราเพิม่ ขึ้นจากร้อยละ 23 จากปี
ก่อน
3.4.2

การส่งเสริมและสนับสนุนกิ จกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์
บริษทั ฯตระหนักและให้ความสาคัญในการสนับสนุ นการดาเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ รวมถึงการ
บริจาคเพื่อการกุศล โดยสนับสนุ นให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้มสี ่วนร่วมในการทากิจกรรมเพื่อสร้างจิตสานึกที่ดี เพื่อช่วยเหลือ
ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผปู้ ระสบภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ หรือเพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวติ
ผลการดาเนิ นงานในปี 2564
• พนักงานบริษัท ฯร่วมกันบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย ในปี 2564 จานวน 2 ครัง้ ได้แก่ เดือ นมีนาคม และ
ธันวาคม
• เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทาให้มปี ระชาชนผูไ้ ด้รบั เชือ้ โควิด -19 เป็ นจานวนมากทีไ่ ม่
สามารถเข้าถึงการรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งประชาชนกลุ่ม นี้ยงั ต้องการการช่วยเหลือจากภาครัฐ และหน่ วยงาน
ต่างๆ บริษทั เป็ นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม โดยพนักงานได้ร่ว มมือช่วยกันจัดเตรียมสิง่ ของจาเป็ นใส่ถุงปนั
สุข ประกอบด้วย ข้าวสาร น้ าดื่ม มาม่า ปลากระป๋อง ยาสามัญประจาบ้าน และน้ าพริก และได้ส่งมอบให้มูลนิธิ
เส้นด้าย ในเดือนกันยายน 2564 จานวน 500 ถุง ด้วยงบประมาณจานวน 350,000 บาท เพื่อนาไปแจกจ่ายให้กบั
ผูป้ ่วยทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือ
• นอกจากนี้ ทางบริษทั ฯมีความเป็ นห่วงเรื่องของสวัสดิภาพพนักงาน ในการเดินทางไปยังสถานทีต่ ่างๆ ทีอ่ าจเสีย่ ง
ต่อการติดเชือ้ และพนักงานบางส่วนต้องปฏิบตั งิ านทีบ่ ้าน (Work from Home) เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจ
บริษทั ฯจึงจัดกล่องปนั สุขให้กบั พนักงานเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว และ เป็ นกาลังใจในพนักงาน
ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้ผ่านพ้นช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้ไปให้ได้ ซึง่ ในกล่องปนั สุขนัน้ ประกอบไป
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ด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง มาม่า ปลากระป๋อง ขนม ทิชชู สบู่ล้างมือ โดยได้แจกจ่ายให้แก่พนักงานของบริษทั ฯใน
เดือนสิงหาคม 2564 จานวน 376 กล่อง ด้วยงบประมาณจานวน 428,500 บาท
3.5

การจัดการความยังยื
่ นในมิติสิ่งแวดล้อม
การดาเนินธุรกิจทุกประเภทจาเป็ นต้องอาศัยพลังงานซึ่งเป็นปจั จัยพื้นฐานสาหรับการดาเนินงานของทุกธุรกิจและ
เป็ นพลังงานจากแหล่งทีใ่ ช้แล้วหมดไป ธุรกิจของบริษทั ฯก็เช่นเดียวกัน ธุรกิจของเราเกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมด้าน
ซอฟท์แวร์ ซึ่งจาเป็ นต้องใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานน้ าในอาคารสานักงาน และน้ ามันเชื้อเพลิงสาหรับการเดินทางของ
บุคลากรในองค์กร บริษทั ฯจึงตระหนักและให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการพลังงานอย่างรูค้ ุณค่าเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด รวมทัง้ พิจารณาทางเลือกของการใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ มาแทนทีก่ ารใช้พลังงานจากเชือ้ เพลิง
ฟอสซิลทีม่ อี ยู่อย่างจากัด ซึ่งเป็ นการช่วยบริหารความเสี่ยงของธุรกิจในการพึง่ พาพลังงานจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป การ
บริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจึงไม่เพียงแต่ช่วยธุรกิจลดค่าใช้จ่ายเท่านัน้ แต่ยงั ช่วยสร้างความมั ่นคงในการมี
แหล่งพลังงานทางเลือกทีเ่ พียงพอในระยะยาว ทีส่ าคัญคือช่วยลดการใช้พลังงานฟอสซิลและลดผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม
ซึ่งเป็ นการสร้างการมีจติ สานึกทีด่ ใี นการอยู่ร่วมกันและแสดงถึงความรับผิดชอบของธุรกิจทีม่ ตี ่อสังคมและสิง่ แวดล้อมในวง
กว้างอีกด้วย
บริษทั ฯยึดมั ่นในการบริหารจัดการพลังงานอย่างรูค้ ุณค่าและต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปญั หาโลกร้อน บริษทั
ฯจึงได้ดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและกระบวนการออกแบบอาคารสานักงานที่
เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.5.1 การใช้พลังงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ผลการดาเนิ นงานที่ผ่านมา
▪ การใช้พลังงานทดแทน
บริษัทฯ ได้ยกระดับมาตรการประหยัดพลังงานผ่านการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยร่วมมือกับเจ้าของอาคารในการ
ติดตัง้ แผงโซล่าเซลล์เพิม่ บนหลังคาตัง้ แต่ปี 2563 ซึง่ เป็นการติดตัง้ เพิม่ เติมจากเจตนารมณ์ของเจ้าของอาคาร เพื่อสร้าง
พลังงานสีเขียวให้มากยิง่ ขึน้ สาหรับใช้ในการดาเนิ นงานของบริษทั ฯ จากผลลัพธ์ทเ่ี กิดขึน้ บริษทั ฯ สามารถดึงพลังงาน
แสงอาทิตย์มาใช้ร่วมกับการใช้พลังงานทัง้ ปีของเรา โดยได้ผลิตพลังงานสีเขียวถือเป็นร้อยละ 22 ของการใช้พลังงานทัง้
ปี
▪ ทีต่ งั ้ และการคมนาคมขนส่ง Location and Transportation (LT)
บริษทั ฯ เข้าใจถึงความสาคัญของการลดระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอน และมลพิษจากการคมนาคมขนส่ง จึงขยายการ
ให้บริการรถรับส่งพนักงาน ให้มที งั ้ เส้นทาง BTS (สถานีสนามกีฬาแห่งชาติ) และ MRT (สถานีหวั ลาโพง) นอกจากนี้
การให้บริการรับส่งของบริษทั ฯ ยังเป็ นรถไฟฟ้าเต็มรูปแบบ โดยสามารถเดินทางเป็ นระยะทางกว่า 300 กิโลเมตรต่อ
การชาร์จไฟฟ้า 1 ครัง้ ซึง่ สถานีรถไฟฟ้าทัง้ 2 สถานี มีระยะทางห่างจากสานักงานน้อยกว่า 2 กิโลเมตร แสดงให้เห็นได้
ว่าการชาร์จเพียง 1 ครัง้ ก็เพียงพอทีจ่ ะให้บริการรับส่งพนักงานได้ตลอดทัง้ สัปดาห์ สิง่ นี้ถอื เป็นเรื่องสาคัญ เนื่องจากทา
ให้รถตู้พลังงานไฟฟ้าสามารถชาร์จพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์ในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งเป็ นช่วงทีม่ กี ารใช้พลังงานลดลง
อย่างมีนัยสาคัญ
▪ การใช้น้าฝนเป็นแหล่งน้าสารอง
บริษทั ฯ ยังใช้น้ าฝนเป็ นแหล่งน้าสารอง เพื่อรดน้ าต้นไม้รอบอาคาร ผ่านการใช้ระบบรดน้ าต้นไม้อตั โนมัติ ช่วยควบคุม
ให้สามารถใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
▪ สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในทีจ่ อดรถ
บริษทั ฯจัดให้มสี ถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจานวน 2 จุดในทีจ่ อดรถ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้น
และสามารถเพิม่ จานวนได้หากมีความต้องการใช้มากขึน้
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3.5.2

การออกแบบอาคารสานักงานที่เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม
ผลการดาเนิ นงานที่ผ่านมา
▪ อาคารเขียวมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
บริษทั ฯ มีความมุ่งมั ่นด้านความยังยื
่ นร่วมกันกับเจ้าของทีด่ นิ ทีต่ งั ้ สานักงานใหญ่ของเรา คือบริษทั เอ็มพีเค โปรเกรส
จากัด ซึง่ ได้รบั การรับรองมาตรฐาน LEED1 รุ่นที่ 4 สาหรับอาคารและการก่อสร้าง ซึง่ สิง่ นี้ไม่เพียงเกีย่ วเนื่องกับสัญญา
เช่าระยะยาวของสานักงานใหญ่ของบริษัทฯ แต่ยงั เป็ นการลงทุนทีเ่ ราคานึงถึงในอนาคต ทัง้ นี้บริษัทฯ ได้ส่งเสริมให้
พนักงานประหยัดพลังงาน และตระหนักถึงการสร้างขยะ พร้อมทัง้ สร้างสภาพแวดล้อมในการทางานเชิงบวก และดีต่อ
สุขภาพ
LEED คือ ระบบในการออกใบประกาศการยอมรับอาคารเขียวในระดับนานาชาติ เพื่อแสดงว่าอาคารนี้ได้ถูกออกแบบ
และก่อสร้างตามลักษณะของการประหยัดพลังงาน การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดการปล่อยคาร์บอนไดออก
ไซต์ ลีด พัฒนาโดย U.S. Green Building Council
▪ กระบวนการออกแบบอาคารแบบบูรณาการ Integrative Process (IP)
บริษทั ฯ ออกแบบอาคารเพื่อให้เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมมากทีส่ ุด โดยใช้พลังงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ ทัง้ เรื่องการจัด
แสงที่ถือ เป็ นสิ่งสาคัญ ในการออกแบบส านั กงาน บริษัท ฯ ได้พิจารณาขัน้ ตอนการออกแบบอย่า งละเอียด เพื่อให้
พนักงานได้รบั แสงสว่างที่เพียงพอ และสะดวกสบายในระหว่างทางาน ขณะทีส่ ามารถลดปริมาณแสงที่ต้องใช้งานได้
ครอบคลุมทุกพืน้
▪ ประสิทธิภาพการใช้น้า Water Efficiency (WE)
บริษทั ฯ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้น้ า โดยออกแบบการจัดการการไหลของน้ าให้เหมาะสมกับการใช้งานภายใน ทา
ให้สามารถจากัดปริมาณการใช้น้า ไปจนถึงการจัดการน้าเสียได้
▪ วัสดุและการก่อสร้าง Materials and Resources (MR)
บริษทั ฯ มีนโยบายในการเลือกวัสดุทเ่ี ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ ใช้วสั ดุทน่ี ากลับมาใช้ใหม่ได้ในการก่อสร้าง ต่อเติม
หรือตกแต่งสานักงาน จัดสรรพื้นที่แยกขยะเพื่อแยกวัสดุรีไซเคิล วัสดุท่นี ากลับมาใช้ใหม่ได้ ในการลดขยะจากการ
ก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
▪ คุณภาพสภาวะแวดล้อมภายในอาคาร Indoor Environment Quality (IEQ)
บริษัท ฯ คานึงถึงสุขภาพกายและสุขภาพใจของพนั กงานเป็ นเรื่อ งสาคัญ เราจึงได้อ อกแบบทุ กแง่มุม เพื่อส่งเสริม
สภาพแวดล้อมทีด่ ภี ายในอาคาร นับตัง้ แต่การจัดให้มแี สงทีเ่ หมาะสม และสบายตาทีส่ ุด ไปจนถึงการควบคุมอุณหภูมิ
และสภาวะอากาศให้ดตี ่อสุขภาพของผูใ้ ช้อาคาร
▪ การติดตัง้ แผ่นกรองอากาศเพื่อป้องกันฝุน่ PM 2.5
จากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทยที่ยงั คงเป็ นอันตรายต่อสุขภาพของพนักงาน ดังนัน้ บริษทั ฯได้ตดิ ตัง้ แผ่น
กรองอากาศ เพื่อช่วยควบคุมคุณภาพอากาศ และช่วยลดระดับ PM2.5 ภายในอาคาร
▪ การเป็นนวัตกรรมเขียว Innovation in Design (ID)
บริษทั ฯ มุ่งเน้นการเพิม่ ประสิทธิภาพในการออกแบบอาคารสีเขียว และปรับใช้วธิ กี ารใหม่ๆ เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อ
สภาพแวดล้อม ส่งเสริมให้เกิดอาคารทีย่ งยื
ั่ น
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4. การวิ เคราะห์และคาอธิ บายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
4.1 การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสาหรับผลการดาเนิ นงานงวดปี 2564
ผลการดาเนิ นงานรวม
ตารางที่ 1: ผลการดาเนิ นงานรวม
หน่ วย: ล้านบาท

รายได้รวม
ต้นทุนขายและบริการ
กาไรขัน้ ต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหาร
กาไรก่อนภาษีและดอกเบีย้
จ่าย
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนใน
บริษทั ร่วม
ดอกเบีย้ จ่าย
กาไรก่อนภาษี
ค่าใช้จ่ายภาษี
กาไรสุทธิหลังภาษี
การแบ่งปันกาไรสุทธิ
ส่วนทีเ่ ป็นของผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่
มีอานาจควบคุม

ม.ค.- ธ.ค.2563
740.34
(384.96)
355.38
(160.25)
195.13

ร้อยละ
100.0
(52.0)
48.0
(21.6)
26.4

ม.ค.- ธ.ค.2564
770.49
(398.26)
372.23
(176.95)
195.28

ร้อยละ
100.0
(51.7)
48.3
(23.0)
25.3

เปลี่ยนแปลง
30.15
(13.30)
16.85
(16.70)

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ
4.1
(3.5)
4.7
(10.4)

0.15

0.1

0.93
(8.36)
187.70
(22.84)
164.86

0.1
(1.1)
25.4
(3.1)
22.3

0.01
(9.34)
185.95
(20.62)
165.33

0.0
(1.2)
24.1
(2.7)
21.5

(0.92)
(0.98)
(1.75)
2.22
0.47

(98.9)
(11.7)
(0.9)
9.7
0.3

165.75

22.4

169.81

22.0

4.06

2.4

(0.89)

(0.1)

(4.48)

(0.5)

(3.59)

(403.4)

รายได้รวม
รายได้รวมประกอบด้วยรายได้จากการขายและบริการ และรายได้อ่นื เพิม่ ขึน้ 30.15 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.1 อยู่ท่ี 770.49
ล้านบาท (ปี 2563: 740.34 ล้านบาท) ซึ่งรายได้จากการขายและบริการเพิม่ ขึน้ 8.88 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.2 และรายได้อ่นื
เพิม่ ขึน้ 21.27 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 103.6
รายได้จากการขายและบริการ
สาหรับปี 2564 กลุ่มบริษัทฮิวแมนิก้า (“บริษัทฯ”) มีรายได้จากการขายและบริการ 728.69 ล้านบาท (ปี 2563: 719.81 ล้านบาท)
เพิม่ ขึน้ 8.88 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.2 รายได้จากธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลเท่ากับ 616.90 ล้านบาท รายได้การให้บริการด้าน
บริหารจัดการบัญชีและการเงินเท่ากับ 111.18 ล้านบาท และรายได้จากนายหน้าประกันชีวติ และวินาศภัยเท่ากับ 0.61 บาท เพิม่ ขึน้
จาก 612.09 ล้านบาท 107.71 ล้านบาท และ0.01 บาท จากปีก่อนตามลาดับ
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รายได้อื่น
รายได้อ่นื เพิม่ ขึน้ 21.27 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 103.6 อยู่ท่ี 41.80 ล้านบาท (ปี 2563: 20.53 ล้านบาท) จากการรับรูก้ าไรจากเงิน
ลงทุน ดอกเบีย้ รับจากตั ๋วแลกเงิน และกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น
ต้นทุนขายและบริการ
ต้นทุนขายและบริการ เพิม่ ขึน้ 13.30 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.5 อยู่ท่ี 398.26 ล้านบาท (ปี 2563: 384.96 ล้านบาท) ซึ่งส่วน
ใหญ่เพิม่ ขึน้ มาจากค่าใช้จ่ายในการใช้บริการระบบคลาวด์ (Cloud Service)
กาไรขัน้ ต้น
บริษทั ฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นอยู่ทร่ี อ้ ยละ 48.3 เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยจากร้อยละ 48.0 จากปี ก่อน ซึ่งกาไรขัน้ ต้นของปี น้ีเท่ากับ 372.23 ล้าน
บาท (ปี 2563: 355.38 ล้านบาท) เพิม่ ขึน้ 16.85 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.7 การเพิม่ ขึน้ นี้เป็นผลมาจากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้จา
การติดตัง้ ระบบงานจากธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลและธุรกิจด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน และรายได้อ่นื ในขณะทีต่ ้นทุนขาย
และบริการเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
บริษทั ฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจานวน 176.95 ล้านบาท (ปี 2563: 160.25 ล้านบาท) เพิม่ ขึน้ 16.70 ล้านบาท หรือคิดเป็ น
ร้อยละ 10.4 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้รวมคิดเป็ นร้อยละ 23.0 (ปี 2563: ร้อยละ 21.6) ซึ่งค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ มาจาก
ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการขยายพื้นที่เช่าออฟฟิ ส และค่าใช้จ่ายของระบบคลาวด์ (Cloud Hosting) สาหรับใช้ภายในกลุ่ม
บริษทั ค่าใช้จ่ายในการตัดจาหน่ายดอกเบี้ยค้างรับจากหุน้ กู้แปลงสภาพจานวน 5.00 ล้านบาท และตัง้ สารองด้อยค่าจากการลงทุนใน
หุน้ กูแ้ ปลงสภาพจานวน 8.65 ล้านบาท
ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบี้ยจ่ายเพิม่ ขึ้นมาจากการขยายพื้นที่เช่าออฟฟิ สในเดือนมกราคม 2564 ทาให้ต้องรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายเพิม่ ขึน้ ตามมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า
กาไรสุทธิ หลังหักภาษี
บริษทั ฯ มีกาไรสุทธิหลังหักภาษีเป็ นจานวน 165.33 ล้านบาท (ปี 2563: 164.86 ล้านบาท) เพิม่ ขึน้ 0.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
0.3 อัตรากาไรสุท ธิลดลงอยู่ท่รี ้อยละ 21.5 (ปี 2563: ร้อยละ 22.3) สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ ขึ้นของต้นทุ นขายและบริการและ
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
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1. โครงสร้างรายได้
ตารางที่ 2: รายได้แยกตามประเภทธุรกิ จ
ประเภทรายได้

ม.ค.- ธ.ค. 2563
ล้านบาท

ม.ค.- ธ.ค. 2564

ร้อยละ

ล้านบาท

ร้อยละ

1. รายได้จากธุรกิ จด้านทรัพยากรบุคคล
1.1 บริการรับช่วงบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการจัดทาเงินเดือน

266.41

36.0

259.52

33.7

1.2 รายได้ค่าซอฟต์แวร์และจาหน่ายและให้บริการติดตัง้ ระบบบริหาร

269.92

36.5

293.03

38.0

75.76

10.2

64.35

8.4

612.09

82.7

616.90

80.1

2.1 ระบบงานวางแผนทรัพยากรองค์กร

85.36

11.5

90.09

11.7

2.2 บริการจัดทาบัญชีและการเงิน

22.35

3.0

21.09

2.7

107.71

14.5

111.18

14.4

0.01

0.0

0.61

0.1

0.01

0.0

0.61

0.1

รวมรายได้จากการขายและบริ การ

719.81

97.2

728.69

94.6

4. รายได้อื่น1

20.53

2.8

41.80

5.4

รวมรายได้

740.34

100.0

770.49

100.0

จัดการทรัพยากรบุคคล

1.3 รายได้จากการขายสินค้า
รวมรายได้จากธุรกิ จด้านทรัพยากรบุคคล

2. รายได้จากธุรกิ จให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิ น

รวมรายได้จากธุรกิ จด้านบริ หารจัดการบัญชีและการเงิ น

3. รายได้จากธุรกิ จนายหน้ าประกันชีวิตและวิ นาศภัย
3.1 รายได้ค่านายหน้าประกันชีวติ และวินาศภัย
รวมรายได้จากธุรกิ จนายหน้ าประกันชีวิตและวิ นาศภัย

1

รายได้อ่นื ประกอบด้วย ดอกเบีย้ รับ เงินปนั ผล กาไรจากเงินลงทุนและกาไรจากอัตราแลกเปลีย่ น

จากตารางที่ 2 โครงสร้างรายได้ของบริษทั ฯ ประกอบด้วย 3 ธุรกิจ คือ ธุรกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล ธุรกิจการให้บริการ
ด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน และธุรกิจนายหน้าประกันชีวติ และวินาศภัย ซึง่ ธุรกิจการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคลมีรายได้คดิ
เป็ นร้อยละ 80.1 ของรายได้รวม รายได้จากธุรกิจด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงินมีรายได้คิดเป็ นร้อยละ 14.4 ของรายได้รวม
รายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันชีวติ และวินาศภัยคิดเป็ นร้อยละ 0.1 ของรายได้ร วม และรายได้อ่นื คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 5.4 ของ
รายได้รวม
ธุรกิ จการให้บริการด้านทรัพยากรบุคคล
รายได้จากธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลจานวน 616.90 ล้านบาท (ปี 2563: 612.09 ล้านบาท) เพิม่ ขึน้ 4.81 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
0.8 เพิม่ ขึน้ มาจากรายได้เกิดขึน้ ไม่ประจาจานวน 8.91 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละทีเ่ พิม่ ขึน้ 4.5 โดยมีการหักกลบกับการลดลงของ
รายได้ทเ่ี กิดขึ้นประจาจานวน 4.10 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละทีล่ ดลง 1.0 จากธุรกิจการให้บริการรับช่วงบริหารจัดการทรัพยากร
บุคคลและการจัดทาเงินเดือนในประเทศไทย เนื่องจากลูกค้าได้รบั ผลกระทบจากโควิด-19
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ธุรกิ จการให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน
บริษทั ฯ มีรายได้จากธุรกิจให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงินจานวน 111.18 ล้านบาท (ปี 2563: 107.71 ล้านบาท) เพิม่ ขึน้
จานวน 3.47 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 3.2 บริษทั ฯ มีลูกค้าจาก Oracle Netsuit เพิม่ ขึน้ และการรับรูร้ ายได้ค่าติดตัง้ ระบบงานของ
โครงการใหม่ๆ จาก SAP Business One
ธุรกิ จนายหน้ าประกันชีวิตและวิ นาศภัย
บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจนายหน้าประกันชีวติ และวินาศภัยจานวน 0.61 ล้านบาท (ปี 2563: 0.01 ล้านบาท) เพิม่ ขึ้นจากการเริม่
ดาเนินธุรกิจการขายประกันมากขึน้
รายได้ที่เกิ ดขึ้นประจาและรายได้เกิ ดขึ้นไม่ประจา
ตารางที่ 3: โครงสร้างรายได้ แบ่งออกเป็ นรายได้ที่เกิ ดขึ้นประจาและรายได้เกิ ดขึ้นไม่ประจา
หน่ วย: ล้านบาท
รายได้จากธุรกิ จด้าน
ทรัพยากรบุคคล

ม.ค.- ธ.ค.
2563
414.59
197.50
612.09

รายได้ทเ่ี กิดขึน้ ประจา
รายได้เกิดขึน้ ไม่ประจา
รวมรายได้ทงั ้ หมด
รายได้จากธุรกิ จให้บริ การ
ด้านบริ หารจัดการบัญชีและ
การเงิน
รายได้ทเ่ี กิดขึน้ ประจา
รายได้เกิดขึน้ ไม่ประจา
รวมรายได้ทงั ้ หมด

รายได้จากธุรกิ จนายหน้ า
ประกันชีวิตและวิ นาศภัย
รายได้ทเ่ี กิดขึน้ ประจา
รายได้เกิดขึน้ ไม่ประจา
รวมรายได้ทงั ้ หมด

ม.ค.- ธ.ค.
2563

ม.ค.- ธ.ค.
2564

ร้อยละ
67.7
32.3

410.49
206.41
616.90

100.0

ม.ค.- ธ.ค.
2564

ร้อยละ

67.91
39.80
107.71

63.0
37.0
100.0

ร้อยละ
66.5
33.5

100.0

เปลี่ยน
แปลง
ร้อยละ

ร้อยละ

68.00
43.18
111.18

เปลี่ยน
แปลง
ร้อยละ
(1.0)
4.5
0.8

61.2
38.8
100.0

0.1
8.5
3.2

100.0

0.61
0.61

100.0

เปลี่ยน
แปลง
ร้อยละ
6,000.0%
6,000.0%

482.50

67.0

478.49

65.7

(0.8)

237.31
719.81

33.0

250.20
728.69

34.3

5.4
1.2

ม.ค.- ธ.ค.
2563
0.01
0.01

รวมรายได้ที่เกิ ดขึน้ ประจา
รวมรายได้ที่เกิ ดขึน้ ไม่ประจา
รวมรายได้ทงั ้ สิ้ น

ร้อยละ

ม.ค.- ธ.ค.
2564

ร้อยละ

-

-

-

100.0

100.0

100.0

100.0

โดยภาพรวม บริษัทฯ มีสดั ส่วนรายได้ท่เี กิดขึ้นประจาลดลงจากร้อยละ 67.0 ในปี 2563 เป็ นร้อยละ 65.7 ในปี น้ี ในขณะที่สดั ส่วน
รายได้ทเ่ี กิดขึน้ ไม่ประจาเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 33.0 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 34.3 ในปีน้ี
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รายได้ทเ่ี กิดขึน้ ประจาลดลง 4.01 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 โดยได้รบั ผลกระทบจากจานวนพนักงานทีล่ ดลงของจานวนพนักงาน
ของลูกค้าในธุรกิจรับช่วงบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการจัดทาเงินเดือน เนื่องจากเศรษฐกิจยังคงอ่อนตัวลงเนื่องจากผลกระทบ
ของ COVID-19
รายได้ทเ่ี กิดขึน้ ไม่ประจาเพิม่ ขึน้ 12.89 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 5.4 มาจากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้ค่าติดตัง้ ระบบงานของโครงการ
ใหม่ๆ ทัง้ ในส่วนของธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลและธุรกิจให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน

ฐานะทางการเงิน
ตารางที่ 4: ภาพรวมฐานะทางการเงิน
หน่ วย: ล้านบาท
ณ วันที่
31 ธ.ค. 2563

ร้อยละ

ณ วันที่
31 ธ.ค. 2564

ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

สิ นทรัพย์
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อน่ื
สินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา-หมุนเวียน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสิ นทรัพย์

246.80
227.77
126.25
30.35
14.98
7.23
392.29
128.83
417.16
1,591.66

15.5
14.3
7.9
1.9
0.9
0.5
24.6
8.1
26.3
100.0

334.59
50.10
128.57
35.80
14.55
7.91
634.15
136.03
428.31
1,770.01

18.9
2.8
7.3
2.0
0.8
0.4
35.9
7.7
24.2
100.0

87.79
(177.67)
2.32
5.45
(0.43)
0.68
241.86
7.20
11.15
178.35

35.6
(78.0)
1.8
18.0
(2.9)
9.4
61.7
5.6
2.7
11.2

หนี้ สิน
หนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้ สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

151.10
173.70
324.80
1,266.86
1,591.66

9.5
10.9
20.4
79.6
100.0

155.68
176.70
332.38
1,437.63
1,770.01

8.8
10.0
18.8
81.2
100.0

4.58
3.00
7.58
170.77
178.35

3.0
1.7
2.3
13.5
11.2

(ก) สิ นทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ท่ี 1,770.01 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 178.35 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 11.2
เนื่องจากการเพิม่ ขึน้ ของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมจานวน 36.00 ล้านบาท การขยายพืน้ ทีเ่ ช่าออฟฟิสจานวน 7.20 ล้าน บาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน 87.79 ล้านบาท และสินทรัพย์ทางการเงินจานวน 64.19 ล้านบาท
(ข) หนี้ สินรวม
หนี้สนิ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อยู่ท่ี 332.38 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 7.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.3 เนื่องจากการ
รับรูห้ นี้สนิ ตามสัญญาเช่าตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 16
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(ค) ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 1,437.63 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 170.77 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ
13.5 ซึง่ เป็ นผลมาจากการเพิม่ ขึน้ ของกาไรจากการดาเนินงานส่วนของบริษทั ใหญ่จานวน 169.82 ล้านบาท หักด้วยเงินปนั
ผลจ่าย 95.20 ล้านบาท และการรับรูก้ าไรจากการขายและการเพิม่ ขึน้ ของมูลค่ายุตธิ รรมของสินทรัพย์ทางการเงินผ่านกาไร
เบ็ดเสร็จอื่นจานวน 67.58 ล้านบาท
งบกระแสเงินสด
หน่ วย: ล้านบาท
ม.ค.- ธ.ค.
2563

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิม่ ขึน้
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุทธิ

ม.ค.- ธ.ค.
2564

240.08
(45.26)
(108.19)
0.69

242.88
(36.55)
(126.42)
7.88

87.32

87.79

กระแสเงินสดจากการดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดจากการดาเนินงานสาหรับปี 2564 เท่ากับ 242.88 ล้านบาท ซึง่ ฝา่ ยบริหารจะพิจารณาการใช้เงินสดส่วนเกิน
จากการดาเนินงานไปลงทุน หรือใช้ไปในกิจกรรมอื่นๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั บริษทั ฯ ต่อไป
กระแสเงินสดจากการลงทุน
กระแสเงินสดจากการลงทุนสาหรับปี 2564 เท่ากับ -36.55 ล้านบาท เนื่องจากได้รบั เงินจากตั ๋วแลกเงินที่หมดอายุจานวน
200.00 ล้านบาท หักกลบกับการเพิม่ การลงทุนในบริษทั ร่วมและในสินทรัพย์ทางการเงิน และค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้อ
สินทรัพย์และซอฟต์แวร์
กระแสเงินสดจากการหาเงิน
กระแสเงินสดจากการหาเงินสาหรับปี 2564 เท่ากับ -126.42 ล้านบาท มาจากการจ่ายเงินปนั ผลจานวน 95.20 ล้านบาทและ
จ่ายชาระหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทางการเงิน ทัง้ นี้ภายหลังจากการระดมทุน IPO บริษทั ฯ ไม่มโี ครงการจัดหาเงิน เนื่องจาก
บริษทั ฯ มีเงินทุนเพียงพอสาหรับเงินทุนหมุนเวียนและการลงทุนระยะยาวอื่นๆ
4.2 ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานในอนาคต
ความมันคงทางไซเบอร์
่
และการปกป้ องข้อมูลส่วนบุคคล
ประเด็นด้านภัยคุกคามและความมั ่นคงทางไซเบอร์ มีแนวโน้มเพิม่ ขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบหลากหลายรูปแบบ และการ
ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ตามพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล ทีจ่ ะมีผลบังใช้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2565 ส่งผลให้
บริษัท ต้อ งลงทุ นในเครื่อ งมือ และอุปกรณ์ และปรับปรุงการด าเนิ นงานเพื่อ ให้ม ั ่นใจว่าบริษัท จะสามารถรักษาความมั ่นคง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีข้อ มูลสาคัญ จานวนมากทัง้ ข้อ มูลของบริษัท เองและข้อมูลของลูกค้ารวมถึง
พนักงานของลูกค้า โดยจัดให้มกี ารรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสูงได้
แนวโน้ มภาวะเศรษฐกิ จที่ไม่แน่ นอนจากผลประทบของการระบาดของโรคติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิ ด 19)
ในช่วง 2 ปี ท่ผี ่านมา การระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัท ในกลุ่ม ธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และการ
ท่องเทีย่ ว ซึง่ ผลให้รายได้ประจาของบริษทั ซึง่ คานวณจากจานวนพนักงานของลูกค้าลดลง เนื่องจากลูกค้าในกลุ่มธุรกิจนี้ได้รบั
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ผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ดงั กล่าวและมีความจาเป็ นต้องลดจานวนพนักงาน อย่างไรก็ตามสถานการณ์ในช่วงปลายปี
2564 เริม่ คลี่คลาย เนื่องจากมาตรการของภาครัฐได้ลดความเข้มงวดลงและไม่มกี ารล็อกดาวน์ บริษทั คาดว่าสถานการณ์ในปี
2565 จะปรับตัวดีขน้ึ ตามการฟื้นตัวของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และการท่องเทีย่ ว
4.3 ข้อมูลสาคัญทางการเงิน
งบการเงินรวมกลุ่มบริษทั
ตารางที่ 1 งบแสดงฐานะการเงินปี 2562 ถึง 2564
งบแสดงฐานะการเงิ น
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา - หมุนเวียน
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระค้าประกัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สทิ ธิการใช้
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้
หนี้สนิ หมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ทีเ่ กิดจากสัญญา - หมุนเวียน
ส่วนของหนี้สนิ ตามสัญญาเช่าทีถ่ งึ กาหนดชาระ
ภายในหนึ่งปี
ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลค้างจ่าย
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
หนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนสาหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้ สินไม่หมุนเวียน

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2564

31 ธ.ค. 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท

ร้อยละ

159.47
114.23
24.58
9.42
83.07
4.50
395.28

11.6
8.3
1.8
0.7
6.0
0.3
28.7

246.80
118.44
30.35
14.98
227.77
15.07
653.40

15.5
7.4
1.9
0.9
14.3
0.9
41.1

334.59
128.57
35.80
3.38
14.55
50.10
4.53
571.52

18.9
7.3
2.0
0.2
0.8
2.8
0.3
32.3

1.05
558.38
24.63
40.11
108.62
200.99
27.43
5.55
13.54
980.31
1,375.59

0.1
40.6
1.8
2.9
7.9
14.6
2.0
0.4
1.0
71.3
100.0

0.86
392.29
28.57
44.65
128.83
108.62
176.16
34.19
10.98
13.09
938.25
1,591.65

0.1
24.6
1.8
2.8
8.1
6.8
11.1
2.1
0.7
0.8
58.9
100.0

0.64
634.15
63.68
43.74
136.03
108.62
177.17
15.86
4.79
13.82
1,198.50
1,770.02

0.0
35.9
3.6
2.5
7.7
6.1
10.0
0.9
0.3
0.8
67.8
100.0

48.50
47.17
1.24

3.5
3.4
0.1

58.54
47.82
20.24

3.7
3.0
1.3

51.13
58.02
20.67

2.9
3.3
1.2

7.25
12.06
116.20

0.5
0.9
8.4

10.55
13.95
151.10

0.7
0.9
9.5

11.05
14.82
155.69

0.6
0.8
8.8

2.64
19.36
38.71

0.2
1.4
2.8

117.39
16.64
39.67

7.4
1.0
2.5

128.99
15.02
31.75

7.3
0.9
1.8

4.74
65.44

0.3
4.8

173.70

10.9

0.94
176.70

0.1
10.0
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งบแสดงฐานะการเงิ น
รวมหนี้ สิน

31 ธ.ค. 2562

31 ธ.ค. 2564

31 ธ.ค. 2563

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
181.64
13.2
324.80
20.4
332.39
18.8

ส่วนของผูถ้ อื หุน้
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน
ทุนทีอ่ อกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หนุ้ เป็ นเกณฑ์
ส่วนต่ากว่าทุนจากการเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการ
ถือหุน้ ในบริษทั ย่อย
กาไรสะสม - สารองตามกฎหมาย
กาไรสะสม - ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนผูถ้ อื หุน้
รวมส่วนของผู้ถอื หุ้นของบริ ษทั
ส่วนของผูม้ สี ่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของ
บริษทั ย่อย
รวมส่วนของผู้ถอื หุ้น
รวมหนี้ สินและส่วนของผูถ้ ือหุ้น

340.00
340.00
649.12
5.15
(12.67)

24.7
47.2
0.4
(0.9)

340.00
340.00
649.12
5.15
(12.67)

21.4
40.8
0.3
(0.8)

340.00
649.12
5.15
(12.67)

19.2
36.7
0.3
(0.7)

22.71
176.18
13.45
1,193.94
-

1.7
12.8
1.0
86.8
-

34.0
258.78
(8.76)
1,265.62
1.23

2.1
16.3
(0.6)
79.5
0.1

34.5
370.47
45.45
1,432.02
5.61

2.0
21.0
2.6
81.1
0.3

1,193.94
1,375.59

86.8
100.0

1,266.85
1,591.65

79.6
100.0

1,437.63
1,770.02

81.4
100.0

345.00

ตารางที่ 2 งบกาไรขาดทุนและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นปี 2562 ถึง 2564
งบกาไรขาดทุน
รายได้
รายได้จากการขายและบริการ
รายได้อ่นื
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าย
ต้นทุนขายและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
รวมค่าใช้จ่าย
กาไรจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ สาหรับปี
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่เข้าไป
ไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบ
การเงินทีเ่ ป็ นเงินตราต่างประเทศ
รวมรายการที่อาจถูกจัดประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิ
จากภาษี

ปี 2562
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2563
ล้านบาท ร้อยละ

ปี 2564
ล้านบาท ร้อยละ

599.53
6.00
605.53

99.0
1.0
100.0

719.82
9.43
729.26

98.7
1.3
100.0

728.69
29.38
758.07

96.1
3.9
100.0

335.26
19.11
102.75
457.11
148.41
8.34
(0.43)
1.93
158.25
(14.52)
143.73

55.4
3.2
17.0
75.5
24.5
1.4
(0.1)
0.3
26.1
(2.4)
23.7

384.97
29.19
131.06
545.21
184.04
11.10
(8.37)
0.93
187.70
(22.84)
164.86

52.8
4.0
18.0
74.8
25.2
1.5
(1.1)
0.1
25.7
(3.1)
22.6

398.26
30.86
146.10
575.22
182.85
12.43
(9.34)
0.01
185.95
(20.62)
165.33

52.5
4.1
19.3
75.9
24.1
1.6
(1.2)
0.0
24.5
(2.7)
21.8

(2.43)

(0.4)

0.71

0.1

6.94

0.9

(2.43)

(0.4)

0.71

0.1

6.94

0.9
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รายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทใหม่ไว้ในกาไร
หรือขาดทุนในภายหลัง
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้
ผลกาไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลัก
คณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
รวมรายการที่จะไม่ถกู จัดประเภทใหม่ไว้ใน
กาไรหรือขาดทุนในภายหลัง – สุทธิ จากภาษี
เงิ นได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี สุทธิ จาก
ภาษี เงิ นได้
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

17.30

2.9

(19.57)

(2.7)

73.48

9.7

(2.55)

(0.4)

2.47

0.3

11.36

1.5

14.75

2.4

(17.10)

(2.3)

84.84

11.2

12.33

2.0

(18.39)

(2.2)

91.78

12.1

156.06

25.8

148.47

20.4

257.11

33.9

143.73

23.7

165.75

22.7

169.82

22.4

-

-

(0.90)

(0.1)

(4.48)

(0.6)

143.73

23.7

164.86

22.6

165.34

21.8

156.06

25.8

149.37

20.5

261.59

34.5

-

-

(0.90)

(0.1)

(4.48)

(0.6)

156.06

25.8

148.47

20.4

257.11

33.9

การแบ่งปันกาไร (ขาดทุน)
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไรสาหรับปี
การแบ่งปันกาไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ใหญ่
ส่วนทีเ่ ป็ นของส่วนได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุม
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่อหุ้น
กาไรส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน (บาท)

0.21

0.24

0.25

ตารางที่ 3 งบกระแสเงินสดปี 2562 ถึง 2564
งบกระแสเงิ นสด
(หน่วย : ล้านบาท)
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมดาเนิ นงาน (CFO)
กาไรก่อนภาษีเงินได้สาหรับปี
รายการปรับกระทบยอดกาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้เป็ นเงินสดสุทธิจาก
กิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
กาไรจากการจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนอื่น
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
ขาดทุนจากการเปลีย่ นแปลงในมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและ
ไม่หมุนเวียนอื่นทีย่ งั ไม่เกิดขึน้ จริง
เงินปนั ผลรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้
รายได้ทางการเงิน
กาไรจากการดาเนิ นงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสิ นทรัพย์และหนี้ สิน
ดาเนิ นงาน

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

158.25

187.70

185.95

55.26
(0.83)
(0.52)

78.01
1.14
1.93

83.37
(0.40)
3.45
(0.32)

-

0.63

0.29
0.55
2.56
(2.85)
(0.93)
3.63

7.43
(4.85)
(1.93)
2.59
-

-

6.09
(7.13)
(0.01)
(7.85)

(5.28)
0.43
-

(5.80)
8.37
(5.30)

5.03
(5.38)
9.34
(7.04)

211.18

269.30

265.10
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งบกระแสเงิ นสด
(หน่วย : ล้านบาท)
สินทรัพย์ดำเนินงำน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา - หมุนเวียน
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ดำเนินงำนเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ทเ่ี กิดจากสัญญา - หมุนเวียน
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงิ นสดรับจากการดาเนิ นงาน
จ่ายดอกเบีย้
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษีเงินได้
เงิ นสดสุทธิ จาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมดาเนิ นงาน
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมลงทุน(CFI)
เงินฝากสถาบันการเงินทีต่ ดิ ภาระค้าประกัน (เพิม่ ขึน้ ) ลดลง
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดรับจากการจาหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นและไม่
หมุนเวียนอื่น
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสานักงานและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในการพัฒนา/ซื้อซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
รับชาระเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เงินปนั ผลรับ
ดอกเบีย้ รับ
เงินสดจ่ายค่าซื้อกิจการ
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงิ นสดสุทธิ จาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิน(CFF)
เงินสดจ่ายชาระหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายดอกเบีย้ จากหนี้สนิ ตามสัญญาเช่า
เงินปนั ผลจ่าย
เงิ นสดสุทธิ จาก (ใช้ไปใน) กิ จกรรมจัดหาเงิ น
ผลต่างของอัตราแลกเปลีย่ นจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกระทบของอัตราแลกเปลีย่ นทีม่ ตี ่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสดเพิ่ มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงิ นสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2562
(2.18)
(2.22)

ปี 2563

ปี 2564

2.54
(5.56)

(3.15)
(5.77)
(7.50)
(5.80)
(6.59)

(0.11)
(5.45)
(3.02)
3.21
(0.73)

(10.17)
26.42
(8.66)
3.17
214.52
(0.43)
(18.72)
4.69
200.06

10.22
0.65
1.90
(0.81)
(1.74)
250.71
(15.56)
0.49
235.64

2.77
10.20
0.88
0.94
273.79
(31.30)
0.38
242.87

3.84
(679.92)

0.19
(488.69)

0.22
(235.98)

732.10
(5.01)
(19.20)
5.28

481.80
(26.31)
0.10
(15.99)
5.78
5.29
(3.00)
(40.83)

263.29
(21.19)
0.32
(16.99)
(4.37)
1.00
5.20
7.04
(35.09)
(36.55)

(18.22)
(8.37)
(81.60)
(108.19)
0.70
87.33
159.47
246.80

(21.88)
(9.34)
(95.20)
(126.42)
6.29
1.60
87.79
246.80
334.59

-

(99.12)
(62.03)
(5.88)
(81.60)
(87.48)
(2.41)
48.14
111.33
159.47
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ตารางที่ 4 สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
ปี 2562

อัตราส่วนทางการเงิ นที่สาคัญ
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว
อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลีย่
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้
ระยะเวลาชาระหนี้เฉลีย่

Cash Cycle
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร (Profitability Ratio)
อัตรากาไรขัน้ ต้น1
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน
อัตราส่วนเงินสดต่อการทากาไร
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนแสดงประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ถาวร
อัตราการหมุนของสินทรัพย์
อัตราส่วนวิ เคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio)
อัตราหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้
อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้
อัตราการจ่ายเงินปนั ผล

1

ปี 2563

ปี 2564

(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)
(วัน)
(เท่า)
(วัน)
(วัน)

3.40
2.30
2.07
6.26
57.47
7.74
46.53
10.94

4.32
2.42
1.80
6.59
54.62
7.19
50.05
4.57

3.67
2.97
1.87
6.42
56.08
11.58
31.08
24.99

(%)
(%)
(%)
(%)
(%)

44.08
23.75
150.63
23.97
12.43

46.52
24.26
146.13
22.90
13.04

45.35
21.06
177.03
22.69
12.23

(%)
(%)
(เท่า)

11.05
22.54
0.47

11.11
23.61
0.50

9.84
31.67
0.46

(เท่า)
(เท่า)
(%)

0.15
369.03
68.46

0.26
23.43
72.95

0.23
20.91
58.99

อัตรากาไรขัน้ ต้น = รายได้จากการขายและบริการ หัก ด้วย ต้นทุนขายและบริการ หารด้วย รายได้จากการขายและบริการ
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5. ข้อมูลทัวไปและข้
่
อมูลสาคัญอื่น
5.1 ข้อมูลทัวไป
่
นายทะเบียนหลักทรัพย์
ที่ตงั ้ สานักงาน
โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซต์

บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
+66 2 009 9000
+66 2 009 9991
https://www.set.or.th/tsd/th/tsd.htm

ผู้สอบบัญชี
ที่ตงั ้ สานักงาน

บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จากัด
อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ ชัน้ 23 – 27
เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
+66 2 034 0000
+66 2 034 0100
http://www.deloitte.com
นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4067 หรือ
นายชูพงษ์ สุรชุตกิ าล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 4325 หรือ
นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 6326

โทรศัพท์
โทรสาร
เว็บไซด์
รายชื่อผู้สอบบัญชี

5.2 ข้อพิ พาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษทั ไม่มขี อ้ พิพาททางกฎหมายใดๆ
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ส่วนที่ 2
การกากับดูแลกิ จการ
6. นโยบายการกากับดูแลกิ จการ
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏิบตั กิ ารกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริษัทได้จดั ทานโยบายกากับดูแลกิจการและบรรยายจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อพึงปฏิบตั ิในการทางาน และมีการ
ทบทวน แก้ไขปรับปรุงเป็ นประจาทุกปี หรือตามความเหมาะสม ทัง้ นี้เพื่อให้มคี วามเป็ นปจั จุบนั เหมาะสมกับภาวการณ์ และ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทัง้ สอดคล้องกับแนวทางที่ ตลท. หรือหน่ วยงานกากับดูแลต่าง ๆ รวมทัง้ สานักงาน กลต. ได้
ก าหนดขึ้น เพิ่ม เติ ม ซึ่ ง เป็ น การยกระดับ แนวทางการก ากับ ดู แ ลกิ จ การ ( Corporate Governance:CG) ให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล เพื่อสร้างผลประกอบการทีด่ ใี นระยะยาว สามารถปรับตัวได้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสร้างคุณค่า และรับผิดชอบ
ต่อผูถ้ อื หุน้ ผูม้ สี ่วนได้เสีย และสังคมโดยรวมได้ดยี งิ่ ขึน้ ต่อไป
คณะกรรมการบริษทั ได้มกี ารกาหนดและกากับดูแลให้มกี ารพิจารณาและมีมติอนุ มตั ใิ ห้ทบทวน และแก้ไขปรับปรุงนโยบายการ
กากับดูแลกิจการ เพื่อการสร้างคุณค่าให้กจิ การอย่างยังยื
่ น โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อเป็ นการสร้างความเชื่อมั ่นให้แก่ผถู้ อื หุน้ และผู้
ั
มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งจะเป็ นปจจัยสาคัญในการเพิม่ มูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยได้กาหนดหลัก
ปฏิบตั แิ ก่คณะกรรมการบริษทั ในฐานะผูน้ าสูงสุดขององค์กรได้ถอื ปฏิบตั อิ ย่างเหมาะสม ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับ
บริษทั จดทะเบียนปี 2560 (CG Code) ซึง่ ประกอบด้วยหลักปฏิบตั ิ 8 ข้อ ดังนี้
กระบวนการดาเนิ นธุรกิ จกับหลักปฏิ บตั ิ 8 ข้อภายใต้กรอบ CG Code
หลักปฏิ บตั ิ 8 ข้อ
หลักปฏิบตั ิท่ี 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่
สร้างคุณค่า ให้แก่กจิ การอย่างยังยื
่ น
1. กาหนดวัตถุประสงค์
หลักปฏิบตั ทิ ่ี 2 กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการทีเ่ ป็ นไปเพื่อความยังยื
่ น
หลักปฏิบตั ทิ ่ี 3 เสริมสร้างคณะกรรมการทีม่ ปี ระสิทธิผล
2. ดาเนินการตาม
หลักปฏิบตั ทิ ่ี 4 การสรรหาประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารทีม่ ปี ระสิทธิภาพและการบริหารบุคลากร
วัตถุประสงค์ทก่ี าหนด
หลักปฏิบตั ทิ ่ี 5 ส่งเสริมนวัตกรรมการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
3. ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการ หลักปฏิบตั ทิ ่ี 6 ดูแลให้มรี ะบบบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีเ่ หมาะสม
ด าเนิ น การและเปิ ด เผย หลักปฏิบตั ทิ ่ี 7 การเปิดเผยข้อมูลและการรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน
ข้อมูล
หลักปฏิบตั ทิ ่ี 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผูถ้ อื หุน้

กระบวนการดาเนิ นธุรกิ จ

หลักปฏิ บตั ิ 1
ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่า ให้แก่กิจการอย่างยังยื
่ น
คณะกรรมการบริษทั ในฐานะเป็ นหัวใจสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผูน้ าที่
ต้องกากับดูแลให้องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี โดยเป็ นผู้มบี ทบาทสาคัญในการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กิจการ อนุมตั วิ สิ ยั ทัศน์และภารกิจ ค่านิยมองค์กร ทิศทาง นโยบาย และกลยุทธ์ รวมทัง้ การจัดสรรทรัพยากรสาคัญในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั
คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวนวิสยั ทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์เป็ นประจาทุกรอบปี บญ
ั ชีเพื่อให้
ผูบ้ ริหารและพนักงานมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกันและกาหนดให้มกี ารพิจารณาแผนธุรกิจและงบประมาณประจาปี ทุ กปี
เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษทั สาเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีไ่ ด้กาหนดไว้ รวมทัง้ ติดตามฝ่ายจัดการอย่าง
ใกล้ชดิ ว่าได้ปฏิบตั ติ ามแผนงานดังกล่าวนัน้ โดยจะต้องมีการประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงานอย่างสม่า เสมอ
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คณะกรรมการบริษทั ได้กากับดูแลให้คณะกรรมการและผูบ้ ริหารปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบระมัดระวัง (duty of care) และ
ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้แน่ ใจได้ว่าการดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับ
ต่างๆ มติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ตลอดจนนโยบายหรือแนวทางทีไ่ ด้กาหนดไว้รวมทัง้ มีกระบวนการอนุมตั กิ ารดาเนินงานทีส่ าคัญ (เช่น
การลงทุน การทาธุรกรรมทีม่ ผี ลกระทบต่อกิจการอย่างมีนัยสาคัญ การทารายการกับบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน การได้มา/จาหน่ ายไป
ซึง่ ทรัพย์สนิ การจ่ายเงินปนั ผลเป็นต้น)
คณะกรรมการบริษทั เข้าใจขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการเป็ นอย่างดี มีการแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษทั และฝ่ายจัดการ แบ่งแยกบทบาทหน้าทีร่ ะหว่างประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่
บริหารทีช่ ดั เจน โดยแยกบุคคลทีด่ ารงตาแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลทีด่ ารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารเพื่อเป็ น
การถ่วงดุลอานาจและเป็นการบริหารอย่างโปร่งใส
หลักปฏิ บตั ิ 2
กาหนดวัตถุประสงค์และเป้ าหมายหลักของกิ จการที่เป็ นไปเพื่อความยังยื
่ น
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบดูแลให้กจิ การมีวตั ถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักทีช่ ดั เจน เหมาะสม สาหรับใช้เป็นแนวคิด
หลักในการกาหนดรูปแบบธุรกิจ และสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้จดั ทาเป็ นวิสยั ทัศน์ และ
ค่านิยมร่วมขององค์กร
วิ สยั ทัศน์ พันธกิ จ วัฒนธรรมองค์กร และเป้ าหมายของบริษทั
วิ สยั ทัศน์
เราเป็ นองค์กรแห่งความสุข ของคนเก่งทีเ่ ป็ นคนดี ซึ่งมีความฝนั ทีม่ คี วามหมายร่วมกัน และดาเนินชีวติ การทางานตามครรลอง
ของคุณค่าหลักของเรา ในการนาเสนอสินค้าและบริการระดับโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึง่ รวมถึงความต้องการ
ทีล่ ูกค้าเองยังไม่ตระหนัก ตลอดไปจนถึงความต้องการของพนักงานของลูกค้าของเราด้วย
พันธกิ จ
เราช่วยให้พนักงานของลูกค้าของเราทางานได้ดขี น้ึ และมีชวี ติ ทีม่ คี วามสุขมากขึน้
วัฒนธรรมองค์กร
ความเป็ นเลิ ศ: เรามีความกระตือรือร้นในการตอบสนองความต้องการทีย่ งั ไม่คาดฝนั ของลูกค้าและเพื่อมอบให้แก่ผถู้ อื หุ้นของ
เรา เรามีความมุ่งมั ่นทีจ่ ะเป็นเลิศทัง้ ในมิตขิ องบริการและการพัฒนาทรัพย์สนิ ทางปญั ญา
การทางานเป็ นทีม: เราทางานร่วมกันเป็นทีม เราเคารพซึง่ กันและกันและเฉลิมฉลองความหลากหลายของเรา
ความซื่อสัตย์และเชื่อถือได้ :เราดาเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบต่อ การดาเนินการทัง้ หมดของเรารวมถึง
ความปลอดภัยการปกป้องสิง่ แวดล้อมและการสนับสนุ นชุมชนของเรา
ความเปิ ดกว้าง :เรารักษาคุณค่าของเราและสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผย
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วัตถุประสงค์
1.

2.
3.
4.
5.
6.

สนับสนุ นให้บริษัท ส่วนใหญ่ หนั มาปรับเปลี่ยนกระบวนการด้านการบริหารทรัพ ยากรบุค คลและการจ่ ายผลตอบแทน
พนักงานให้ทนั สมัยโดยใช้เทคโนโลยีของบริษัทฮิวแมนิก้าเข้ามาเป็ นตัวผลักดัน ในขณะที่เรามุ่งมั ่นที่จะแก้ปญั หาให้กบั
บริษทั ด้วยทางออกทีห่ ลากหลายโดยผสมผสานความยืดหยุ่นสาหรับทัง้ เทคโนโลยีและบริการเข้าด้วยกัน
พัฒนาซอฟต์แวร์ Humatrix ของบริษทั ให้เป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไปว่
่ าเป็ นระบบทรัพยากรบุคคลทีด่ ที ส่ี ุดในเอเชียภายใน 5
ปี
ขยายระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร และการเงินและการบัญชีผ่านการเป็ นหุน้ ส่วนกับพันธมิตรทีม่ แี นวคิดใน
ทิศทางเดียวกัน
เป็นหนึ่งในผูใ้ ห้บริการชัน้ นาทีม่ เี ครื่องหมายสาหรับผูใ้ ห้บริการสนับสนุ นด้านหลังทีค่ รบวงจรรวมถึงบริการทางการเงินและ
การบัญชีในประเทศไทย
ขยายธุรกิจไปยังประเทศหลักๆ ในเอเชียภายใน 5 ปี ขา้ งหน้า โดยการควบรวมกิจการ การค่อยๆเติบโต หรือ การสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจ
สร้างธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับดิจติ อลและขยายขอบเขตการเข้าถึงพนักงานทีเ่ ป็ นลูกค้าของบริษทั

บริษทั ได้รวมวิสยั ทัศน์ พันธกิจ วัฒนธรรมองค์กร และเป้าหมายของบริษทั ในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมทัง้ การ
สื่อสารให้พนักงานในบริษทั ได้รบั ทราบอยู่เสมอในทุกกิจกรรมของบริษทั
ในการก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ห รือ เป้ า หมายหลัก ดัง กล่ า ว คณะกรรมการบริษัท ค านึ ง ถึง สภาพแวดล้อ มและการ
เปลี่ยนแปลงปจั จัยต่าง ๆ และการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม ความต้องการของลูกค้าและผูม้ สี ่วนได้เสีย
ตลอดจนความพร้อ ม ความชานาญ และความสามารถในการแข่งขัน ความรั บผิดชอบความซื่อ สัต ย์และความโปร่ง ใส ซึ่ง
คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดเป้าหมายทัง้ ทีเ่ ป็ นตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงินอย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและศักยภาพ
ของกิจการ ซึง่ ได้ตระหนักถึงความเสีย่ งของการตัง้ เป้าหมายทีอ่ าจนาไปสู่การประพฤติทผ่ี ดิ กฎหมายหรือขาดจริยธรรม
หลักปฏิ บตั ิ 3
เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิ ทธิ ผล
คณะกรรมการบริษัท เป็ นผู้รบั ผิดชอบในการกาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ ในเรื่องขนาด องค์ประกอบและ
สัดส่วนกรรมการทีเ่ ป็นอิสระ ทีเ่ หมาะสมและจาเป็นต่อการนาพาองค์กรสู่วตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักทีก่ าหนดไว้
หลักปฏิ บตั ิ 3.1
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาและนาเสนอเพื่อ พิจารณาในการ
กาหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั ทัง้ ในเรื่องขนาดและองค์ประกอบสัดส่วนกรรมการทีเ่ ป็นอิสระทีเ่ หมาะสม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะดูแลให้คณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้อง มีคุณสมบัตหิ ลากหลายทัง้ ในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลักษณะเฉพาะ
ด้านทีจ่ าเป็ นต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษทั และสามารถเข้าใจและตอบสนองความต้องการของผูม้ สี ่วน
ได้เสียได้
โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหารในสัดส่วนที่ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ
สมดุลของอานาจ ในโครงสร้างปจั จุบนั ของคณะกรรมการ มีกรรมการที่ไม่เป็ นผู้บริหาร 5 คนจากกรรมการทัง้ หมด 7 คน ซึ่ง
เหมาะสมกับขนาดหมวดหมู่และความซับซ้อนทางธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล
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หลักปฏิ บตั ิ 3.2
ประธานกรรมการและองค์ประกอบการดาเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ภายใต้การนาของประธานกรรมการได้ทาหน้าที่
กากับดูแลบริษทั อย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นสาคัญ และไม่เอื้อต่อผลประโยชน์ของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารไม่เป็ นบุคคลเดียวกันและมีการแบ่งแยกหน้าทีอ่ ย่างชัดเจน
หน้ าที่หลักของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร จาแนกได้ ดังนี้
ประธานกรรมการ มีหน้าทีต่ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องและเป็นผูน้ าของคณะกรรมการบริษทั ในการดาเนินการ ต่อไปนี้
1. ก ากับ ดู แ ลและติด ตามให้ม ัน่ ใจได้ว่ า การปฏิบัติห น้ า ที่ข องคณะกรรมการ เป็ น ไปอย่ า งมีป ระสิท ธิภ าพ บรรลุ ต าม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษทั
2. ดูแลให้ม ั ่นใจว่ากรรมการทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรทีม่ จี ริยธรรม และการกากับดูแลกิจการทีด่ ี
3. ดูแลให้มมี าตรการที่ดูแลให้เรื่องสาคัญได้ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุม และในการกาหนดระเบียบวาระการประชุ มของ
คณะกรรมการบริษทั ประธานกรรมการได้หารือร่วมกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
4. ต้อ งจัดสรรเวลาไว้อ ย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นสาคัญ กันอย่าง
รอบคอบโดยทัวกั
่ น โดยส่งเสริมให้กรรมการมีการใช้ดุลยพินิจทีร่ อบคอบ ดูแลให้การดาเนินการประชุมได้เปิ ดโอกาสให้มี
การหารือและแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
บทบาทหน้ าที่ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร
1. ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ทาหน้าทีเ่ ป็นประธานของคณะผูบ้ ริหารโดยได้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั
2. ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร รับผิดชอบในการบริหารงานของบริษทั และรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั
คุณสมบัติ
คณะกรรมการบริษัท ต้อ งประกอบด้วยกรรมการที่ม ีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มลี ักษณะต้อ งห้ามตามพระราชบัญ ญัติบริษัท
มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ประกาศที่
เกี่ยวข้องกาหนดโดย ตลท. และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่ วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง อีกทัง้ ต้องมีความหลากหลายทางด้านทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีประสบการณ์ท่เี ป็ นประโยชน์ มี
ความรู้ ความเข้าใจในลักษณะการประกอบธุ รกิจของบริษทั และจากัดจานวนบริษทั จดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปดารง
ตาแหน่งได้ไม่เกิน 5 แห่ง โดยไม่มขี อ้ ยกเว้น
วาระการดารงตาแหน่ ง
บริษัท ก าหนดให้ว าระการด ารงต าแหน่ ง ของกรรมการเป็ น ไปตามข้อ บัง คับ ของบริษัท ซึ่ง สอดคล้อ งกับ บทบัญ ญัติข อง
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 โดยกรรมการจานวนหนึ่งในสามจะต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุม
สามัญประจาปีทุกปี
บทบาท หน้ าที่ และความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการบริ ษทั ตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีและตามกฎบัตรของ
คณะกรรมการ ได้แก่
1. การพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องทีส่ าคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษทั อันได้แก่ การกาหนด วิสยั ทัศน์ ภารกิจ
กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงาน งบประมาณ และการบริหารความเสีย่ ง
2. การติดตามและดูแลให้คณะผูบ้ ริหารหรือฝ่ายจัดการดาเนินงานตามนโยบายและแผนงานทีก่ าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
3. การดูแลให้การดาเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาวรวมทัง้ แผนการพัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผูบ้ ริหาร
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4.

การจัดให้มนี โยบายการกากับดูแลกิจการของบริษัท เป็ นลายลักษณ์อกั ษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดังกล่า วโดย
ทบทวนนโยบายและการปฏิบตั ติ ามนโยบายเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
5. การส่งเสริมให้จดั ทาจรรยาบรรณทางธุรกิจทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนเข้าใจถึง
มาตรฐานด้านจริยธรรมทีบ่ ริษทั ใช้ในการดาเนินธุรกิจ โดยติดตามให้มกี ารปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณทางธุรกิจดังกล่าวอย่าง
จริงจัง
6. การพิจารณาเรื่อ งความขัดแย้งของผลประโยชน์ อ ย่างรอบคอบ การพิจารณาการท ารายการที่อ าจมีความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ตอ้ งมีแนวทางทีช่ ดั เจนและเป็นไป เพื่อผลประโยชน์ของบริษทั และผูถ้ อื หุน้ โดยรวมเป็นสาคัญโดยทีผ่ มู้ สี ่วนได้
เสียต้องไม่มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจ และคณะกรรมการบริษทั ต้องกากับดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกีย่ วกับขัน้ ตอน
การดาเนินการและการเปิดเผยข้อมูลของรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วน
7. การกาหนดนโยบายด้านการบริหารความเสีย่ งให้ครอบคลุมทัง้ องค์กร โดยให้ฝ่ายจัดการเป็ น ผูป้ ฏิบตั ติ ามนโยบายและ
รายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบเป็ นประจา และมีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสีย่ ง
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และให้เปิ ดเผยไว้ในรายงานประจาปี และในทุกระยะเวลาทีพ่ บว่าระดับความเสีย่ งมีการเปลี่ยนแปลง
ซึง่ รวมถึงการให้ความสาคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทงั ้ หลาย
8. การให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสีย่ งไว้ในรายงานประจาปี
9. การจัดให้มแี นวทางการดาเนินการที่ชดั เจนกับผูป้ ระสงค์จะแจ้งเบาะแส หรือผูม้ สี ่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์หรือรายงาน
ตรงต่อบริษทั
10. การมีกลไกกากับดูแลบริษทั ย่อย เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่ใน
การพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลทีจ่ ะส่งไปเป็ นกรรมการในบริษทั ย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย
บริษทั และการทารายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
คณะกรรมการชุดย่อย
ก). คณะกรรมการตรวจสอบ
โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวนสามคน โดยได้รบั การแต่งตัง้ แล ะคัดเลือกจาก
กรรมการอิสระทีไ่ ม่ได้เป็นผูบ้ ริหารด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษทั
คุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ
สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ ต้องเป็ นผูซ้ ่งึ มีความรูท้ างด้านการเงิน ตามความเห็นของคณะกรรมการของบริษทั
หมายถึงว่า อย่างน้อยต้องเคยปฏิบตั ิงานด้านการเงินและการบัญชีขนั ้ พื้นฐานพอสมควร และสมาชิกของคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็ นผูซ้ ่งึ มีความชานาญอย่างเพียงพอในด้านการบัญชีหรือการบริหารจัดการทางการเงิน
ตามความเห็นของคณะกรรมการของบริษทั
วาระการดารงตาแหน่ ง
1. วาระการดารงตาแหน่ ง
ให้วาระในการดารงตาแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้ ประธานมีระยะเวลา 3 (สาม) ปี ในกรณีทต่ี าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอ่นื ใดนอกเหนือจากการครบวาระการดารงตาแหน่ง ให้คณะกรรมการบริษทั แต่งตัง้
บุคคลทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนเป็นกรรมการแทน โดยบุคคลนัน้ จะมีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับวาระทีเ่ หลืออยู่
2. การเลือกตัง้ ให้กลับเข้าดารงตาแหน่ งอีก
สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ ด้ดารงตาแหน่งครบวาระแล้ว ชอบทีจ่ ะได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งต่อไปได้อกี แต่
ไม่เกิน 9 ปี

61

3. การลาออกก่อนครบวาระ
หากสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบคนใดประสงค์ทจ่ี ะออกจากตาแหน่งก่อนทีว่ าระการดารงตาแหน่งของตนจะสิ้นสุดลง
ให้บอกกล่าวแสดงความประสงค์ท่จี ะลาออกเป็ นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) เดือน การบอกกล่าวนัน้ ให้ทาเป็ น
หนังสือแสดงเหตุผลของการลาออก และยื่นต่อประธานคณะกรรมการของบริษทั
บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบมีดงั นี้
1. สอบทานกระบวนการของการรายงานทางการเงินของทัง้ บริษัทและกลุ่มบริษัทเพื่อให้แน่ ใจว่ารายงานเหล่านั น้ มี
ความถูกต้องและเพียงพอ และทาหน้าทีป่ ระสานงานกับผูส้ อบบัญชีภายนอก และคณะผูบ้ ริหาร ซึง่ รับผิดชอบในการ
จัดทารายงานทางการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะนาให้ม ีการสอบทานหรือตรวจสอบในเรื่องที่เกิดเป็ น
ประเด็นหรือเป็นปญั หาโดยผูส้ อบบัญชีเพิม่ เติมในระหว่างทีผ่ สู้ อบบัญชีปฏิบตั งิ านตรวจสอบบริษทั และกลุ่มบริษทั
2. สอบทานระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน รวมถึงกระบวนการทางธุรกิจ และโครงสร้างของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าสิง่ ทีก่ ล่าวมานัน้ มีความเหมาะสมและประสิทธิภาพ
3. ให้ความเห็นชอบในเรื่ององค์กรและคุณสมบัตขิ องผูต้ รวจสอบภายในของบริษทั และกาหนดระดับของความเป็ นอิสระ
ของผูต้ รวจสอบภายในจากฝา่ ยบริหารตลอดจนอนุมตั กิ ารแต่งตัง้ และการเลิกจ้างผูส้ อบบัญชีภายใน
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ รายการที่อาจนาไปสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งการนี้ให้รวมถึงความ
ถูกต้อ งและความครบถ้วนของการเปิ ดเผยข้อ มูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงนัน้ ๆ ของบริ ษัท ด้วย เพื่อ ให้แน่ ใจว่า
รายการเกี่ยวโยงกันเหล่านัน้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของตลท. และมีความเหมาะสมและเป็ น
ประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั
5. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ด้วยเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีกาหนดการประชุมทุกไตรมาส โดยมีการกาหนดวันประชุมรายไตรมาสไว้ล่วงหน้าตลอดปี
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานสิง่ ที่พบและให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการบริษัทในประเด็นสาคัญที่พบ ในบางครัง้
ประธานของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจเรียกประชุมพิเศษของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือ เชิญผูบ้ ริหารระดับสูงของ
บริษทั เข้าร่วมและพิจารณาเรื่องการเงินโดยเฉพาะ ทัง้ นี้ หากพบหรือมีขอ้ สงสัยว่ามีการกระทาซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ข). คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบริษัทจานวนไม่น้อยกว่าสามคน โดย
อย่างน้อยหนึ่งในนัน้ ต้องเป็นกรรมการอิสระ
คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกคนเป็ นผูท้ ม่ี คี วามรูแ้ ละประสบการณ์และมีความเข้าใจในธุรกิจ
ของบริษทั เป็นอย่างดี ทัง้ ยังมีประสบการณ์ในการเป็นกรรมการบริษทั ชัน้ นาทีม่ กี ารกากับดูแลกิจการทีด่ ี
วาระการดารงตาแหน่ ง
วาระการดารงตาแหน่งของสมาชิกและประธานในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคือ 3 ปี หรือ วาระการ
ดารงตาแหน่งทีเ่ หลืออยู่ของกรรมการแล้วแต่ว่าระยะเวลาใดถึงกาหนดก่อน
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บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่กาหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน มีดงั ต่อไปนี้
1. ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาก่อน
การประชุมสามัญประจาปี
2. พิจารณา ประเมิน และคัดสรรผูท้ จ่ี ะมาเป็ นคณะกรรมการ โดยกลไกทีโ่ ปร่งใส รวมถึงการพิจารณาคัดสรรจากรายชื่อ
ทีเ่ สนอโดยนักลงทุนรายย่อยเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาต่อไป
3. ทบทวนแผนการสืบทอดตาแหน่งร่วมกับประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารรวมถึงการเสนอรายชื่อผูส้ บื ทอดเป็นประจาทุกปี
4. พิจารณาและเสนอแนะค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน คณะกรรมการชุดย่อ ยของคณะกรรมการบริษัท และ
ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษทั
5. พิจารณาผลงานของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ บริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ และ
6. ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ่นื ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนต้องจัดให้มกี ารประชุมเพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุค คล
เพื่อให้ได้กรรมการ และกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องทาการทบทวนหลักเกณฑ์
และวิธกี ารสรรหาอยู่เสมอเพื่อให้มคี วามเหมาะสมกับกิจการของบริษทั
ค). คณะผู้บริหาร
ปจั จุบนั คณะผูบ้ ริหารประกอบด้วยผูบ้ ริหาร 7 คน ซึ่งเป็ นผูบ้ ริหารสูงสุดของสายงานปฏิบตั กิ าร สายงานเทคโนโลยี สาย
งานการพาณิชย์ สายงานบัญชีและการเงินและ สายงานการบริหารบุคลากร และให้กรรมการท่านหนึ่งในฐานะประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหารมาทาหน้าทีเ่ ป็นประธานคณะผูบ้ ริหารด้วย
คุณสมบัติของคณะผู้บริหาร
เป็นผูม้ คี วามรูค้ วามสามารถ มีประสบการณ์ ทัง้ ในด้านธุรกิจ การบริหารจัดการ มีความเป็นผูน้ าทีด่ มี ที กั ษะในการวางแผน
กลยุทธ์ มีความรับผิดชอบสูง และมีความสามารถในการบริหารจัดการให้บรรลุตามเป้าหมาย วิสยั ทัศน์ และพันธกิจของ
บริษทั
บทบาทหน้ าที่ของคณะผู้บริหาร
คณะผูบ้ ริหารจะต้องรายงานผลการดาเนินงาน ชี้แจงและให้คาแนะนาต่อคณะกรรมการบริษทั ตามประเด็นทีพ่ บเห็นและ
เป็นสาระสาคัญ รวมทัง้ การพัฒนาตลาด เป้าหมายและกลยุทธ์ และต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบทันทีทม่ี กี รณี
ผิดปกติไปจากการประกอบธุรกิจโดยปกติของบริษทั
คณะผูบ้ ริหาร ถือเป็ นกลุ่มสาคัญทีข่ บั เคลื่อนบริษทั ให้มที งั ้ ผลประกอบการทีด่ มี คี วามเป็ นบรรษัทภิบาลและเป็ นบริษทั ที่
ดึงดูดบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพให้เข้ามาร่วมงาน
คณะผู้บริหารมีหน้ าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดระเบียบ ดาเนินการ และกากับดูแลการดาเนินธุรกิจของบริษทั และกลุ่มบริษทั เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจ
และงบประมาณรายปี
2. จัดเตรียมการดาเนินธุรกิจเสนอแก่คณะกรรมการบริษทั และนามติคณะกรรมการบริษทั มาใช้โดยดาเนินการใช้บงั คับ
นโยบายต่างๆ ของบริษทั และพัฒนานโยบายเหล่านัน้ ต่อไป
3. จัดทางบประมาณของบริษทั และแผนธุรกิจ
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4.
5.
6.
7.
8.

รับผิดชอบต่อการดาเนินการตามกลยุทธ์ทก่ี าหนดไว้ของบริษทั ในมุมมองทีส่ ร้างการเพิม่ มูลค่าความยังยื
่ นของบริษทั
และกลุ่มบริษทั
พัฒนาดูแลและทบทวนการปฏิบตั งิ านของบุคลากรทีไ่ ด้รบั มอบหมายในการดูแล
ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์ในการประเมินผลการดาเนินงานของบริษทั และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทใน
เวลาทีเ่ หมาะสมในกรณีทม่ี คี วามผิดปกติใด ๆ ทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั หรือกลุ่มบริษทั
ทบทวนกระบวนการบริหารความเสีย่ งและมาตรการลดผลกระทบและประเมินแผนงานในการดาเนินธุรกิจและความ
เสีย่ งด้านการกากับดูแลกิจการของกลุ่ม บริษทั และรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ บริษทั
กาหนดนโยบายและโครงสร้างค่าตอบแทนของกลุ่มบริษทั ให้เหมาะสมเป็ นธรรมและแข่งขันกับตลาดโดยพิจารณา
จากผลการดาเนินงานและคุณค่าของบริษทั

การประชุม
คณะผู้บริหารมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ แต่ไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ ต่อปี และอาจมีการเรียกประชุมเพิม่ เติมตาม
ความจาเป็ น คณะกรรมการจัดการจะพิจารณาประเด็นที่สาคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย การดาเนินงานการ
บริหารธุรกิจ การเงินและการบัญชี การจัดการความเสีย่ งธุรกรรมทางการเงินทีส่ าคัญ แผนของบริษทั และงบประมาณของ
บริษทั เป็นการพิจารณาเบือ้ งต้นเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณารับทราบและ/หรืออนุมตั ติ ่อไป
ง). คณะกรรมการลงทุน
โครงสร้า งคณะกรรมการลงทุ น ประกอบด้ว ยกรรมการอิส ระจ านวนสามคน โดยได้ร ับ การแต่ ง ตัง้ และคัด เลือ กจาก
คณะกรรมการบริษทั โดยคาแนะนาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติกรรมการลงทุน
สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ ต้องเป็ นผู้ซ่งึ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการลงทุน การบริหารความเสีย่ ง
และการวิเคราะห์หลักทรัพย์เพื่อให้มเี ห็นโอกาสในการลงทุนและสามารถทบทวนการลงทุนได้ตามวัตถุประสงค์
วาระการดารงตาแหน่ ง
ให้วาระในการดารงตาแหน่ งของสมาชิกคณะกรรมการลงทุ นรวมทัง้ ประธานมีระยะเวลา 3 (สาม) ปี หรือ ตามวาระที่
เหลืออยู่ของกรรมการแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะครบกาหนดวาระก่อน เมื่อครบกาหนดในการดารงตาแหน่งของกรรมการ
การลงทุน กรรมการลงทุนทีค่ รบกาหนดมิสทิ ธิ ์ได้รบั การแต่งตัง้ เข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้อกี
บทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการลงทุน
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุนได้กาหนดไว้ภายใต้กฎบัตรดังต่อไปนี้
1. กาหนดนโยบายการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนโดยรวมของบริษทั
2. จัดทาแผนการลงทุนของ บริษทั และงบลงทุนประจาปีเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ บริษทั
3. ทบทวนการเข้าซื้อกิจการ การควบรวม การลงทุน การถอนการลงทุนและ เงินทุนทีฝ่ ่ายบริหารเสนอเพื่อให้แน่ใจว่า
สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนของบริษัท และเป้าหมายที่ระบุไว้ ในแผนการลงทุนโดยพิจารณาจาก
ผลตอบแทนจากการลงทุนทีเ่ หมาะสมและการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพื่อควบคุมปจั จัยเสีย่ งให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้
4. ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของการลงทุนทีไ่ ด้รบั อนุมตั แิ ละรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั
5. ทบทวนการจัดสรรสินทรัพย์สาหรับการลงทุนและทบทวนผลตอบแทนจากการลงทุน
6. ปฏิบตั งิ านทีค่ ณะกรรมการบริษทั มอบหมาย
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การประชุมคณะกรรมการการลงทุน
การประชุมคณะกรรมการการลงทุนจะจัดขึน้ หรือสามารถเรียกประชุม ได้โดยพิจารณาความเหมาะสมตามความต้องการ
ของธุรกิจ
หลักปฏิ บตั ิ 3.3
การสรรหากรรมการ
ในการสรรหากรรมการอิสระ กรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้การสรรหาและคัดเลือกมีกระบวนการที่
โปร่ ง ใสและชัด เจน จึง ได้แ ต่ ง ตัง้ และมอบหมายให้ค ณะกรรมการสรรหาและ พิจ ารณาค่ า ตอบแทนเป็ น ผู้ด าเนิ น การซึ่ ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะกลั ่นกรองและคัดสรรบุคคลที่มคี ุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความ
เชีย่ วชาญและประสบการณ์ทเ่ี ป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษทั มีความเข้าใจธุรกิจเป็ นอย่างดี และสามารถบริหารงาน
ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย ลักษณะการประกอบธุรกิจและแผนในอนาคตทีค่ ณะกรรมการกาหนดไว้ได้
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นาเสนอความเห็นต่อ คณะกรรมการบริษัทเพื่อ พิจารณา ก่อนคณะกรรมการ
บริษทั จะนาเสนอทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สาหรับกรณีการแต่งตัง้ กรรมการ ซึ่งผูถ้ อื หุน้ จะต้องได้รบั ข้อมูลอย่างเพียงพอเกี่ยวกับบุคคลที่
ได้รบั การเสนอชื่อเพื่อประกอบการตัดสินใจ
กรรมการแต่ละรายต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ อื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ และในทุกปี คณะกรรมการบริษัท
ได้เปิดโอกาสให้กรรมการและผูถ้ อื หุน้ มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการทีม่ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนเหมาะสมให้ได้รบั การแต่งตัง้ จาก
ผูถ้ อื หุน้
ทัง้ นี้ กรรมการทุกคนทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงนัน้ ต้องมีคุณสมบัตติ ามข้อบังคับบริษทั ข้อกาหนดของ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง กฎระเบียบของ ตลท. ก.ล.ต.และคณะกรรมการกากับตลาดทุน
หลักปฏิ บตั ิ 3.4
ค่าตอบแทนกรรมการ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ทัง้ ในรูปทีเ่ ป็ นตัวเงินหรือไม่ใช่ตวั เงิน) คณะกรรมการบริษทั มอบหมายให้คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทนดาเนินการตามกระบวนการทีโ่ ปร่งใสและนาเสนอต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพื่ออนุมตั เิ ป็นประจาทุกปี โดย
ต้อ งน าเสนอนโยบาย วิธีก าร หลัก เกณฑ์ใ นการให้ค่ า ตอบแทนส าหรับ กรรมการแต่ ล ะต าแหน่ ง และต้อ งมี อ งค์ป ระกอบ
ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมและเพียงพอทีจ่ ะจูงใจให้คณะกรรมการนาพาองค์กรให้ดาเนินงานตามเป้าหมายทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
อีกทัง้ ต้องหลีกเลีย่ งการจ่ายค่าตอบแทนทีเ่ กินควร
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาจากความรับผิดชอบ ความเหมาะสมและสอดคล้องกับผลการปฏิบตั งิ าน ผล
การดาเนินงานของบริษทั และผลการปฏิบตั ิหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริษทั และข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงกับบริษทั อื่นที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันที่ม ีขนาดและลัก ษณะของธุ รกิจที่ใ กล้เคียงกัน ตลอดจน ผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุด ย่อ ย รวมทัง้ ผลสารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริม สถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกรรมการทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้มหี น้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
เพิม่ มากขึน้ จะได้รบั ค่าตอบแทนทีเ่ หมาะสมกับหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายเพิม่ มากขึน้ ด้วย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดูแลให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารตามบรรทัด
ฐานและหลักเกณฑ์ท่ไี ด้ทาการความตกลงไว้กบั ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริษัท การ
บรรลุวตั ถุประสงค์เชิงกลยุท ธ์ ระยะยาวและการพัฒ นาการจัดการ ผลการประเมินจะถูกนาเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัท เพื่อ
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พิจารณาอนุ มตั ิเป็ นประจาทุกปี และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็ นผู้ส่อื สารผลการพิจารณาให้
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารได้รบั ทราบ
ในการนี้ ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทไ่ี ด้รบั อนุ มตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั ภายใต้กรอบที่
ได้รบั อนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้
หลักปฏิ บตั ิ 3.5
การประชุมคณะกรรมการบริษทั
บริษัท มีการกาหนดวันประชุม ล่วงหน้ าเป็ นรายปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบกาหนดการดังกล่าวเพื่อ ให้กรรมการ
สามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้
ในการนี้ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมกันพิจารณากาหนดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
บริษัท โดยต้องพิจารณาให้แน่ ใจว่าได้รวมเรื่องสาคัญไว้แล้ว โดยเปิ ดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องทีเ่ ป็ น
ประโยชน์ต่อบริษัท เข้าสู่วาระการประชุมโดยบริษทั จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันเพื่อให้กรรมการได้มเี วลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม
จานวนครัง้ ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กาหนดไว้เหมาะสมกับภาระหน้า ที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษทั และลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษทั โดยบริษทั จะมีการส่งรายงานผลการดาเนินงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบเป็น
ประจาทุกเดือนเพื่อให้คณะกรรมการบริษทั สามารถกากับควบคุมและดูแลการปฏิบตั งิ านของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทัน
การณ์ ในการนี้ กรรมการควรเข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ใน 3 ของการประชุมคณะกรรมการบริษทั ทัง้ หมดทีจ่ ดั ขึน้ ในแต่ละ
ปี
ประธานกรรมการจะต้องจัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอทีฝ่ ่ายจัดการจะนาเสนอเรื่องและอภิปรายปญั หาสาคัญกันอย่างรอบคอบ
โดยทัวกั
่ น ประธานกรรมการส่งเสริมให้มกี ารใช้ดุลยพินิจทีร่ อบคอบ กรรมการทุกคนได้ให้ความสนใจกับประเด็นทุกเรื่องที่นาสู่ท่ี
ประชุม รวมทัง้ ประเด็นการกากับดูแลกิจการ ทัง้ นี้ กรรมการที่มสี ่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนและจะต้องออกจากการประชุมในระหว่างการพิจารณาวาระนัน้ ๆ
ในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ จะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะครบ
เป็นองค์ประชุม มติทงั ้ ปวงของทีป่ ระชุมกรรมการ ให้ตดั สินด้วยคะแนนเสียงข้างมากของกรรมการทีม่ าประชุม
กรรมการทุกคนมีความเข้าใจเป็ นอย่างดีถงึ หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของกรรมการและลักษณะการดาเนินธุรกิจของบริษทั และทุก
คนได้อุทศิ เวลาและความพยายามในการปฏิบตั หิ น้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษทั มีคณะกรรมการบริษทั ทีเ่ ข้มแข็ง ทุกคนได้แสดง
ความคิดเห็นของตนอย่างเป็ นอิสระ มีการปรับปรุงตนเองให้ทนั สมัยอยู่ตลอดเวลาและมุ่งมั ่นทีจ่ ะปฏิบั ตหิ น้าทีด่ ว้ ยความซื่อสัตย์
สุจริต ระมัดระวัง และรอบคอบ โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของบริษทั และเป็นธรรมต่อผูถ้ อื หุน้ ทุกคน
หลักปฏิ บตั ิ 3.6
การกากับดูแลนโยบายและการดาเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมในเบื้องต้นนัน้ คณะกรรมการบริษทั จะแต่งตัง้ บุคคลทีม่ ี
ความเหมาะสม การแต่งตัง้ กรรมการเป็ นไปตามจานวนและตาแหน่ งทีส่ อดคล้องกับสัดส่วนการถือหุน้ ของบริษทั ในบริษทั ย่อย
และบริษทั ร่วม
โดยการนี้ กรรมการ และ/หรือ ผูบ้ ริหาร ทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ จากคณะกรรมการบริษทั ตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น จะมีภาระหน้าทีใ่ นการ
บริหารจัดการงานและกิจการของบริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ร่วม ให้สอดคล้องและเป็ นไปตาม แนวนโยบายและทิศทางทีบ่ ริษทั
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ซึ่งคณะกรรมการบริษทั จะกาหนดนโยบายให้กรรมการและ/หรือผู้ บริหารทาหน้าทีอ่ ย่างดีทส่ี ุดเพื่อประโยชน์ของบริษทั ย่อย และ
ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษทั ในฐานะบริษทั แม่โดยกาหนดขอบเขตหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการและผูบ้ ริหารที่
ได้รบั แต่งตัง้ อย่างชัดเจน ซึง่ จะมีการทบทวนเป็นครัง้ คราวตามความเหมาะสม
สาหรับการตัดสินใจในการดาเนินกิจการที่สาคัญในบริษัท ย่อ ยนัน้ บริษัทจะกาหนดกรอบมูลค่าของโครงการ หรือกิจการใน
ข้อบังคับของบริษทั ย่อย ให้คณะกรรมการของบริษทั ย่อยจะต้องนาเสนอเพื่อขอให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั กิ ่อนเสมอ
ทัง้ นี้ รวมถึงกิจกรรมทีส่ าคัญ อาทิ เช่น การเพิม่ - ลดทุน และการเลิกกิจการของบริษทั ย่อยก็ต้องได้รบั การพิจารณาอนุ มตั ิโดย
คณะกรรมการบริษทั ก่อนเสมอ ทัง้ นี้ บริษทั จะต้องมีกลไกการกากับดูแลและระบบควบคุมภายในบริษทั ย่อยที่เหมาะสมรัดกุม
เพียงพอ ที่มผี ลให้การทารายการระหว่างบริษัทย่อ ยกับบุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรือจาหน่ ายไปซึ่ งทรัพย์สนิ หรือการทา
รายการสาคัญอื่นใดของบริษทั ย่อยได้รบั มติจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั
หลักปฏิ บตั ิ 3.7
การประเมินผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ดาเนินการประเมินตนเองอย่างน้อยปี ละครัง้ เพื่อร่วมกันพิจารณาความสาเร็จ ปญั หา และการดาเนินการ
แก้ไข
หลักเกณฑ์
เพื่อให้เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการบริษทั จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านคณะกรรมการบริษทั
ทัง้ ในรูปแบบ (1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทัง้ คณะ (2) ประเมินตนเองของกรรมการเป็ นรายบุคคล (3) ประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย
โดยใช้แนวทางการประเมินตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ
และโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อ ใช้เป็ นกรอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริม ให้ม ีการร่วมกัน
พิจารณาผลงานและการดาเนินงาน
กระบวนการ
บริษทั จัดให้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการประจาปี ทุกปี เพื่อประเมินผลการดาเนินงานในปี ท่ผี ่านมา โดบ
ฝา่ ยเลขานุ การบริษทั จะจัดส่งแบบประเมินดังกล่าวให้กรรมการแต่ละท่านดาเนินการทัง้ รูปแบบรายคณะ และรายบุคคล(ประเมิน
ตนเอง) เพื่อนาผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท จากนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาผลการประเมินเพื่อ
ปรับปรุงการปฏิบตั งิ านในอนาคต
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านในการดาเนินงานคณะกรรมการบริษทั แบบทัง้ คณะ แบ่งการประเมินเป็นหัวข้อหลัก ดังนี้
1. โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ: ประกอบด้วยความหลากหลายของกรรมการ สัดส่วนของกรรมการ คุณสมบัติ
ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ
2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ: ประกอบด้วยการใช้เวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาเรื่องที่สาคัญ
รายการทีม่ คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุมภายใน การจัดการความเสีย่ ง
3. การประชุมคณะกรรมการ: ประกอบด้วย กาหนดการประชุมล่วงหน้าทัง้ ปี คุณภาพเอกสาร มีขอ้ มูลเพียงพอต่อการตัดสินใจ
ของกรรมการ
4. การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ: ประกอบด้วย การเข้าร่วมประชุมอย่างสม่าเสมอ การแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ
5. ความสัมพันธ์กบั ฝา่ ยบริหาร: ประกอบด้วยการเปิดโอกาสให้มกี ารหารือร่วมกัน เปิดโอกาสให้มสี ่วนร่วมในการแก้ไขปญั หา
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร:ประกอบด้วย ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ มีความรู้ใ นธุรกิจบริษัท
ส่งเสริมให้กรรมการเข้าฝึกอบรม แผนสืบทอดตาแหน่ง เป็นต้น
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การประเมินผลการปฏิบตั งิ านในการดาเนินงานคณะกรรมการบริษทั แบบรายบุคคล แบ่งการประเมินเป็นหัวข้อหลัก ดังนี้
1. คุณสมบัตขิ องคณะกรรมการ: ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความเห็นชอบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ
2. บทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ: ความเป็ นอิสระของกรรมการ การแสดงความเห็นและการเข้าร่วมกิจกรรมที่เพียงพอ
ระบบการควบคุมภายใน และการจัดการความเสีย่ ง การเปิดเผยข้อมูล
3. การประชุม: การเข้าร่วมประชุม การแสดงความเห็นในการประชุม การศึกษาข้อมูลเป็นการล่วงหน้า
4. การแสดงความเห็นอื่นๆ ทีเ่ ป็นประโยนช์ต่อการบริหารจัดการองค์กร
การประเมินจะถูกประเมินเป็ นร้อยละ โดยที่ มากกว่าร้อยละ 85 = ยอดเยีย่ ม, มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก, มากกว่าร้อยละ 65 =
ดี, มากกว่าร้อยละ 50 = เฉลี่ย, และน้อยกว่า ร้อ ยละ 50 = ต้องปรับปรุง ผลการประเมินได้พบว่า คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อย ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามแนวทางการกากับดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจที่ดี ซึ่งผลการ
ประเมินส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเยีย่ ม
หลักปฏิ บตั ิ 3.8
การอบรมและพัฒนากรรมการ
คณะกรรมการบริษทั ส่งเสริมและอานวยความสะดวกให้มกี ารฝึกอบรมการให้ความรูแ้ ก่ผเู้ กี่ยวข้องในระบบการกากับดูแลกิจการ
ของบริษทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ผูบ้ ริหารและฝ่ายจัดการ เลขานุ การ
บริษทั และบุคลากรในงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มกี ารปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบตั งิ านอย่าง
ต่อเนื่อง ทัง้ การเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทีจ่ ดั โดยสถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD) การอบรมหลักสูตร
อื่นๆของหน่วยงานอื่น และการอบรมภายในบริษทั
ในการแต่งตัง้ กรรมการใหม่ บริษัท จะจัดให้ม ีการส่งมอบเอกสารและข้อ มูลสาคัญ ที่เป็ นประโยชน์ ต่อ การปฏิบัติหน้ าที่ของ
กรรมการใหม่ อาทิ คู่มอื กรรมการ ระเบียบปฏิบตั ิองค์กร จรรยาบรรณทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทจะจัดให้ม ีการปฐมนิ เทศ
กรรมการเข้าใหม่โดยการแนะนาลักษณะธุรกิจ นโยบายและแนวทางในการดาเนินธุ รกิจของบริษทั ให้แก่กรรมการใหม่เพื่อให้มี
ความคุน้ เคยกับธุรกิจและการกากับดูแลกิจการของบริษทั ด้วย
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มโี ปรแกรมการพัฒนาภาวะผู้นาและได้กาหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานให้ทราบเป็ น
ประจาเกีย่ วกับผลการดาเนินงานตามปกติของโปรแกรมพร้อมกับพิจารณาแผนการสืบทอดตาแหน่ง
คณะกรรมการบริษัท ได้จ ัด ให้ม ีโ ครงการส าหรับ พัฒ นาผู้บ ริห ารและได้ ก าหนดให้ป ระธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารรายงานต่ อ
คณะกรรมการบริษทั ถึงผลการดาเนินโครงการเป็ นประจาควบคู่กบั การพิจารณาแผนสืบทอดงาน
หลักปฏิ บตั ิ 3.9
การดาเนิ นงานของคณะกรรมการและเลขานุการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มกี าหนดประชุมและวาระการประชุมเป็ นการล่วงหน้าเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วม
ประชุมได้
คณะกรรมการบริษทั สามารถเข้าถึงสารสนเทศทีจ่ าเป็ นเพิม่ เติมได้จากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เลขานุ การบริษทั หรือผูบ้ ริหาร
อื่นทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทีก่ าหนด และในกรณีทจ่ี าเป็น คณะกรรมการบริษทั อาจจัดให้มคี วามเห็นอิสระจาก
ทีป่ รึกษาหรือผูป้ ระกอบวิชาชีพภายนอกได้
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บทบาท และหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของเลขานุการบริษทั มีดงั นี้
1. ดูแลและให้คาแนะนาแก่กรรมการและผูบ้ ริหารเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎมาย ข้อกาหนด กฎระเบียบ และข้อบังคับ
ของบริษทั และติดตามดูแลให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างถูกต้องและสม่าเสมอ
2. จัดการประชุมคณะกรรมการบริษทั และการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับกาหนด และติดตาม
ให้มกี ารปฏิบตั ติ ามอย่างถูกต้องสม่าเสมอ
3. ดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหน่วยงานกากับดูแลอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง
4. จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
4.1
ทะเบียนกรรมการ
4.2
หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ
4.3
หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ และรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
4.4
รายงานประจาปีของบริษทั
4.5
รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผูบ้ ริหาร
หลักปฏิ บตั ิ 4
การสรรหาประธานเจ้าหน้ าที่บริหารที่มีประสิ ทธิ ภาพและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิ บตั ิ 4.1
การสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้ าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดาเนินการเกี่ยวกับการสรรหาและพัฒนา
ประธานเจ้าหน้ าทีบ่ ริหารและผูบ้ ริหารระดับสูงเพื่อให้ม ั ่นใจว่ามีความรูท้ กั ษะและประสบการณ์ท่จี าเป็ นในการขับเคลื่อนองค์กร
เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
บริษทั พิจารณาแต่งตัง้ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. พิจารณาความเหมาะสมของความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ (Competency) ทักษะเฉพาะด้านทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อบริษทั
หรือ เกีย่ วข้องในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักทีบ่ ริษทั ดาเนินกิจการอยู่ สอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั
2. พิจารณาความหลากหลายทัง้ เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ความชานาญ ทักษะ และประสบการณ์ ความรูค้ วามสามารถทัง้
ทางด้านวิชาการ และด้านปจั จัย สนับสนุนความยังยื
่ น มีภาพลักษณ์ทด่ี ี มีภาวะผูน้ าและประพฤติตนตามหลักการกากับดูแล
กิจการทีด่ ี เพื่อให้ได้มาซึง่ ผูบ้ ริหารระดับสูงทีส่ ามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องทบทวนและเสนอรายชื่อบุคคลที่จะมาเป็ นประธานเจ้าหน้ าที่
บริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูงตามคุณสมบัตแิ ละประสบการณ์ทเ่ี หมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการบริษทั ทบทวนและอนุมตั ติ ่อไป
การพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
คณะกรรมการบริษทั สนับสนุ นและส่งเสริมให้มกี ารอบรมภายในและพัฒนาแก่กรรมการ ผูบ้ ริหารและบุคลากรทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
กากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ การอบรมและพัฒนาโปรแกรมในด้านต่าง ๆ ทีใ่ ช้เพื่อช่วยเพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์
ทีเ่ ป็นประโยชน์ต่อการปฏิบตั งิ านต่อไป
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หลักปฏิ บตั ิ 4.2
โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม
คณะกรรมการบริษทั ตามคาแนะนาของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กาหนดโครงสร้างค่าตอบแทนทีเ่ ป็นเครื่องจูง
ใจให้ประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร ผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรอื่น ๆ ทุ กระดับปฏิบัติงานให้สอดคล้อ งกับวัตถุประสงค์ และ
เป้าหมายหลักขององค์กรและสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกิจการในระยะยาว
คณะกรรมการบริษัทตามคาแนะนาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้อ นุ มตั ิค่าตอบแทนที่เป็ นเงิน เดือน
ค่าตอบแทนจากการดาเนินงานระยะสัน้ ซึ่งได้แก่ โบนัส และค่าตอบแทนจากการดาเนินงานระยะยาว โดยดูแลให้ม ี การกาหนด
และสื่อสารนโยบายเกีย่ วกับเกณฑ์การประเมินผลงานสาหรับทัง้ องค์กรอย่างชัดเจน
การประเมิน ประธานเจ้า หน้ า ที่บ ริห ารนั น้ จะท าเป็ น ประจ าทุ ก ปี โ ดยคณะกรรมการสรรหาและ พิจ ารณาค่ า ตอบแทนได้ร ับ
มอบหมายให้เป็ นผูป้ ระเมิน และนาเสนอผลการประเมินและการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารต่อคณะกรรมการ
บริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการบริษทั ได้พจิ ารณาเห็นชอบหลักเกณฑ์และปจั จัยในการประเมินผลงาน ตลอดจนอนุ มตั โิ ครงสร้างค่าตอบแทนของ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและติดตามให้ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารประเมินผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับหลักการประเมินผล
งานสาหรับทัง้ องค์กรดังทีก่ ล่าวแล้วข้างต้น
หลักปฏิ บตั ิ 4.3
โปรแกรมการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
พนักงานทุกคนเป็ นทรัพยากรทีม่ คี ่าทีส่ ุดในการขับเคลื่อนบริษทั ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนัน้ พนักงานทุกคนจึงเป็ นปจั จัยที่
สาคัญทีส่ ุดทีจ่ ะนาไปสู่ความสาเร็จของบริษทั พนักงานจะต้องปฏิบตั ิหน้าทีใ่ ห้สอดคล้องกับความมุ่งมั ่นและวัฒนธรรมของบริษทั
พนักงานจะต้องประสบความสาเร็จในการทางานเป็นเลิศโดยร่วมมือกันทางานเป็นทีม ทาสิง่ ทีถ่ ูกต้อง กล้าแสดงความคิดเห็นและ
สร้า งสรรค์น วัต กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และปฏิบัติต ามมาตรฐานสูง สุ ด ด้า นจริย ธรรมและการดู แ ลสภาพแวดล้อ มและชุ ม ชน
เช่นเดียวกันกับทีใ่ ช้ในการดูแลใส่ใจในอนาคตของบริษทั
ทัง้ นี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้พนักงาน บริษทั ได้กาหนดแผนการบริหารค่าตอบแทนตามหลักการของความเป็นกลางและความเสมอ
ภาคโดยคานึงถึงปจั จัยต่างๆเช่นความสามารถและความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งอัตราตลาดแรงงานและโครงสร้างการจ่าย
ค่าตอบแทนของบริษทั
ในการนี้ บริษัทพึ่งพาเครื่องมือวิเคราะห์ต่างๆเพื่อประเมินประสิท ธิภาพ สารวจตลาดแรงงานและโครงสร้างค่าตอบแทนของ
องค์กรเพื่อกาหนดค่าตอบแทนทีค่ รอบคลุมและแข่งขันได้ซ่งึ เหมาะสมสาหรับขอบเขตและความรับผิดชอบในการทางาน บริษทั
มุ่งมั ่นที่จะจ่ายค่าตอบแทนในอัตราทีแ่ ข่งขันได้ เพื่อเพิม่ ขวัญกาลังใจและความกระตือรือร้นในการทางานของพนักงานเพื่อให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัท บริษัทจะเสนอเงินโบนัสให้กบั พนักงานทุกคนซึ่งจะสอดคล้องกับความสาเร็จของเป้าหมายการ
ดาเนินงานของบริษทั ในทุกๆ ปี
นอกเหนือจากเงินเดือนและโบนัส บริษทั ได้จดั สวัสดิการอื่นๆแก่พนักงานทุกคนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวติ และรักษาความ
เป็ นอยู่ท่ดี ใี ห้แก่พนักงาน อาทิเช่น การจ่ายเงินสมทบเข้าสู่กองทุนสารองเลี้ยงชีพ การจัดรถยนต์ไว้รบั ส่งพนักงาน การจัดทา
ประกันชีวติ ประกันสุขภาพให้แก่พนักงาน ซึง่ รวมถึง OPD & IPD ยกเว้นแต่ทจ่ี ดั ให้โดยกองทุนประกันสังคม เป็นต้น
บริษทั จะมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนโครงการสวัสดิการเป็ นระยะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมและ
ให้ความยืดหยุ่น ในการปรับ เปลี่ยนให้เ หมาะสมกับ ความต้อ งการของพนั กงานที่จ ะต้อ งท าง านล่ วงเวลา บริษัท จะนาเสนอ
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มาตรการต่างๆ อาทิเช่น ให้สทิ ธิพนักงานเลือกอัตราทีพ่ นักงานจะสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพและมีชวโมงการท
ั่
างานทีย่ ดึ
หยุ่น เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษทั ยังจัดให้มกี ารฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความรูแ้ ก่พนักงานของบริษทั ในเรื่องการวางแผนท างการเงินของ
ตน โดยบริษทั จะสนับสนุนให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษทั โดยให้สทิ ธิแก่พนักงานในการซื้อหุน้ ในช่วงเสนอ
ขายหุน้ ครัง้ แรกของบริษทั เมื่อบริษทั จดทะเบียนเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์
บริษทั และบริษทั ย่อยได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยส่ งเสริมและเปิ ดโอกาสให้พนักงานทุกระดับให้สามารถ
พัฒนาความสามารถเพื่อให้เหมาะสมกับตาแหน่งและหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมายรวมทัง้ เพื่อความก้าวหน้าของตนเองและมีส่วนช่วย
ให้บริษทั เติบโตได้ในอนาคต โดยเข้ารับการฝึกอบรมอย่างสม่าเสมอจากบริษทั ดังนี้
1. การฝึกอบรมภายใน
ให้การฝึกอบรมในเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับบริการของบริษทั เช่นการบริหารโครงการและการพัฒนาซอฟต์แวร์ และรวมถึงการพัฒนา
ทักษะต่างๆทีจ่ าเป็นในฐานะทีเ่ ป็นผูบ้ ริหารโครงการ ทัง้ นี้ การฝึกอบรมนี้จดั ทาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญของ บริษทั และเสริมด้วยวิทยากร
ภายนอกที่ได้รบั การปรับแต่งตามความต้องการของบริษัทเพื่อถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะเพื่อให้พนักงาน
สามารถใช้สงิ่ ทีพ่ นักงานเรียนรูใ้ นการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องพนักงาน
2. การฝึกอบรมภายนอก
ให้การฝึกอบรมในหลักสูตรทีเ่ หมาะสมทีเ่ สนอโดยผูเ้ ชีย่ วชาญการฝึกอบรมหรือศูนย์ฝึกอบรมและส่งพนักงานของบริษทั เพื่อเข้า
ร่วมการสัมมนาหรือหลักสูตรเหล่านี้ในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องกับการให้บริการของบริษทั เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพและความรูข้ องพนักงาน
ของเราในด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น Big Data, Cloud Computing รวมถึงการติดตามอย่างสม่าเสมอในเรื่องการปฏิบตั ติ าม
กฎหมาย เช่น กฎหมายคุม้ ครองแรงงานเพื่อเพิม่ ศักยภาพของพนักงานในบริษทั
ในอนาคต บริษทั จะจัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูซ้ ง่ึ จะสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรในบริษทั และบริษทั ย่อยและเตรียมพร้อมทีจ่ ะรองรับ
การเติบโตของบริษทั
หลักปฏิ บตั ิ 5
ส่งเสริมนวัตกรรมการประกอบธุรกิ จอย่างมีความรับผิ ดชอบ
หลักปฏิ บตั ิ 5.1
การสร้างนวัตกรรม
บริษทั ตระหนักดีถงึ การให้ความสาคัญกับนวัตกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจของบริษทั บริษทั จะสร้างผลิตภัณฑ์และแนวคิดทางธุรกิจ
ใหม่ ทีส่ ามารถนามาใช้ในเชิงพาณิชย์ได้ดกี ว่าคู่แข่ง และสร้างมูลค่าให้กบั ผูม้ สี ่วนได้เสีย นอกจากนี้ บริษทั ยังมีความประสงค์ทจ่ี ะ
ดาเนินกิจกรรมภายใต้นวัตกรรมทีเ่ ป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจโดยรวม
ทัง้ นี้ โครงการนวัตกรรมมักมีความเสีย่ งมากกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆและยังมีแนวโน้มทีจ่ ะต้องมีการลงทุนระยะยาว แต่บริษทั
จะได้รบั ประโยชน์จากกรอบการกากับดูแลทีม่ ปี ระสิทธิผลมากขึ้นสาหรับนวัตกรรมจะเน้นวัฒนธรรมทางธุรกิจทีม่ คี วามร่วมมือ
และยืดหยุ่นมากขึน้ ซึง่ ครอบคลุมถึงความเสีย่ งและความไม่แน่นอนในฐานะทีเ่ ป็นส่วนสาคัญของกิจกรรมทางธุรกิจ
คณะกรรมการจะลดบทบาทในฐานะเป็ นผู้ควบคุม หรือ ผู้บงั คับบัญชาและหัน มาท าหน้าที่ในฐานะเป็ นที่ปรึกษาและเป็ นแหล่ง
ทรัพยากรในด้านต่างๆให้แก่องค์กรมากขึน้ แทน ในการนี้ คณะกรรมการยังมีบทบาทสาคัญในการให้แนวทางเพื่อนาไปสู่การคิด
สร้างสรรค์ร่วมกับการจัดการแบบมืออาชีพและมุ่งเน้นการแสวงหาประโยชน์ในนวัตกรรมเชิงพาณิช ย์ให้แก่องค์กรด้วย
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หลักปฏิ บตั ิ 5.2
การประกอบธุรกิ จอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่ งแวดล้อม
บริษทั คานึงถึงและให้ความสาคัญต่อการสร้างสรรค์คุณค่าให้กบั ผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง บริษทั ส่งเสริมให้เกิดความ
ร่วมมือและความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่ างบริษทั กับผูม้ สี ่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็ นพนักงาน
ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ ผูถ้ อื หุน้ หรือนักลงทุน ลูกค้า คู่คา้ เจ้าหนี้ ภาครัฐ รวมถึงคู่แข่ง และผูส้ อบบัญชีอสิ ระ
บริษัท ตระหนักถึงความสาคัญ ในการดูแลให้สิท ธิของผู้ม ีส่วนได้เสียทั ้งหมดได้รบั การปฏิบัติอ ย่างถูกต้อ ง นโยบายและแนว
ทางการปฏิบตั งิ านของผูม้ สี ่วนได้เสียได้จดั ทาขึ้นตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกาหนด
1. ผู้ถือหุ้น
บริษัท เคารพสิท ธิของผู้ถือ หุ้นและตระหนักถึงหน้ าที่ในการรักษาสิท ธิของผู้ถือ หุ้นทุ กรายอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงสิท ธิขนั ้
พืน้ ฐานทีก่ ฎหมายและข้อบังคับของบริษทั เช่น สิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า
การเลือกตัง้ กรรมการ การได้รบั ข้อมูลของบริษทั รวมถึ งข้อมูลทางการเงิน เป็ นต้น บริษทั มีความมุ่งมั ่นในการดาเนินธุรกิจด้วย
ความโปร่งใส และสร้างผลตอบแทนทีด่ ใี ห้กบั ผูถ้ อื หุน้ ในระยะยาว
2. ลูกค้า
บริษัทมุ่งมั ่นทีจ่ ะสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการที่
แท้จริงของลูกค้าทัง้ ในด้านคุณภาพและราคาที่เหมาะสม บริษัทให้บริการบารุงรักษาและปรับปรุงซอฟต์แวร์และบริการอื่น ๆ
ตามทีไ่ ด้ตกลงกับลูกค้า บริษทั ยกระดับในมาตรการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานของ
อุตสาหกรรมและแต่งตัง้ บุคคลภายนอกเพื่อทีจ่ ะรับรองในศูนย์ขอ้ มูลหรือในการกระบวนการจัดการทีเ่ กีย่ วข้อง
3. คู่ค้า
บริษทั ยึดมั ่นในกรอบการแข่งขันทางการค้าทีโ่ ปร่งใสและเป็นธรรม และปฏิบัตติ ามเงื่อนไขและข้อตกลงการค้าทีต่ กลงกันไว้อย่าง
เคร่งครัด บริษัทจะกาหนดราคาขายที่เหมาะสมและยุติธรรม คานึงถึงความสมเหตุสมผลของคุณภาพและบริการที่เกี่ย วข้อง
นอกจากนี้ ยังมีการกาหนดข้อกาหนดเกี่ยวกับการจัดซื้อและการปฏิบตั งิ านอย่างชัดเจน ห้ามเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากคู่
ค้า และหลีกเลีย่ งการซื้อผลิตภัณฑ์จากคู่คา้ ทีล่ ะเมิดสิทธิมนุษยชนหรือกฎหมาย
4. เจ้าหนี้
บริษทั จะปฏิบตั ติ ่อเจ้าหนี้อย่างเป็นธรรมและจะชาระหนี้คนื ตรงเวลาตามข้อตกลงและเงื่อนไขการชาระเงินทีไ่ ด้ตกลงร่วมกันเป็ นที่
เรียบร้อยแล้วอย่างเคร่งครัด ทัง้ นี้ ในกรณีทม่ี เี หตุอนั ควรต้องเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขหรือเมื่อมีเหตุสาคัญ อันอาจกระทบต่อสถานะ
การเงินของบริษัท โดยมีนัยสาคัญและอาจกระทบต่อหนี้ท่ตี ้องชาระ บริษัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อร่วมกันหาวิธีแก้ไ ขและ
ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อคู่สญ
ั ญาทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง
5. คู่แข่ง
บริษทั จะปฏิบตั ติ ามกรอบกติกาการแข่งขันสากล สนับสนุ นนโยบายการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วย
การกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากซึง่ มูลความจริง
6. ชุมชน
บริษทั จะดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงความเป็ นธรรมของผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมุ่งมั ่นในการดาเนินธุรกิจทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคม
โดยปลูกฝงั และส่งเสริมให้พนักงานมีจติ สานึกของพลเมืองทีด่ ี และมีความรับผิดชอบทีม่ ุ่งมั ่นในการพัฒนาชุมชนและสังคม

72

7. พนักงาน
บริษัทถือว่าพนักงานเป็ นทรัพยากรที่มคี ุณค่าและต้องได้รบั การปฏิบตั ิท่เี ป็ นธรรม ทัง้ ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพัฒนา
ศักยภาพ พร้อมให้ความมั ่นใจในคุณภาพชีวติ และความปลอดภัยในการทางาน บริษทั ได้กาหนดนโยบายการบริหารผลประโยชน์
ของพนักงานและแนวปฏิบตั ทิ ช่ี ดั เจน ทัง้ นี้ ผลประโยชน์ดงั กล่า วจะรวมถึงเรื่องกองทุนสารองเลี้ยงชีพ การตรวจสุขภาพประจาปี
การจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล (OPD) เป็นจานวนเงินสาหรับแต่ละระดับของพนักงาน ประกันสุขภาพกลุ่ม (IPD) ประกันอุบตั เิ หตุ
กลุ่ม เป็นต้น
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจมีผลบังคับใช้กบั พนักงานทีท่ างานให้กบั บริษทั และบริษทั ย่อย การฝ่าฝืนจะทาให้พนักงานได้รบั
โทษทางวินัย และรวมถึงการเลิกจ้างโดยทันที นอกจากนี้ บริษทั ยังต้องพึง่ พาพนักงานแต่ละคนรายงานการฝา่ ฝืนกฎระเบียบหรือ
ข้อกาหนดเหล่านี้ตามขัน้ ตอนของบริษทั ด้วย
หลักปฏิ บตั ิ 5.3
การจัดสรรและการจัดการทรัพยากร
คณะกรรมการบริษัท ได้ดูแลให้ม ั ่นใจว่า ในการบรรลุวตั ถุประสงค์ และเป้าหมายหลักของกิจการ ฝ่ายจัดการได้มกี ารทบทวน
พัฒนาดูแลการใช้ทรัพยากรให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของปจั จัยภายในและ
ภายนอกอยู่เสมอ
หลักปฏิ บตั ิ 5.4
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร
คณะกรรมการบริษัทได้จดั ให้มกี รอบการกากับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของกิจการและดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยี ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกากับดูแลให้คณะกรรมการบริหารดาเนินการตามมาตรการบริหารความเสี่ยงที่
ครอบคลุมความเสีย่ งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิเช่น การจัดให้มแี ผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ การจัดการกับเหตุการณ์ และ
การจัดการกับทรัพย์สนิ เป็นต้น
คณะกรรมการบริหารได้จดั ทานโยบายและดาเนินการให้เป็ นไปตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยในด้านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศซึ่งได้รบั การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 270001:2013 ในประเภทของระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่
ใช้สาหรับการบริหารระบบและเครือข่ายสาหรับธุรกิจของบริษทั
จรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจของบริษทั ยังหมายถึงการกาหนดให้พนักงานมีหน้าทีแ่ ละตระหนักถึงการปกป้องทรัพย์สนิ ทาง
ปญั ญาของบริษทั และของผูอ้ ่นื ซึง่ รวมถึง การใช้ช่อื เครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือสิง่ พิมพ์ต่างๆด้วย
หลักปฏิ บตั ิ 6
ดูแลให้มีระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิ บตั ิ 6.1
ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริษัท ได้ก ากับ ดู แลให้ม ั ่นใจว่ า บริษัท มีระบบการบริหารความเสี่ย งและการควบคุ ม ภายในที่จ ะท าให้บ รรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล การประกอบธุรกิจของบริษทั มีการปฏิบตั เิ ป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ของใน
ประเทศและในระดับสากล จึงได้กาหนดให้มรี ะบบควบคุมภายในทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ เพื่อให้การดาเนินงานของบริษทั เป็ นไป
ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกาหนดทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจและการดาเนินงาน
ลดความเสีย่ งจากการดาเนินงานได้
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ให้มผี ตู้ รวจสอบภายในอิสระทีม่ คี ุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมเพื่อดาเนินการตรวจสอบเกีย่ วกับการ
ควบคุมภายในตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบกาหนดและอนุมตั โิ ดยคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ให้ความสาคัญในการติดตามและประเมินผลประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ และให้
ความสาคัญกับสัญญาเตือนภัยล่วงหน้าและดูแลให้คณะกรรมการบริหารมีการทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ งเป็นประจา
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้
หลักปฏิ บตั ิ 6.2
การจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าที่จดั ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบทีส่ ามารถปฏิบตั ิหน้าทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเป็ นอิสระ
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนจะต้องมาจากกรรมการอิสระของบริษทั ซึง่ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามหลักเกณฑ์ทต่ี ลท. และ
ก.ล.ต.ได้กาหนดไว้
คณะกรรมการบริษัท ได้กาหนดในเรื่อ งรายละเอียดของบทบาทหน้ าที่คณะกรรมการตรวจสอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
หลักปฏิ บตั ิ 6.3
การจัดการและการกากับดูแลในเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีต่ ิดตามดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ทอ่ี าจเกิดขึน้ ในระหว่างบริษทั กับฝ่ายจัดการ
และคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อนั มิควรในทรัพย์สนิ ข้อมูลของบริษัท และการทาธุรกรรมกับผู้ท่มี ี
ความสัมพันธ์เกีย่ วโยงกับบริษทั
การกากับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน
แนวปฏิบตั ทิ ด่ี ขี องบริษทั ได้กาหนดถึงมาตรการป้องกันแก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือพนักงานทีอ่ าจใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั เพื่อ
มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ตนเองหรือเพื่อบุคคลอื่น ในการนี้ คณะกรรมการบริษทั จะมีนโยบายในเรื่องช่วงระยะเวลาที่
ห้ามมิให้มกี ารซื้อขายหุน้ ซึ่งจะห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ทีม่ ขี อ้ มูลภายในทาการซื้อขายหลักทรัพย์
ของบริษัท ในช่วงระยะเวลา 30 วันก่อนที่บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญต่อ สาธารณะ นอกจากนี้ กรรมการและ
ผูบ้ ริหารยังต้องแจ้งการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของตนตามข้อกาหนดของกลต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันนับจากวันที่มกี ารเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและจะต้องแจ้งให้เลขานุ การ
บริษทั ทราบเพื่อจัดทาสรุปจานวนหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหารเป็นรายบุคคลเพื่อแจ้งต่อคณะกรรมการบริษทั
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจเกิ ดขึ้น
บริษทั ให้ความสาคัญในการควบคุมดูแลการทาธุรกรรมทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจึงดูแลให้มี
การจัดการและติดตามความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่อี าจเกิดขึ้นผ่านแนวทางและขัน้ ตอนการปฏิบตั ิเพื่อให้การท าธุรกรรม
ดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางทีม่ กี ารเปิ ดเผยข้อมูลตามทีก่ ฎหมายกาหนด
ในสถานการณ์ทพ่ี นักงานคิดว่าความขัดแย้งอาจเกิดขึน้ และอาจทาให้เสียหรือดูเหมือนว่าจะทาให้มผี ลกระทบต่ อการตัดสินใจของ
เขา พนักงานจะต้องแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาของพวกเขาทันทีเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในลักษณะทีเ่ ป็ นธรรมและโปร่งใส ในกรณีท่เี กิด
เหตุการณ์ดงั กล่าวบุคลากรที่ได้รบั ผลกระทบต้องละเว้นจากการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ใดๆ
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การจัดทารายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดแนวทางปฏิบตั ทิ ก่ี รรมการต้องแจ้งการมีส่วนได้เสียของตนก่อนทีจ่ ะมีการพิจารณาเรื่องวาระการ
ประชุมและต้องจัดให้มกี ารบันทึกการมีส่วนได้เสียดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมทุกครัง้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยัง
ดูแลให้กรรมการที่มสี ่วนได้เสียอย่างมีนัยสาคัญต้องไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ กรรมการและผู้บริหาร
จะต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนเองและผู้ท่เี กี่ยวข้องทุกครัง้ ทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในการนี้ เลขานุ การบริษัท จะ
จัดทารายงานเพื่อให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการในระหว่างการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ ด้วย
หลักปฏิ บตั ิ 6.4
นโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ด้านการต่อต้านการทุจริ ตการคอร์รปั ชั ่น
แนวปฏิบตั ใิ นการดาเนินธุรกิจของกรรมการและการทางานของพนักงานซึ่งรวมถึงนโยบายและกฎเกณฑ์ทใ่ี ช้เพื่อต่อต้านการให้
สินบนและการทุจริต มีเนื้อหาและรายละเอียด ดังนี้
1. กาหนดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน มีหน้าทีร่ บั ผิดชอบและปฏิบตั ติ นตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครัด
2. กาหนดแนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบันทึกข้อมูลทางการเงินและมาตรการควบคุมภายใน โดยมอบหมายให้ฝา่ ยการเงินและการ
บัญ ชีท าหน้ า ที่ต รวจสอบควบคุ ม อย่ า งเข้ม งวด ทบทวนเอกสารหลัก ฐานและเหตุ ผ ลทางธุ ร กิจ ในการจ่ า ยเงิน ให้ แ ก่
บุคคลภายนอกอย่างเคร่งครัด
3. กาหนดให้หน่ วยงานตรวจสอบภายในทาหน้าที่ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ และตรวจสอบ
ความผิดปกติทอ่ี าจนาไปสู่การทุจริต
4. หากกระบวนการเสาะหาข้อเท็จจริงพบว่า ข้อมูลตรวจสอบหรือข้อร้องเรียนมีมูลเหตุอนั เชื่อว่า มีการทุจริตและคอร์รปั ชัน่
รวมถึงฝ่าฝื น การกระท าผิดกฎหมายหรือ จรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท แผนกทรัพยากรบุคคลจะดาเนินการเพื่อ
ปรับปรุงหรือแก้ไขสถานการณ์ในทันที ทัง้ นี้ ผูร้ อ้ งเรียนหรือแจ้งเบาะแสจะสามารถมั ่นใจได้ว่า การรายงานหรือแจ้งเบาะแส
ตามช่องทางดังกล่าวปลอดภัยและเป็นความลับ
5. บริษทั จัดให้มกี ารสื่อสารแนวทางต่อต้านการให้สนิ บนและคอร์รปั ชันอย่
่ างเป็ นประจาสม่าเสมอทัง้ ผ่านการฝึ กอบรม และ
แบบผ่านสื่อออนไลน์ อีกทัง้ การฝึกอบรมในเรื่อนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รปั ชันนี
่ ้ยงั ถูกบรรจุให้เป็นส่วนหนึ่งในการ
ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ และรวมถึงสื่อสารกับบรรดาผูใ้ ห้บริการและผูข้ ายสินค้านับตัง้ แต่เริม่ ก่อความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
หลักปฏิ บตั ิ 6.5
กลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดาเนิ นการกรณี มีการชี้เบาะแส
คณะกรรมการบริษัท ได้กากับดูแลให้ม ีกลไกและกระบวนการในการจัดการข้อ ร้อ งเรีย นและการแจ้งเบาะแสโดยมีอ ยู่ห ลาย
ช่องทางในการบันทึก ติดตาม แก้ไข และรายงานข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะของผูม้ สี ่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษทั ได้ดูแลให้มนี โยบายและแนวทางทีช่ ดั เจนในกรณีทม่ี กี ารชี้เบาะแส โดยได้กาหนดให้มชี ่องทางในการแจ้ง
เบาะแส รวมทัง้ มีกระบวนการตรวจสอบข้อมูล การดาเนินการและรายงานต่อคณะกรรมการ รวมทัง้ ดูแลได้ให้มมี าตรการคุม้ ครอง
ทีเ่ หมาะสมแก่ผแู้ จ้งเบาะแสทีแ่ จ้งเบาะแสด้วยเจตนาสุจริต อีกทัง้ ยังได้กาหนดกลไกสาหรับคุม้ ครองผู้รายงานและแจ้งเบาะแส
รวมถึงผูถ้ ูกร้องเรียนด้วย
กระบวนการดังกล่าวจึงเป็ นช่องทางและขัน้ ตอนทีท่ าให้ผมู้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถรายงานหรือร้องเรียนในเรื่องทีอ่ าจทาให้
เกิดความเสียหายต่อบริษทั หรือทีถ่ ูกละเมิดสิทธิต่อคณะกรรมการบริษทั ซึ่งมีผรู้ บั เรื่องร้องเรียน มีกระบวนการสอบสวน มีการ
รายงานต่อ คณะกรรมการบริษัท มีกระบวนการจัดการเรื่อ งที่ร้อ งเรียน มีนโยบายหรือ แนวทางในการปกป้อ งพนักงานหรือ
ผูร้ ายงานหรือแจ้งเบาะแสอย่างชัดเจน
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นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาผิด
ฮิวแมนิก้า ได้เปิ ดช่อ งทางให้ผู้ม ีส่ วนได้เ สียทุก กลุ่ม สามารถติด ต่อ หรือ ร้อ งเรีย นในเรื่อ งที่เป็ น ปญั หา (Whistle Blowing) กับ
คณะกรรมการได้โดยตรงพร้อมระบุรายละเอียดของช่องทางในการติดต่อไว้อย่างชัดเจน
บริษทั ฯตระหนักถึงความสาคัญในการร้องเรียน และรายงานพฤติกรรมทีผ่ ดิ จรรยาบรรณทางธุรกิจ ผิดกฎหมาย หรือพฤติกรรมที่
ไม่พงึ ประสงค์รวมทัง้ สนับสนุนให้มกี ารเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับบริษทั เพื่อสามารถดาเนินการต่อไป
นโยบายการแจ้งเบาะแสของฮิวแมนิก้ามีว ัตถุประสงค์เพื่อให้ขนั ้ ตอนในการรายงานการกระทาผิดเป็ นไปอย่างน่ าเชื่อถือ และมี
ประสิทธิภาพ เราจะปฏิบตั ติ ่อการเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าว โดยยกให้เป็ นข้อมูลลับและข้อมูลอ่อนไหวทีต่ อ้ งได้รบั การคุม้ ครองอย่าง
เหมาะสม
ในกรอบนโยบายได้ม ีการระบุถึงการคุ้ม ครองความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน ซึ่งสาระสาคัญ คือ การมีช่อ งทางแจ้งเบาะแสที่
สามารถรายงานได้ วิธกี ารทีท่ ่านสามารถรายงานข้อกังวลได้โดยไม่ต้องเกรงว่าจะมีความเสียหาย รวมทัง้ แนวทางทีบ่ ริษทั ฮิวแม
นิกา้ จะสนับสนุน และปกป้องความปลอดภัยให้แก่ผรู้ อ้ งเรียน
หากท่านต้องการรายงานถึงปญั หา โปรดติดต่อเราที่ whistleblowing@humanica.com
หลักปฏิ บตั ิ 7
การเปิ ดเผยข้อมูลและการรักษาความน่ าเชื่อถือทางการเงิน
หลักปฏิ บตั ิ 7.1
การจัดทารายงานทางการเงินและการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญ
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการดูแลเรื่องของคุณภาพของกระบวนการจัดทารายงานทางการเงินเพื่อให้ข้อมูลใน
รายงานทางการเงินมีความถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีทร่ี บั รองโดยทัวไปและเพื
่
่อทีจ่ ะถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ั
อิสระต่อไป ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาปจจัยในเรื่องความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชี
เกี่ยวกับระบบควบคุม ภายใน รวมทัง้ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องคุณภาพของ
รายงานทางการเงิน
คณะกรรมการบริษัทมีหน้ าที่รบั ผิดชอบให้การอนุ มตั ิในการเปิ ดเผยข้อมูลทางการเงินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและแนวทาง
ปฏิบตั ทิ เ่ี กี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษทั จะต้องควบคุมติดตามข้อมูลทีเ่ ปิดเผย เช่นในงบการเงินและรายงานประจาปี เพื่อสะท้อน
สถานะทางการเงินและผลการดาเนินงานของบริษทั อย่างเพียงพอ ทัง้ นี้ คณะกรรมการจะต้องสนับสนุ นให้มกี ารจัดทาคาอธิบาย
และการวิเคราะห์ของฝา่ ยจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิ ดเผยงบการเงินทุก
ไตรมาส ทัง้ นี้ เพื่อให้นักลงทุนได้รบั ทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึน้ กับฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของ
บริษทั ในแต่ละไตรมาสด้วย
หลักปฏิ บตั ิ 7.2
สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้
คณะกรรมการบริษัท ได้ดู แ ลให้ฝ่า ยจัด การมีก ารติด ตามและประเมิน ฐานะทางการเงิน ของกิจ การและมีก ารรายงานต่ อ
คณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ โดยคณะกรรมการจะร่วมกับฝา่ ยจัดการเพื่อหาแนวทางแก้ไขปญั หาในสถานการณ์ทไ่ี ม่พงึ ประสงค์
โดยเร็ว หากเริม่ มีสญ
ั ญาณบ่งชีถ้ งึ ปญั หาทีเ่ กีย่ วกับสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชาระหนี้ของบริษทั
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หลักปฏิ บตั ิ 7.3
การแก้ไขปัญหาทางการเงิน
ในการอนุ มตั กิ ารทารายการใดๆ หรือการเสนอความเห็นให้ทป่ี ระชุ มผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั คิ ณะกรรมการต้องมั ่นใจได้ว่าการทารายการ
ดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดาเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชาระหนี้ของบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ต้องดูแลให้ม ั ่นใจได้ว่ากิจการมีแผนในการแก้ไขปญั หาหรือมีกลไกอื่นทีจ่ ะสามารถแก้ไขปญั หาทางการเงิน
ได้ และติดตามอย่างใกล้ชดิ และดูแลให้กจิ การประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวัง และปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผย
ั หาและรายงาน
ข้อ มูล โดยค านึ ง ถึง ความเป็ น ธรรมต่ อ ผู้ม ีส่ ว นได้เ สีย ฝ่า ยบริห ารจะด าเนิ น การและติด ตามเพื่อ แก้ไ ขป ญ
สถานการณ์ล่าสุดอย่างสม่าเสมอ ทัง้ นี้ คณะกรรมการบริษัทจะต้องมั ่นใจได้ว่า การพิจารณาตัดสินใจใดๆ ในการแก้ไขปญั หา
ทางการเงินของบริษทั ไม่ว่าจะด้วยวิธกี ารใดจะต้องเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล
หลักปฏิ บตั ิ 7.4
การจัดทารายงานความยังยื
่ น
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาความเหมาะสมในการเปิ ดเผยข้อ มูล การปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ การปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รปั ชัน่ การปฏิบตั อิ ย่างเป็ นธรรมต่อพนักงานและผูม้ สี ่วนได้เสีย
และการเคารพสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ซึง่ ได้กาหนดไว้เป็นนโยบายและเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้
ในรายงานประจาปีคณะกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ได้กากับดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดให้มผี รู้ บั ผิดชอบงานทีท่ าหน้าทีใ่ นการสื่อสารกับผูถ้ อื หุน้ และผูม้ สี ่วนได้เสีย
อื่น ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และทันเวลา
คณะกรรมการบริษัท ได้ใ ห้ม ีผู้รบั ผิดชอบงานเพื่อ สื่อ สารกับบุ คคลภายนอก เช่น ผู้ลงทุ น นักลงทุ นสถาบัน นักลงทุ นทัวไป
่
นักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมและเป็ นธรรม โดยเปิ ดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บริหารของบริษัทได้ตาม
ความเหมาะสม โดยข้อมูลที่เปิ ดเผยต้อ งถูกต้อง ไม่ทาให้สาคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน คณะกรรมการ
บริษทั จะต้องมั ่นใจได้ว่าการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน ทันเวลา และใช้
ช่องทางทีเ่ หมาะสมด้วย
หลักปฏิ บตั ิ 7.5
ผู้รบั ผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัทจะจัดให้มกี ารพบปะนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ เป็ นรายบุคคล หรือ ทางโทรศัพท์
บริษัทจะเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทอย่างสม่าเสมอ นักลงทุนจะสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร หรือ บุคคลผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบดูแลในด้านของนักลงทุนสัมพันธ์
หลักปฏิ บตั ิ 7.6
การนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้การเผยแพร่ข้อมูล
นอกจากการเผยแพร่ขอ้ มูล เช่น ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ผ่านช่องทางทางตลาด
ทุนตามเกณฑ์ทก่ี าหนดแล้ว คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้มกี ารเปิ ดเผยข้อมูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างสม่าเสมอ
ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั ที่ www.humanica.com ตามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ สี าหรับบริษทั จดทะเบียน
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หลักปฏิ บตั ิ 8
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
หลักปฏิ บตั ิ 8.1
การมีส่วนร่วมในการตัดสิ นใจในเรื่องสาคัญของบริษทั
คณะกรรมการบริษทั ตระหนักและให้ความสาคัญถึงสิทธิของผูถ้ ือหุน้ (รวมถึงผูถ้ ือหุ้นประเภทสถาบัน) โดยบริษทั จะไม่กระทา
หรือดาเนินการใดๆที่ส่งผลกระทบอัน เป็ นการละเมิดหรือริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและอานวย
ความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สทิ ธิพ้นื ฐานตามกฎหมายและส่งเสริม สนับสนุ น อานวยความสะดวกในการใช้สทิ ธิของผู้ถือหุ้นอัน
ได้แก่ การเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ไม่ว่าด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ การเลือกตัง้
หรือถอดถอนกรรมการ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ และการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และเรื่องทีม่ ผี ลกระทบต่อบริษทั
เช่น การจัดสรรเงินปนั ผล การกาหนดหรือแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิม่ ทุน เป็นต้น
คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้ม ั ่นใจว่า ผูถ้ อื หุน้ มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษทั ประเด็นทีก่ าหนดในกฎหมายและ
ประเด็นทีอ่ าจมีผลกระทบต่อทิศทางการดาเนินงานของกิจการ ได้ถูกบรรจุเป็ นวาระการประชุมและผ่านการพิจารณาและ/หรือ
การอนุมตั ขิ องผูถ้ อื หุน้
คณะกรรมการบริษทั สนับสนุ นการมีส่วนร่วมของผูถ้ อื หุ้นโดยได้กาหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถอื หุน้ ส่วนน้อยสามารถเสนอเพิม่ วาระ
การประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยคณะกรรมการบริษทั จะพิจารณาบรรจุเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอเข้าเป็นวาระการประชุม
ทัง้ นี้ หากคณะกรรมการบริษทั ปฏิเสธเรื่องทีผ่ ถู้ อื หุน้ เสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการบริษทั มีหน้าทีต่ อ้ งแจ้งเหตุผลให้ทป่ี ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ทราบ นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กาหนดให้มกี ระบวนการทีจ่ ะทาให้ผู้ถอื หุน้ ส่วนน้อยสามารถมีส่วนร่วมในการสรร
หา และแต่งตัง้ กรรมการได้ดว้ ย โดยคุณสมบัตขิ องผูถ้ อื หุน้ ที่มสี ทิ ธิเสนอชื่อบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการก็คอื ผูถ้ อื หุน้ ซึ่งถือ
หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงนับรวมกันตัง้ แต่รอ้ ยละ 5 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั โดยคณะกรรมการบริษทั ได้
ดูแลให้มกี ารเปิ ดเผยหลักเกณฑ์ดงั กล่าวให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า ก่อนวันประชุ มสามัญประจาปี ผถู้ อื หุน้ รวมทัง้ ได้เปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ ส่งคาถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยกาหนดหลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลักเกณฑ์ดงั กล่าวไว้บน
เว็บไซต์ของบริษทั ด้วย
คณะกรรมการบริษทั ได้ดูแลให้หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ มูลทีถ่ ูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ ทัง้ นี้ หนังสือนัดประชุมดังกล่าว
จะต้องกาหนดวาระการประชุมไว้เป็ นเรื่อง ๆ อย่างชัดเจน มีการส่งหนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุ้นพร้อมกับเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ทัง้ นี้ ข้อมูลดังกล่าวจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั อย่างน้อย 30 วันก่อนวันประชุม ในการนี้ หนังสือนัดประชุมผูถ้ อื หุ้นและ
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องจัดทาเป็นภาษาอังกฤษทัง้ ฉบับ และเผยแพร่พร้อมกับฉบับภาษาไทยด้วยทุกครัง้
หลักปฏิ บตั ิ 8.2
การดาเนิ นการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษทั ดูแลให้บริษทั มีการให้ขอ้ มูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม โดยมีการอธิบายอย่างเพียงพอและมี
เหตุผลประกอบในแต่ละวาระระบุในหนังสือ เชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทาการใดๆ ที่เป็ นการจากัดโอกาสของผู้ถือ หุ้น ใน
การศึกษาข้อมูลดังกล่าวของบริษทั ก่อนการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ได้ดูแลให้การดาเนินการในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเอือ้ ให้
ผูถ้ อื หุน้ สามารถใช้สทิ ธิของตน
คณะกรรมการบริษทั ได้ดูแลไม่ให้มกี ารกระทาใดๆทีเ่ ป็นการจากัดโอกาสการเข้าประชุม หรือสร้างภาระให้ผถู้ อื หุ้ นจนเกินควรใน
การเข้าร่วมประชุมผูถ้ อื หุน้ บริษทั จะจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมหนังสือนัดประชุมเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้ผอู้ ่นื มา
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ประชุมแทนผูถ้ อื หุน้ ได้ คณะกรรมการจะไม่ขอให้ผถู้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจัดทาเอกสารหรือหลักฐานแสดงตนใดๆทีเ่ กินกว่า
ข้อกาหนดทางกฎหมายและข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง
คณะกรรมการบริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของ
บริษทั หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ โดยสนับสนุนให้ผถู้ อื หุน้ ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และ
เสนอชื่อกรรมการอิสระมากกว่า 1 คน เพื่อเป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผูถ้ อื หุน้
ในการนี้ คณะกรรมการบริษทั คณะผูบ้ ริหารและกรรมการบริษทั ย่อยทีเ่ กีย่ วข้องจะต้องเข้าร่วมประชุม ผูถ้ อื หุน้ ทุกครัง้ เพื่อให้ผถู้ อื
หุน้ สามารถซักถามในเรื่องทีเ่ กีย่ วข้องได้
บริษทั ดาเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมีกลไกทีส่ ามารถตรวจสอบได้ ก่อนเริม่ การประชุม ประธานมอบหมายให้เลขานุ การ
บริษัท แจ้งจานวนและสัดส่วนผูถ้ อื หุน้ ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถอื หุน้ ที่มอบฉันทะ หลักเกณฑ์และวิธีการประชุม
การลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบ รวมทัง้ การจัดสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือ หุ้น
ซักถามและแสดงความคิดเห็น ทัง้ นี้ ในการแสดงผลการลงคะแนนจะต้อ งระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยก
ประเภทคะแนนเสียงเป็ น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแ ลให้มกี ารจัดส่งสาเนา
รายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้ ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผูถ้ อื หุน้ โดยดูแลให้รายงานการ
ประชุมผูถ้ อื หุน้ ประกอบไปด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1. รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริหารทีเ่ ข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการทีเ่ ข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม
2. วิธกี ารลงคะแนนและนับคะแนน มติทป่ี ระชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ งดออกเสียง ไม่เข้าร่วมการประชุม)
3. ประเด็นคาถามและนับคะแนนรวม มติทป่ี ระชุม รวมทัง้ ชื่อ – นามสกุลของผูถ้ ามและผูต้ อบ
6.2 จรรยาบรรณธุรกิ จ
คณะกรรมการบริษทั ได้จดั ทาคู่มอื การกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy) คู่มอื จริยธรรมและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการ
ทางาน (Code of Conduct) และนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาผิด (Whistleblowing Policy) โดยมีการทบทวนนโยบาย
ดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับทีเ่ กี่ยวข้อง และเปิ ดเผยในเว็บไซต์
บริษทั (www.humanica.com) หมวดการกากับดูแลกิจการ
ทัง้ นี้ ในปี 2564 คณะกรรมการบริษทั ได้กากับดูแลและติดตามให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับให้ปฏิบตั ติ ามหลักการ

กากับดูแลกิจการทีด่ ี และคู่มอื จริยธรรมและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการทางาน โดยคานึงถึงผูม้ สี ่วนได้เสียอย่างรอบด้าน และสร้างคุณค่า
ให้แก่ธุรกิจ สิง่ แวดล้อม และสังคมอย่างยังยื
่ น โดยกาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใหม่ทุ กคนต้อ งเข้ารับการอบรมเรื่อง
จริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการทางานของบริษทั ฯ
6.3 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาคัญ
การเปลีย่ นแปลงและพัฒนาการทีส่ าคัญของนโยบาย แนวปฏิบตั ิ และระบบการกากับดูแลกิจการในรอบปีทผ่ี ่านมา
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษทั ได้ดาเนินการทีส่ าคัญเกี่ยวกับการอนุ มตั ิและทบทวนนโยบาย แนวปฏิบตั ิ คู่มอื จริยธรรมทาง
ธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการทางาน เพื่อให้สอดคล้องกับบริบททางธุรกิจ
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กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่
1) ทบทวนนโยบาย แนวปฏิบตั ิ การใช้ และดูแลรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
2) กาหนดนโยบาย แนวปฏิบตั ิ การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล
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บริษทั ฮิวแมนิก้า จากัด (มหาชน)
7.

โครงสร้างการกากับดูแลกิ จการ และข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่นๆ
7.1 โครงสร้างการกากับดูแลกิ จการ

เว้นว่างไว้โดยเจตนา
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7.2 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษทั
บริษัทมีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการการลงทุน
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษทั
ตามข้อบังคับบริษทั กาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังนี้
มีจ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน และกรรมการไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ง หนึ่ ง ของจ านวนกรรมการทัง้ หมดต้ อ งมีถิ่น ที่อ ยู่ ใ น
ราชอาณาจักร
ทัง้ นี้ ปจั จุบนั คณะกรรมการบริษทั มีจานวน 6 คน ซึง่ เป็นกรรมการทีเ่ ป็นผูบ้ ริหาร จานวน 1 คน กรรมการทีไ่ ม่ได้เป็ น
ผูบ้ ริหาร จานวน 5 คน (ในจานวนนี้เป็ นกรรมการอิสระจานวน 4 คน) โดยสัดส่วนกรรมการอิสระ มีจานวนร้อยละ
66.67 ของคณะกรรมการบริษทั ซึง่ มากกว่าหนึ่งในสามของกรรมการทัง้ หมด
7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอานาจควบคุมบริษทั รายบุคคล
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

นายอโณทัย
นายสุนทร
นายภัทร
นายธนชาติ
นายไผท
นางสาวปิยพร1
อยู่ระหว่างการสรรหา2

ตาแหน่ง
อดุลพันธุ์
เด่นธรรม
ยงวณิชย์
นุ่มนนท์
ผดุงถิน่
พรรณเชษฐ์

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

1 นางสาวปิ ยะพร

พรรณเชษฐ์ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 แทนนายพนา จันทรวิโรจน์ท่ีลาออก
นายอนุพนั ธ์ กิจนิจชีวะ ได้ลาออกจากกรรมการอิสระของบริษทั ฯ โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 23 ธ.ค. 64 ซึง่ บริษทั ฯอยู่ระหว่างการสรรหาผู้ทม่ี คี ุณสมบัตเิ หมาะสม
เพื่อทาหน้าทีก่ รรมการอิสระของบริษทั ฯต่อไป
2 เนื่องจาก

กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการผูม้ อี านาจลงนาม คือ นายสุนทร เด่นธรรม และ นายอโณทัย อดุลพันธุ์ กรรมการทัง้ สองลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสาคัญของบริษทั
7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการ
ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการได้รายงานไว้ภายใต้ ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ หัวข้อ หลัก
ปฏิบตั ิ 3.2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการ หน้า 60
7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย
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1) คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
ยงวณิชย์
นุ่มนนท์
พรรณเชษฐ์

1. นายภัทร
2. นายธนชาติ
3. นางสาวปิยพร

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านเป็ นกรรมการอิสระ และ น.ส. ปิยพร พรรณเชษฐ์ เป็ นกรรมการตรวจสอบที่มคี วามรูแ้ ละประสบการณ์ท่ี
สามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

ข้อมูลเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานไว้ภายใต้ ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ หัวข้อ
หลักปฏิบตั ิ 3.2 บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 62
2) คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
1. นายอนุพนั ธ์1
2. นายอโณทัย
3. นายธนชาติ

กิจนิจชีวะ
อดุลพันธุ์
นุ่มนนท์

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1 นายอนุ พน
ั ธ์

กิจนิจชีวะ ได้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณค่าตอบแทนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 และทีป่ ระชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2565
เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 65 ได้แต่งตัง้ นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณค่าตอบแทน แทนนายอนุพนั ธ์ทล่ี าออกไป

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รายงานไว้ภายใต้ ส่วนที่ 2 การ
กากับดูแลกิจการ หัวข้อ หลักปฏิบตั ิ 3.2 บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามทีก่ าหนดไว้ในกฎ
บัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน หน้า 63
3) คณะกรรมการการลงทุน
คณะกรรมการการลงทุน มีจานวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล
1. นายไผท
2. นายอนุพนั ธ์1
3. นายภัทร

ตาแหน่ง
ผดุงถิน่
กิจนิจชีวะ
ยงวณิชย์

ประธานกรรมการการลงทุน
กรรมการการลงทุน
กรรมการการลงทุน

1 นายอนุ พน
ั ธ์

กิจนิจชีวะ ได้ลาออกจากการเป็ นกรรมการการลงทุนเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 65 ได้
แต่งตัง้ นายสุนทร เด่นธรรม เป็นกรรมการการลงทุน แทนนายอนุพนั ธ์ทล่ี าออกไป

ข้อมูลเกีย่ วกับบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการการลงทุนได้รายงานไว้ภายใต้ ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ หัวข้อ
หลักปฏิบตั ิ 3.2 บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการการลงทุนตามทีก่ าหนดไว้ในกฎบัตร หน้า 64
4) คณะกรรมการบริหาร
บริษทั มีคณะกรรมการบริหารจานวนทัง้ สิน้ 7 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง

1. นายสุนทร

เด่นธรรม

ประธานกรรมการบริหาร

2. นางสาวชื่นชม

เตชรุ่งเกียรติ

กรรมการบริหาร

3. Ms. Bee Bee
4. นางศศิธร
5. นางสาวหทัยชนก

Lim
หิรญ
ั ศักดิ ์
สุวรรณจาง

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
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6. นายธรรมนูญ1
7. นายสมศักดิ ์
1

ก่อเกียรติวนิช
ตันติธนวัตน์

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564

ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหารได้รายงานไว้ภายใต้ ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ หัวข้อ
หลักปฏิบตั ิ 3.2 บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการบริหาร หน้า 63
7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร
7.4.1 รายชื่อและตาแหน่ งของผู้บริหาร
บริษทั มีผบู้ ริหารทัง้ สิ้น 7 ท่าน ประกอบด้วย
ชื่อ-สกุล

1

1. นายสุนทร
2. นางสาวชื่นชม

เด่นธรรม
เตชรุ่งเกียรติ

ตาแหน่ง
รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล

3.
4.
5.
6.
7.

Lim
หิรญ
ั ศักดิ ์
สุวรรณจาง
ก่อเกียรติวนิช
ตันติธนวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารการพาณิชย์และธุรกิจระหว่างประเทศ
ประธานเจ้าหน้าทีด่ า้ นปฏิบตั กิ ารธุรกิจด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน
ประธานเจ้าหน้าทีด่ า้ นเทคโนโลยี
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จากัด

Ms. Bee Bee
นางศศิธร
นางสาวหทัยชนก
นายธรรมนูญ1
นายสมศักดิ ์

นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นประธานเจ้าหน้าทีด่ า้ นบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564

อานาจหน้ าที่ของผู้บริหาร
1. ร่วมกันตัดสินใจในเรื่องทีส่ าคัญของบริษทั กาหนด ภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษทั รวมถึง
การกากับดูแลการดาเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ
บริษทั
2. กาหนดโครงสร้างองค์กรทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบการแต่งตัง้ และกาหนดอานาจหน้าทีข่ องผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับ
รองลงมา
3. กาหนดให้มรี ะบบการทางาน และกระบวนการปฏิบตั งิ านการควบคุมภายในให้มปี ระสิทธิภาพ
4. มีอานาจอนุ ม ตั ิค่าใช้จ่าย หรือการจ่ายเงินตามโครง หรือการลงทุ น ตามขอบเขตและอานาจหน้าที่ในการ
ดาเนินงานทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
5. มีอานาจจ้าง แต่งตัง้ ปลดออก ให้อ อก ไล่อ อก กาหนดอัตราค่าจ้าง ให้บาเหน็จรางวัล ปรับขึ้นเงินเดือน
ค่าตอบแทน เงินโบนัส สาหรับพนักงานในสายงาน
6. มีอานาจกระทาการและแสดงตนเป็ นตัวแทนบริษทั ต่อบุคคลภายนอกในกิจการทีเ่ กี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์
ต่อบริษทั
7. ดาเนินกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารงานทัวไปของบริ
่
ษทั
แต่ทงั ้ นี้ การอนุ มตั ิรายการของผู้บริหารจะไม่รวมถึงการอนุ มตั ิรายการที่ทาให้ผู้บริหาร หรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับ บริษัท รวมทัง้ รายการที่
กาหนดให้ต้อ งขอความเห็นชอบจากผู้ถือ หุ้นในการทารายการที่เกี่ ยวโยงกัน และการได้ม าหรือจาหน่ ายไปซึ่ง
สินทรัพย์ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังกล่าว ยกเว้นรายการที่เป็ น
ลักษณะเงื่อ นไขทางการค้าปกติ ซึ่งบริษัท อยู่ในระหว่างการพิจ ารณา กาหนดขอบเขตและอ านาจหน้ า ที่ข อง
ผูบ้ ริหารแต่ละท่านเพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินธุรกิจของบริษทั
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7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผูบ้ ริหารคณะกรรมการบริษทั ได้กาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์
การจ่ า ยค่ า ตอบแทนผู้บ ริห าร โดยมีค ณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทน เป็ น ผู้พิจ ารณาทบทวน
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุ มตั ิ ซึง่ ค่าตอบแทนดังกล่าว มี
การกาหนดอย่างเหมาะสม ตามโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษทั และพิจารณาเปรียบเทียบจาก 1) ข้อมูลการสารวจ
การจ่ายค่าตอบแทนจากสถาบัน องค์กร และหน่วยงานทีไ่ ด้รบั ความเชื่อถือ 2) อัตราการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ อัตราเงินเฟ้อ และกาไรสุท ธิย้อ นหลัง รวมทัง้ พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้อ งกับ
ภาระหน้าทีค่ วามรับผิดชอบทีไ่ ด้รบั มอบหมายด้วย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็ นผู้พจิ ารณาความเหมาะสมในการกาหนดค่าตอบแทน และการปรับค่าจ้าง
ประจาปี ของผูบ้ ริหารระดับ สูง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ านและผลการดาเนินงานของบริษทั ประกอบกับผล
การปฏิบตั งิ านตามเป้าหมายทีไ่ ด้กาหนดไว้ล่วงหน้า
7.4.3 จานวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารจานวน 7 ท่าน ในปี 2564 เป็นจานวนเงินรวม 35 ล้านบาท และ ในปี 2563 จานวน 29
ล้านบาท ทัง้ นี้ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมถึง เงินเดือน โบนัส เงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลีย้ งชีพ
7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน
7.5.1 จานวนบุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทั มีพนักงานรวมทัง้ สิ้นจานวน 572 และ 582 คน ตามลาดับ (ไม่นับรวม
ผูบ้ ริหารจานวน 7 คน) มีรายละเอียดต่อไปนี้
แผนก
1. ธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคล (HR Solutions)
- ฝา่ ยบริการรับช่วงจัดการทรัพยากรบุคคลและการจัดทาเงินเดือน (HPO)
2. ธุรกิจให้บริการด้านบริหารจัดการ บัญชีและการเงิน
- ฝา่ ยระบบงานวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)
- ฝา่ ยบริการจัดทาบัญชีและการเงิน (Accounting and Finance Outsourcing)
3. ธุรกิจให้บริการด้านพาณิชย์และธุรกิจต่างประเทศ (International Business)
4. ฝา่ ยเทคโนโลยี
- ฝา่ ยออกแบบ พัฒนา และรับประกันคุณภาพ (Design & Development and
Quality Assurance)
- ฝา่ ยติดตัง้ โปรแกรม (Deployment) และให้บริการติดตัง้ ระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากร(HRIS)
่
- ฝายโครงสร้างพืน้ ฐานและความปลอดภัยด้าน IT (IT Infrastructure & Security)
5. Solution Delivery
6. ไทเกอร์ซอฟท์
7. เบนนิกซ์
7. ฝา่ ยบัญชีและการเงิน
8. ฝา่ ยทรัพยากรบุคคลและธุรการ
9. ฝา่ ยการตลาด
รวม

จานวนพนักงาน (คน)
31 ธันวาคม 2563

31 ธันวาคม 2564

176

154

44
30
20

42
25
22

54

49

18

12

12
15
165
8
34
6
582

16
33
156
7
15
35
6
572

85

7.5.2 ค่าตอบแทนพนักงาน
ค่าตอบแทนทีเ่ ป็นตัวเงิน
ในปี 2564 และ 2563 บริษัท จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจานวน 325 ล้านบาท และ 313 ล้านบาท
ตามลาดับ โดยเป็ นค่ าตอบแทนในรูปของเงินเดือ น โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุ นส ารองเลี้ยงชีพ และ
สวัสดิการอื่นๆ
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
คณะกรรมการกองทุนเป็นผูค้ ดั เลือกบริษทั จัดการกองทุนโดยพิจารณาจาก
1. ผลการดาเนินงานทีผ่ ่านมา
2. ระบบงานของบริษทั จัดการ
3. มุมมองการลงทุนในอนาคต
4. โครงสร้างการบริหารงานและความเสีย่ ง
5. ประวัตขิ องบริษทั จัดการและทีมงาน
โดยคณะกรรมการกองทุนของบริษทั ได้เลือก บริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุงศรี จากัด เป็ นผูบ้ ริหาร
จัดการกองทุนสารองเลีย้ งชีพของบริษทั
ชื่อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย

บริษทั ฮิวแมนิกา้ จากัด (มหาชน)
บริษทั โปรเฟสชันแนล
่
เอ้าท์ซอสซิง่ โซลูชนั ่ จากัด
บริษทั ฮิวแมนิกา้ เอฟเอเอส จากัด
Humanica Asia Pte.
Humanica Sdn Bhd.
บริษทั ไทเกอร์ซอฟท์ (1998) จากัด
บริษทั เบนนิกซ์ จากัด
บริษทั ฮิวแมนิกา้ อีอซี ี จากัด
รวม

มี/ไม่มี
กองทุนฯ

จานวนพนักงาน
ที่เข้ากองทุนฯ

มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
ไม่มี

148
6
8
12
5
133
307

สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วม
กองทุนฯต่อพนักงาน
ทัง้ หมด (ร้อยละ)
43
15
27
71
100
81
54

7.6 ข้อมูลสาคัญอื่นๆ
เลขานุการบริษทั
ตาม พรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่
5/2564 ได้มมี ติแต่งตัง้ นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายการเงิน เป็ นเลขานุ การบริษทั โดยมีผล
วันที่ 9 สิงหาคม 2564
ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าทีข่ องเลขานุ การบริษทั ได้รายงานไว้ภายใต้ ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ หัวข้อ หลัก
ปฏิบตั ิ 3.9 การดาเนินงานของคณะกรรมการและเลขานุ การบริษทั หน้า 68
ผู้ที่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในสายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในสายงานบัญชีและการเงินของบริษัท คือ นายธรรมนู ญ ก่อเกียรติวนิช
ตาแหน่ ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ทัง้ นี้ รายละเอียดเพิม่ เติมแสดงในรายละเอียดประวัติผบู้ ริหารในเอกสาร
แนบ 1
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ผู้ที่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี
ผู้ท่ไี ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุม ดูแลการท าบัญชีของบริษัท คือ น.ส. ปญั จพร เตียวสกุล
ตาแหน่ง ผูจ้ ดั การบัญชี ทัง้ นี้ รายละเอียดเพิม่ เติมแสดงในรายละเอียดประวัตผิ บู้ ริหารในเอกสารแนบ 1
หัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
บริษัทได้ว่าจ้างหน่ วยงานภายนอก คือ บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จากัด ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ
บริษทั โดยมอบหมายให้นายสุธี ตาณวาณิชกุล ทาหน้าทีเ่ ป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ทัง้ นี้ รายละเอียดประวัติ
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน ในเอกสารแนบ 3
หัวหน้ างานนักลงทุนสัมพันธ์
ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบหัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์ คือ นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช เพื่อเป็ นช่องทางใน
การติดต่อสื่อสารข้อมูลอย่างหลากหลาย และตอบข้อซักถามของนักลงทุน และสื่อมวลชน โดยสามารถติดต่อทาง
จดหมายอิ เ ล็ ค ทรอนิ ก ส์ ที่ ir@humanica.com และทางโทรศัพ ท์ 0-2636-6999 หรือ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องบริษั ท
www.humanica.com
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี
บริษทั และบริษทั ย่อยจ่ายค่าธรรมเนียมการปฏิบตั งิ านสอบบัญชี (Audit fee) ให้แก่สานักงานสอบบัญชีท่ผี สู้ อบบัญชี
สังกัดในรอบปี บญ
ั ชีท่ผี ่านมามีจานวนเงินรวม 2,940,000 บาท (สองล้านเก้าแสนสีห่ มื่นบาท) นอกจากนี้ บริษัทและ
บริษทั ย่อยได้จ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น (Non-audit fee) ทีม่ สี าระสาคัญ เช่น ค่าตรวจสอบการประเมินการ
ด้อยค่าของค่าความนิยมและค่าตรวจสอบธุรกิจที่ได้รบั การส่งเสริม การลงทุ น ในรอบปี บญ
ั ชีท่ผี ่านมา รวมจานวน
250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท)
8. รายงานผลการดาเนิ นงานสาคัญด้านการกากับดูแลกิ จการ
8.1 สรุปผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการในรอบปี ที่ผ่านมา
8.1.1 การสรรหา พัฒนา และประเมินผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการ
(1) กรรมการอิ สระ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิ สระ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าทีใ่ นการสรรหากรรมการอิสระเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของผูข้ ออนุญาต ทัง้ นี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย
2) ไม่เป็นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาทีไ่ ด้เงินเดือนประจา หรือผูม้ อี านาจควบคุม
ของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
3) ไม่เป็ นบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รบั การเสนอให้เป็นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั หรือบริษทั ย่อย
4) ไม่มหี รือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุมของ
บริษทั หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในลักษณะทีอ่ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วจิ ารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทัง้ ไม่
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5)

6)

7)
8)

9)

เป็ นหรือเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มนี ัย หรือผู้มอี านาจควบคุมของผู้ท่มี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า
2 ปีก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง และไม่
เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผสู้ อบ
บัญชีของบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือ นิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง สังกัดอยู่ เว้นแต่
จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ไม่เป็นหรือเคยเป็ นผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึง่ รวมถึงการให้บริการเป็ นทีป่ รึกษากฎหมายหรือทีป่ รึกษาทางการเงิน ซึง่
ได้รบั ค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่ อปี จากบริษทั ฯ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือนิตบิ ุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง ทัง้ นี้ ในกรณีผใู้ ห้บริการทางวิชาชีพเป็ นนิตบิ ุคคล ให้รวมถึงการเป็ น ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอิสระ ผูบ้ ริหาร หรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าว
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันทีย่ ่นื คาขออนุญาตต่อสานักงาน ก.ล.ต.
ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ขึ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริษทั ฯ ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ อื หุน้ ซึ่งเป็ นผู้ท่ี
เกีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ
ไม่ประกอบกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่ม ีนัยกับกิจการของบริษัท ฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็ น
หุน้ ส่วนทีม่ นี ัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็ นกรรมการทีม่ สี ่วนร่วม บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่รบั เงินเดือนประจา
หรือถือหุน้ เกินร้อยละ 1 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั อื่นซึ่งประกอบกิจการทีม่ สี ภาพอย่างเดียวกัน
และเป็นการแข่งขันทีม่ นี ัยกับกิจการของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย
ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ

(2) การสรรหากรรมการ
ในปี 2564 บริษทั มีกรรมการทีค่ รบวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2564 จานวน 3 ท่าน ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทนฯ โดยคณะกรรมการบริษทั พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารสรรหาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษทั และ
กลั ่นกรองคุณสมบัติของกรรมการในด้านต่าง ๆ รวมถึงผลการปฏิบตั งิ านในตาแหน่ งหน้าที่ของกรรมการ เป็ นรายบุคคล ด้วย
ความละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี 2564 พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการท่านเดิมทีค่ รบวาระ
จานวน 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่
1. นายภัทร ยงวณิชย์ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
2. นายธนชาติ นุ่มนนท์ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
3. นายสุนทร เด่นธรรม ดารงตาแหน่งกรรมการ
ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาฯ กรรมการอิสระ รายงานไว้ภายใต้ ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ หัวข้อหลัก
ปฏิบตั ิ 3.3 การสรรหากรรมการ หน้า 65
(3) การสรรหาผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เป็ นผูท้ าหน้าทีพ่ จิ ารณาหลักเกณฑ์และวิธสี รรหาบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพื่อดารง
ตาแหน่งผูบ้ ริหารระดับสูง และเสนอชื่อบุคคลทีเ่ ห็นว่าเหมาะสมพร้อมเหตุผลเพื่อให้คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแต่งตัง้ ต่อไป
โดยในการสรรหาได้พิจารณากลั ่นกรองสรรหาบุ คคลที่ม ีคุณสมบัติ ครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทักษะและ
ประสบการณ์ท่เี ป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัทและเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็ นอย่างดีและสามารถบริหารงานให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ เป้าหมายทีค่ ณะกรรมการบริษทั กาหนดไว้ได้ในการสรรหาผูบ้ ริหารระดับสูง ฝ่ายบริหารได้สรรหา คัดเลือก
และเสนอชื่อบุคคลที่มคี ุณวุฒ ิ ความรู้ คุณสมบัติท่เี หมาะสม มีทกั ษะและประสบการณ์ท่เี ป็ นประโยชน์ต่อ การดาเนินงานของ
บริษทั และเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และคณะกรรมการบริษทั พิจารณา
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ในปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท ได้มมี ติแต่งตัง้ นาย
ธรรมนู ญ ก่อเกียรติวนิช ดารงตาแหน่ งประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ายการเงิน ซึ่งเป็ นการแต่งตัง้ เพื่อทดแทนผู้บริหารเดิมทีล่ าออกไป
และมอบหมายให้ นายธรรมนู ญ ก่อเกียรติวนิช ทาหน้ าที่ เลขานุ การบริษัท เพื่อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ขี องบริษทั
ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา รายงานไว้ภายใต้ ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ หัวข้อ หลักปฏิบตั ิ 4.1 การสรร
หาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและผูบ้ ริหารระดับสูง หน้า 69
(4) การพัฒนาความรู้กรรมการและผู้บริหาร
คณะกรรมการบริษัท และผู้บ ริห ารระดับ สูง ให้ค วามส าคัญ ต่ อ การเข้า ร่ ว มอบรมหลัก สูต รที่เ กี่ย วข้อ งกับ การพัฒ นาความรู้
ความสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการอย่างสม่าเสมอ โดยกรรมการของบริษทั ได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัท ไทย (IOD) ในหลัก สูต รที่เ กี่ย วข้ อ งกับ การปฏิบัติห น้ า ที่ก รรมการ โดยมีห ลัก สูต รของ IOD คือ Directors
Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP) รวมทั ง้ การเข้ า
สัมมนาต่าง ๆ รายละเอียดเพิม่ เติมแสดงในรายละเอียดประวัตกิ รรมการในเอกสารแนบ 1
ในปี 2564 บริษทั มีกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูงเข้าอบรมในหลักสูตรดังนี้
ชื่อ – นามสกุล
นายสุนทร เด่นธรรม
นางสาวชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ
Ms. Bee Bee Lim
นางศศิธร หิรัญศักดิ์

ตาแหน่ง
รองประธานกรรมการ/ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิการธุรกิจด้ านทรัพยากร
บุคคล
ประธานเจ้ าหน้ าทีป่ ฏิบตั ิการการพาณิชย์และ
ธุรกิจระหว่างประเทศ
ประธานเจ้ าหน้ าทีด่ ้ านปฏิบตั ิการธุรกิจด้ านบริหาร
จัดการบัญชีและการเงิน
ประธานเจ้ าหน้ าทีด่ ้ านเทคโนโลยี

หลักสูตร
1. อบรมด้านความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์
(IT Security Awareness)
2. การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับทุก
คน (PDPA for Everyone)

นางสาวหทัยชนก สุวรรณ
จาง
นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช ประธานเจ้ าหน้ าทีฝ่ ่ ายบัญชีและการเงิน และ
เลขานุการบริษัท
นายสมศักดิ์ ตันติธนวัฒน์
กรรมการผู้จดั การ บริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998)
จากัด

(5) การประเมินผลการปฏิ บตั ิ งานของคณะกรรมการบริ ษทั
หลักเกณฑ์และกระบวนการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษทั รายงานไว้ภายใต้ ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ
หัวข้อ หลักปฏิบตั ิ 3.7 การประเมินผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ หน้า 67
ในปี 2564 บริษทั ได้มกี ารประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ โดยมีการแบ่งเป็นดังนี้
1) การประเมินตนเองของคณะกรรมการทัง้ คณะ
2) ประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล
3) ประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการการ
ลงทุน และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนฯ
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1) ผลการประเมินตนเองของกรรมการทัง้ คณะ ประจาปี 2564
คะแนนเฉลีย่ ทีร่ อ้ ยละ 88 อยู่ในระดับ “ดีเยีย่ ม”
หัวข้อประเมิน
โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องกรรมการ
การประชุมของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
ความสัมพันธ์กบั ฝา่ ยบริหาร และ การพัฒนาตนเองของกรรมการและผูบ้ ริหาร

คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ 87
ร้อยละ 86
ร้อยละ 90
ร้อยละ 90

2) ผลการประเมินตนเองของกรรมการเป็ นรายบุคคล ประจาปี 2564
คะแนนเฉลี่ยทีร่ อ้ ยละ 92 อยู่ในระดับ “ดีเยีย่ ม”
หัวข้อประเมิน
โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องกรรมการ
การประชุมของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ 92
ร้อยละ 94
ร้อยละ 90

3) ผลการประเมินตนเองของกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2564
คะแนนเฉลีย่ ทีร่ อ้ ยละ 87 อยู่ในระดับ “ดีเยีย่ ม”
หัวข้อประเมิน
โครงสร้างและคุณสมบัตขิ องกรรมการ
การประชุมของคณะกรรมการ
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ

คะแนนเฉลีย่
ร้อยละ 90
ร้อยละ 85
ร้อยละ 77 - 95

8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริ ษทั
หลักปฏิบตั กิ ารเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั ได้รายงานไว้ภายใต้ ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ หัวข้อ หลักปฏิบตั ิ
3.5 การประชุมคณะกรรมการบริษทั หน้า 66
ในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทย ยังมีการแพร่ระบาดเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ
บริษัท โดยประธานกรรมการได้จดั ให้ม ีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับการประชุมแบบมาด้วยตนเอง เพื่อเป็ นการ
ปฏิบตั ติ ามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละ
ท่าน สรุปได้ดงั นี้
ตารางการประชุมของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
และคณะกรรมการการลงทุน ประจาปี 2564
รายชื่อ
คณะกรรมการ
บริษทั

จานวนครัง้ ทีเ่ ข้าประชุม/จานวนการประชุมทัง้ หมด
คณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการการ
ตรวจสอบ
และพิจารณา
ลงทุน
ค่าตอบแทน
1/1
-

1. นายอโณทัย

อดุลพันธุ์

7/7

2. นายสุนทร

เด่นธรรม

7/7

-

-

-

3. นายภัทร

ยงวณิชย์

7/7

5/5

-
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4. นายธนชาติ
5. นายไผท

นุ่มนนท์
ผดุงถิน่
พรรณเชษฐ์
กิจนิจชีวะ

6. น.ส.ปิยพร1
7. นายอนุพนั ธ์2
1

7/7
7/7
5/7
5/7

5/5
5/5
-

1/1
1/1

8/8
6/8

นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
กิจนิจชีวะ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564

2 นายอนุ พน
ั ธ์

ค่าตอบแทนกรรมการ
นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั รายงานไว้ภายใต้ ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ หัวข้อ หลัก
ปฏิบตั ิ 3.4 ค่าตอบแทนกรรมการ หน้า 65
โดยในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และคณะกรรมการบริษัท นาเสนอให้ท่ปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564 แล้ว เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริษทั
กรรมการบริษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการการลงทุน
กรรมการการลงทุน

จานวนเงินค่าเบีย้ ประชุม (บาท/คน/ครัง้ )
35,000
25,000
30,000
25,000
5,000
5,000
5,000
5,000

หมายเหตุ
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสาหรับปี 2564 เป็นจานวนทีเ่ ท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการสาหรับกรรมการสาหรับปี 2563 (บริษทั จะจ่ายเบี้ยประชุมดังกล่าวให้
เฉพาะประธานกรรมการบริษทั กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้ ริหาร กรรมการอิสระซึง่ ดารงตาแหน่งในคณะกรรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทีเ่ ข้าประชุม)
2. ค่าตอบแทนอื่น: ไม่มคี ่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่นื

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ประจาปี 2564
รายชื่อ
คณะกรรมการ
บริษทั

1. นายอโณทัย

อดุลพันธุ์

2.
3.
4.
5.
6.
7.

เด่นธรรม
ยงวณิชย์
นุ่มนนท์
ผดุงถิน่
พรรณเชษฐ์
กิจนิจชีวะ

นายสุนทร
นายภัทร
นายธนชาติ
นายไผท
น.ส.ปิยพร1
นายอนุพนั ธ์2
รวม

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั (หน่วย: บาท)
คณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
และพิจารณา
การลงทุน
ค่าตอบแทน

รวมทัง้ หมด

210,000

-

5,000

-

215,000

-

-

-

-

-

150,000
150,000
150,000
100,000

150,000
125,000
125,000

5,000
-

40,000
40,000
-

340,000
280,000
190,000
225,000

100,000

-

5,000

30,000

135,000

860,000
400,000
15,000
110,000
นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายพนา จันทรวิโรจน์ทล่ี าออก
2 นายอนุ พน
ั ธ์ กิจนิจชีวะ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564

1,385,000

1
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8.1.3 การกากับดูแลบริ ษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
คณะกรรมการบริษทั มีกลไกในการกากับดูแลทีท่ าให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดาเนินงานของบริษทั ย่อย
และบริษทั ร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ ในเงินลงทุนของบริษทั ตามข้อบังคับของบริษทั ดังนี้
1. บริษทั ส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษทั ไปเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี านาจควบคุม ซึง่ ได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุม
คณะกรรมการบริษทั
2. ก าหนดคุ ณ สมบัติข องคณะกรรมการและผู้บ ริห ารของบริษัท ย่ อ ยจะเป็ น ตามข้อ ก าหนดที่เ กี่ย วข้อ งของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. กาหนดขอบเขตอานาจหน้ าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารที่เป็ นตัวแทนของบริษัท ในบริษัทย่อยและ
บริษทั ร่วม
4. ติดตาม ดูแลให้คณะกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของบริษทั
5. การทารายการ หรือการดาเนินการใด ๆ ของบริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม เช่น การเพิม่ ทุน การลดทุน การจ่ายปนั ผล เป็นต้น
หรือรายการที่ถือว่ามีสาระสาคัญ และหากเข้าทารายการจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการ
ดาเนินงานของบริษทั ย่อยจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการของบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
6. กาหนดทิศทางของของกลยุทธ์ นโยบาย และแผนธุรกิจของบริษทั ย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของบริษทั
7. ดาเนินการให้บริษัทย่อ ยมีระบบควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยงและระบบป้องกันการทุจริต รวมทัง้ กาหนดให้ม ี
มาตรการในการติดตามผลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษทั ร่วมทีเ่ หมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอทีท่ า
ให้ม ั ่นใจได้ว่าการดาเนินการต่าง ๆ ของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วมจะเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริษทั
8. รายงานผลประกอบการและการดาเนินงานของบริษัทย่อยให้บริษัททราบ การทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท ย่อย
ตลอดจนการได้มาหรือจาหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สนิ และ โดยเฉพาะอย่างยิง่ รายการสาคัญทีอ่ าจมีผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน
และผลการดาเนินงานของบริษทั ย่อย และรายการอื่นใดทีไ่ ม่ใช่รายการธุรกิจของบริษทั ย่อยทีจ่ ะมีผลกระทบต่อบริษัทย่อย
อย่างมีนัยสาคัญ
9. ห้ามมิให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมายของบริษทั และบริษทั ย่อย รวมถึงคู่สมรสและบุตรทีย่ งั ไม่
บรรลุนิตภิ าวะของบุคคลดังกล่าวใช้ขอ้ มูลภายในของบริษทั ย่อย ทัง้ ทีไ่ ด้มาจากการกระทาตามหน้าที่หรือในทางอื่นใดที่มี
หรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญต่อบริษทั ย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอ้ ่นื ไม่ว่าทางตรงและ/หรือทางอ้อม และ
ไม่ว่าจะได้รบั ผลตอบแทนหรือไม่กต็ าม
ข้อตกลงระหว่างบริษทั กับผูถ้ อื หุน้ อื่นในการบริหารจัดการบริษทั
ย่อยและบริษทั ร่วม
-ไม่ม-ี
8.1.4

การติ ดตามให้มีการปฏิ บตั ิ ตามนโยบายและแนวปฏิ บตั ิ ในการกากับดูแลกิ จการ
บริษทั ให้ความสาคัญในเรื่องการกากับดูแลกิจการทีด่ ี โดยได้กาหนดนโยบายและแนวปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องไว้ใน
นโยบายการกากับดูแลกิจการทีด่ แี ละจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบตั ใิ นการทางาน พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบตั ิ
อย่างแท้จริงเพื่อสร้างความเชื่อมั ่นต่อผูม้ สี ่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ในรอบปีทผ่ี ่านมา บริษทั ได้มกี ารติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบตั ติ ามการกากับดูแลกิจการทีด่ คี รอบคลุม
ประเด็นทีส่ าคัญ ได้แก่
1) การดูแลพนักงานและการไม่เลือกปฏิบตั ิ
2) การต่อต้านการแข่งขันทีไ่ ม่เป็นธรรม
3) การดูแลสิง่ แวดล้อม สุขอนามัยและความปลอดภัยในองค์กร
4) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ
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5) การคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
ซึ่งผลการติดตามพบว่าบริษทั ได้ดาเนินการตามแนวทางของแต่ละประเด็นได้อย่างครบถ้วนแล้ว นอกจากนี้ บริษทั ได้
ติดตามเพื่อให้เกิดการปฏิบตั ติ ามการกากับดูแลกิจการทีด่ ี ดังนี้
(1) การป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บริษัทกาหนดนโยบายทีม่ ใิ ห้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานให้ใช้โอกาสจากการเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
พนักงานของบริษทั แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรือ ผูท้ เ่ี กี่ยวข้อง ในจริยธรรมธุรกิจและข้อพึงปฏิบัติใน
การทางาน ดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง และ/หรือ ผู้ท่เี กี่ยวข้อ ง ที่อ าจก่อ ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์กบั บริษทั
2. กรณี ท่ีจ าเป็ น ต้อ งท ารายการนั น้ เพื่อ ประโยชน์ ข องบริษัท ให้ท ารายการนั น้ เสมือ นการท ารายการกับ
บุคคลภายนอกทีม่ ขี อ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนพึงกระทากับคู่ สญ
ั ญาทัวไป
่ ด้วยอานาจ
ต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีเ่ ป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องและต้องไม่มสี ่วน
ในการพิจารณาอนุ มตั ิ และมีหน้าทีต่ ้อง ปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต.
ในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลการทารายการเกีย่ วโยง
3. กรณีทบ่ี ุคคลใดมีส่วนได้เสียหรือมีส่วนเกีย่ วข้องในรายการทีพ่ จิ ารณา บุคคลดังกล่าวจะต้องแจ้งให้หน่วยงาน
เลขานุ การบริษัททราบ และเลขานุ การบริษัทจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการให้
รับทราบ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่ร่วมพิจารณาการทาธุรกรรมดังกล่าว
ในปี 2564 ผลการตรวจสอบพบว่าไม่มกี รณีทอ่ี าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
คณะกรรมการบริษทั กาหนดนโยบายการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน โดยกาหนดมาตรการข้อห้ามไม่ให้
มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลทีไ่ ด้จากการเป็ นกรรมการผู้บริหาร หรือพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรือทา
ธุรกิจทีแ่ ข่งขันกับบริษทั หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมทัง้ ไม่ใช้ขอ้ มูลภายในเพื่ อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้น
ของบริษทั หรือให้ขอ้ มูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุน้ ของบริษทั ไว้ในคู่มอื จริยธรรมธุรกิจ
ของบริษทั
ในปี 2564 ไม่พบว่ามีกรรมการและผูบ้ ริหาร ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษทั ในช่วง 1 เดือนก่อนทีบ่ ริษทั
จะมีการประกาศผลการดาเนินงาน หรือข้อมูลภายในนัน้ จะเปิ ดเผยต่อสาธารณชณ กรรมการและผู้บริหารทีซ่ ้อื
ขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ต่อสานักงาน ก.ล.ต ภายใน 3 วัน
ทาการ นับจากวันทีม่ กี ารเปลี่ยนแปลง ผ่านเว็บไซด์ของสานักงาน ก.ล.ต. และได้รายงานต่อฝ่ายเลขาฯ โดยเลขา
ฯได้รายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบและรายงานให้คณะกรรมการบริษทั ทราบ
(3) การต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน
คณะกรรมการบริษทั มุ่งมั ่นทีจ่ ะดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นธรรม และต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน เพื่อ
นาไปสู่การเป็ นองค์กรโปร่งใส อย่างแท้จริง บริษทั จึงกาหนดแผนส่งเสริมและปลูกฝงั จริยธรรมองค์กรในระยะยาว
และต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความซื่อสัตย์สุจริตและมีจติ สานึกทีด่ ี มีวนิ ัย มีความรู้ และคุณธรรม
นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการต่อต้านการทุจริตการคอร์รปั ชัน่ รายงานไว้ภายใต้ ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ
หัวข้อ หลักปฏิบตั ิ 6.4 นโยบายและแนวปฏิบตั ดิ า้ นการต่อต้านการทุจริตการคอร์รปั ชัน่ หน้า 75

93

คณะกรรมการบริษทั กาหนดให้มแี นวทางการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ติ ามนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รปั
ชัน ดังนี้
1. ทาการสารวจ การมีส่วนได้เสีย ของกรรมการ และผูบ้ ริหาร 4 ลาดับแรก ตามทีก่ ฎหมายกาหนด เพื่อ
ป้องกันการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทีจ่ ะนาไปสู่การทุจริตคอร์รปั ชัน
2. กาหนดช่องทางการแจ้งเบาะแส และมาตรการคุม้ ครองผูแ้ จ้งเบาะแส ไว้ในเว็บไซต์บริษทั โดยสื่อสารให้
พนักงานทุกระดับรับทราบ
3. กาหนดให้ฝา่ ยบริหาร ทาหน้าทีส่ อบทานความเสีย่ งด้านการทุจริต และจัดทาแผนสอบทานให้สอดคล้อง
กับแผนฝา่ ยตรวจสอบภายในประจาปี
4. ผูท้ ก่ี ระทาการทุจริตคอร์รปั ชัน ถือเป็ นการกระทาที่ผดิ จริยธรรมของบริษทั ซึ่งต้องได้รบั การพิจารณา
โทษทางวินัย ตามระเบียบทีบ่ ริษทั กาหนดไว้ และโทษตามกฎหมาย หากการกระทานัน้ ผิดกฎหมาย
5. สร้างความตระหนักรู้แก่พนักงาน โดยการจัดอบรมหลักสูตร จริยธรรมธุรกิจของฮิวแมนิก้า สาหรับ
พนักงานใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในจริยธรรมธุรกิจ และข้อพึงปฏิบตั ใิ นการทางาน นโยบายต่อต้าน
ทุจริตคอร์รปั ชัน และช่องทางการแจ้งเบาะแส
ในปี 2564 บริษทั ไม่พบประเด็นปญั หา เหตุการณ์ทุจริตคอร์รปั ชัน และการละเมิดจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจ
(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)
บริษัทได้เปิ ดช่อ งทางให้ผู้มสี ่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและร้อ งเรียนผ่านช่องทางที่บริษัท จัดไว้ผ่านอีเมล์
whistleblowing@humanica.com โดยมีค ณะกรรมการตรวจสอบซึ่ง มีค วามเป็ น อิส ระจากฝ่ า ยจัด การเป็ น ผู้
พิจารณาและมีฝา่ ยเลขานุการบริษทั ทาหน้าทีก่ ลั ่นกรองเบาะแสและข้อร้องเรียนดังกล่าว
นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทาผิด รายงานไว้ภายใต้ ส่วนที่ 2 การกากับดูแลกิจการ หัวข้อ หลักปฏิบตั ิ 6.5
กลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดาเนินการกรณีมกี ารชี้เบาะแส หน้า 75
ในปี 2564 ทีผ่ ่านมา ไม่มเี บาะแสหรือข้อร้องเรียนส่งมายังบริษทั
(5) รายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร
รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร
ชื่อ-สกุล
1
2

นายอโณทัย อดุลพันธุ์
นายสุนทร เด่นธรรม

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นายภัทร ยงวณิชย์
นายธนชาติ นุ่มนนท์
นายไผท ผดุงถิน่
นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์
นางสาวชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ
นางศศิธร หิรญ
ั ศักดิ ์
นางสาวหทัยชนก สุวรรณจาง
Ms. Bee Bee Lim
นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช
นายสมศักดิ ์ ตันติธนวัฒน์

จานวนหุน้ สามัญ
ณ วันที่ 15 มี.ค. 2565
250,000
261,277,200
500,000
500,000
1,546,000
1,520,000
1,727,000
1,250,000
-

ลักษณะการถือหุน้
ทางตรง
ทางตรง
ทางอ้อม (คู่สมรส)
ทางตรง
-

จานวนหุน้ ทีถ่ อื
ทีไ่ ม่ใช่หุน้ สามัญ
-
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รายงานการเปลีย่ นแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผูบ้ ริหาร
ชื่อ-สกุล
15 มี.ค. 2565
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

นาย อโณทัย อดุลพันธุ์
นาย สุนทร เด่นธรรม
นาย ภัทร ยงวณิชย์
นายธนชาติ นุ่มนนท์
นายไผท ผดุงถิน่
นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์
นางสาวชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ
นางศศิธร หิรญ
ั ศักดิ ์
นางสาวหทัยชนก สุวรรณจาง
Ms. Bee Bee Lim
นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช
นายสมศักดิ ์ ตันติธนวัฒน์

หุน้ สามัญ (หุน้ )
11 มี.ค. 2564

250,000
261,777,200
500,000
1,546,000
1,520,000
1,727,000
1,250,000
-

500,000
261,777,200
500,000
1,546,000
1,950,000
1,727,000
1,250,000
-

จานวนหุน้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
(เพิม่ ขึน้ /ลดลง)
(250,000)
(430,000)
-

8.2 รายงานผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2564
สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า 96
8.3 รายงานผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ปี 2564
8.3.1 รายงานผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน ปี 2564
สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า 98
8.3.2 รายงานผลการปฏิ บตั ิ หน้ าที่ของคณะกรรมการการลงทุน ปี 2564
สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า 99

95

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
และภายใต้กฎบัตรทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรซึง่ จัดทาขึน้ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและได้รบั การอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั
ซึง่ สอดคล้องกับหลักสากลและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในปี 2564 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทัง้ สิน้ 5 ครัง้ และได้รายงานผลกาดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษทั เป็น
ประจาทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ เข้าประชุมตามรายละเอียด ดังนี้
นายภัทร ยงวณิชย์
นายธนชาติ นุ่มนนท์
นางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

เข้าร่วมประชุม 5/5 ครัง้
เข้าร่วมประชุม 5/5 ครัง้
เข้าร่วมประชุม 5/5 ครัง้

ในการประชุมแต่ละครัง้ คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้หารือกับฝา่ ยจัดการ ผูส้ อบบัญชี และ ผูต้ รวจสอบภายใน ตามวาระอัน
สมควร คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้แสดงความเห็นรวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะอย่างอิสระ โดยสรุปสาระสาคัญของผลการดาเนินงาน
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
1.
การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและพิจารณางบการเงินรวมรายไตรมาสและงบการเงินรวมประจาปี 2564 ของ
บริษทั ฮิวแมนิกา้ จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย ซึง่ รวมถึงการเปิดเผยรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและรายการทีม่ คี วามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ร่วมกับฝา่ ยบริหารและผูต้ รวจสอบภายในโดยเชิญผูส้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุมในการพิจารณางบการเงินดังกล่าว ซึง่ มี
การสอบถามผูส้ อบบัญชีเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน การปรับปรุงรายการบัญชีทม่ี สี าระสาคัญซึง่ มีผลกระทบต่องบ
การเงิน ขอบเขตการตรวจสอบ ความเพียงพอเหมาะสมของวิธกี ารบันทึกบัญชี ความเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วนของการ
เปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน
และความมีอสิ ระของผูส้ อบบัญชีเพื่อให้ม ั ่นใจว่าการจัดทางบการเงินเป็นไปตามข้อกาหนดของ
กฎหมายและหลักการบัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ และทันเวลา รวมทัง้ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ถูกต้องและครบถ้วน
2.

การกากับและดูแลงานการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาและอนุมตั แิ ผนงานการตรวจสอบประจาปี 2564 รวมทัง้ งบประมาณเพื่อสนับสนุน
การดาเนินการตามแผน
นอกจากนัน้ มีการทบทวนการปฏิบตั งิ านตามแผนและผลการตรวจสอบเป็ นรายไตรมาส
โดยให้
ข้อแนะนาและติดตามผลการดาเนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นทีม่ สี าระสาคัญ
เพื่อปรับปรุงให้มกี าร
ควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและมีประสิทธิภาพ ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบพอใจในการดาเนินการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
ของฝา่ ยบริหาร
3.

การสอบทานประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกับผูต้ รวจสอบภายในและผูส้ อบบัญชี
เป็นรายไตรมาส โดยได้พจิ ารณาเรื่องการดูแลทรัพย์สนิ การใช้ทรัพย์สนิ การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การ
รัวไหล
่
หรือการทุจริต การดาเนินงานต่างๆ ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบ
ข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ ผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ ได้ให้ความเห็นสอดคล้องกันว่าไม่พบข้อบกพร่องหรือประเด็นปญั หาทีเ่ ป็ น
สาระสาคัญ การควบคุมดูแลเพื่อลดความเสีย่ งด้านการทุจริตได้รวมอยู่ในการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายใน
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4.

การสอบทานการบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารจัดการความเสีย่ งของบริษทั ฯ อันเกิดจากปจั จัยทัง้ ภายในและภายนอก
ของบริษทั ฯ รวมทัง้ พิจารณาและสอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสีย่ งอย่างสม่าเสมอ
พร้อมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับปรุง
5.

การพิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาเสนอให้แต่งตัง้
1. นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4067 หรือ
2. นายชูพงษ์ สุรชุตกิ าล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4325 หรือ
3. นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 6326
แห่ง บริษทั ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยส สอบบัญชี จากัด (Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit) ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของ
บริษทั สาหรับปี 2564 รวมถึงพิจารณาค่าสอบบัญชี ซึง่ ได้เสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาและขออนุม ตั ใิ นทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ ประจาปี 2564 เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรูค้ วามสามารถ ประสบการณ์ ความระมัดระวังรอบคอบ และมีความเป็นอิสระเพียงพอในการ
ปฏิบตั หิ น้าที่ และความรับผิดชอบตามทีร่ ะบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ ได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั และ
จากการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปีสาหรับปี 2564 และการประเมินของผูส้ อบบัญชีและผูต้ รวจสอบ
ภายในดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบการปฏิบตั ซิ ่งึ ไม่เป็นไปตามข้อกาหนดของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และกฎระเบียบและข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายภัทร ยงวณิชย์
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน โดยมี นางสาวปิ ยพร พรรณ
เชษฐ์ กรรมการอิสระ ทาหน้าทีป่ ระธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน และกรรมการ
ทีม่ ใิ ช่ผบู้ ริหารอีก 1 ท่าน ทาหน้าทีก่ รรมการในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้แก่ นาย ธนชาติ นุ่มนนท์ และ
นายอโณทัย อดุลพันธุ์ ตามลาดับ มีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี
ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จัดให้มกี ารประชุมรวม 1 ครัง้ โดยกรรมการทุกท่านได้เข้า
ร่วมประชุมครบทุกครัง้ เพื่อติดตามและพิจารณาเรื่องสาคัญที่ ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ซึ่งกาหนดไว้ในกฎบัตร
ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สรุปได้ดงั นี้
1. ทบทวนบทบาท หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
2. ทบทวนนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องกับการสรรหาและค่าตอบแทนฯ รวมถึงหลักเกณฑ์ทส่ี าคัญดังนี้
▪ หลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการ และแต่งตัง้ ผูบ้ ริหาร
▪ คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเป็นกรรมการบริษทั เพื่อเสนอต่อ คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
▪ หลักเกณฑ์การปรับอัตราค่าจ้าง และเงินรางวัลจูงใจให้สอดคล้องและสะท้อนผลการปฏิบตั งิ านจริงและเหมาะสม
กับสภาวะเศรษฐกิจ และแนวโน้มอุตสาหกรรม
▪ ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่นื ของกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับความรับผิดชอบและการ
ปฏิบตั หิ น้าทีข่ องกรรมการ
▪ ทบทวนนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจาก
• ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการบริษัท
• ข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงบริษทั อื่นทีอ่ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทัง้ ผลสารวจค่าตอบแทนกรรมการ
ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย (IOD)

นางสาวปิ ยพร พรรณเชษฐ์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

98

รายงานคณะกรรมการการลงทุน
คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการจานวน 3 ท่าน โดยมี นายผไท ผดุงถิ่น กรรมการอิสระ ทาหน้าที่
ประธานคณะกรรมการการลงทุ นและมีกรรมการอิสระ 1 ท่าน และกรรมการที่เป็ นผู้บริหารอีก 1 ท่าน ทาหน้าที่กรรมการใน
คณะกรรมการการลงทุน ได้แก่ นายภัทร ยงวณิชย์ และนายสุนทร เด่นธรรม ตามลาดับ มีวาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี
ในปี 2564 คณะกรรมการการลงทุน จัดให้มกี ารประชุมรวม 8 ครัง้ โดยกรรมการทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครัง้
เพื่อติดตามและพิจารณาเรื่องสาคัญทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และมีการพิจารณากลั ่นกรองและเห็นชอบให้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาอนุมตั กิ ารลงทุนทีส่ าคัญ ดังนี้
โครงการ

รายละเอียด

สัดส่วนการลงทุนใน
หุน้ สามัญของ
พันธมิตรทางธุรกิจ
ฟาร์มแคร์
แพลตฟอร์ม ร้า นขายยาออนไลน์ แ ละระบบการปรึก ษา
ร้อยละ 25
บุคลากรทางการแพทย์ออนไลน์
บริ ษั ท เอ็ น ฟอร์ ซ ซี บริก ารด้า นการรัก ษาความปลอดภัย ไซเบอร์ แ ละการ
ไม่เกินร้อยละ 5
้
เคียว จากัด (มหาชน) ปกปองข้อมูลส่วนบุคคล
แรบบิท แคช
ให้บริการสินเชื่อผ่านแพลตฟอร์มดิจทิ ลั
ร้อยละ 5
โคนิเคิล
ให้บริการแพลตฟอร์มระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ร้อยละ 20
สาหรับลูกค้าองค์กร
ฮิวแมนเชส
แพลตฟอร์มการให้สนิ เชื่อออนไลน์
ร้อยละ 50
GreatDay
ซอฟท์แ วร์ร ะบบบริห ารจัด การทรัพ ยากรบุค คลสาหรับ
ร้อยละ 16
ลูกค้า SMEs

มูลค่าการลงทุ น ที่
เพิ่ม ขึ้นในปี 2565
(ล้านบาท)
15.4
81.9
40.0
17.7
2.0
66.0

คณะกรรมการการลงทุนยังได้ตดิ ตาม พิจารณาความคืบหน้า โอกาส และอุปสรรคของการลงทุนเดิมและการลงทุนใหม่
ในธุรกิจ ทัง้ การลงทุนเชิงกลยุทธ์ และการลงทุนทางการเงิน ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ และติดตามภาวะสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทีอ่ าจส่งผลกระทบถึ งการดาเนินงานและยุทธศาตร์องค์กร เพื่อให้ขอ้ เสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบริษทั ในการพิจารณาคัดเลือกโครงการลงทุนทีจ่ ะเพิม่ รายได้และกาไรให้แก่บริษทั ฯ เพื่อให้คงความสามารถในการ
แข่งขัน และสอดคล้องต่อทิศทางการพัฒนาธุรกิจต่อไป
คณะกรรมการการลงทุนได้ปฏิบตั หิ น้าทีค่ รบถ้วนตามกฎบัตรและตามทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั โดย
ได้พจิ ารณาเรื่องต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่าผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสียทุกฝา่ ยจะได้รบั ประโยชน์สงู สุด
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8.4 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
ฝ่ายบริหารได้จดั ทางบการเงินประจาปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามมาตรฐานการบัญชีท่รี บั รองทัวไป
่ โดยได้
เลือกใช้นโยบายทีเ่ หมาะสมและถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอ ตลอดจนใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและสมเหตุสมผลในการจัดทางบ
การเงิน รวมทัง้ เปิดเผยข้อมูลทีส่ าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการกากับดูแลรายงานทางการเงินให้มปี ระสิทธิภาพ โดยได้
แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒ ิ เพื่อรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินให้
ถูกต้องครบถ้วน มีการใช้นโยบายทีเ่ หมาะสมและถือปฏิบตั ิโดยสม่าเสมอ ตลอดจนสอบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในที่
เพียงพอและเหมาะสมและร่วมประเมินความเสีย่ งของบริษทั เพื่อป้องกันหรือลดความเสีย่ งทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากการทุจริตหรือการ
ดาเนินการทีผ่ ดิ ปกติอย่างมีสาระสาคัญและเพียงพอทีจ่ ะดารงรักษาทรัพย์สนิ ของบริษทั
จากวิธปี ฏิบตั แิ ละการกากับดูแลข้างต้น คณะกรรมการบริษทั จึงมีความเห็นว่างบการเงินของบริษทั ฮิวแมนิก้า จากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้แสดงฐานะการเงินและผลการดาเนินงานได้ถูกต้อง เชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการ
บัญชีทร่ี บั รองทัวไป
่ และปฏิบตั ถิ ูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
9.1 การควบคุมภายใน
(1) ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของคณะกรรมการบริษทั
ในทุกๆปี คณะกรรมการบริษทั จะมีประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ จาก
รายงานผลสอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในจากผูต้ รวจสอบภายใน และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้
การซักถามข้อมูลจากฝา่ ยบริหารแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษทั ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ
ประกอบด้วย
1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)
2. การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
3. การควบคุมการปฏิบตั งิ าน (Control Activities)
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษทั มีระบบการควบคุมภายในทีเ่ พียงพอและเหมาะสม โดยบริษทั ได้จดั ให้มบี ุคลากร
อย่างเพียงพอทีจ่ ะดาเนินการตามระบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทาให้การดาเนินกิจการของบริษทั เป็นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ี (Good Corporate Governance) และมีความโปร่งใส นอกจากนี้ บริษทั ยังจัดให้มรี ะบบการติดตาม
ดูแลการดาเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อย เพื่อให้ม ั ่นใจได้ว่าจะสามารถป้องกันทรัพย์สนิ ของบริษทั และบริษทั ย่อยจากการที่
กรรมการหรือผูบ้ ริหารนาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มอี านาจ รวมถึงการมีระบบการควบคุมดูแลทีเ่ พียงพอในเรื่องการทาธุรกรรม
กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งหรือบุคคลทีเ่ กี่ยวโยงกัน
(2) การดาเนิ นการเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของบริ ษทั
บริษทั มีคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทาหน้าทีส่ อบทานให้บริษทั มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในทีเ่ หมาะสมและมีประสิทธิผล ตลอดจนสอบทานการปฏิบตั งิ านของบริษทั ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมี
การประชุมร่วมกันอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพิจารณาและดาเนินการให้มรี ายงานทางการเงินทีถ่ ูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างครบถ้วนและเพียงพอ รวมถึงการพิจารณารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันหรือรายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายและข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์
ซึง่ ในการประชุมจะมีผสู้ อบบัญชีเข้าร่วม
ประชุมเพื่อให้ขอ้ สังเกตจากการตรวจสอบบัญชีของบริษทั
เพื่อให้ระบบควบคุมภายในของบริษทั เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษทั ได้ว่าจ้างบริษทั เอซีเอ็ม คอนซัลติง้ จากัด
เพื่อทาหน้าทีต่ รวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษทั ตัง้ แต่ปี 2558 ถึง 2562 และได้ว่าจ้างบริษทั ไอเอ ซิกเนเจอร์ จากัด
ในปี 2563 ถึง 2564 โดยผูต้ รวจสอบภายในได้จดั ทารายงานผลการประเมินและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษทั และ
นาเสนอรายงานให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อเนื่อง
ซึง่ บริษทั ได้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงระบบการ
่
ปฏิบตั งิ านในฝายต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของผูต้ รวจสอบภายในมาโดยตลอด
ในทุกๆปี คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั จะตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของผูต้ รวจสอบภายในและ
พิจารณาผลการปฏิบตั งิ าน ค่าตอบแทน และขอบเขตการดาเนินงานในปีทจ่ี ะถึงนี้ ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจแต่งตัง้ หรือแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
รายใหม่
(3) ความเห็นเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน
ในปี 2564 บริษทั ได้ ว่าจ้างบริษทั ไอเอ ซิกเนเจอร์ จากัด ซึ่งเป็ นสานักงานตรวจสอบภายในอิสระ ได้เข้าตรวจสอบ
และติดตามระบบการบริหารงานหลักด้านต่างๆ ของบริษทั และบริษทั ย่อย ประกอบด้วย การตรวจสอบให้ความเชื่อมั ่น ทดสอบ
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ในสาระสาคัญ (Substantive Test) เพื่อให้ทราบ รายละเอียด สาเหตุ จานวน ผลกระทบ โดยในปี 2564 ได้ทาการตรวจสอบแล้ว
เสร็จสาหรับของบริษทั ในเรื่องของ การจัดการความมั ่นคงปลอดภัย ของระบบสารสนเทศ (Information Security) และการขาย
และการบริหารโครงการ และในส่วนของบริษทั ย่อยได้ทาการตรวจสอบแล้วเสร็จในเรื่องของ การจัดซื้อสินค้าและการจ่ายชาระ
เงิน การจ่ายผลตอบแทนจากการขาย การพัฒนาซอฟท์แวร์ การขายและการบริหารโครงการ การรับรูร้ ายได้และการรับชาระเงิน
และการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน (ตามแบบประเมิน ก.ล.ต. – COSO ICIF) ทัง้ นี้บริษทั ได้ทาการแก้ไข
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องตามข้อเสนอแนะของ ผูต้ รวจสอบภายในและได้รายงาน
ความคืบหน้าในการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว ให้กบั คณะกรรมการตรวจสอบได้ทราบแล้ว
(4) หัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกากับดูแลการปฏิ บตั ิ งานของบริษทั
บริษัทได้ว่าจ้างหน่ วยงานภายนอก คือ บริษัท ไอเอ ซิกเนเจอร์ จากัด ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ
บริษทั และบริษทั ย่อย ในปี 2564 บริษทั ได้มอบหมายให้นายสุธี ตาณวาณิชกุล ทาหน้าทีเ่ ป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดย
คุณสมบัตขิ องผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในดังต่อไปนี้
ผูต้ รวจสอบภายใน

:

บริษทั ไอเอ ซิกเนเจอร์ จากัด
นายสุธี ตาณวาณิชกุล (กรรมการผูจ้ ดั การ)

คุณวุฒทิ างการศึกษา

:

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ประกาศนียบัตร

:

ผูต้ รวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT:No.17), สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์การทางาน

:

•
•
•
•
•

บัญชี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริหารธุรกิจ(การตลาด), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บัญชี เกียรตินยิ มอันดับ1, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หัวหน้าผูต้ รวจสอบภายในบริษทั ชัน้ นาในหลากหลายธุรกิจ
ผูบ้ ริหารทางด้านบัญชีการเงินในธุรกิจรถยนต์
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ วาระ 2563-2564 ของสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศ
ไทย
อาจารย์พเิ ศษ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยากรพิเศษ
ของสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
สถาบัน
OMEGAWORLDCLASS และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

ทัง้ นี้ การพิจารณาและอนุ มตั ิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ดารงตาแหน่ งหัวหน้ าหน่ วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท
จะต้องผ่านการอนุ มตั ิ (หรือได้รบั ความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบัติของผู้ดารงตาแหน่ งหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3

9.2 รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกัน หมายถึง ธุรกรรมหรือธุรกิจทีค่ ล้ายคลึงหรือแข่งขันกัน หรือความเกี่ยวข้องอื่นใดทีอ่ าจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษทั กับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง การทารายการระหว่างกันทีบ่ ริษทั มีกบั บุคล/บริษทั ทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
ทัง้ หมด บริษัท จะถือ ปฏิบัติตามนโยบายและเงื่อ นไขการค้าตามปกติธุรกิจ ซึ่งจะเป็ นไปตามกระบวนการที่กาหนดไว้อ ย่าง
เหมาะสม โปร่งใส และถูกต้องตามหลักเกณฑ์ โดยคานึงถึงประโยชน์ของผูม้ สี ่วนได้เสียของบริษทั รวมทัง้ การเปิ ดเผยข้อมูล
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อย่างเพียงพอตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาด
หลักทรัพย์
การปฏิ บตั ิ งานและขัน้ ตอนการอนุมตั ิ
บริษัท มีก ารก าหนดมาตรการในเข้า ท ารายการระหว่ า งกัน ของบริษัท กับ บุ ค คลที่อ าจมีค วามขัด แย้ง โดยจะจัด ให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นของการเข้าทารายการ ความสมเหตุสมผล และความเหม าะสม
ด้านราคาของรายการนัน้ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดาเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึง่ สามารถ
เปรียบเทียบได้กบั ราคาทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลภายนอก ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่อ าจเกิดขึ้น บริษัท จะให้บุคคลที่ม ีความรู้ความชานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญ ชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน สานัก
กฎหมาย เป็ นต้น ทีเ่ ป็ นอิสระจากบริษทั และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อ น าไปใช้ป ระกอบการตัด สิน ใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อ ให้ค ณะกรรมก ารตรวจสอบน าเสนอต่ อ ที่ป ระชุ ม
คณะกรรมการ หรือผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี
ในกรณีทเ่ี กิดรายการระหว่างกันจะคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั บริษทั ย่อย และผูถ้ อื หุน้ เป็นสาคัญ โดยผ่านขัน้ ตอนการ
พิจารณาตามระเบียบปฏิบตั ขิ องบริษทั และบริษทั ย่อย และผ่านคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้อง บริษทั และบริษทั ย่อย อาจมีรายการ
ระหว่างกันในอนาคต บริษัทจึงขออนุ มตั หิ ลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุ มตั ิการทาธุรกรรมดังกล่าว หากธุรกรรมเหล่านัน้ มี
ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์
่
เดียวกันด้วยอานาจต่อรองทางการ
ค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคล ทีม่ คี วามเกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ บริษทั จะจัดทารายงาน
สรุปการทาธุรกรรม เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตามทีค่ ณะกรรมการบริษทั มีความประสงค์
นอกจากนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่มคี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียใดๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ น และความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีท่คี ณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ใดๆ บริษทั จะให้ผเู้ ชีย่ วชาญอิสระหรือผูต้ รวจสอบ
บัญชีของบริษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเพื่อใช้ในการตัดสินใจตามแต่กรณี และเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นรายการ
ระหว่างกันแล้วจะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาอนุมตั ดิ ว้ ยมติทเ่ี ป็นเอกฉันท์ และจะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่
สาคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
การเปิ ดเผยข้อมูล
ในปี 2564 ทีผ่ ่านมามีรายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างบริษทั และบริษทั ย่อย หรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ซึง่ ได้เปิดเผย
รายการดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาปีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ข้อ 4)
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ส่วนที่ 3
งบการเงิน
สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า 124
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ส่วนที่ 4
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษทั ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัท ขอรับรองว่าข้อมูล
ดังกล่าวถูกต้อ งครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อ่ืนสาคัญ ผิด หรือ ไม่ขาดข้อ มูล ทีค่ วรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริษทั ขอรับรอง
ว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินทีส่ รุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสาคัญเกีย่ วกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษทั และบริษทั ย่อยแล้ว
(2) บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการเปิ ดเผยข้อมูลทีด่ ี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทั ได้เปิ ดเผยข้อมูล ในส่ว นที่เ ป็ น สาระสาคัญ
ทัง้ ของบริษัท และบริษัท ย่อ ยอย่างถูกต้อ งครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ ควบคุม ดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว
(3) บริษทั ได้จดั ให้มรี ะบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มกี ารปฏิบตั ติ ามระบบดังกล่าว และบริษทั ได้แจ้ง
ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ต่อผูส้ อบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษทั แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึง
ข้อบกพร่องและการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้ การกระทาทีม่ ชิ อบทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงานทางการ
เงินของบริษทั และบริษทั ย่อย
ในการนี้เพื่อเป็ นหลักฐานว่าเอกสารทัง้ หมดเป็ นเอกสารชุดเดียวกันกับทีบ่ ริษทั ได้รบั รองความถูกต้องแล้ ว บริษทั ได้
มอบหมายให้ นาย สุนทร เด่นธรรม เป็ นผูล้ งลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลี ายมือชื่อของ นาย สุนทร เด่น
ธรรม กากับไว้บริษทั จะถือว่าไม่ใช่ขอ้ มูลทีบ่ ริษทั ได้รบั รองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ

ตาแหน่ ง

นายสุนทร เด่นธรรม

กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

นายอโณทัย อดุลพันธุ์

กรรมการ

ผูร้ บั มอบอานาจ นายสุนทร เด่นธรรม

กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

ลายมือชื่อ
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เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริษทั ผู้ที่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบสูงสุดในสาย
งานบัญชีและการเงิ น ผู้ที่ได้รบั มอบหมายให้รบั ผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทาบัญชี และเลขานุการบริษทั
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ชื่อ
ตาแหน่ ง
อายุ (ปี )

นายอโณทัย อดุลพันธุ์
ประธานกรรมการ
49

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Kellogg School of Management, Northwestern University, U.S.A.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 122/2558
- หลักสูตร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 46/2563
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา
ตาแหน่ ง
2560 - ปจั จุบนั
ประธานกรรมการ
2561 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2561 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2562 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2562 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2563 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2563 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2560 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2555 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2552 - ปจั จุบนั

กรรมการ

ชื่อบริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
บริษทั ฮิวแมนิกา้ จากัด (มหาชน)
ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทาเงินเดือน
บริษทั เอเอเอ แอสเสทส์ จากัด
การลงทุน
บริษทั ฟาร์ม่า แมเนจเม้นท์ จากัด
การลงทุน
บริษทั เอ็นฟอร์ซซีเคียว จากัด (มหาชน)
จาหน่ายระบบ Cyber Security
บริษทั รีเลชันชิ
่ พ รีพบั บลิค จากัด
ทีป่ รึกษาด้านการตลาดและทาซอฟแวร์
บริษทั แคน อินโนเวชัน่ จากัด
ทีป่ รึกษาและการจัดหาเกีย่ วกับเฟอร์นิเจอร์
บริษทั มังมี
่ อีคอมเมิรซ์ จากัด
ตลาดกลางซื้อขายผ่านระบบออนไลน์
บริษทั โรจูคสิ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด (มหาชน)
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ความงาม
บริษทั ซีลคิ คอร์พ จากัด (มหาชน)
จาหน่ายเคมีภณ
ั ฑ์
บริษทั เลคชอร์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จากัด
บริการให้คาปรึกษาทางธุรกิจ และการจัดการ
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ชื่อ
ตาแหน่ ง

นายสุนทร เด่นธรรม
รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

อายุ (ปี )

64

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประกาศณียบัตรชัน้ สูง ทางการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219/2559
- หลักสูตร Executive Program: Strategic Planning- Sasin & University of Michigan
- หลักสูตร E Business Program-University of Melbourne
- หลักสูตร Leading in a Disruptive World Program-Stanford University
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 46/2563
-หลักสูตรด้านความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ (IT Security Awareness)
-หลักสูตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับทุกคน (PDPA for Everyone)
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา
ตาแหน่ ง
2546- ปจั จุบนั
ผูก้ ่อตัง้ รองประธานกรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
2561 - ปจั จุบนั
กรรมการ
2559 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2559 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2559 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2561 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2562 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2563 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2563 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2563 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

ชื่อบริ ษทั /ประภทธุรกิ จ
บริษทั ฮิวแมนิกา้ จากัด (มหาชน)
ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทาเงินเดือน
บริษทั โคนิเคิล จากัด
ซอฟต์แวร์องค์กร
Humanica Asia Pte. Ltd.
บริการจัดทาเงินเดือน
บริษทั โปรเฟสชันแนล
่
เอ้าท์ซอสซิง่ โซลูชนส์
ั ่ จากัด
บริการจัดทาเงินเดือน
บริษทั ฮิวแมนิกา้ เอฟเอเอส จากัด
บริการด้านบัญชีและจัดทาเงินเดือน
บริษทั เรดดีแ้ พลนเน็ต จากัด
ให้บริการเว็บไซต์
บริษทั ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จากัด
ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทาเงินเดือน
บริษทั แพร็กมา แอนด์ วิลล์ กรุ๊ป จากัด
ทีป่ รึกษาด้านธุรกิจและบริหารจัดการ
บริษทั ฮิวแมนเชส แคปปีตอล จากัด
บริการการเงิน
บริษทั เบนนิกซ์ จากัด
บริการนายหน้าประกันชีวติ และวินาศภัย
บริษทั ดิจทิ ลั แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จากัด
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ระยะเวลา
2564 - ปจั จุบนั
ระยะเวลา

ชื่อบริ ษทั /ประภทธุรกิ จ

ตาแหน่ ง

บริการด้านการเงิน
บริษทั ทีบเี อ็น ซอฟต์แวร์ จากัด
ชื่อบริ ษทั /ประภทธุรกิ จ

กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

ชื่อ
ตาแหน่ ง
อายุ (ปี )

ตาแหน่ ง

ประกอบธุรกิจพัฒนาระบบไอทีและให้บริการคอมพิวเตอร์
บริษทั ฟาร์มแคร์ กรุ๊ป จากัด
บริการแพลตฟอร์มสาหรับปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์และ
ร้านขายยาออนไลน์
บริษทั ฮิวแมนิกา้ อีอซี ี จากัด
บริการด้านบัญชีและจัดทาเงินเดือน
บริษทั แคร์ ทเวนตี้โฟร์ (ประเทศไทย) จากัด
บริการฝึกอบรมดูแลผูป้ ่วยและผูส้ งู อายุ
บริษทั แทนคุณไทย จากัด
ผลิตปุ๋ยเคมี

นายภัทร ยงวณิชย์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
46

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Cornell University, U.S.A.
- ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ Stanford University, U.S.A.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล Cornell University, U.S.A.
หลักสูตรการอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 134/2560
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา
ตาแหน่ ง
2563 - ปจั จุบนั
กรรมการ
2562 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2560 - ปจั จุบนั

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

2556 - ปจั จุบนั

กรรมการ

ชื่อบริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
บริษทั เงินติดล้อ จากัด (มหาชน)
เงินทุนและหลักทรัพย์
บริษทั รีเลชันชิ
่ พ รีพบั บลิค จากัด
ทีป่ รึกษาด้านการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า
บริษทั ฮิวแมนิกา้ จากัด (มหาชน)
ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทาเงินเดือน
บริษทั ไรป์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จากัด
จาหน่ายซอฟต์แวร์
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ชื่อ
ตาแหน่ ง

นายธนชาติ นุ่มนนท์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ (ปี )

56

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ The University of Auckland, NZ.
- ปริญญาโท วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ The University of Auckland, NZ.
- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตรการอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที1่ 21/2558
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ ที่ 25/2559
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 242/2560
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่นที่ 41/2560
- หลักสูตร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที่ 35/2561
- หลักสูตร Strategic Board Master Class (SBM) รุ่นที่ 5/2561
- หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที่ 19/2563
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา
ตาแหน่ ง
2560 - ปจั จุบนั
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2559 - ปจั จุบนั

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

2558 - ปจั จุบนั

กรรมการตรวจสอบและกรรมการ

2562 - ปจั จุบนั

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

2556 - ปจั จุบนั

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

2556 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

ชื่อบริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
บริษทั ฮิวแมนิกา้ จากัด (มหาชน)
ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทาเงินเดือน
บริษทั สยามอีสต์ โซลูชนั ่ จากัด (มหาชน)
สินค้าอุตสาหกรรม
บริษทั วินท์คอม เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สถาบันการศึกษา
บริษทั ไอเอ็มซี เอ้าท์ซอร์สซิง่ (ประเทศไทย) จากัด
บริการจัดเก็บข้อมูลและทีป่ รึกษาทางการตลาด
บริษทั ทุนธนชาต จากัด (มหาชน)
ธุรกิจการลงทุน
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ชื่อ
ตาแหน่ ง
อายุ (ปี )

นายไผท ผดุงถิน่
กรรมการอิสระ
42

คุณวุฒิทางการศึกษา
-ปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์บณ
ั ฑิต (วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 158/2562
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา
ตาแหน่ ง
2562 - ปจั จุบนั
กรรมการอิสระ
2561 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2554 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

ชื่อ
ตาแหน่ ง
อายุ (ปี )

นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ชื่อบริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
บริษทั ฮิวแมนิกา้ จากัด (มหาชน)
ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทาเงินเดือน
บริษทั บิลค์ วัน กรุ๊ป จากัด
ซอฟต์แวร์บริหารธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บิลค์เอเชีย จากัด
B2B อีคอมเมิรซ์ วัสดุก่อสร้าง
บริษทั เทคซอส มีเดีย จากัด
ธุรกิจประเภทข่าวสารทางธุรกิจและเทคโนโลยี

55

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท การพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ Massachusetts Institute of Technology (MIT), U.S.A.
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ University of New Hampshire, U.S.A.
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม
- หลักสูตร Executive Coaching Certification & Leadership Intensive, Berkeley Executive Coaching Institute, UC Berkeley
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) ปี 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย
- หลักสูตร E: Engage Empower and Execute ปี 2562 สถาบัน SAEC
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา
ตาแหน่ ง
2564 - ปจั จุบนั
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ชื่อบริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
บริษทั ฮิวแมนิกา้ จากัด (มหาชน)
ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทาเงินเดือน
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ระยะเวลา
2564 - ปจั จุบนั

2563 - ปจั จุบนั

ตาแหน่ ง

ชื่อบริ ษทั /ประภทธุรกิ จ

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

บริษทั ทีซเี อ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

กรรมการและกรรมการบริหาร

ผลิต จัดจาหน่าย และติดตัง้ พรม ทัง้ ในและต่างประเทศ รวมถึง
ลงทุนในกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
บริษทั ทีซเี อ็ม คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

2551 - ปจั จุบนั

รองประธานคณะกรรมการ CPMG

2562 - ปจั จุบนั

กรรมการและเหรัญญิก

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการและกรรมการบริหาร

ผลิต จัดจาหน่าย และติดตัง้ พรม ทัง้ ในและต่างประเทศ รวมถึง
ลงทุนในกิจการทีเ่ กีย่ วข้อง
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
วิจยั พัฒนาและทีป่ รึกษา
มูลนิธิ 100 ต้นสน
ให้บริการสถานทีจ่ ดั นิทรรศการ
บริษทั เวชาไชย จากัด
ลงทุนในกิจการอื่น
บริษทั คาร์เปท อินเตอร์แนชันแนล
่
ไทยแลนด์ จากัด (มหาชน)
ผูผ้ ลิตและจาหน่ายพรม
บริษทั ทีซเี อ็มซี เอชเค (2017) จากัด
จัดจาหน่ายพรม
บริษทั รอยัลไทย เอชเค (2017) จากัด
จัดจาหน่ายพรม
บริษทั แอนเดอร์ร่ี จากัด
บริษทั ลงทุน
บริษทั ออนเซ็น จากัด
บริษทั ลงทุน
บริษทั รอยัลไทย อเมริกา ( 2017 ) จากัด
จัดจาหน่ายพรม
บริษทั รอยัลไทย คาร์เปท (โฟซาน) จากัด
จัดจาหน่ายพรม
บริษทั ที.ซี.เอช ซูมโิ นเอะ จากัด
ผลิตและจัดจาหน่ายสิง่ ทอและพรมเพือ่ ใช้เป็นวัสดุหมุ้ เบาะทีน่ งและ
ั่
ตกแต่งภายในสาหรับรถยนต์
บริษทั ทีซเี อ็ม ลิฟวิง่ จากัด
ลงทุนในกิจการเฟอร์นิเจอร์
บริษทั ทีซเี อ็ม เฟอร์นิเจอร์ จากัด
ลงทุนในกิจการเฟอร์นิเจอร์
บริษทั มาเนอร์ (2016)โฮลดิง้ ส์ จากัด
ลงทุนในกิจการอื่น
บริษทั เจมส์ อเล็กซานเดอร์ จากัด
ผลิตและส่งออกเฟอร์นิเจอร์
บริษทั ยู ซิต้ี จากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
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ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

2560 - 2563

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร

2562 - 2563

กรรมการ

2562 - 2563

กรรมการ

2562 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 – 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

ชื่อบริ ษทั /ประภทธุรกิ จ
บริษทั ยู ซิต้ี จากัด (มหาชน)
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ยู ฮอสพิทอลลิต้ี โฮลดิง้ (มอริเชียส)
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
เวียนนา อินเตอร์เนชันแนล
่
แอสเสทส์ จากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรมและห้องชุด
เวียนนา เฮ้าส์ ดิโพลแมต ปราก อาร์ อี จากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรม
บริษทั ยู โกลบอล ฮอสพิทอลลิต้ี จากัด
ลงทุนในหลักทรัพย์และประกอบธุรกิจโรงแรม
บริษทั อีจเี อส แอสเสทส์ จากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรมและห้องชุด
บริษทั ขอนแก่นบุร ี จากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
บริษทั ยูนิซนั วัน จากัด
ให้เช่าพืน้ ทีอ่ าคารสานักงาน
บริษทั เมืองทอง แอสเซ็ทส์ จากัด
ประกอบธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ท
บริษทั ปราณคีร ี แอสเซ็ทส์ จากัด
ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์
บริษทั สยาม เพจจิง้ แอนด์ คอมมิวนิเคชัน่ จากัด
ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ธนายง ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จากัด
อาหารและเครื่องดืม
บริษทั บีทเี อส แลนด์ จากัด
โรงแรมและห้องชุด
บริษทั ไนน์ สแควร์ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั มรรค๘ จากัด
ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ธนายง พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จากัด
ให้บริการบริหารและจัดการอาคาร
บริษทั ราษฎร์บูรณะ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั ธนาซิต้ี กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ต คลับ จากัด
ให้บริการสถานที่
บริษทั แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วสิ จากัด
โรงแรมและห้องชุด
บริษทั คียส์ โตน เอสเตท จากัด
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ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

2561 - 2563

กรรมการ

ชื่อบริ ษทั /ประภทธุรกิ จ
เช่าและดาเนินงานเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย์
บริษทั คียส์ โตน แมเนจเม้นท์ จากัด
ให้บริการบริหารและจัดการอาคาร
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ วัน จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ ทู จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ ทรี จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ โฟร์ จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ ไฟฟ์ จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ ซิกส์ จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ เซเว่น จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ เอท จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ ไนน์ จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั นูโว ไลน์ เอเจนซี่ จากัด
ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ อีเลฟเว่น จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ ทเวลฟ์ จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ โฟร์ทนี จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ ฟิฟทีน จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ ซิกซ์ทนี จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ เซเว่นทีน จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั รัชดา อัลไลแอนซ์ จากัด
ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ ไนน์ทนี จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
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ประธานคณะกรรมการกากับดูแล
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2553 - 2560
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2556 - 2559

ทีป่ รึกษา

ชื่อบริ ษทั /ประภทธุรกิ จ
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ ทเวนที จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ ทเวนที วัน จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ ทเวนที ทู จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ ทเวนที ทรี จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ ทเวนที โฟว์ จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ ทเวนที ไฟฟ์ จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
บริษทั สิรพิ ฒ
ั น์ ทรี จากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั บีทเี อส แสนสิร ิ โฮลดิง้ เธอร์ทนี จากัด
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
รีคปู ทัวร์ เอ เอส
บริการการท่องเทียว
บริษทั ก้ามกุง้ พร็อพเพอร์ต้ี จากัด
โรงแรมและห้องชุด
บริษทั แนเชอรัล พาร์ค วิลล์ จากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั แนเชอรัล เรียลเอสเตท จากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษทั พาร์ค โอเปร่า จากัด
ทาธุรกิจด้านความบันเทิง โรงละคร
บริษทั ริชชี่ พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเม้นท์ จากัด
บริการบริหารทรัพย์สนิ
บริษทั พาร์ค กูรเ์ ม่ต์ จากัด
บริการร้านอาหาร
บริษทั โปรเจค กรีน จากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
เวียนนา เฮ้าส์ โฮเทลแมแนทเม้นท์ จากัด
โรงแรมและรีสอร์ท
บริษทั หมอชิตแลนด์ จากัด
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
โซเนวา รีสอร์ท (เดิมบริษทั Six Senses Resort and Spa)
โรงแรมและรีสอร์ท
สานักงานจัดการทรัพย์สนิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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ระยะเวลา

ตาแหน่ ง

ชื่อบริ ษทั /ประภทธุรกิ จ
ใช้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ชื่อ
นางสาวชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร - ธุรกิจด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
ตาแหน่ ง
อายุ (ปี )
48
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรการอบรม
- หลักสูตรนายหน้าประกันชีวติ และวินาศภัย
-หลักสูตรด้านความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ (IT Security Awareness)
้
-หลักสูตรการปกปองข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับทุกคน (PDPA for Everyone)
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา
ตาแหน่ ง
ั
2554 - ปจจุบนั
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร - ธุรกิจด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคล
2560 - ปจั จุบนั
กรรมการ
2562 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2560 - 2561

กรรมการ

ชื่อบริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
บริษทั ฮิวแมนิกา้ จากัด (มหาชน)
ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทาเงินเดือน
บริษทั โปรเฟสชันแนล
่
เอ้าท์ซอสซิง่ โซลูชนส์
ั ่ จากัด
บริการจัดทาเงินเดือน
บริษทั ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จากัด
ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทาเงินเดือน
บริษทั ฮิวแมนิกา้ อีอซี ี จากัด
บริการด้านบัญชีและจัดทาเงินเดือน
บริษทั ฮิวแมนิกา้ เอฟเอเอส จากัด
บริการด้านบัญชีและจัดทาเงินเดือน

ชื่อ
นางศศิธร หิรญ
ั ศักดิ ์
ประธานเจ้
า
หน้
าทีป่ ฏิบตั กิ าร - ธุรกิจด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน
ตาแหน่ ง
อายุ
54
คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรการอบรม
-หลักสูตรด้านความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ (IT Security Awareness)
-หลักสูตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับทุกคน (PDPA for Everyone)
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา
ตาแหน่ ง
2547 - ปจั จุบนั
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร – ธุรกิจด้านบริหาร
จัดการบัญชีและการเงิน

ชื่อบริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
บริษทั ฮิวแมนิกา้ จากัด (มหาชน)
ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทาเงินเดือน
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ระยะเวลา
2560 - ปจั จุบนั

ตาแหน่ ง
กรรมการ

2564 - ปจั จุบนั

กรรมการ

ชื่อ
ตาแหน่ ง
อายุ (ปี )

ชื่อบริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
บริษทั ฮิวแมนิกา้ เอฟเอเอส จากัด
บริการด้านบัญชีและจัดทาเงินเดือน
บริษทั ฮิวแมนิกา้ อีอซี ี จากัด
บริการด้านบัญชีและจัดทาเงินเดือน

Ms. Bee Bee Lim
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร - การพาณิชย์และธุรกิจต่างประเทศ
51

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาตรี Management Studies University of London U.K.
หลักสูตรการอบรม
-หลักสูตรด้านความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ (IT Security Awareness)
-หลักสูตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับทุกคน (PDPA for Everyone)
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา
ตาแหน่ ง
2560 - ปจั จุบนั
ประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ าร - การพาณิชย์และ
ธุรกิจต่างประเทศ
ั
2560 - ปจจุบนั
กรรมการ
2560 - ปจั จุบนั

กรรมการ

2558 - 2559

กรรมการ

ชื่อ
ตาแหน่ ง
อายุ (ปี )

นางสาวหทัยชนก สุวรรณจาง
ประธานเจ้าหน้าทีด่ า้ นเทคโนโลยี
42

ชื่อบริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
บริษทั ฮิวแมนิกา้ จากัด (มหาชน)
ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทาเงินเดือน
Humanica Asia Pte. Ltd.
บริการจัดทาเงินเดือน
Humanica Snd. Bhd.
บริการจัดทาเงินเดือน
Tricor Humatrix Asia Pte. Ltd.
บริการจัดทาเงินเดือน

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์): วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ): พาณิชยศาสตร์และการบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรการอบรม
- Corporate Innovation Bootcamp Through Design Thinking at RISE.
- CMMi at ITPC
- Software Project Management at Software Park.
- Agile Development Methodology at Chulalongkorn University.
- Microsoft SQL Server 2008 at Microsoft Thailand.
- OO Analysis & Design Using UML at CCP.
- OOAD and Design Patterns .NET at GreatFriend.
- Developing Microsoft ASP.NET Web Application Using Visual Studio .Net C# at CTT Training Center.
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- Oracle Developer Tools
-หลักสูตรด้านความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ (IT Security Awareness)
-หลักสูตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับทุกคน (PDPA for
Everyone)
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา
ตาแหน่ ง
ั
2546 - ปจจุบนั
ประธานเจ้าหน้าทีด่ า้ นเทคโนโลยี

ชื่อ
ตาแหน่ ง
อายุ (ปี )

ชื่อบริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
บริษทั ฮิวแมนิกา้ จากัด (มหาชน)
ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทาเงินเดือน

นายสมศักดิ ์ ตันติธนวัฒน์
กรรมการผูจ้ ดั การ
56

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
หลักสูตรการอบรม
-หลักสูตรด้านความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ (IT Security Awareness)
-หลักสูตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับทุกคน (PDPA for Everyone)
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา
ตาแหน่ ง
2541 - ปจั จุบนั
กรรมการ

ชื่อบริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
บริษทั ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จากัด
ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทาเงินเดือน
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ชื่อ
ตาแหน่ ง
อายุ (ปี )

นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช1
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษทั
45

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการบัญชี สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7331
หลักสูตรการอบรม
- หลักสูตรอบรม Director Accreditation Program (DAP) ปี 2563
-หลักสูตรด้านความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ (IT Security Awareness)
-หลักสูตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับทุกคน (PDPA for Everyone)
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา
ตาแหน่ ง
2564 – ปจั จุบนั
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบัญชีและการเงินและ
เลขานุการบริษทั
2553 - 2564
กรรมการ/กรรมการบริหาร

1

2549 - 2564

ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยการเงิน

2561 - 2564

กรรมการ

2562 - 2564

กรรมการ

2551 - 2564

กรรมการ

2552 - 2564

กรรมการ

2563 - 2564

กรรมการ

2548 - 2549

ผูจ้ ดั การฝา่ ยสอบบัญชี

2542 - 2548

ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี

ชื่อบริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
บริษทั ฮิวแมนิกา้ จากัด (มหาชน)
ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทาเงินเดือน
บริษทั ไซแมท เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ธุรกิจด้าน IT Solution ครบวงจร และ ให้บริการด้าน Internet
บริษทั ไซแมท เทคโนโลยี จากัด (มหาชน)
ธุรกิจด้าน IT Solution ครบวงจร และ ให้บริการด้าน Internet
บริษทั ฮินซิซี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ประกอบกิจการผลิตสติกเกอร์, ลาเบล, เนมเพลท ทีเ่ กีย่ วกับ
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
บริษทั ฮินซิตซุ พรีซชิ นั ่ (ประเทศไทย) จากัด
ธุรกิจผลิตสติกเกอร์พมิ พ์ลงบนพลาสติก
บริษทั ไซแมท เลเบล จากัด
ธุรกิจประเภท การผลิต โดยให้บริการด้าน การพิมพ์อ่นื ๆ
บริษทั ไซแมท เทเลคอม จากัด
ให้บริการด้าน ร้านขายปลีกคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
คอมพิวเตอร์
บริษทั อาร์จเี ทค ไซแมท จากัด
ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จาหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์
พัฒนาซอฟท์แวร์ และให้บริการบารุงรักษา
บริษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คเู ปอร์ เอบีเอเส จากัด
บริการทางด้านตรวจสอบบัญชี
บริษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คเู ปอร์ เอบีเอเส จากัด
บริการทางด้านตรวจสอบบัญชี

นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช ได้รบั การแต่งตัง้ เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและการเงินและเลขานุการบริษทั เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564
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ชื่อ
ตาแหน่ ง
อายุ (ปี )

นางสาวปญั จพร เตียวสกุล
ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน
40

คุณวุฒิทางการศึกษา
- ปริญญาโท บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8102
หลักสูตรการอบรม
-หลักสูตรด้านความมันคงปลอดภั
่
ยไซเบอร์ (IT Security Awareness)
-หลักสูตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับทุกคน (PDPA for Everyone)
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
ระยะเวลา
ตาแหน่ ง
2560 - ปจั จุบนั
ผูจ้ ดั การฝา่ ยบัญชีและการเงิน
2554 - 2560

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ

ชื่อบริ ษทั /ประเภทธุรกิ จ
บริษทั ฮิวแมนิกา้ จากัด (มหาชน)
ซอฟต์แวร์องค์กรและบริการจัดทาเงินเดือน
บริษทั หลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
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เอกสารแนบ 2
รายละเอียดกรรมการของบริ ษทั ย่อย
บริษทั โปรเฟสชันแนล
่
เอ้าท์ซอสซิ่ ง โซลูชนส์
ั่
จากัด

รายชื่อกรรมการ
1. นายสุนทร เด่นธรรม
2. นางสาวชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ
3. Ms. Bee Bee Lim
4.นางศศิธร หิรญ
ั ศักดิ ์
5. นายสมศักดิ ์ ตันติธนวัฒน์
หมายเหตุ:

X
/

บริษทั ฮิ วแมนิ ก้า
เอฟเอเอส จากัด

Humanica
Asia Pte.Ltd

Humanica
Sdn. Bhd.

X

X

X

/

/

บริษทั ไทเกอร์
ซอฟท์ (1998)
จากัด
X
/

บริษทั เบน
นิ กซ์ จากัด

X
/

X
/

/

/
/
/ = กรรมการ

บริษทั ฮิ วแม
นิ ก้า
อีอีซี จากัด

X = ประธานกรรมมการ
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เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายใน
บริษทั ได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คือ บริษทั ไอเอ ซิกเนเจอร์ จากัด ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ในปี 2564 บริษทั ได้มอบหมายให้นายสุธี ตาณวาณิชกุล ทาหน้าทีเ่ ป็ นหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดย
คุณสมบัตขิ องผูด้ ารงตาแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในดังต่อไปนี้
ผู้ตรวจสอบภายใน

:

บริษทั ไอเอ ซิกเนเจอร์ จากัด
นายสุธี ตาณวาณิชกุล (กรรมการผูจ้ ดั การ)

คุณวุฒิทางการศึกษา :

ปริญญาโท
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

ประกาศนี ยบัตร

ผูต้ รวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIAT:No.17), สมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย

:

ประสบการณ์การทางาน

:

บัญชี, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริหารธุรกิจ(การตลาด), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บัญชี เกียรนิยมอันดับ1, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

• หัวหน้าผูต้ รวจสอบภายในบริษทั ชัน้ นาในหลากหลายธุรกิจ
• ผูบ้ ริหารทางด้านบัญชีการเงินในธุรกิจรถยนต์
• กรรมการผูท้ รงคุณวุฒ ิ วาระ 2563-2564 ของสมาคมผูต้ รวจสอบภายใน
แห่งประเทศไทย
• อาจารย์พเิ ศษ มหาวิทยาลัยมหิดล
• วิทยากรพิเศษ ของสมาคมผูต้ รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สถาบัน
OMEGAWORLDCLASS และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
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เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประมินราคาทรัพย์สิน
-ไม่ม-ี
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เอกสารแนบ 6
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า 96

123

บริษทั ฮิ วแมนิ ก้า จากัด (มหาชน)
และบริษทั ย่อย
งบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
และ
รายงานของผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต

124

บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม

หมายเหตุ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที
31 ธันวาคม
2564

ณ วันที
31 ธันวาคม
2563

334,587
128,569
35,800
3,375
14,551
50,096
4,531
571,509

246,798
126,253
30,350
14,979
227,768
7,256
653,404

641

864

634,150

392,294

63,675

28,565

-

-

43,740

44,647

136,032

128,831

108,619

108,619

177,166

176,162

15,864

34,194

4,793

10,979

13,824

13,093

1,198,504
1,770,013

938,248
1,591,652

ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2564
2563

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอื(น
สิ นทรัพย์ที(เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
เงินให้กูย้ ืมระยะสัน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื(น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื(น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที(มีภาระคําประกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื(น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้
ค่าความนิยม
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื(นนอกจากค่าความนิยม
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื(น
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ(งของงบการเงินนี

5.1
6

7
8

9
8
10
11
12
13
14
15
16
25
17

147,329
88,287
36,289
3,375
48,096
4,107
327,483

105,736
81,365
24,064
14,500
224,768
1,324
451,757

574
634,150
60,798
276,504
37,246
130,761
107,570
15,864
10,599
1,274,066
1,601,549

756
392,294
25,700
250,619
37,645
119,630
93,001
32,178
8,101
10,769
970,693
1,422,450

บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
หน่ วย : พันบาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที
31 ธันวาคม
2564

ณ วันที
31 ธันวาคม
2563

ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2564
2563

51,127
58,017
20,670
11,049
14,820
155,683

58,542
47,817
20,237
10,551
13,954
151,101

25,851
38,622
17,067
5,102
9,492
96,134

37,824
32,668
13,579
3,044
8,931
96,046

128,992
15,018
31,752
941
176,703
332,386

117,388
16,644
39,666
173,698
324,799

127,163
636
20,725
1,085
149,609
245,743

114,630
25,324
139,954
236,000

หนีส2 ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส2 ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอื(น
หนีสิ นที(เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
ส่วนของหนีสิ นตามสัญญาเช่าที(ถึงกําหนดชําระภายในหนึ(งปี
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
หนีสิ นหมุนเวียนอื(น
รวมหนีสิ นหมุนเวียน
หนีส2 ิ นไม่ หมุนเวียน
หนีสิ นตามสัญญาเช่า
หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอื(น
รวมหนีสิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนีส2 ิ น

18
19

19
25
20

บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
หน่ วย : พันบาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
ณ วันที
31 ธันวาคม
2564

ณ วันที
31 ธันวาคม
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที
ณ วันที
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2564
2563

หนีส2 ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ น้
ทุนจดทะเบียน
หุ น้ สามัญ 690,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.50 บาท
หุ น้ สามัญ 680,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.50 บาท
ทุนที(ออกและชําระแล้ว
หุ น้ สามัญ 680,000,000 หุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 0.50 บาท
ชําระครบแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ น้ สามัญ
ส่วนเกิน (ตํ(ากว่า) ทุนอื(น
ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ส่วนตํ(ากว่าทุนจากการเปลี(ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั ย่อย
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - ทุนสํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื(นของส่วนของผูถ้ ือหุ น้
รวมส่วนของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนได้เสี ยที(ไม่มีอาํ นาจควบคุม
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส2 ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ(งของงบการเงินนี

21
345,000

345,000
340,000

22

340,000

340,000
649,124

340,000
649,124

340,000
649,124

340,000
649,124

5,145
(12,666)

5,145
(12,666)

5,145
-

5,145
-

34,500
370,462
45,451
1,432,016
5,611
1,437,627
1,770,013

34,000
258,775
(8,756)
1,265,622
1,231
1,266,853
1,591,652

34,500
285,668
41,369
1,355,806
1,355,806
1,601,549

34,000
164,078
(5,897)
1,186,450
1,186,450
1,422,450

บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
สํ าหรับปี สิ2นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
หน่ วย : พันบาท
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขายและการให้บริ การ
รายได้อื(น
รวมรายได้

26

ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและการให้บริ การ
ต้นทุนในการจัดจําหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่าใช้จ่าย
กําไรจากกิจกรรมดําเนินงาน
รายได้ทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
ส่วนแบ่งกําไรของบริ ษทั ร่ วมที(ใช้วิธีส่วนได้เสี ย
กําไรก่ อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน
รายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี(ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที(กาํ หนดให้วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื(น
รวมรายการทีอาจถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้

23

25

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

728,692
29,375
758,067

719,824
9,431
729,255

422,289
52,750
475,039

415,899
29,073
444,972

398,258
30,856
146,095
575,209
182,858

384,966
29,186
131,062
545,214
184,041

231,017
12,619
104,556
348,192
126,847

221,730
11,249
91,283
324,262
120,710

12,426
(9,342)
13
185,955
(20,617)
165,338

11,096
(8,369)
931
187,699
(22,841)
164,858

77,343
(8,908)
195,282
(10,844)
184,438

28,233
(7,574)
141,369
(10,872)
130,497

6,941

706

73,475

(19,567)

73,475

(19,567)

80,416

(18,861)

73,475

(19,567)

-

-

บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ2นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
หน่ วย : พันบาท
หมายเหตุ

งบการเงินรวม
2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2563

2564

2563

รายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที(กาํ หนดไว้

11,356

2,468

6,643

(729)

11,356

2,468

6,643

(729)

91,772

(16,393)

80,118

(20,296)

257,110

148,465

264,556

110,201

169,822

165,754

184,438

130,497

(4,484)

(896)

165,338

164,858

184,438

130,497

261,594

149,361

264,556

110,201

(4,484)

(896)

257,110

148,465

264,556

110,201

รวมรายการทีจะไม่ ถูกจัดประเภทใหม่ ไว้ ในกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืนสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษี
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
การแบ่ งปันกําไร (ขาดทุน)
ส่วนที(เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที(เป็ นของส่วนได้เสี ยที(ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรสํ าหรับปี

-

-

การแบ่ งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนที(เป็ นของบริ ษทั ใหญ่
ส่วนที(เป็ นของส่วนได้เสี ยที(ไม่มีอาํ นาจควบคุม
กําไรเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี

-

-

กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ น้ ขันพืนฐาน (บาท)

27

0.25

0.24

0.27

0.19

จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี(ยถ่วงนําหนัก (พันหุ น้ )

27

680,000

680,000

680,000

680,000

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ(งของงบการเงินนี

บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ2นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม
หน่ วย : พันบาท

ยอด ณ วันที 1 มกราคม 2563
กําไรสําหรับปี
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื(นสําหรับปี
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั
โอนกําไรสะสมส่วนที(ยงั ไม่ได้จดั สรร
เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที(
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(น
ส่วนได้เสี ยที(ไม่มีอาํ นาจควบคุมจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ยอด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
ยอด ณ วันที 1 มกราคม 2564
กําไรสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็จอื(นสําหรับปี
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
เงินปันผลให้ผถู้ ือหุน้ ของบริ ษทั
โอนกําไรสะสมส่วนที(ยงั ไม่ได้จดั สรร
เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที(
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื(น
ส่วนได้เสี ยที(ไม่มีอาํ นาจควบคุมจากการลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ยอด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ(งของงบการเงินนี

กําไรสะสม
ส่ วนเกิน (ตํากว่า) ทุนอืน
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุ ทุนทีออก
ส่ วนเกิน
รวมส่ วนของ ส่ วนได้ เสี ย
รวม
ผู้ถือหุ้น
และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ส่ วนเกินทุน ส่ วนตํากว่าทุนจาก จัดสรรแล้ว ยังไม่ ได้ จัดสรร ผลต่ างของ
ผลกําไร (ขาดทุน) จาก
รวม
ทีไม่ มีอาํ นาจ ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนสํ ารอง
จากการจ่ าย การเปลียนแปลง
อัตราแลกเปลียน เงินลงทุนในตราสารทุน องค์ประกอบอืน ของบริษทั ใหญ่ ควบคุม
โดยใช้ หุ้น สั ดส่ วนการถือหุ้น ตามกฎหมาย
จากการแปลง
ทีกําหนดให้ วดั มูลค่า
ของส่ วนของ
เป็ นเกณฑ์
ในบริษทั ย่อย
ค่างบการเงิน ด้ วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
340,000
649,124
5,145
(12,666)
22,710
180,096
(3,565)
17,017
13,452
1,197,861
1
1,197,862
165,754
165,754
(896)
164,858
(16,393)
2,468
706
(19,567)
(18,861)
(16,393)
168,222
706
(19,567)
(18,861)
149,361
(896)
148,465
28
(81,600)
(81,600)
(81,600)
22

-

-

-

-

11,290

(11,290)

340,000

649,124

-

(12,666)

34,000

3,347

28

340,000
-

649,124
-

-

(12,666)
-

22

-

-

-

-

340,000

649,124

-

(12,666)

5,145
5,145

5,145

-

-

-

-

-

-

(3,347)
(5,897)

(3,347)
(8,756)

-

-

-

258,775

(2,859)

-

1,265,622

2,126
1,231

2,126
1,266,853

34,000
-

258,775
169,822
11,356
181,178
(95,200)

(2,859)
6,941
6,941
-

(5,897)
73,475
73,475
-

(8,756)
80,416
80,416
-

1,265,622
169,822
91,772
261,594
(95,200)

1,231
(4,484)

1,266,853
165,338
91,772
257,110
(95,200)

500

(500)

-

-

-

34,500

26,209
370,462

-

(26,209)
41,369

(26,209)
45,451

4,082

1,432,016

-

(4,484)
-

-

-

-

8,864
5,611

8,864
1,437,627

บริษทั ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ2นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่ วย : พันบาท
หมายเหตุ

ยอด ณ วันที 1 มกราคม 2563
กําไรสําหรับปี
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื(นสําหรับปี
รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
เงินปันผลจ่าย
โอนกําไรสะสมส่วนที(ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที(วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื(น
ยอด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
ยอด ณ วันที 1 มกราคม 2564
กําไรสําหรับปี
กําไรเบ็ดเสร็ จอื(นสําหรับปี
รวมกําไรเบ็ดเสร็จสํ าหรับปี
เงินปันผลจ่าย
โอนกําไรสะสมส่วนที(ยงั ไม่ได้จดั สรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที(วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื(น
ยอด ณ วันที 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ(งของงบการเงินนี

28
22

28
22

กําไรสะสม
ทุนทีออก
ส่ วนเกิน
ส่ วนเกินทุนอืน
และชําระแล้ ว มูลค่าหุ้นสามัญ ส่ วนเกินทุนจาก จัดสรรแล้ ว ยังไม่ ได้ จดั สรร
การจ่ายโดยใช้ หุ้น ทุนสํ ารอง
เป็ นเกณฑ์
ตามกฏหมาย

340,000
340,000

649,124
649,124

340,000
340,000

649,124
649,124

5,145
5,145
5,145
5,145

องค์ประกอบอืนของส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวม
ผลกําไร (ขาดทุน) จาก
รวม
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
เงินลงทุนในตราสารทุน องค์ประกอบอืน
ทีกําหนดให้ วดั มูลค่า
ของส่ วนของ
ด้ วยมูลค่ายุตธิ รรมผ่าน
ผู้ถือหุ้น
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

22,710
11,290
34,000

123,853
130,497
(729)
129,768
(81,600)
(11,290)
3,347
164,078

17,017
(19,567)
(19,567)
(3,347)
(5,897)

17,017
(19,567)
(19,567)
(3,347)
(5,897)

1,157,849
130,497
(20,296)
110,201
(81,600)
1,186,450

34,000
500
34,500

164,078
184,438
6,643
191,081
(95,200)
(500)
26,209
285,668

(5,897)
73,475
73,475
(26,209)
41,369

(5,897)
73,475
73,475
(26,209)
41,369

1,186,450
184,438
80,118
264,556
(95,200)
1,355,806

บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ2นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
หน่ วย : พันบาท
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
ค่าเสื( อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเผื(อผลขาดทุนด้านเครดิตที(คาดว่าจะเกิดขึน (กลับรายการ)
ค่าเผื(อการลดมูลค่าสิ นค้าคงเหลือ
กําไรจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
กําไรจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื(นและไม่หมุนเวียนอื(น
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
(กําไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี(ยนที(ยงั ไม่เกิดขึนจริ ง
ขาดทุนจากการเปลี(ยนแปลงในมูลค่าสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื(นและ
ไม่หมุนเวียนอื(นที(ยงั ไม่เกิดขึนจริ ง
เงินปันผลรับ
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
รายได้ทางการเงิน
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี(ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนีสิ นดําเนินงาน
การเปลี(ยนแปลงในสิ นทรัพย์และหนีสิ นดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงาน (เพิ(มขึน) ลดลง
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอื(น
สิ นทรัพย์ที(เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื(น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื(น
หนีสิ นดําเนินงานเพิ(มขึน (ลดลง)
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอื(น
สิ นทรัพย์ที(เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
หนีสิ นหมุนเวียนอื(น
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอื(น
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
เงินสดรับจากการดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
รับคืนภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิ ได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

185,955

187,699

195,282

141,369

83,369

78,006

54,859

50,387

(400)
3,449
(324)

1,144
1,933

(213)
-

-

-

(57)

288

-

553

952

278

-

-

6,092

2,556

3,516

3,002

(7,129)

(2,851)

(7,129)

(2,851)

(13)

(931)

-

-

(7,814)

3,650

(7,845)

5,031

3,633

-

5,031

-

(5,382)

(5,799)

(70,380)

(22,800)

9,342

8,369

8,908

7,574

(7,044)

(5,297)

(6,963)

(5,433)

265,101

269,303

175,040

176,128

(110)
(5,451)
(3,022)
3,220
(731)

(3,153)
(5,766)
(7,495)
(5,796)
(6,587)

(4,758)
(12,225)
(2,460)
170

(1,096)
(6,019)
(5,577)
(2,193)

2,770
10,200
875
941

10,218
649
1,899
(813)

(11,430)
5,954
570
1,085

4,577
(986)
1,495

-

273,793
(31,302)
385
242,876

(1,744)

250,715
(15,564)
492
235,643

-

151,946
(13,530)
138,416

(1,744)

164,585
(7,515)
326
157,396

บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สํ าหรับปี สิ2นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2564
หน่ วย : พันบาท
หมายเหตุ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที(มีภาระคําประกัน (เพิ(มขึน) ลดลง
เงินสดจ่ายซือสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื(นและไม่หมุนเวียนอื(น
เงินสดรับจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื(น
และไม่หมุนเวียนอื(น
เงินสดจ่ายเพื(อซือส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายในการพัฒนา/ซือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
เงินสดจ่ายเงินให้กูย้ ืมระยะสัน
รับชําระเงินให้กูย้ ืมระยะสัน
เงินปันผลรับ
ดอกเบียรับ
เงินสดจ่ายเพื(อลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
เงินสดจ่ายเพื(อลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดสุ ทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชําระหนีสิ นตามสัญญาเช่า
เงินสดจ่ายดอกเบียหนีสิ นตามสัญญาเช่า
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิ ใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี(ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี(ยนที(มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ(มขึนสุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที( 1 มกราคม
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด ณ วันที 31 ธันวาคม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ(งของงบการเงินนี

5.2

5.3

5.1

งบการเงินรวม
2564
2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

223
(235,977)

186
(488,691)

182
(217,799)

(56)
(485,509)

263,297
(21,198)
324
(16,998)
(4,375)
1,000
5,204
7,044
(35,098)
(36,554)

481,801
(26,309)
99
(15,991)
5,781
5,297
(3,000)
(40,827)

244,195
(17,045)
57
(16,398)
(4,375)
15,500
70,202
6,963
(35,098)
(25,885)
20,499

481,801
(24,154)
(13,388)
(3,500)
2,000
22,817
(5,754)
(25,743)

(21,877)
(9,341)
(95,200)
(126,418)
6,286
1,599
87,789
246,798
334,587

(18,216)
(8,369)
(81,600)
(108,185)
693
87,324
159,474
246,798

(14,812)
(8,909)
(95,200)
(118,921)
1,599
41,593
105,736
147,329

(11,524)
(7,573)
(81,600)
(100,697)
30,956
74,780
105,736

บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
สําหรับปี สิ%นสุ ดวันที& 31 ธันวาคม 2564
1.

ข้ อมูลทั&วไป
บริ ษทั ฮิวแมนิ กา้ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) จัดตังขึนเป็ นบริ ษทั มหาชนและมีภูมิลาํ เนาในประเทศไทย
ที*อยู่ตามที*จดทะเบียนของบริ ษทั อยูท่ ี*เลขที* 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร
บริ ษทั จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื*อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย (“กลุ่มบริ ษทั ”) ดําเนินธุรกิจหลัก คือ การให้บริ การรับช่วงในการจัดทําข้อมูลพนักงาน
และเงินเดื อน จําหน่ ายและให้บริ การติ ดตังระบบงานบริ หารทรั พยากรบุคคล จําหน่ ายและให้บริ การ
ติดตังซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ระบบบริ หารทรัพ ยากรสําหรับองค์กร จําหน่ายอุปกรณ์ควบคุมการเข้า
ออก รวมทังให้บริ การเป็ นนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 19 (“COVID-19”) ที*ปัจจุบนั ได้ขยายวงกว้างขึ น
อย่างต่อเนื* อง ทําให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบทางลบต่อธุ รกิจและอุตสาหกรรมส่ วน
ใหญ่ สถานการณ์ ดังกล่าวอาจนํามาซึ* งความไม่แน่ นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของการดําเนิ น
ธุรกิจ อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ดงั กล่าวอย่างต่อเนื* อง
และจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี*ยวกับมูลค่าของสิ นทรัพย์ ประมาณการหนี สิ นและหนีสิ นที*อาจจะ
เกิดขึนอย่างสมํ*าเสมอ

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน
2.1 กลุ่มบริ ษทั จัดทําบัญชี เป็ นเงินบาทและจัดทํางบการเงินตามกฎหมายเป็ นภาษาไทยตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที*รับรองทัว* ไปในประเทศไทย
2.2 งบการเงินของกลุ่มบริ ษทั ได้จดั ทําขึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที* 1 เรื* อง “การนําเสนองบการเงิ น”
ซึ*งมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที*มีรอบระยะเวลาบัญชีที*เริ* มในหรื อหลังวันที* 1 มกราคม 2564
เป็ นต้น ไป และตามข้อบัง คับ ของตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย ลงวัน ที* 2 ตุล าคม 2560
เรื* อง “การจัดทําและส่ งงบการเงินและรายการเกี*ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั
จดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า เรื* อง “กําหนดรายการย่อที*ตอ้ งมี
ในงบการเงิน (ฉบับที* 3) พ.ศ. 2562” ลงวันที* 26 ธันวาคม 2562

-22.3 งบการเงินนี ได้จดั ทําขึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
ยกเว้นตามที*ได้เปิ ดเผยในนโยบายการบัญชีที*สาํ คัญ (ดูหมายเหตุขอ้ 3)
2.4 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที* 31 ธันวาคม 2563
ซึ* งนํามาแสดงเปรี ยบเทียบได้มาจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริ ษทั และ
บริ ษทั สําหรับปี สิ นสุดวันเดียวกันซึ*งได้ตรวจสอบแล้ว
2.5 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก) งบการเงินรวมนี ได้จดั ทํา ขึนโดยรวมงบการเงินของบริ ษ ทั ฮิวแมนิ ก า้ จํา กัด (มหาชน)
(ซึ* งต่อไปนีเรี ยกว่า “บริ ษทั ”) และบริ ษทั ย่อยดังต่อไปนี (ซึ*งต่อไปนีเรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”)
ชื& อบริษัท

บริษัทย่ อยที&บริษัทถือหุ้นโดยตรง
บริ ษทั โปรเฟสชัน* แนล
เอ้าท์ซอสซิ*ง โซลูชน*ั ส์ จํากัด
บริ ษทั ฮิวแมนิกา้ เอฟเอเอส จํากัด
Humanica Asia Pte. Ltd.

บริ ษทั ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จํากัด

บริ ษทั เบนนิกซ์ จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั%งขึน% ใน
อัตราร้ อยละของการถือหุ้น
ประเทศ วันที& 31 ธันวาคม วันที& 31 ธันวาคม
2564
2563

ให้บริ การรับช่วงในการจัดทํา
ไทย
เงินเดือน
ให้บริ การรับช่วงด้านบัญชี
ไทย
และการเงิน
ให้บริ การรับช่วงในการจัดทํา
สิ งคโปร์
เงินเดือนและให้คาํ ปรึ กษา
ด้านระบบงานบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล
บริ การวางระบบโปรแกรม
ไทย
ทรัพยากรบุคคลและเงินเดือน และ
ขายเครื* องอุปกรณ์ควบคุม
การเข้าออก
ให้บริ การเป็ นนายหน้าประกันชีวิต
ไทย
และวินาศภัย

บริษัทย่ อยที&ถือหุ้นโดย Humanica Asia Pte. Ltd.
Humanica SDN. BHD.
ให้บริ การรับช่วงในการจัดทํา
เงินเดือนและให้คาํ ปรึ กษา
ด้านระบบงานบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล
บริษัทย่ อยที&ถือหุ้นโดย บริษัท ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จํากัด
บริ ษทั ฮิวแมนิกา้ อีอีซี จํากัด
ให้บริ การรับช่วงด้านบัญชี
และการเงิน

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

51.00

51.00

มาเลเซีย

100.00

100.00

ไทย

70.00

-

-3ข)

บริ ษทั จะถือว่ามีการควบคุมกิจการที*เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั มีสิทธิได้รับ
หรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที*เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสั*งการ
กิจกรรมที*ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนันได้

ค)

บริ ษทั นํางบการเงิ นของบริ ษ ทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงิ นรวมตังแต่ วนั ที* บ ริ ษ ทั
มีอาํ นาจในการควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที*บริ ษทั สิ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนัน

ง)

งบการเงินของบริ ษ ทั ย่อยได้จดั ทํา ขึ นโดยใช้น โยบายการบัญชี ที*สําคัญเช่นเดีย วกันกับ
ของบริ ษทั

จ)

สิ น ทรั พ ย์แ ละหนี สิ น ตามงบการเงิ น ของบริ ษ ทั ย่อ ยซึ* ง จัด ตังในต่า งประเทศแปลงค่ า
เป็ นเงิน บาทโดยใช้อัต ราแลกเปลี*ย น ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน ส่ วนรายได้และ
ค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็ นเงินบาทโดยใช้อตั ราแลกเปลี*ยนถัวเฉลี*ยรายเดือน ผลต่างซึ* งเกิดขึนจาก
การแปลงค่าดังกล่าวได้แสดงไว้เป็ นรายการ “ผลต่างของอัตราแลกเปลี*ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน” ในงบแสดงการเปลี*ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้

ฉ)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที*มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนีแล้ว

2.6 บริ ษทั จัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมตามวิธีราคาทุน
2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที*มีผลต่อการรายงานและการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินสําหรับ
งวดบัญชีปัจจุบนั
ในระหว่างปี กลุ่มบริ ษ ทั ได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่รวมถึ ง
แนวปฏิบตั ิทางบัญชีที*ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ*งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที*เริ* มใน
หรื อหลังวันที* 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิ บ ัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวได้รั บการ
ปรับปรุ งหรื อจัดให้มีขึนเพื*อให้มีเนื อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรั บปรุ งการอ้างอิ งกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การ
ปรับปรุ งคํานิยามของธุ รกิจ การปรับปรุ งคํานิ ยามของความมีสาระสําคัญ และข้อกําหนดทางการบัญชี
เกี*ยวกับการปฏิรูปอัตราดอกเบียอ้างอิง การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ินี
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั

-42.8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ*งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว แต่ยงั ไม่มีผลบังคับใช้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที* 16 เรื* อง สัญญาเช่ า (“TFRS 16”) ได้เ พิ* มข้อ กํา หนด
เกี* ยวกับข้อยกเว้นชั*วคราวสําหรับการปฏิ รูปอัตราดอกเบี ยอ้างอิ ง ระยะที* 2 โดยกิ จการต้องถือ
ปฏิบตั ิตามการปรับปรุ งดังกล่าวกับงบการเงินประจําปี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี ที*เริ* มในหรื อ
หลังวันที* 1 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป ทังนีอนุญาตให้กิจการถือปฏิบตั ิก่อนวันที*มีผลบังคับใช้ได้
ซึ*ง TFRS 16 ฉบับปรับปรุ งนีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื*อวันที* 27 มกราคม 2564
สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศเกี*ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที*มีการปรับปรุ ง ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที* 4 เรื* อง สัญญาประกันภัย (“TFRS 4”) มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบับที* 7 เรื* อง การเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื* องมือทางการเงิน (“TFRS 7”) และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที* 9 เรื* อง เครื* องมือทางการเงิน (“TFRS 9”) ซึ* งได้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื*อวันที* 28 มิถุนายน 2564 และจะมีผลบังคับใช้สําหรับงบการเงินที*มี
รอบระยะเวลาบัญชีที*เริ* มในหรื อหลังวันที* 1 มกราคม 2565 เป็ นต้นไป ทังนี อนุญาตให้กิจการถือ
ปฏิ บ ัติ ก่ อนวัน ที* มี ผ ลบัง คับ ใช้ การปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ า ว สื บ
เนื* อ งมาจากการปฏิ รู ป อัต ราดอกเบี ยอ้า งอิ ง ระยะที* 2 โดยได้เ พิ* ม ข้อ ผ่ อ นปรนสํ า หรั บ การ
เปลี*ยนแปลงในกระแสเงินสดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนีสิ นทางการเงิน ที*เกิด
จากการปฏิรูปอัตราดอกเบียอ้างอิง รวมทังข้อยกเว้นสําหรับการถือปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของการ
บัญชีป้องกันความเสี* ยงโดยเฉพาะเป็ นการชัว* คราว และการเปิ ดเผยข้อมูลเพิ*มเติมตาม TFRS 7
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั จะนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที*เกี*ยวข้องมาเริ* มถือปฏิบตั ิกบั
งบการเงิ นของกลุ่ม บริ ษ ทั เมื* อมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดังกล่ า วมี ผ ลบังคับใช้ โดย
ผูบ้ ริ หารของกลุ่มบริ ษทั ได้ประเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว และ
เห็นว่าการนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญ
ต่องบการเงินของบริ ษทั และกลุ่มบริ ษทั ในงวดที*จะเริ* มถือปฏิบตั ิ
3.

นโยบายการบัญชีที&สําคัญ
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความรวมถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
กระแสรายวันและเงินฝากประจําไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสันซึ* งถึงกําหนดจ่ายคืนใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ซึ*งปราศจากภาระผูกพันแต่ไม่รวมเงินฝากเพื*อลูกค้าในนามบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อย

-53.2 ลูกหนีการค้า
ลูกหนี การค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ที*จะได้รับ โดยบันทึกค่าเผื*อผลขาดทุนด้านเครดิต
ที*คาดว่าจะเกิดขึนสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที*อาจเกิดขึนจากการเก็บเงินจากลูกหนีไม่ได้ ซึ*ง
โดยทัว* ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี
3.3 การรับรู ้และตัดบัญชีสินทรัพย์ของลูกค้า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกเงินที*ลูกค้าวางไว้กบั บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเพื*อใช้ในการจ่ายเงินเดือน
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แทนลูกค้าในบัญชี เงินฝากธนาคารและบัญชี เงินรับจากลูกค้าเป็ นสิ นทรัพย์
และหนี สิ นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเพื*อการควบคุมภายในของบริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อย และ ณ
วัน ที* ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น บริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ยได้ต ัด รายการดัง กล่ า วออกทังด้ า น
สิ นทรัพย์และหนีสิ น โดยจะแสดงเฉพาะสิ นทรัพย์ที*เป็ นของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเท่านัน
3.4 สิ นค้าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือแสดงในราคาทุนหรื อมูลค่าสุ ทธิ ที*จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ*ากว่า และปรับด้วย
ค่าเผื*อสิ นค้าเสื* อมสภาพหรื อล้าสมัยและค่าเผื*อการลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ โดยราคาทุนของ
สิ นค้าคงเหลือคํานวณโดยวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน
3.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที*แสดงอยูใ่ นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนได้เสี ย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วมที*แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
3.6 ส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์ แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื* อมราคาสะสม และค่าเผื*อการลด
มูลค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี จะรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเมื*อเกิดขึน)
ค่าเสื* อมราคาของส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรง
ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี
ส่ วนปรับปรุ งอาคาร
อุปกรณ์สํานักงาน
คอมพิวเตอร์
ยานพาหนะ
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การรื อ การขนย้าย และการบูรณะสถานที*ตงของสิ
ั
นทรัพย์ซ* ึงเป็ นภาระผูกพันของบริ ษทั ที*เกิดขึน
เมื*อบริ ษ ทั ได้สินทรัพย์มา จะถูกบันทึกเป็ นต้นทุนของสิ นทรัพย์และคิดค่าเสื* อมราคาตลอดอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณ

-63.7 สิ นทรัพย์สิทธิการใช้และหนีสิ นตามสัญญาเช่า
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นผูเ้ ช่า
บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อ ยประเมินว่า สัญญาเป็ นสัญญาเช่าหรื อประกอบด้วยสัญญาเช่าหรื อไม่ ณ
วัน เริ * ม ต้น ของสัญ ญาเช่า บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อ ยรับ รู ้สิ น ทรัพ ย์สิ ท ธิ ก ารใช้แ ละหนี สิ น ตาม
สัญญาเช่าที*เกี*ยวข้องกับทุกข้อตกลงสัญญาเช่าที* เป็ นสัญญาเช่า ยกเว้นสัญญาเช่าระยะสัน (อายุ
สัญญาเช่า 12 เดือนหรื อน้อยกว่า) และสัญญาเช่าซึ* งสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ*า สัญญาเช่าเหล่านี บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยรับรู ้การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าเป็ นค่าใช้จ่ายดําเนิ นงานด้วยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สั ญ ญาเช่ า เว้น แต่ เ กณฑ์ ที* เ ป็ นระบบอื* น ที* ดี ก ว่ า ซึ* งเป็ นตัว แทนของรู ป แบบเวลาที* แ สดงถึ ง
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใช้สินทรัพย์ที*เช่า
หนี สิ น ตามสัญญาเช่าวัดมูลค่า เริ* มแรกด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า ที* ย งั
ไม่ได้จ่ายชําระ ณ วันนัน โดยคิดลดด้วยอัตราดอกเบียตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอัตรานันไม่
สามารถกําหนดได้ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้อตั ราดอกเบียการกูย้ มื ส่ วนเพิ*ม
การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที*รวมอยูใ่ นการวัดมูลค่าของหนีสิ นตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย
 การจ่ายชําระคงที* (รวมถึง การจ่ายชําระคงที*โดยเนื อหา) หักลูกหนี สิ* งจูงใจตามสัญญาเช่าใด ๆ







การจ่ายชําระค่าเช่าผันแปรที*ขึนอยูก่ บั ดัชนีหรื ออัตรา ซึ*งการวัดมูลค่าเริ* มแรกใช้ดชั นีหรื ออัตรา
ณ วันที*สัญญาเช่าเริ* มมีผล
จํานวนเงินที*คาดว่าผูเ้ ช่าจะจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
ราคาใช้สิทธิของสิ ทธิเลือกซื อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที*ผูเ้ ช่าจะใช้สิทธิเลือกนัน
และ
การจ่ายชําระค่าปรับเพื*อการยกเลิกสัญญาเช่า หากข้อกําหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่า
ผูเ้ ช่าจะใช้สิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า

หนีสิ นตามสัญญาเช่าแสดงแยกบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ
หนี สิ นตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าภายหลังโดยการเพิ*มมูลค่าตามบัญชีเพื*อสะท้อนดอกเบียจากหนี สิ น
ตามสัญญาเช่า (ใช้วิธีดอกเบียที*แท้จริ ง) และลดมูลค่าตามบัญชี เพื*อสะท้อนการชําระการจ่ายชําระ
ตามสัญญาเช่าที*จ่ายชําระ

-7บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยวัดมูลค่าหนี สิ นตามสัญญาเช่าใหม่ (และปรับปรุ งสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ที*
เกี*ยวข้อง) เมื*อเกิดเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี
 มีการเปลี*ยนแปลงอายุสัญญาเช่า หรื อมีเหตุการณ์สาํ คัญหรื อการเปลี*ยนแปลงในสถานการณ์ ที*
ส่ งผลให้มีการเปลี*ยนแปลงในการประเมินสิ ทธิ เลือกในการซื อสิ นทรัพย์อา้ งอิง ในกรณี ดังกล่าว
หนี สิ น ตามสั ญ ญาเช่ า วัด มู ล ค่ า ใหม่ โ ดยคิ ด ลดการจ่ า ยชํา ระตามสั ญ ญาเช่ า ที* ป รั บ ปรุ ง
โดยใช้อตั ราคิดลดที*ปรับปรุ ง




มีการเปลี*ยนแปลงการจ่ายชําระตามสัญญาเช่า เนื* องจากการเปลี*ยนแปลงดัชนี หรื ออัตรา หรื อ
การเปลี*ยนแปลงจํานวนเงินที*คาดว่า จะต้องจ่ายชําระภายใต้การรับประกันมูลค่าคงเหลือ
ในกรณี ด ังกล่าวหนี สิ นตามสัญญาเช่ าวัดมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ ายชําระตามสัญญาเช่า
ที*ป รั บปรุ ง โดยใช้อ ัต ราคิ ดลดเดิ ม (เว้นแต่ก ารเปลี* ย นแปลงการจ่ า ยชํา ระตามสั ญ ญาเช่ า
เป็ นผลมาจากการเปลี*ยนแปลงอัตราดอกเบียลอยตัว ในกรณี ดงั กล่าวใช้อตั ราคิดลดที*ปรับปรุ ง)
มีการเปลี*ยนแปลงสัญญาเช่าหรื อและการเปลี*ยนแปลงสัญญาเช่าไม่บนั ทึกเป็ นสัญญาเช่ า
แยกต่างหาก ในกรณี นีหนี สิ นตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าใหม่ขึนอยู่กบั อายุสัญญาเช่าของสัญญา
เช่าที*เปลี*ยนแปลงโดยคิดลดการจ่ายชําระตามสัญญาเช่าที*ปรับปรุ งด้วยอัตราคิดลดที*ปรับปรุ ง
ณ วันที*การเปลี*ยนแปลงสัญญามีผล

สิ นทรัพ ย์สิทธิ การใช้ประกอบด้วย การวัด มูลค่าเริ* มแรกของหนี สิ นตามสัญญาเช่าที*เกี*ยวข้อง
การจ่ายชําระตามสัญญาเช่าใด ๆ ที*จ่ายชําระ ณ วันที*สัญญาเช่าเริ* มมีผลหรื อก่อนวันที*สัญญาเริ* มมีผล
หักสิ* งจูงใจตามสัญญาเช่าที*ได้รับใด ๆ และต้นทุนทางตรงเริ* มแรกใด ๆ สิ นทรัพย์สิทธิ การใช้วดั
มูลค่าภายหลังโดยใช้ราคาทุนหักค่าเสื* อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสม
เมื* อบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยมี ประมาณการต้นทุนที* จะเกิ ดขึนในการรื อและการขนย้ายสิ นทรั พย์
อ้างอิงการบูรณะสถานที* ตงของสิ
ั
นทรั พย์อา้ งอิ งหรื อการบูรณะสิ นทรัพย์อา้ งอิงให้อยู่ในสภาพ
ตามที*กาํ หนดไว้ในข้อตกลงและเงื* อนไขของสัญญาเช่า ประมาณการดังกล่าวรับรู ้และวัดมูลค่า
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที* 37 เรื* อง ประมาณการหนีสิ น หนีสิ นที*อาจเกิดขึน และสิ นทรัพย์ที*
อาจเกิดขึน เพื*ออธิ บายต้นทุนที*เกี*ยวข้องกับสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ ต้นทุนรับรู ้เป็ นส่ วนหนึ* งของ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ที*เกี*ยวข้อง เว้นแต่ตน้ ทุนเหล่านันเกิดขึนเพื*อผลิตสิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์สิทธิการใช้คิดค่าเสื* อมราคาตลอดช่วงเวลาที*สันกว่าของอายุสัญญาเช่าและอายุการใช้ประโยชน์
ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ หากสัญญาเช่าโอนความเป็ นเจ้าของในสิ นทรัพย์อา้ งอิงหรื อราคาทุน
ของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้ สะท้อนว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะใช้สิทธิ เลือกซื อ สิ นทรัพย์สิทธิการใช้ที*
เกี*ยวข้องคิดค่าเสื* อมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ การคิดค่าเสื* อมราคาเริ* ม
ณ วันที*สัญญาเช่าเริ* มมีผล

-8สิ นทรัพย์สิทธิการใช้แสดงแยกบรรทัดในงบแสดงฐานะการเงิน
บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที* 36 เรื* อง การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
เพื*อประเมินว่าสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ดอ้ ยค่าหรื อไม่และบันทึกสําหรับผลขาดทุนจากการด้อยค่าใด ๆ
ที*ระบุได้ตามที*กล่าวในนโยบายเรื* อง “ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์”
ค่าเช่าผันแปรที*ไม่ขึนอยูก่ บั ดัชนี หรื ออัตราไม่ถูกรวมในการวัดมูลค่าของหนีสิ นตามสัญญาเช่าและ
สิ นทรั พย์สิ ทธิ การใช้ การจ่ ายชําระที* เกี* ยวข้องรั บรู ้ เป็ นค่าใช้จ่ายสําหรั บงวดที* มีเหตุการณ์ หรื อ
เงื*อนไขการจ่ายชําระเหล่านันเกิดขึนและรวมอยูใ่ นบรรทัด “ค่าใช้จ่ายอื*น” ในกําไรหรื อขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื*น
ค่าเสื* อมราคาของสิ นทรัพย์สิทธิ การใช้คาํ นวณจากราคาทุนของสิ นทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
ของสัญญาเช่า ดังนี
อาคารสํานักงาน
2 - 30 ปี
3.8 สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ตัว ตนที* ไ ด้ม าจากการรวมธุ ร กิ จ บัน ทึ ก ต้น ทุ น เริ* ม แรกตามมู ลค่ า ยุติ ธ รรมของ
สิ นทรัพย์นนั ณ วันที*ซือธุรกิจ ส่ วนสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที*ได้มาจากการอื*น บันทึกต้นทุนเริ* มแรก
ของสิ นทรัพย์นนตามราคาทุ
ั
น ภายหลังการรับรู ้รายการเริ* มแรก สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่า
ตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผื*อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
สิ นทรั พ ย์ไ ม่มีต ัวตนที* มีอายุการให้ประโยชน์ จาํ กัด ตัด จําหน่ ายอย่างมี ระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์นนั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื* อมี
ข้อบ่งชีว่าสิ นทรัพย์นนเกิ
ั ดการด้อยค่า ระยะเวลาการตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตนดังกล่าวจะถูกทบทวนทุกสิ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไร
ขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื*น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที*มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดมีดงั นี
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที*ใช้ในการดําเนินงาน
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที*พฒั นาขึนภายใน
เครื* องหมายทางการค้า
ความสัมพันธ์กบั ลูกค้า
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-93.9 ค่าความนิยม
ค่าความนิ ย มบันทึกมูลค่าเริ* มแรกของในราคาทุน ซึ* งเท่ากับต้นทุนการรวมธุ รกิจส่ วนที*สูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์สุทธิ ที*ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์สุทธิ ที* ไ ด้ม าสู ง กว่า
ต้น ทุน การรวมธุ ร กิ จ จะรั บ รู ้ ส่ ว นที* สู ง กว่า นี เป็ นกํา ไรในงบกําไรขาดทุ นและกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื*นทันที
ค่าความนิยมแสดงในราคาทุนหักค่าเผื*อการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) และจะทดสอบการด้อยค่าของค่า
ความนิยมทุกปี และเมื*อใดก็ตามที*มีขอ้ บ่งชีของการด้อยค่าเกิดขึน
เพื*อวัต ถุ ประสงค์ใ นการทดสอบการด้อยค่ า ค่ า ความนิ ย มที* เ กิ ด ขึ นจากการรวมกิ จการจะถู ก
ปั นส่ วนให้กบั หน่ วยสิ นทรัพย์ที*ก่อให้เกิดเงินสด (หรื อกลุ่มของหน่วยสิ นทรัพย์ที*ก่อให้เกิ ดเงิ น
สด) ที*คาดว่าจะได้รับประโยชน์เพิ*มขึนจากการรวมกิจการ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะทํา การประเมิ น
มู ล ค่ า ที* ค าดว่ า จะได้รั บ คื น ของหน่ ว ยของสิ น ทรั พ ย์ที* ก่ อ ให้ เ กิ ด เงิ น สดแต่ละรายการ (หรื อ
กลุ่ มของหน่ วยของสิ นทรั พย์ที* ก่อให้เกิ ดเงิ นสด) หากมู ลค่ าที* คาดว่าจะได้รับคื นของหน่ วยของ
สิ นทรัพย์ที*ก่อให้เกิ ดเงินสดตํ*ากว่ามูลค่าตามบัญชี บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะรับรู ้ ขาดทุนจากการ
ด้อ ยค่าในงบกําไรขาดทุน และกําไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จอื*น บัญชีขาดทุนจากการด้อยค่าที*เกิดขึน
ไม่สามารถกลับบัญชีได้ในอนาคต
3.10 การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ทุ ก วัน สิ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษ ัท และบริ ษัท ย่ อ ยจะทํา การประเมิ น การด้อ ยค่ า ของ
ส่ ว นปรั บ ปรุ ง อาคารและอุ ป กรณ์ แ ละสิ น ทรั พ ย์ไ ม่ มี ต ัว ตนอื* น หากมี ข ้อ บ่งชี ว่าสิ นทรั พ ย์
ดัง กล่ า วอาจด้อยค่ า บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อยจะทํา การประเมิ นการด้อยค่า ของค่า ความนิ ยมและ
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที*มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็ นรายปี ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูก
รับรู ้เมื*อมูลค่าที*คาดว่าจะได้รับคืนของสิ นทรัพย์มีมูลค่าตํ*ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์นนั
ทังนีมูลค่าที*คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสิ นทรัพย์หรื อมูลค่า
จากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ บริ ษทั และบริ ษทั
ย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที*กิจการคาดว่าจะได้รับจากสิ นทรัพย์และคํานวณคิดลด
เป็ นมูลค่าปั จจุ บนั โดยใช้อตั ราคิดลดก่ อนภาษีที*สะท้อนถึ งการประเมิ นความเสี* ยงในสภาพตลาด
ปัจจุบนั ของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี* ยงซึ*งเป็ นลักษณะเฉพาะของสิ นทรัพย์ที*กาํ ลังพิจารณา
อยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยใช้แบบจําลองการประเมินมูล
ค่าที*เหมาะสมกับสิ นทรัพย์จากข้อมูลที*มี ซึ* งสะท้อนถึงจํานวนเงินที*กิจการสามารถจะได้มาจาก
การจําหน่ายสิ นทรัพย์หกั ด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการจําหน่ายนันผูซ้ ือกับผูข้ ายมีความรอบ
รู ้และเต็มใจในการแลกเปลี*ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็ นอิสระในลักษณะของผูท้ ี*ไม่
มีความเกี*ยวข้องกัน

- 10 ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกรับรู ้ในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื*น
หากในการประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ มีขอ้ บ่งชี ที*แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์ที*รับรู ้ในปี ก่อนได้หมดไปหรื อลดลง บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะประมาณมูลค่าที*คาดว่า
จะได้รับคืนของสิ นทรัพย์นนั และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที*รับรู ้ในปี ก่อนก็ต่อเมื*อ
มี ก ารเปลี* ย นแปลงประมาณการที* ใช้กาํ หนดมูล ค่าที* คาดว่า จะได้รั บคืนภายหลังจากการรับรู ้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าครังล่าสุ ด โดยมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ที*เพิ*มขึนจากการกลับรายการ
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีที*ควรจะเป็ นหากกิจการไม่เคยรับรู ้ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ในปี ก่อนๆ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสิ นทรั พย์โดยรับรู ้ ไปยังงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื* นทันที เว้นแต่
สิ นทรัพย์นนแสดงด้
ั
วยราคาที*ตีใหม่ การกลับรายการส่วนที*เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีที*ควรจะเป็ นถือเป็ น
การตีราคาสิ นทรัพย์เพิ*ม
3.11 ผลประโยชน์ของพนักงาน
ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน
เงิ นเดื อน ค่ า จ้าง โบนัส และเงิ นสมทบกองทุน ประกันสั งคมและโครงการสะสมหุ้น สําหรั บ
พนักงานบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย เมื*อเกิดรายการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย และพนักงานได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชีพ ซึ*งประกอบด้วยเงินที*
พนัก งานจ่ ายสะสมและเงิ น ที* บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อยจ่ ายสมทบให้เ ป็ นรายเดื อน สิ น ทรั พ ย์ของ
กองทุนสํารองเลียงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย เงินที*บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
จ่ายสมทบกองทุนสํารองเลียงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายเมื*อเกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ที*กาํ หนดไว้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันสําหรับเงินชดเชยที* ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื*อออกจากงาน
ตามกฎหมายแรงงาน ซึ*งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์
ที*กาํ หนดไว้สาํ หรับพนักงาน

- 11 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคํานวณหนีสิ นตามโครงการผลประโยชน์ที*กาํ หนดไว้ของพนักงาน โดยใช้
วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที*ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี* ยวชาญอิสระได้ทาํ
การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุ นจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สํา หรั บ โครงการ
ผลประโยชน์ที*กาํ หนดไว้ของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื*น
3.12 ประมาณการหนีสิ น
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี สิ นเมื*อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ของการเกิด
ภาระผูกพันในปั จจุบนั ตามกฎหมายหรื อจากการอนุ มานอันเป็ นผลสื บเนื* องมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ภาระผูกพันดังกล่าวคาดว่าจะส่ งผลให้สูญเสี ยทรัพยากรที*มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื*อจ่ายชําระ
ภาระผูกพันและจํานวนที*ตอ้ งจ่ายสามารถประมาณการได้อย่างน่าเชื*อถือ หากคาดว่าจะได้รับคืน
รายจ่ ายที* จ่ายชํา ระไปตามประมาณการหนี สิ นทังหมดหรื อบางส่ วนอย่างแน่ นอน บริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยจะรับรู ้รายจ่ายที*ได้รับคืนเป็ นสิ นทรัพย์แยกต่างหาก แต่ตอ้ งไม่เกินจํานวนประมาณการ
หนี สิ น ที*เกี*ย วข้อง และแสดงค่าใช้จ่า ยที*เ กี*ย วข้องกับประมาณการหนี สิ นในงบกํา ไรขาดทุน
และกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น โดยแสดงสุ ทธิจากจํานวนรายจ่ายที*จะได้รับคืนที*รับรู ้ไว้
3.13 ต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน ได้แก่ ดอกเบียจ่ายและค่าใช้จ่ายในทํานองเดียวกันที*บนั ทึกในงบกําไรขาดทุน
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื*นในปี ที*ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึน ยกเว้นในกรณี ที*มีการบันทึกเป็ น
ต้นทุนส่ วนหนึ* งของสิ นทรัพย์อนั เป็ นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหา ก่อสร้าง หรื อ
การผลิตสิ นทรัพย์ดงั กล่าวก่อนที*จะนํามาใช้เองหรื อเพื*อขาย
3.14 รายการที*มีมูลค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศ
รายการที*มีมูลค่าเป็ นเงินตราต่างประเทศ บันทึกโดยแปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี* ยน
ณ วันที*เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนี สิ นที*เป็ นตัวเงินที*เป็ นเงินตราต่างประเทศ
ณ วันที*ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็ นเงินบาทตามอัตราแลกเปลี*ยน ณ วันนัน ผลกําไร
หรื อขาดทุนจากการแปลงค่าดังกล่าวทังที*เกิดขึนจริ งและยังไม่เกิดขึนจริ งแสดงรวมไว้เป็ นรายได้
หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื*นสําหรับปี
การแปลงค่างบการเงินของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศเป็ นเงินบาทเพื*อทํางบการเงินรวมใช้อตั รา
แลกเปลี*ยนดังต่อไปนี
ก. สิ นทรัพย์และหนีสิ น แปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี*ยน ณ วันที*ในงบแสดงฐานะการเงิน
ข. ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ แปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี*ยน ณ วันที*เกิดรายการ
ค. รายได้และค่าใช้จ่าย แปลงค่าโดยใช้อตั ราแลกเปลี*ยนถัวเฉลี*ยระหว่างปี

- 12 กํา ไร (ขาดทุ น ) จากการแปลงค่ า งบการเงิ น ที* ใ ช้ เ งิ น ตราต่ า งประเทศแสดงไว้เ ป็ นรายการ
องค์ประกอบอื*นส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
3.15 การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
การที*บริ ษทั ให้สิทธิ ซือตราสารทุนของบริ ษทั กับพนักงานหรื อบุคคลต่าง ๆ ถือเป็ นรายการจ่าย
โดยใช้หุ้นเป็ นเกณฑ์ หากไม่ปรากฏว่าการให้สิทธิซือตราสารทุนดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เป็ นอย่างอื*น
นอกเหนือจากการชําระค่าสิ นค้าหรื อบริ การที*ได้ส่งมอบให้แก่บริ ษทั
บริ ษทั จะบันทึกผลต่างของมูลค่ายุติธรรมและราคาซื อของตราสารทุน ณ วันที*ให้สิทธิ เป็ นค่าใช้จ่าย
ในกําไรหรื อขาดทุนและส่ วนทุนจากการจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
3.16 บุคคลหรื อกิจการที*เกี*ยวข้องกัน
บุคคลหรื อกิจการที* เกี* ยวข้องกันกับบริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อย หมายถึงบุคคลหรื อกิจการที*มีอาํ นาจ
ควบคุมบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย หรื อถูกควบคุมโดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรง
หรื อทางอ้อม หรื ออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย นอกจากนี บุคคลหรื อ
กิ จการที* เ กี* ย วข้องกันยัง หมายรวมถึ ง บริ ษ ทั ร่ ว มและบุ ค คลซึ* งถื อ หุ ้น ที* มี สิ ทธิ อ อกเสี ย งไม่ ว่ า
ทางตรงหรื อทางอ้อม และมีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หารที*สําคัญ กรรมการ
หรื อพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที*มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตลอดทังสมาชิกในครอบครัวที*ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าวซึ*งมีอาํ นาจชักจูง
หรื ออาจชัก จู งให้ปฏิบ ัติต ามบุค คลดังกล่า ว และกิ จการที* บุค คลดังกล่ าวมี อาํ นาจควบคุ ม หรื อ
มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
3.17 การรับรู ้รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการขายซอฟต์แวร์ รับรู ้ ณ ช่วงเวลาที*ได้โอนการควบคุมที*มีนัยสําคัญให้กบั ผูซ้ ื อแล้ว
รายได้จ ากการขายแสดงมูล ค่า ตามราคาในใบกํา กับ ภาษีโ ดยไม่รวมภาษีมูล ค่าเพิ*ม หลังจาก
หักส่วนลดแล้ว
รายได้จากการขายสิ นค้าจะรับรู ้เมื*อการควบคุมสิ นค้าถูกโอนให้แก่ลูกค้าหรื อทําการส่งมอบสิ นค้า
ไปยังสถานที*ที*ลูกค้ากําหนด ลูกค้ามีอิสระในการตัดสิ นใจเกี*ยวกับสิ นค้าและรับความเสี* ยงจาก
การล้าสมัยของสิ นค้าและผลขาดทุนที* เกี*ยวข้องกับสิ นค้านัน กลุ่มบริ ษทั รั บรู ้ ลูกหนี การค้าเมื*อ
สิ นค้าได้ถูกส่ งให้กบั ลูกค้า โดยรับรู ้รายได้ ณ เวลาที*กิจการปราศจากการควบคุมสิ นค้า ในขณะที*
เวลาที*เหลือมีไว้สาํ หรับการจ่ายชําระเงินเท่านัน

- 13 รายได้จากการให้บริ การ
รายได้จากการให้บริ การรับรู ้ตลอดช่วงเวลาที*ให้บริ การโดยพิจารณาถึงขันความสําเร็ จของงาน
รายได้จากการให้บริ การติดตังซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ และรายได้จากการให้บริ การตามสัญญา
พัฒนาระบบพร้อมติดตังรับรู ้ตลอดช่วงระยะเวลาที*ให้บริ การ โดยพิจารณาถึงขันความสําเร็ จของงาน
จากการประเมินของผูค้ วบคุมโครงการของบริ ษทั รายได้ค่าบริ การติดตังซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์
และรายได้ค่าบริ การตามสัญญาพัฒ นาระบบพร้อมติดตังที*ไ ด้ให้บริ การแล้วเสร็ จแต่ยงั ไม่ได้
เรี ยกชําระเแสดงไว้เป็ น “สิ นทรัพย์ที*เกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน และเงินที*เรี ยกเก็บ
ตามงวดชําระตามสัญญาที*ยงั มิได้ส่งมอบบริ การแก่ลูกค้าจนเสร็ จสิ นแสดงไว้เป็ น “หนี สิ นที*เกิด
จากสัญ ญา” ในงบแสดงฐานะการเงิ น ในกรณี ที*มีผลขาดทุนที*คาดว่าจะเกิ ดขึนจะบันทึกเป็ น
ค่ า ใช้จ่ า ยทัน ที เมื* อ มี ค วามเป็ นไปได้ค่ อ นข้า งแน่ ที* ต ้น ทุ น การบริ การทังสิ นจะสู ง กว่ า รายได้
ค่าบริ การทังสิ น
รายได้จากการให้ บริ การดู แลระบบรั บรู ้ เป็ นรายได้ตลอดช่ วงระยะเวลาที* ให้ บริ การตามสั ญญา
ให้บริ การตามวิธีเส้นตรง
รายได้จากการให้บริ การตามสัญญาบริ การอื*นรับรู ้ ณ ช่วงเวลาที*ให้บริ การแล้วเสร็จ
ดอกเบียรับ
ดอกเบียรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที*แท้จริ ง
เงินปันผลรับ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื*อบริ ษทั มีสิทธิในการรับเงินปั นผล
3.18 การรับรู ้ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง
3.19 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ประกอบด้วยจํานวนรวมของภาษีเงินได้ในปี ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ในปี ปัจจุบนั
ภาษีเงินได้ที*ตอ้ งชําระในปี ปั จจุบนั คํานวณจากกําไรทางภาษีสําหรับปี กําไรทางภาษีแตกต่างจาก
กําไรที*แสดงในงบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื*น เนื* องจากกําไรทางภาษีไม่ได้รวม
รายการที* ส ามารถถื อเป็ นรายได้ห รื อค่า ใช้จ่ายทางภาษี ในปี อื* น ๆ และไม่ไ ด้รวมรายการที* ไม่
สามารถถือเป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายทางภาษี หนี สิ นภาษีเงินได้ในปี ปั จจุบนั คํานวณโดยใช้อตั ราภาษีที*
บังคับใช้อยูห่ รื อที*คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที*ในงบแสดงฐานะการเงิน

- 14 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็ นการรับรู ้ผลแตกต่างชัว* คราวระหว่างมูลค่าทางบัญชี ของสิ นทรัพย์
และหนี สิ นในงบการเงินกับมูลค่าของสิ นทรัพ ย์และหนี สิ นที*ใ ช้ใ นการคํา นวณกําไรทางภาษี
(ฐานภาษี) บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้หนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว* คราว
ทุ ก รายการ และรั บ รู ้ สิ น ทรั พ ย์ภ าษี เ งิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี สาํ หรั บ ผลแตกต่ า งชั*ว คราวเท่ า ที*
มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากําไรทางภาษีจะมีจาํ นวนเพียงพอที*จะนําผลแตกต่างชัว* คราวนัน
มาใช้ป ระโยชน์ไ ด้ โดยมีก ารทบทวนมูล ค่า ตามบัญ ชี ณ วัน ที *ใ นงบแสดงฐานะการเงิ น
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จะถูกปรับลดลง เมื*อกําไรทางภาษีที*จะนํามาใช้ประโยชน์ลดลง
การกลับรายการจะทําเมื*อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่าบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษี
เพียงพอที*จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบางส่วนหรื อทังหมดมาใช้ประโยชน์ได้
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคํานวณมูลค่าสิ นทรัพย์และหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีดว้ ยอัตราภาษีที*
คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี หรื อในปี ที*คาดว่าจะจ่ายชําระ
หนีสิ นภาษี โดยใช้อตั ราภาษีที*มีผลบังคับใช้อยูห่ รื อที*คาดได้ค่อนข้างแน่วา่ จะมีผลบังคับใช้ภายใน
สิ นรอบระยะเวลาที*รายงาน
ในงบการเงิ นรวม สิ นทรั พ ย์ภาษีเ งิ นได้รอการตัด บัญชี แ ละหนี สิ น ภาษีเ งิ นได้รอการตัดบัญชี
จะแยกพิจารณาของแต่ละบริ ษทั ในกลุ่มบริ ษทั และบริ ษทั จะนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด
บัญชีของบริ ษทั หนึ*งในกลุ่มบริ ษทั มาหักกลบกับหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของอีกบริ ษทั
หนึ* งในกลุ่มบริ ษทั ได้ก็ต่อเมื*อบริ ษทั ทังสองมีสิ ทธิ ตามกฏหมายที*จะจ่ายชําระหรื อรับคืนภาษี
ด้วยจํานวนสุ ทธิ จาํ นวนเดีย วได้ และบริ ษ ทั ทังสองตังใจที*จะจ่ายชํา ระหรื อรับคืนภาษีเงิน ได้
ด้วยจํานวนสุ ทธิจาํ นวนเดียว และบริ ษทั ทังสองตังใจจะรับชําระสิ นทรัพย์หรื อชําระหนีสิ นในเวลาเดียวกัน
3.20 กําไรต่อหุน้
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี ที*เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญด้วยจํานวนหุน้ สามัญ
ถัว เฉลี* ย ถ่ว งนําหนัก ที* ถื อ โดยบุค คลภายนอกในระหว่า งปี สุ ท ธิ จ ากหุ ้น ทุน ซื อคืน และกํา ไร
ต่อหุ ้นปรับลด (ถ้ามี) คํานวณจากจํานวนหุ ้นสามัญถัวเฉลี*ยถ่วงนําหนักที*รวมสมมติฐานว่าหุ ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลดได้ถูกแปลงเป็ นหุน้ สามัญทังหมด
3.21 เครื* องมือทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ นทางการเงินรับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเมื*อ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเป็ นคู่สัญญาตามข้อกําหนดของสัญญาของเครื* องมือทางการเงิน

- 15 สิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี สิ นทางการเงินรับรู ้รายการเมื*อเริ* มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ต้นทุน
การทํารายการที*เกี*ยวข้องโดยตรงกับการซือ การออกตราสารสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ นทางการเงิน
(นอกจากสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนี สิ นทางการเงินที*วดั มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน)
เพิ*มหรื อหักจากมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนีสิ นทางการเงินตามความเหมาะสม เมื*อรับรู ้
รายการเมื*อเริ* มแรก ต้นทุนการทํารายการที*เกี*ยวข้องโดยตรงกับการซื อสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนีสิ น
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน รับรู ้ทนั ทีในกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที*รับรู ้ทงหมดวั
ั
ดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ ายหรื อมูลค่ายุติธรรม
ขึนอยูก่ บั การจัดประเภทรายการของสิ นทรัพย์ทางการเงิน
การจัดประเภทรายการของสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
ตราสารหนีที*เข้าเงื*อนไขการวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย
สิ น ทรั พ ย์ท างการเงิ นที* ถื อครองตามโมเดลธุ รกิ จที* มี ว ตั ถุ ประสงค์การถื อครองสิ น ทรั พ ย์
ทางกาารเงินเพื*อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ

ข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ซึ* งทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ* งเป็ นการจ่ายเพียง
เงินต้นและดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที*กาํ หนดไว้
ตราสารหนีที*เข้าเงื*อนไขการวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื*น

สิ นทรัพย์ทางการเงินถูกถือตามโมเดลธุ รกิจที*มีวตั ถุประสงค์เพื*อทําให้สาํ เร็ จทังรับกระแสเงินสด
ตามสัญญาและเพื*อขายสิ นทรัพย์ทางการเงิน

ข้อกําหนดตามสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงิน ซึ* งทําให้เกิดกระแสเงินสดซึ* งเป็ นการจ่ายเพียง
เงินต้นและดอกเบียจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที*กาํ หนดไว้


โดยปกติ สิ นทรัพย์ทางการเงินอื*นทังหมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
เว้นแต่ที*กล่าวไว้ก่อนหน้า บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอาจปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี กับสิ นทรัพย์ทางเงินที* เมื*อ
เลือกรับรู ้รายการเมื*อเริ* มแรกแล้วไม่สามารถยกเลิกได้

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อาจเลือกให้แสดงการเปลี*ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที*เกิดขึนภายหลัง
กับตราสารทุนในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื*น หากเข้าเงื*อนไข (2) ด้านล่าง และ


บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย อาจเลือกกําหนดให้ตราสารหนี ที*เข้าเงื*อนไขราคาทุนตัดจําหน่ ายหรื อ
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื*น วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
หากการปฏิบตั ิดงั กล่าวช่วยขจัดหรื อลดการจับคู่ไม่เหมาะสมทางการบัญชีอย่างมีนัยสําคัญ
ดู (3) ด้านล่าง

- 16 (1) ราคาทุนตัดจําหน่ายและวิธีดอกเบียที*แท้จริ ง
วิธีดอกเบียที*แท้จริ งเป็ นวิธีการคํานวณราคาทุนตัดจําหน่ายของตราสารหนี และปั นส่ วนดอกเบียรับ
ตลอดช่วงระยะเวลาที*เกี*ยวข้อง
ดอกเบียรับ รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนและรวมแสดงเป็ นรายการ “รายได้ทางการเงิน”
(2) ตราสารทุนที*เลือกกําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น
ณ วันที*รับรู ้รายการเมื*อเริ* มแรก บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยอาจเลือกให้เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จ อื* น (เป็ นรายตราสาร) ทังนี เมื*อเลื อกแล้วไม่ส ามารถ
ยกเลิกได้ การเลือกกําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื*นไม่สามารถ
ปฏิบตั ิได้ หากตราสารทุนเป็ นการถือไว้เพื*อค้าหรื อหากเป็ นสิ* งตอบแทนที*คาดว่าจะต้องจ่ายที*รับรู ้
โดยผูซ้ ือในการรวมธุรกิจ
เงิน ลงทุน ในตราสารทุน ที* แ สดงด้ว ยมูล ค่า ยุติ ธ รรมผ่า นกํา ไรขาดทุ น เบ็ด เสร็ จ อื* น วัด มู ล ค่ า
เมื* อเริ* มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมรวมต้นทุนการทํารายการ
รายการดังกล่าววัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมกับกําไรและขาดทุนที*เกิดจากการเปลี*ยนแปลง
ในมูล ค่า ยุติธรรมที*รับรู ้ในกําไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จอื*นและสํารองการวัด มูลค่าเงินลงทุนสะสม
ผลสะสมกําไรหรื อขาดทุนจะไม่ถูกจัดประเภทรายการใหม่เป็ นกําไรหรื อขาดทุนเมื*อตัดจําหน่าย
เงินลงทุนในตราสารทุน รายการดังกล่าวจะโอนไปกําไรสะสมแทน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเลือกกําหนดให้เงินลงทุนในตราสารทุนทังหมดที*ไม่ใช่ถือไว้เพื*อการค้าแสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น ณ วันที*นาํ TFRS 9 มาปฏิบตั ิใช้ครังแรก
(3) สิ นทรัพย์ทางการเงินที*แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที*ไม่เข้าเงื*อนไขสําหรับการวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรื อด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื* น (ดู (1) ถึ ง (2) ด้านบน) วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรื อขาดทุน
สิ นทรัพย์ทางการเงินที*แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุนวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันสิ นรอบของแต่ละรอบระยะเวลารายงาน กําไรหรื อขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมใด ๆ รับรู ้ใน
กําไรหรื อขาดทุน ตราบเท่าที*สินทรัพย์ทางการเงินนันไม่เป็ นส่ วนหนึ* งของความสัมพันธ์ของ
การป้ องกันความเสี* ยงที*เลือกกําหนดไว้ กําไรหรื อขาดทุนสุ ทธิ รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุนรวมถึง
เงิ นปั นผลใด ๆ หรื อดอกเบี ยรั บจากสิ นทรัพย์ทางการเงินและแสดงรวมอยู่ในรายการ “กําไรและ
ขาดทุนอื*น”

- 17 การด้ อยค่ าของสิ นทรั พย์ ทางการเงิน
บริ ษ ทั และบริ ษทั ย่อย รับรู ้ค่าเผื*อผลขาดทุนสําหรับผลขาดทุนด้านเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึนกับ
เงินลงทุนในตราสารหนี ที*วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายหรื อด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื*น ลูกหนี การค้าและสิ นทรัพย์ที*เกิดจากสัญญา จํานวนเงินของผลขาดทุนด้านเครดิต
ที*คาดว่าจะเกิดขึนจะถูกวัดมูลค่าใหม่ทุกวันที*รายงานเพื*อให้สะท้อนการเปลี*ยนแปลงของความเสี* ยง
ด้านเครดิตจากที*เคยรับรู ้รายการเมื*อเริ* มแรกของเครื* องมือทางการเงินที*เกี*ยวข้อง
บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อย ต้องรับรู ้ ค่าเผื*อผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที* คาดว่า จะเกิ ดขึ นตลอดอายุ เ สมอ
สําหรับลูกหนี การค้าและสิ นทรัพย์ที*เกิดจากสัญญา ผลขาดทุนด้านเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึนกับ
สิ นทรัพย์ทางการเงินเหล่านี ประมาณการโดยใช้ตารางการตังสํารองซึ*งขึนอยูก่ บั ข้อมูลผลขาดทุน
ด้า นเครดิต จากประสบการณ์ในอดีต ของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ปรั บปรุ งด้วยปั จจัยเฉพาะของ
ผูก้ ู้ยืม สภาวการณ์ ทางเศรษฐกิจทัว* ไปและการประเมิ นทิศทางทังในปั จจุ บนั และในอนาคต ณ
วันที*รายงาน รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสม
ผลขาดทุน ด้า นเครดิ ต ที* ค าดว่าจะเกิ ดขึ นตลอดอายุแ สดงถึ งผลขาดทุ นด้านเครดิ ตที* คาดว่า จะ
เกิด ขึนจากเหตุการณ์ป ฏิบ ตั ิผิดสัญญาที*มีความเป็ นไปได้ว่าจะเกิด ขึนตลอดอายุของเครื* องมือ
ทางการเงินที*คาดไว้ ในทางกลับกันผลขาดทุนด้านเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึนใน 12 เดือนข้างหน้า
แสดงถึงสัดส่ วนของผลขาดทุนด้านเครดิตที*คาดว่าจะเกิดตลอดอายุที*คาดว่าจะเกิดจากเหตุการณ์
ปฏิบตั ิผิดสัญญาของเครื* องมือทางการเงินที*มีความเป็ นไปได้ว่าจะเกิดขึนภายใน 12 เดือนหลังจาก
วันที*รายงาน
(1) นโยบายการตัดรายการ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ตัดรายการสิ นทรัพย์ทางการเงินเมื*อมีขอ้ มูลที*บ่งชีว่าลูกหนีมีปัญหาด้านการเงิน
อย่างร้ ายแรงและไม่มีความเป็ นไปได้ที*จะได้รับคืน สิ นทรั พย์ทางการเงิ นที*ถูกตัดรายการอาจ
ขึนอยูก่ บั วิธีการบังคับภายใต้กระบวนการทวงถามของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย โดยใช้คาํ ปรึ กษาทาง
กฎหมายตามความเหมาะสม เงินที*ได้รับคืนรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
(2) การวัดมูลค่าและการรับรู ้รายการผลขาดทุนด้านเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึน
การวัด มูลค่าของผลขาดทุนด้านเครดิต ที*ค าดว่าจะเกิดขึนเป็ นการคํานวณความน่ าจะเป็ นของ
การปฏิบตั ิผิดสัญญา และความเสี ยหายที*อาจจะเกิดขึนเมื*อลูกหนี ปฏิบตั ิผิดสัญญา การประเมินคํานวณ
ความน่าจะเป็ นของการปฏิบตั ิผิดสัญญาและความเสี ยหายที*อาจจะเกิดขึนเมื*อลูกหนี ปฏิบตั ิผิดสัญญา
ขึ นอยู่ก ับ ข้อ มูล ในอดี ต ปรั บ ปรุ ง ด้ว ยการคาดการณ์ เ หตุ ก ารณ์ ใ นอนาคต สํา หรั บ ยอดหนี
เมื* อลู ก หนี ปฏิบตั ิผิดสัญญาของสิ นทรัพย์ทางการเงินแสดงโดยมูลค่าตามบัญชีขนต้
ั นของสิ นทรัพย์
ณ วันที*รายงาน

- 18 หากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยวัดมูลค่าของค่าเผื*อผลขาดทุนของเครื* องมือทางการเงินด้วยจํานวนเงินที*เท่ากับ
ค่ า เผื* อ ผลขาดทุ น ด้า นเครดิ ต ที* ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ นตลอดอายุ ใ นรอบระยะเวลารายงานก่ อ น
แต่ ณ วันที*รายงานปั จจุบนั พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ตอ้ งถือปฏิบตั ิ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยต้องวัดมูลค่า
ของค่าเผื*อผลขาดทุนด้วยจํานวนเงินที*เท่ากับผลขาดทุนด้านเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึนใน 12 เดือนข้างหน้า
ณ วันที*รายงานปั จจุบนั เว้นแต่สินทรัพย์เหล่านันใช้วิธีการอย่างง่าย
หนีส% ินทางการเงิน
หนี สิ นทางการเงินทังหมดวัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบียที*แท้จริ ง
หรื อด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
หนีสิ นทางการเงินแสดงด้ วยมูลค่ ายุติธรรมผ่ านกําไรหรื อขาดทุน
หนีสิ นทางการเงินจัดประเภทด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน เมื*อหนีสิ นทางการเงินเป็ น
(1) สิ* งตอบแทนที*คาดว่าจะต้องจ่ายที*รับรู ้โดยผูซ้ ือในการรวมธุ รกิจ (2) ถือไว้เพื*อค้า หรื อ (3) เลือก
กําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
หนีสิ นทางการเงินจัดประเภทเป็ นที*ถือไว้เพื*อค้า หากเข้าเงื*อนไขดังนี

ได้มาโดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื*อซือกลับคืนในอนาคตอันใกล้




ถูกกําหนดให้เป็ นส่ วนหนึ*งของกลุ่มเครื* องมือทางการเงินซึ*งบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย บริ หารเป็ นกลุ่ม
ณ วันที*รับรู ้รายการเมื*อเริ* มแรก และมีหลักฐานที*แสดงถึงรู ปแบบของการทํากําไรระยะสัน
ที*เกิดขึนจริ งในปัจจุบนั หรื อ
เป็ นอนุ พ นั ธ์ ยกเว้นอนุ พ นั ธ์ ที*เ ป็ นสั ญญาคําประกันทางการเงิ น หรื อเลื อกกํา หนดให้เ ป็ น
เครื* องมือที*ใช้ป้องกันความเสี* ยงในส่ วนที*มีประสิ ทธิผล

หนีสิ นทางการเงินนอกเหนื อจากหนี สิ นทางการเงินที*ถือไว้เพื*อค้าหรื อเป็ นสิ* งตอบแทนที*คาดว่า
จะต้องจ่ายที*รับรู ้โดยผูซ้ ื อในการรวมธุ รกิจ อาจเลือกกําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ณ วันที*รับรู ้รายการเมื*อเริ* มแรก หากเข้าเงื*อนไขดังนี

การกําหนดดังกล่าวช่วยขจัดหรื อลดความไม่สอดคล้องในการวัดมูลค่าหรื อการรับรู ้รายการ
อย่างมีนยั สําคัญที*จะเกิดขึน


หนี สิ นทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ* งของกลุ่มสิ นทรัพย์ทางการเงินหรื อหนี สิ นทางการเงินหรื อ
ทังสองแบบ ที* มี ก ารบริ ห ารและประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานด้ว ยเกณฑ์มูล ค่ า ยุติ ธ รรมซึ* ง
สอดคล้องกับกลยุทธ์การบริ หารความเสี* ยง หรื อกลยุทธ์การลงทุนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที*เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร และข้อมูลเกี*ยวกับกลุ่มดังกล่าวมีการนําเสนอเป็ นการภายใน หรื อ
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หนี สิ นทางการเงินเป็ นส่ วนหนึ* งของสัญญาที* มีอนุพนั ธ์แฝงหนึ* งรายการหรื อมากกว่า และ
TFRS 9 อนุ ญาตให้สัญญาแบบผสมทังสัญญาเลือกกําหนดให้แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กําไรหรื อขาดทุน

หนีสิ นทางการเงินที(วัดมูลค่ าภายหลังด้ วยราคาทุนตัดจําหน่ าย
วิธีดอกเบียที*แท้จริ งเป็ นวิธีการคํานวณราคาทุนตัดจําหน่ายของหนี สิ นทางการเงินและปั นส่ วน
ดอกเบี ยจ่ ายตลอดช่ วงระยะเวลาที* เกี* ยวข้อง อัตราดอกเบี ยที* แท้จริ งคืออัต ราที* ใช้ในการคิ ด ลด
ประมาณการเงินสดจ่ายในอนาคต (รวมถึงค่าธรรมเนี ยมและต้นทุนในการรับและจ่ายทังหมด
ซึ*งเป็ นส่ วนหนึ*งของอัตราดอกเบียที*แท้จริ ง ต้นทุนการทํารายการ และส่ วนเกินหรื อส่วนลดมูลค่าอื*น ๆ )
ตลอดอายุที*คาดไว้ของหนี สิ นทางการเงินหรื อ (ตามความเหมาะสม) ระยะเวลาที*สันกว่า เพื*อให้ได้
ราคาทุนตัดจําหน่ายของหนีสิ นทางการเงิน
การตัดรายการของหนีสิ นทางการเงิน
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยตัดรายการหนีสิ นทางการเงิน เฉพาะเมื*อภาระผูกพันของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
ได้มีการปฏิบตั ิตามแล้ว ได้มีการยกเลิก หรื อสิ นสุด ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของหนีสิ น
ทางการเงินที*ตดั รายการและสิ* งตอบแทนที*จ่ายและค้างจ่ายรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
เมื*อบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแลกเปลี*ยนตราสารหนีที*มีความแตกต่างอย่างมากในข้อกําหนดกับผูใ้ ห้กู้
ต้องถือเป็ นการสิ นสุดของหนีสิ นทางการเงินเดิม และถือเป็ นการรับรู ้รายการของหนีสิ นทางการเงินใหม่
ในทํานองเดียวกันบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยบันทึกการเปลี*ยนแปลงอย่างมากในข้อกําหนดของหนีสิ น
ทางการเงิ นที* มีอยู่หรื อบางส่ วนของการสิ นสุ ดของหนี สิ นทางการเงินเดิ ม และถื อเป็ นการรับรู ้
รายการของหนี สิ น ทางการเงิ น ใหม่ โดยสมมติ ว่า ข้อ กํา หนดจะมี ค วามแตกต่า งอย่า งมาก
หากการคิดลดมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดภายใต้เงื*อนไขใหม่รวมถึงค่าธรรมเนี ยมจ่ายใด ๆ
สุ ทธิ ดว้ ยค่าธรรมเนี ยมรับใด ๆ และคิดลดโดยใช้อตั ราดอกเบียที*แท้จริ งเดิม ซึ* งมีความแตกต่าง
อย่างน้อยร้อยละ 10 จากการคิดลดมูลค่าปั จจุบนั ของกระแสเงินสดคงเหลือของหนีสิ นทางการเงินเดิม
หากการเปลี*ยนแปลงไม่เป็ นนัยสําคัญ ผลแตกต่างระหว่าง (1) มูลค่าตามบัญชี ของหนี สิ นก่อนมี
การเปลี*ยนแปลงและ (2) มูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดหลังจากเปลี*ยนแปลง ควรรับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน
เป็ นกําไรหรื อขาดทุนจากการเปลี*ยนแปลงในกําไรและขาดทุนอื*น

- 20 3.22 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นราคาที*จะได้รับจากการขายสิ นทรัพย์ หรื อจะจ่ายเพื*อโอนหนี สิ นในรายการที*เกิ ดขึน
ในสภาพปกติระหว่างผูร้ ่ วมตลาด ณ วันที*วดั มูลค่า ไม่ว่าราคานันจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรื อ
ประมาณมาจากเทคนิ คการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสิ นทรัพย์หรื อ
หนี สิ นรายการใดรายการหนึ* ง บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยพิจารณาถึงลักษณะของสิ นทรัพย์หรื อหนี สิ นนัน
ซึ*งผูร้ ่ วมตลาดจะนํามาพิจารณาในการกําหนดราคาของสิ นทรัพย์หรื อหนีสิ น ณ วันที*วดั มูลค่า โดย
การวัดมูลค่ายุติธรรมและ/หรื อการเปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมนีใช้ตามเกณฑ์ตามที*กล่าว
นอกจากนี การวัดมูลค่ายุติธรรมได้จดั ลําดับชันเป็ นระดับที* 1 ระดับที* 2 และระดับที* 3 โดยแบ่ง
ตามลําดับขันของข้อมูลที*สามารถสังเกตได้ และตามลําดับความสําคัญของข้อมูลที*ใช้วดั มูลค่ายุติธรรม
ซึ*งมีดงั ต่อไปนี
- ระดับที* 1 เป็ นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที*มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์
หรื อหนีสิ นอย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนัน ณ วันที*วดั มูลค่า
-

ระดับที* 2 เป็ นข้อมูลอื*นที*สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์นัน
หรื อหนีสิ นนันนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึ*งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1

-

ระดับที* 3 เป็ นข้อมูลที*ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์นนหรื
ั อหนีสิ นนัน

3.23 การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที*สาํ คัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการในเรื* องที*มีความไม่แน่ นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี
ส่ งผลกระทบต่ อจํานวนเงิ นที* แสดงในงบการเงิ นและต่อข้อ มูลที* แ สดงในหมายเหตุ ประกอบ
งบการเงิน ผลที*เกิดขึนจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที*ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการทางบัญชีที*สําคัญมีดงั นี
การประมาณการรายได้ ค่ าบริ การติด ตั% งซอฟต์ แวร์ คอมพิวเตอร์ และรายได้ ต ามสั ญ ญาพั ฒ นา
ระบบพร้ อมติดตั%ง
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้รายได้จากค่าบริ การติดตังซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และรายได้ตามสัญญา
พัฒนาระบบพร้อมติดตังโดยอ้างอิงกับขันความสําเร็ จของงาน เมื*อกิจการสามารถประมาณผล
ของงานได้อย่างน่าเชื*อถือ ในการประเมินขันความสําเร็ จของงาน ฝ่ ายบริ หารใช้ดุลยพินิจบนพืนฐาน
ของข้อมูลที*ดีที*สุดที*มีในสภาวะปัจจุบนั และประสบการณ์จากการประกอบธุ รกิจโดยอิงข้อมูลจาก
ผูค้ วบคุมโครงการในการประมาณการส่ วนของงานที*แล้วเสร็ จ

- 21 อายุการให้ ประโยชน์ เชิงเศรษฐกิจสํ าหรับส่ วนปรับปรุงสํ านักงานและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่ มีตัวตน
ในการคํานวณค่าเสื* อมราคาของส่ วนปรับปรุ งสํานักงานและอุปกรณ์และค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์
ไม่มีตวั ตน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์เชิ งเศรษฐกิ จและมูลค่า
คงเหลือเมื* อเลิกใช้งานของส่ วนปรั บปรุ งสํานักงานและอุปกรณ์และสิ นทรัพ ย์ไม่มีตวั ตน และ
ต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี*ยนแปลงเกิดขึน
นอกจากนี ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องสอบทานการด้อยค่าของส่ วนปรับปรุ งสํานักงานและอุปกรณ์
และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนหากมีขอ้ บ่งชีและบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที*คาดว่า
จะได้รับคืนตํ*ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์นนั
ค่ าความนิยม และสิ นทรัพ ย์ ไม่ มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของค่าความนิ ยมและสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที*ได้มา ตลอดจนการ
ทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องประมาณการกระแสเงินสดที*คาดว่าจะได้รับ
ในอนาคตจากสิ นทรัพย์ หรื อหน่วยของสิ นทรัพย์ที*ก่อให้เกิดเงินสด รวมทังการเลือกอัตราคิดลดที*
เหมาะสมในการคํานวณหามูลค่าปัจจุบนั ของกระแสเงินสดนันๆ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ ที&กาํ หนดไว้
หนี สิ นตามโครงการผลประโยชน์ ที* ก ําหนดไว้ของพนักงานประมาณขึ นตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ*งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนัน เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึน
เงินเดือนในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการหมุนเวียนพนักงาน เป็ นต้น
4.

รายการธุรกิจกับกิจการที&เกีย& วข้ องกัน
สําหรับปี สิ นสุ ดวันที* 31 ธันวาคม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิจที*สําคัญกับบุคคลหรื อกิจการที*
เกี*ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื*อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที*ตกลงกันระหว่างบริ ษทั
และบุคคลหรื อกิจการที*เกี*ยวข้องกันเหล่านัน ซึ*งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี
งบการเงินรวม
2564
2563
รายการธุรกิจ กับบริษัทย่ อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้ค่าบริ การ
รายได้ค่าบริ หารจัดการ
รายได้ทางการเงิน - เงินปั นผลรับ
รายได้ทางการเงิน - ดอกเบียรับ
ค่าเช่ารับ
รายได้อื*น
ค่าบริ การจ่าย
ค่าใช้จ่ายอื*น

-

-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
7,578
21,485
64,998
23
4,312
2,227
2,891
17

5,994
16,741
17,000
216
3,516
4,321
2,341
500

หน่ วย: พันบาท
นโยบายการกําหนดราคา

ราคาที*ตกลงร่ วมกัน
ราคาตามสัญญา/ราคาที*ตกลงร่ วมกัน
อัตราที*ประกาศจ่าย
อัตราดอกเบียร้อยละ 0.9 - 1.8 ต่อปี
ราคาที*ตกลงร่ วมกัน
ราคาที*ตกลงร่ วมกัน
ราคาที*ตกลงร่ วมกัน
ราคาที*ตกลงร่ วมกัน
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งบการเงินรวม
2564
2563
รายการธุรกิจ กับกิจการที&เกี&ยวข้ องกัน
รายได้ค่าบริ การ
ค่าเช่ารับ
รายได้อื*น
ค่าเช่าจ่ายใช้ลิขสิ ทธิpซอฟต์แวร์
ค่าใช้จ่ายอื*น

6,691
897
314
8,457
2,452

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

847
561
379
8,262
1,812

5,957
897
314
8,457
2,121

292
561
379
8,262
1,812

นโยบายการกําหนดราคา

ราคาตลาด
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
ราคาตลาด

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั และกิจการที*เกี*ยวข้องกัน ณ วันที* 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
ลูกหนีก% ารค้า - กิจการที&เกี&ย วข้ องกัน (หมายเหตุขอ้ 6)
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที*เกี*ยวข้องกัน
ลูกหนีอ% ื&น - กิจการที&เกี&ย วข้องกัน (หมายเหตุขอ้ 6)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที*เกี*ยวข้องกัน
สินทรัพย์ที&เกิดจากสัญ ญา - กิจการที&เกี&ย วข้องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที*เกี*ยวข้องกัน
ดอกเบีย% ค้างรับ - กิจการที&เกี&ยวข้องกัน (หมายเหตุขอ้ 6)
บริ ษทั ย่อย
เงินให้ กู้ยืมแก่กิจการที&เกี&ยวข้ องกัน (หมายเหตุขอ้ 4.1)
บริ ษทั ย่อย

84
276
360
50
47
97
20
484
504

26
161
187
-

52
262
314

106
106

50
50

4,359
50
47
4,456

5,825
50
5,875

6
6

8,976
484
9,460

2,101
6
2,107

-

-

-

-

86
86

-

-

-

14,500
14,500
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งบการเงินรวม
2564
2563
เจ้ าหนีก% ารค้า - กิจการที&เกี&ย วข้ องกัน (หมายเหตุขอ้ 18)
กิจการที*เกี*ยวข้องกัน
เจ้ าหนีอ% ื&น - กิจการที&เกี&ยวข้ องกัน (หมายเหตุขอ้ 18)
บริ ษทั ย่อย
หนีส% ินที&เกิดจากสัญ ญา – กิจการที&เกี&ยวข้ องกัน
กิจการที*เกี*ยวข้องกัน
ค่าใช้ จ่ายค้างจ่ าย - กิจการที&เกี&ยวข้ องกัน (หมายเหตุขอ้ 18)
กิจการที*เกี*ยวข้องกัน
หนีส% ินไม่ หมุนเวีย นอื&น - กิจการที&เกี&ย วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
กิจการที*เกี*ยวข้องกัน

788
788
-

หน่ วย: พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

1,462
1,462

787
787

1,462
1,462

-

932
932

899
899

1,396
1,396

1,914
1,914

1,396
1,396

1,914
1,914

736
736

662
662

736
736

662
662

-

-

144
237
116
497

-

237
116
353

4.1 เมื*อวันที* 15 มิถุนายน 2561 บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาให้กูย้ ืมเงินแก่บริ ษทั ฮิวแมนิ กา้ เอฟเอเอส
จํากัด (บริ ษ ทั ย่อย) เป็ นจํานวนทังสิ น 32.00 ล้านบาท เงินให้กูย้ ืมนี มีอตั ราดอกเบียร้อยละ 1.8
ต่อปี ไม่มีหลักทรัพย์คาประกั
ํ
น และมีเงื*อนไขการชําระคืนเมื*อทวงถาม ณ วันที* 31 ธันวาคม 2563
เงินให้กูย้ มื นีมียอดคงเหลือจํานวน 11.00 ล้านบาท
เมื*อวันที* 25 พฤศจิกายน 2563 บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาให้กูย้ มื เงินแก่ บริ ษทั ฮิวแมนิกา้ เอฟเอเอส
จํากัด (บริ ษ ทั ย่อย) เป็ นจํานวนทังสิ น 3.50 ล้านบาท เงินให้กูย้ ืมนีมีอตั ราดอกเบียร้อยละ 0.90
ต่อปี ไม่มีหลักทรัพย์คาประกั
ํ
น และมีเงื*อนไขการชําระคืนเมื*อทวงถาม ณ วันที* 31 ธันวาคม 2563 เงินให้
กูย้ มื นีมียอดคงเหลือ จํานวน 3.50 ล้านบาท
บริ ษทั ได้รับชําระเงินให้กูย้ มื ดังกล่าวคืนทังจํานวนเท่ากับ 14.50 ล้านบาท เมื*อวันที* 5 กุมภาพันธ์ 2564

- 24 เมื*อวันที* 1 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาให้กูย้ ืมเงินแก่ บริ ษทั ฮิวแมนเชส แคปปิ ตอล
จํากัด (บริ ษ ทั ร่ ว ม) เป็ นจํา นวนทังสิ น 0.50 ล้า นบาท เงินให้กูย้ ืมนี มีอตั ราดอกเบียร้อยละ 0.95
ต่อปี ไม่มีหลักทรัพย์คาประกั
ํ
น และมีเงื*อนไขการชําระคืนภายในวันที* 31 พฤษภาคม 2565
เมื*อวันที* 10 สิ งหาคม 2564 บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาให้กูย้ ืมเงินแก่ บริ ษทั ฮิวแมนเชส แคปปิ ตอล
จํากัด (บริ ษ ทั ร่ ว ม) เป็ นจํา นวนทังสิ น 0.50 ล้า นบาท เงินให้กูย้ ืมนี มีอตั ราดอกเบียร้อยละ 0.95
ต่อปี ไม่มีหลักทรัพย์คาประกั
ํ
น และมีเงื*อนไขการชําระคืนภายในวันที* 9 สิ งหาคม 2565
บริ ษทั ได้รับชําระเงินให้กูย้ มื ดังกล่าวคืนทังจํานวนเท่ากับ 1.00 ล้านบาท เมื*อวันที* 25 ตุลาคม 2564
ในระหว่างปี 2564 และ 2563 เงินให้กูย้ มื แก่กิจการที*เกี*ยวข้องกันมีการเคลื*อนไหว ดังต่อไปนี
หน่ วย: พันบาท
เงินให้ ก้ ูยืม
บริ ษทั ฮิวแมนิกา้ เอฟเอเอส จํากัด
บริ ษทั ฮิวแมนเชส แคปปิ ตอล จํากัด
รวม

ลักษณะ
ความสั มพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม

ยอด
ณ วันที&
1 มกราคม 2564
14,500
14,500

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ&มขึน%
ลดลง
ระหว่ างปี
ระหว่ างปี
1,000
1,000

ยอด
ณ วันที&
31 ธันวาคม 2564
(14,500)
(1,000)
(15,500)
หน่ วย: พันบาท

เงินให้ กู้ยืม

ลักษณะ
ความสั มพันธ์

บริ ษทั ฮิวแมนิกา้ เอฟเอเอส จํากัด
รวม

บริ ษทั ย่อย

ยอด
ณ วันที&
1 มกราคม 2563
13,000
13,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ&มขึน%
ลดลง
ระหว่ างปี
ระหว่ างปี
3,500
3,500

ยอด
ณ วันที&
31 ธันวาคม 2563
(2,000)
14,500
(2,000)
14,500

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ นสุ ดวันที* 31 ธันวาคม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที*ให้แก่
กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี

ผลประโยชน์ระยะสัน
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
32.9
32.8
4.8
3.6
37.7
36.4

หน่ วย: พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
27.3
21.8
4.4
3.4
31.7
25.2
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เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที* 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

เงินสดในมือ
เงินฝากสถาบันการเงิน
เช็คที*ถึงกําหนดชําระแต่ยงั มิได้นาํ ฝาก
หัก เงินฝากในนามบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยเพื*อลูกค้า
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
595
695
434,426
279,717
462
(100,434)
(34,076)
334,587
246,798

หน่ วย: พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
465
450
218,552
120,760
(71,688)
(15,474)
147,329
105,736

ณ วันที* 31 ธันวาคม 2564 เงินฝากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ มีอตั ราดอกเบียระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง
0.40 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.45 ต่อปี )
5.2 รายการที*ไม่เกี*ยวข้องกับเงินสดประกอบด้วย
เงินสดจ่ายเพื*อซื อส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์สาํ หรับปี สิ นสุ ดวันที* 31 ธันวาคม มีดงั นี
หน่ วย: พันบาท

งบการเงินรวม
2564
ส่ วนที*บนั ทึกเป็ นหนีสิ นจากการซือ
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
ณ วันที* 1 มกราคม
บวก ค่าซือส่วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
ในระหว่างปี
หัก ส่ วนที*จ่ายเป็ นเงินสด
ส่ วนที*บนั ทึกเป็ นหนีสิ นจากการซือ
ส่ วนปรับปรุ งอาคารและอุปกรณ์
ณ วันที* 31 ธันวาคม

งบเฉพาะกิจการ

2563

2564

2563

685

394

685

-

20,580
(21,198)

26,600
(26,309)

16,427
(17,045)

24,839
(24,154)

67

685

67

685

- 26 5.3 การเปลี*ยนแปลงในหนีสิ นที*เกิดขึนจากกิจกรรมจัดหาเงิน
หน่ วย: พันบาท

หนีสิ นตามสัญญาเช่า
รวม

ยอด ณ วันที&
1 มกราคม
2564
137,625
137,625

งบการเงินรวม
กระแสเงินสด การเปลี&ย นแปลง
จากกิจกรรม ที&ไม่ ใช่ เงินสด
จัดหาเงิน
(21,877)
33,914
(21,877)
33,914

ยอด ณ วันที&
31 ธันวาคม
2564
149,662
149,662
หน่ วย: พันบาท

หนีสิ นตามสัญญาเช่า
รวม

ยอด ณ วันที&
1 มกราคม
2563
3,877
3,877

งบการเงินรวม
กระแสเงินสด การเปลี&ย นแปลง
จากกิจกรรม ที&ไม่ ใช่ เงินสด
จัดหาเงิน
(18,216)
151,964
(18,216)
151,964

ยอด ณ วันที&
31 ธันวาคม
2563
137,625
137,625
หน่ วย: พันบาท

หนีสิ นตามสัญญาเช่า
รวม

ยอด ณ วันที&
1 มกราคม
2564
128,209
128,209

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กระแสเงินสด การเปลี&ย นแปลง
จากกิจกรรม ที&ไม่ ใช่ เงินสด
จัดหาเงิน
(14,812)
30,833
(14,812)
30,833

ยอด ณ วันที&
31 ธันวาคม
2564
144,230
144,230
หน่ วย: พันบาท

หนีสิ นตามสัญญาเช่า
รวม

ยอด ณ วันที&
1 มกราคม
2563
3,853
3,853

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กระแสเงินสด การเปลี&ย นแปลง
จากกิจกรรม ที&ไม่ ใช่ เงินสด
จัดหาเงิน
(11,524)
135,880
(11,524)
135,880

ยอด ณ วันที&
31 ธันวาคม
2563
128,209
128,209

- 27 6.

ลูกหนีก% ารค้ าและลูกหนีห% มุนเวียนอื&น
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอื*น ณ วันที* 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

งบการเงินรวม
2564
2563
ลูกหนีการค้า - กิจการที*เกี*ยวข้องกัน
อายุหนีคงค้างนับจากวันที*ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
6 - 12 เดือน
รวมลูกหนีการค้า - กิจการที*เกี*ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 4)
ลูกหนีการค้า - อื*น ๆ
อายุหนีคงค้างนับจากวันที*ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผื*อผลขาดทุนด้านเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึน
รวมลูกหนีการค้า - อื*น ๆ
รวมลูกหนีการค้า
ลูกหนีอื*น
ลูกหนีอื*น - กิจการที*เกี*ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 4)
ลูกหนีอื*น - อื*น ๆ
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าบริ การ
เงินจ่ายล่วงหน้าให้ลูกค้า
เงินจ่ายล่วงหน้าให้พนักงาน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า - อื*น ๆ
ดอกเบียค้างรับ - กิจการที*เกี*ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 4)
ดอกเบียค้างรับ - อื*นๆ
รวมลูกหนีอื*น
รวม

158

63

-

124
202
360

187

112

23

-

83
202
314

106

63,221

63,305

43,793

31,648

45,037
6,996
1,148
3,638
120,040
(3,638)
116,402
116,762

42,933
3,136
1,741
3,015
114,130
(3,663)
110,467
110,654

28,170
3,571
3
3,173
78,710
(3,173)
75,537
75,851

30,110
1,117
813
2,737
66,425
(3,386)
63,039
63,145

97
3,781
899
724
475
5,711
120
11,807
128,569

50
1,320
2,169
372
344
3,533
7,811
15,599
126,253

4,456
3,504
844
475
3,045
112
12,436
88,287

5,875
561
2,169
205
1,513
86
7,811
18,220
81,365

- 28 7.

สินค้ าคงเหลือ
สิ นค้าคงเหลือ ณ วันที* 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่ วย: พันบาท

สินค้าสําเร็ จรู ป
หัก ค่าเผื*อการลดลงของมูลค่า
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
20,257
17,236
(5,706)
(2,257)
14,551
14,979

รายการเปลี*ยนแปลงของค่าเผื*อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ นสุ ดวันที*
31 ธันวาคม มีรายละเอีย ดดังต่อไปนี
หน่ วย: พันบาท

ค่าเผื*อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือต้นปี
รายการปรับมูลค่าสุ ทธิที*จะได้รับสําหรับปี
ค่าเผื*อการลดลงของมูลค่าสิ นค้าคงเหลือปลายปี

งบการเงินรวม
2564
2563
2,257
324
3,449
1,933
5,706
2,257

ณ วันที* 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ไม่มีรายการสิ นค้าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ
ต้นทุ นของสิ นค้าคงเหลื อที* บันทึ กเป็ นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชี ต ้นทุ นขาย สําหรั บปี สิ นสุ ดวันที*
31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
2564
2563
ต้นทุนของสิ นค้าคงเหลือที*บนั ทึกเป็ นค่าใช้จ่ายและ
ได้รวมในบัญชีตน้ ทุนขาย
- ต้นทุนขาย
34,937
40,979
- ค่าเผื*อสิ นค้าล้าสมัยและสิ นค้าเคลื*อนไหวช้า
3,449
1,933
38,386
42,912
รวม

- 29 8.

สินทรัพ ย์ ทางการเงินหมุนเวียนอื&นและไม่ หมุนเวีย นอื&น
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื*นและไม่หมุนเวียนอื*น ณ วันที* 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
สินทรัพ ย์ทางการเงิน

สินทรัพ ย์ทางการเงินหมุนเวียนอื&น
สิ นทรัพย์ทางการเงินที*วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ตราสารหนี ที*อยู่ในความต้องการของตลาด

มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
ลําดับชั%น
ณ วันที& 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที& 31 ธันวาคม 2563 มูลค่ายุติธรรม
งบการเงินรวม
งบการเงิน งบการเงินรวม งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
เฉพาะกิจการ

หน่วย: พันบาท
เทคนิคการประเมินมูลค่า
และข้ อมูลที&ใช้ ในการ
วัดมูลค่ายุติธรรม

-

-

116,015

116,015

ระดับ 2

มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุน
ณ สิ นวันทําการสุดท้ายของรอบ
ระยะเวลารายงาน
มูลค่าที*คาดว่าจะได้รับคืน

ตราสารหนีที*ไม่อยูในความต้องการของตลาด
สิ นทรัพย์ทางการเงินที*วดั มูลค่าด้วย
ราคาทุนตัดจําหน่าย
ตราสารหนีที*จะถือจนครบกําหนด

48,096

48,096

59,550

59,550

ระดับ 3

2,000

-

52,203

49,203

ระดับ 3

ราคาทุนตัดจําหน่ายและวิธีดอกเบียที*
แท้จริ ง

รวมสินทรัพ ย์ทางการเงินหมุนเวีย นอื&น
สินทรัพ ย์ทางการเงินไม่ หมุนเวียนอื&น
สิ นทรัพย์ทางการเงินที*วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรหรื อขาดทุน
ตราสารหนี ที*อยู่ในความต้องการของตลาด

50,096

48,096

227,768

224,768

222,528

222,528

215,449

215,449

ระดับ 1

ตราสารหนี ที*อยู่ในความต้องการของตลาด

17,058

17,058

29,416

29,416

ระดับ 2

สิ นทรัพย์ทางการเงินที*วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื*น
ตราสารทุนที*อยู่ในความต้องการของตลาด

ราคาเสนอซือครังสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ สิ นวัน
ทําการสุดท้ายของรอบระยะเวลารายงาน
มูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิ ของหน่วยลงทุน
ณ สิ นวันทําการสุดท้ายของรอบ
ระยะเวลารายงาน

266,372

266,372

126,744

126,744

ระดับ 1

ตราสารทุนที*ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาด
รวมสินทรัพ ย์ทางการเงินไม่ หมุนเวียนอื&น
รวมสินทรัพย์ทางการเงินอื&น

128,192
634,150
684,246

128,192
634,150
682,246

20,685
392,294
620,062

20,685
392,294
617,062

ระดับ 3

ราคาเสนอซือครังสุดท้ายของตลาด
หลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ณ สิ นวันทําการสุดท้ายของรอบ
ระยะเวลารายงาน
กระแสเงินสดคิดลด

- 30 ณ วันที* 31 ธันวาคม 2564 ตราสารหนี ที*ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดเป็ นหุ้นกูแ้ ปลงสภาพชนิดไม่
ด้อยสิ ทธิมูลค่า 1.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐมีรายละเอียด ดังนี
1) หุ้นกูแ้ ปลงสภาพที*ออกเมื*อวันที* 6 กันยายน 2561 จํานวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ได้ขยายวันครบกําหนด
จากวันที* 13 กันยายน 2563 เป็ นวันที* 27 เมษายน 2564 โดยมีอตั ราดอกเบี ยเพิ*มขึนจากร้อยละ 8
ต่อปี เป็ นร้อยละ 12 ต่อปี นับจากวันที* 13 กันยายน 2563 จนครบกําหนด ต่อมาในวันที* 5 พฤษภาคม
2564 ได้มีการขยายวันครบกําหนดจากวันที* 27 เมษายน 2564 เป็ นวันที* 31 ธันวาคม 2564 ต่อมาใน
วันที* 21 ธันวาคม 2564 ได้มีการขยายวันครบกําหนดจากวันที* 31 ธันวาคม 2564 เป็ นวันที* 30 มิถุนายน
2565 และบริ ษทั ได้รับชําระคืนเป็ นเงินสดจํานวน 0.3 ล้านดอลลาร์ สหรัฐเมื*อวันที* 3 ธันวาคม 2564
ทําให้บริ ษทั มีหุน้ กูแ้ ปลงสภาพคงเหลือ 0.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2) หุน้ กูแ้ ปลงสภาพที*ออกเมื*อวันที* 27 เมษายน 2563 จํานวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐจะครบกําหนดในวันที*
27 เมษายน 2564 โดยมีอตั ราดอกเบี ยที*ร้อยละ 8 ต่อปี ต่อมาในวันที* 5 พฤษภาคม 2564 ได้มีการ
ขยายวัน ครบกํา หนดจากวัน ที* 27 เมษายน 2564 เป็ นวัน ที* 31 ธัน วาคม 2564 ต่ อมาในวัน ที* 21
ธันวาคม 2564 ได้มีการขยายวันครบกําหนดจากวันที* 31 ธันวาคม 2564 เป็ นวันที* 30 มิถุนายน 2565
โดยมีเงื*อนไขการแปลงสภาพตามที*กาํ หนดในสัญญา
9.

เงินฝากธนาคารที&มีภาระคํา% ประกัน
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษ ทั มีเงินฝากประจํา ซึ* งได้ใช้ว างเป็ นหลัก ทรัพ ย์ที*ธ นาคาร
เพื*อคําประกันหนังสื อคําประกันที*ออกโดยธนาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 31.3)

10. เงินลงทุนในบริษัทร่ วม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ณ วันที* 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี
ชื& อบริษัท

ลักษณะธุรกิจ

ให้บริ การแพลตฟอร์มระบบ
จัดการการเรี ยนรู ้ออนไลน์
สําหรับองค์กร
บริ ษทั ฮิวแมนเชส
ให้บริ การเป็ นตัวกลางการ
แคปปิ ตอล จํากัด
กูย้ ืมระหว่างผูก้ ูแ้ ละผูใ้ ห้กู้
ผ่านช่องทางออนไลน์
บริ ษทั ฟาร์มแคร์ กรุ๊ ป ให้บริ การแพลตฟอร์ม
จํากัด
สําหรับปรึ กษาบุคลากร
ทางการแพทย์ออนไลน์
และร้านขายยาออนไลน์
รวม

จัดตั%งขึ%น
ในประเทศ สัดส่ วนเงินลงทุน
(ร้ อยละ)
ทุนชําระแล้ว
2564 2563 2564
2563

วิธีราคาทุน
2564
2563

งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชีตามวิธี
ส่ วนได้เสีย
2564
2563

หน่ วย: พันบาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
วิธีราคาทุน
2564
2563

บริ ษทั โคนิเคิล จํากัด

ไทย

20

20

3,265

2,638

40,396

22,700

45,240

26,124

40,396

22,700

ไทย

50

50

10,004

6,000

5,002

3,000

3,441

2,441

5,002

3,000

ไทย

25

-

4,000
17,269

8,638

15,400
60,798

25,700

14,994
63,675

28,565

15,400
60,798

25,700

- 31 ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วม มีดงั นี

ชื& อบริษัท
บริ ษทั โคนิเคิล จํากัด
บริ ษทั ฮิวแมนเชส แคปปิ ตอล
จํากัด
บริ ษทั ฟาร์มแคร์ กรุ๊ ป จํากัด

ทุนที&เรียกชําระ
2564
2563
3.26
2.64

สินทรัพ ย์รวม
2564
2563
198.42
77.86

หนี%สินรวม
2564
2563
56.36
31.67

10.00
4.00

6.99
14.89

0.09
2.16

6.00
-

5.64
-

0.76
-

รายได้รวมสําหรับปี
2564
2563
100.37
58.99
2.59

-

หน่ วย : ล้านบาท
กําไร (ขาดทุน)
สําหรับปี
2564
2563
7.11
7.45
(2.00)
(3.25)

(1.12)
-

เมื*อวันที* 5 มกราคม 2564 ที*ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั โคนิเคิล จํากัด ซึ*งเป็ นบริ ษทั ร่ วมแห่งหนึ* ง
ได้มีมติออกหุ ้นสามัญเพิ*มทุน จํานวน 6,271 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 100 บาท เมื* อวันที* 26 มกราคม 2564
บริ ษ ทั ได้จ่ ายชําระค่า หุ ้นเพิ*มทุน จํานวน 1,255 หุ ้น เป็ นจํานวนเงิน 17.70 ล้า นบาท เพื*อคงสัด ส่ วน
เงิ นลงทุนร้อยละ 20
เมื*อวันที* 9 กันยายน 2564 ที*ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฮิวแมนเชส แคปปิ ตอล จํากัด ได้มีมติออก
หุ ้ น สามัญ เพิ* ม ทุ น จํา นวน 1,400,000 หุ ้ น ในราคาหุ ้ น ละ 10 บาท โดยบริ ษ ัท ได้ซื อหุ ้ น เพิ* ม จํา นวน
700,000 หุน้ รวมเป็ นเงิน 7.00 ล้านบาท เพื*อคงสัดส่ วนเงินลงทุนร้อยละ 50 ซึ*งบริ ษทั ร่ วมได้เรี ยกชําระค่า
หุ ้นเพิ*มทุนครังแรกหุ ้นละ 2.86 บาท และเมื*อวันที* 10 กันยายน 2564 บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ ้นดังกล่าวแล้ว
จํานวน 2.00 ล้านบาท คงเหลื อค่าหุ ้นที* ยงั ไม่เรี ยกชําระจํานวน 5.00 ล้านบาท
เมื* อวัน ที* 29 เมษายน 2563 บริ ษ ทั เข้าลงทุน ในหุ ้น สามัญ ของบริ ษ ทั ฮิ วแมนเชส แคปปิ ตอล จํา กัด
จํานวน 299,999 หุ ้น ในราคาเท่ากับมูลค่าที*ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ น 3.00 ล้านบาท
โดยมี สัดส่ วนการถื อหุ้นคิดเป็ นร้ อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที* จาํ หน่ ายแล้วทังหมดของบริ ษ ทั ดังกล่าว
อย่า งไรก็ต าม จากการประเมินของบริ ษ ทั ผู ถ้ ือ หุ ้น อีก รายซึ* งถือหุ ้น ร้อยละ 50 ของบริ ษ ทั ดังกล่าว
มีความสามารถในการใช้อาํ นาจการควบคุมเหนื อบริ ษทั ดังกล่าวได้โดยตรง บริ ษทั จึงจัดประเภทเงินลงทุนนี
เป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุน้ ทังหมดเมื*อวันที* 18 พฤษภาคม 2563
เมื*อวันที* 22 มิถุนายน 2564 บริ ษทั ได้เข้าลงทุนในหุน้ สามัญของบริ ษทั ฟาร์มแคร์ กรุ๊ ป จํากัด จํานวน 10,000
หุน้ เป็ นจํานวนเงิน 15.40 ล้านบาทโดยมีสัดส่ วนการถือหุ้นคิดเป็ นร้อยละ 25 ของจํานวนหุ้นที*ออกทังหมด
ของบริ ษ ัท ดังกล่ าวและได้จ่ ายชําระค่ าหุ ้ นทังหมดแล้วในวันเดี ยวกัน บริ ษ ัทจัดประเภทเงิ นลงทุ นนี
เป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

- 32 11. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที*แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที* 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี
หน่ วย: พันบาท
บริษัท

บริษัทย่ อยที&ถือหุ้นโดยบริษัทโดยตรง
บริ ษทั โปรเฟสชัน* แนล เอ้าท์ซอสซิ*งโซลูชน*ั ส์ จํากัด
บริ ษทั ฮิวแมนิกา้ เอฟเอเอส จํากัด
Humanica Asia Pte. Ltd.
บริ ษทั ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จํากัด
บริ ษทั เบนนิกซ์ จํากัด
บริษัทย่ อยที&ถือหุ้นโดย Humanica Asia Pte. Ltd.
Humanica SDN. BHD.

บริษัทย่ อยที&ถือหุ้นโดย บริษัท ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จํากัด
บริ ษทั ฮิวแมนิกา้ อีอีซี จํากัด
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

ทุนเรียกชําระแล้ ว
2564

2563

10 ล้านบาท
20 ล้านบาท
0.2 ล้านดอลลาร์
สิ งคโปร์
5 ล้านบาท
18 ล้านบาท

10 ล้านบาท
1 ล้านบาท
0.2 ล้านดอลลาร์
สิ งคโปร์
5 ล้านบาท
4 ล้านบาท

0.5 ล้านริ งกิต
มาเลเซีย

7.5 ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สั ดส่ วนเงินลงทุน
วิธีราคาทุน
(ร้ อยละ)
2564
2563
2564
2563

เงินปันผลรับ
2564

2563

100.00
100.00

100.00
100.00

72,899
48,999

72,899
29,999

44,999
-

17,000
-

100.00
100.00
51.00

100.00
100.00
51.00

19,967
125,000
9,639

19,967
125,000
2,754

19,999
-

-

0.5 ล้านริ งกิต
มาเลเซีย

100.00

100.00

-

-

-

-

-

70.00

-

276,504

250,619

64,998

17,000

-

- 33 เมื*อวันที* 30 กันยายน 2563 บริ ษทั เข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริ ษทั เบนนิ กซ์ จํากัด จํานวน 20,400 หุ ้น
ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 135 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ น 2.75 ล้านบาท โดยมีสัดส่ วนการถือหุ้น คิดเป็ นร้อยละ 51
ของจํานวนหุ ้นที*ออกแล้วทังหมดของบริ ษทั ดังกล่าว จากการประเมินของบริ ษทั บริ ษทั มีความสามารถ
ในการใช้อาํ นาจการควบคุมเหนือบริ ษทั ดังกล่าวได้โดยตรง บริ ษทั จึงจัดประเภทเงินลงทุนนี เป็ นเงินลงทุน
ในบริ ษทั ย่อย บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ้นทังหมดเมื*อวันที* 10 กันยายน 2563
ต่อมาเมื*อวันที* 3 กุมภาพันธ์ 2564 ที*ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เบนนิ กซ์ จํากัด ได้มีมติออกหุ ้น
สามัญเพิ*มทุน จํานวน 460,000 หุ้น ในราคาหุ ้นละ 100 บาท โดยบริ ษทั ได้ซือหุ้นเพิ*มจํานวน 234,600
หุน้ รวมเป็ นเงิน 23.46 ล้านบาท เพื*อคงสัดส่ วนเงินลงทุนร้อยละ 51 ซึ*งบริ ษทั ย่อยได้เรี ยกชําระค่าหุน้ เพิ*ม
ทุนเป็ นจํานวนเงิน 6.89 ล้านบาท และเมื*อวันที* 11 กุมภาพันธ์ 2564 บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ้นดังกล่าว
แล้ว คงเหลือค่าหุน้ ที*ยงั ไม่เรี ยกชําระจํานวน 16.57 ล้านบาท
เมื*อวันที* 5 มกราคม 2564 บริ ษทั ฮิวแมนิกา้ เอฟเอเอส จํากัด ซึ*งเป็ นบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ*งเข้าร่ วมลงทุนใน
หุ ้นสามัญบริ ษทั ฮิวแมนิ กา้ อีอีซี จํากัด จํานวน 2,099,997 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ น 5.25 ล้านบาท โดยมี
สั ด ส่ วนการถื อหุ้นคิ ด เป็ นร้ อยละ 70 ของจํา นวนหุ้นที* ออกทังหมดของบริ ษทั ดังกล่ าว บริ ษ ทั จึ งจัด
ประเภทเงินลงทุนนีเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
เมื* อวันที* 3 กุมภาพันธ์ 2564 ที* ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฮิวแมนิ ก้า เอฟเอเอส จํากัด ซึ* งเป็ น
บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ* งได้มีมติออกหุ ้นสามัญเพิ*มทุน จํานวน 1,900,000 หุ ้น ในราคาหุ ้นละ 10 บาท เมื*อ
วันที* 4 กุมภาพันธ์ 2564 บริ ษทั ได้จ่ายชําระค่าหุ ้นเพิ*มทุนจํานวนเงิน 19.00 ล้านบาท เพื*อคงสัดส่ วนเงิน
ลงทุนร้อยละ 99.98
สําหรั บปี สิ นสุ ดวันที* 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั ย่อยประกาศจ่ ายเงินปั นผลรวมเป็ นจํานวน
65.00 ล้านบาท และ 17.00 ล้านบาท ตามลําดับ
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ส่ วนปรับปรุงสํ านักงานและอุปกรณ์
ส่วนปรับปรุ งสํานักงานและอุปกรณ์ ณ วันที* 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
คอมพิวเตอร์
ส่ วนปรับปรุงสํานักงาน อุปกรณ์สํานักงาน
ราคาทุน
ณ วันที* 1 มกราคม 2563
ซือเพิ*ม
โอนเข้าจากการซือกิจการ
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2563
ซือเพิ*ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2564

18,172
9,535
305
(678)
42
27,376
3,331
253
30,960

22,059
6,625
170
(251)
478
15
29,096
3,419
91
32,606

98,114
9,925
40
(3,129)
(478)
23
104,495
13,830
(5,869)
179
112,635

ยานพาหนะ
14,409
14,409
(1,323)
13,086

รวม
152,754
26,085
515
(4,058)
80
175,376
20,580
(7,192)
523
189,287

- 35 หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
ส่ วนปรับปรุงสํานักงาน อุปกรณ์สํานักงาน
คอมพิวเตอร์

ยานพาหนะ

รวม

ค่าเสื& อมราคาสะสม
ณ วันที* 1 มกราคม 2563
ค่าเสื* อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื* อมราคาสําหรับส่วนที*โอนเข้าจากการซือกิจการ
ค่าเสื* อมราคาสําหรับส่วนที*จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
โอนเข้า (ออก)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื* อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื* อมราคาสําหรับส่วนที*จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2564

7,206
4,718
295
(466)
23
11,776
5,365
212
17,353

13,825
3,210
160
(217)
280
8
17,266
4,523
74
21,863

84,250
10,909
40
(3,014)
(280)
13
91,918
9,388
(5,868)
131
95,569

7,367
2,402
9,769
2,316
(1,323)
10,762

112,648
21,239
495
(3,697)
44
130,729
21,592
(7,191)
417
145,547

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2563

13,607
15,600

10,743
11,830

17,066
12,577

2,324
4,640

43,740
44,647

พันบาท
พันบาท

21,592
21,239

ค่าเสื& อมราคาสําหรับปี สิ%นสุดวันที& 31 ธันวาคม
2564 (จํานวน 7.15 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริ การ ส่วนที*เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
2563 (จํานวน 4.79 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริ การ ส่วนที*เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

- 36 หน่ วย: พันบาท
ราคาทุน
ณ วันที* 1 มกราคม 2563
ซือเพิ*ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2563
ซือเพิ*ม
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนปรับปรุงสํานักงาน อุปกรณ์สํานักงาน
คอมพิวเตอร์

ยานพาหนะ

รวม

14,253
9,529
(373)
23,409
2,807
26,216

17,367
6,954
24,321
2,199
26,520

85,286
8,356
(2,725)
90,917
11,421
(5,420)
96,918

5,600
5,600
5,600

122,506
24,839
(3,098)
144,247
16,427
(5,420)
155,254

ค่าเสื& อมราคาสะสม
ณ วันที* 1 มกราคม 2563
ค่าเสื* อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื* อมราคาสําหรับส่วนที*จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2563
ค่าเสื* อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื* อมราคาสําหรับส่วนที*จาํ หน่าย/ตัดจําหน่าย
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2564

4,949
3,990
(171)
8,768
4,655
13,423

10,758
2,505
13,263
3,743
17,006

75,149
9,088
(2,649)
81,588
7,308
(5,420)
83,476

1,863
1,120
2,983
1,120
4,103

92,719
16,703
(2,820)
106,602
16,826
(5,420)
118,008

มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2563

12,793
14,641

9,514
11,058

13,442
9,329

1,497
2,617

37,246
37,645

พันบาท
พันบาท

16,826
16,703

ค่าเสื& อมราคาสําหรับปี สิ%นสุ ดวันที& 31 ธันวาคม
2564 (จํานวน 4.99 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริ การ ส่วนที*เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
2563 (จํานวน 3.82 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนขายและบริ การ ส่วนที*เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)

- 37 ณ วันที* 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมี ยอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ ซ* ึ งได้ม า
ภายใต้สัญญาเช่าซื อและสัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี เป็ นจํานวนเงิน 1.50 ล้านบาท
(2563: 2.62 ล้านบาท)
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนปรับปรุ งสํานักงานและอุปกรณ์จาํ นวนหนึ* ง
ซึ* งตัดค่ าเสื* อมราคาหมดแล้วแต่ ย งั ใช้งานอยู่ มู ลค่ าตามบัญชี ก่ อนหักค่ าเสื* อมราคาสะสมของสิ นทรั พย์
ดังกล่าว มีจาํ นวนเงินประมาณ 94 ล้านบาท และ 86 ล้านบาท ตามลําดับ (เฉพาะกิจการ มีจาํ นวนเงินประมาณ
82 ล้านบาท และ 72 ล้านบาท ตามลําดับ)
13. สินทรัพ ย์ สิทธิการใช้
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์สิทธิการใช้ ณ วันที* 31 ธันวาคม แสดงได้ดงั นี

ราคาทุน:
ณ วันที* 1 มกราคม 2563
ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที* 16
เพิ*มขึน
ลดลง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2563
เพิ*มขึน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2564
ค่าตัดจําหน่ ายสะสม:
ณ วันที* 1 มกราคม 2563
ผลกระทบจากการใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที* 16
เพิ*มขึน
ลดลง
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2563
เพิ*มขึน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2564
มูลค่าสุ ทธิตามบัญ ชี:
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจําหน่ ายสําหรับปี สิ%นสุ ดวันที& 31 ธันวาคม
2564
2563

พันบาท
พันบาท

หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
อาคารสํานักงาน
อาคารสํานักงาน
124,978
27,869
(1,707)
(9)
151,131
33,914
827
185,872

121,192
14,689
135,881
30,832
166,713

(210)
(23,133)
1,040
3
(22,300)
(27,034)
(506)
(49,840)

(16,251)
(16,251)
(19,701)
(35,952)

136,032
128,831

130,761
119,630

27,034
23,133

19,701
16,251

- 38 14. ค่ าความนิยม
ค่าความนิยมในงบการเงินรวม ณ วันที* 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
2564
19,679
33,709
55,231
108,619

บริ ษทั โปรเฟสชัน* แนล เอ้าท์ซอสซิ*ง โซลูชน*ั ส์ จํากัด
บริ ษทั ฮิวแมนิกา้ เอฟเอเอส จํากัด
บริ ษทั ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จํากัด

หน่ วย: พันบาท
2563
19,679
33,709
55,231
108,619

บริ ษทั พิจารณามูลค่าที*คาดว่าจะได้รับคืนของหน่ วยสิ นทรั พย์ที*ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้
สิ นทรั พย์ โดยประมาณการกระแสเงิ นสดในอนาคตที* กิจการคาดว่าจะได้รับอ้างอิ งจากประมาณการ
ทางการเงินซึ*งได้รับอนุมตั ิจากฝ่ ายบริ หาร ประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี
สําหรับ บริ ษทั โปรเฟสชัน* แนล เอ้าท์ซอสซิ* ง โซลูชน*ั ส์ จํากัด บริ ษทั ฮิวแมนิ กา้ เอฟเอเอส จํากัด และ
บริ ษทั ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จํากัด
ข้อสมมติที*สาํ คัญในการคํานวณมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ สรุ ปได้ดงั นี

อัตราการเติบโต (ร้อยละ)
อัตราคิดลดก่อนภาษี (ร้อยละ)

บริษัท โปรเฟสชั&นแนล
เอ้าท์ ซอสซิ&ง โซลูชั&นส์
จํากัด
2564
2563
5
4-6
9
11

บริษัท ฮิวแมนิก้า
เอฟเอเอส จํากัด
2564
5
9

2563
4-6
11

บริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์
(1998) จํากัด
2564
8
9

2563
4-6
11

ฝ่ ายบริ หารพิจารณาอัตราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีตและการคาดการณ์การเติบโตของตลาด
และอัตราคิดลดเป็ นอัตราก่อนภาษีที*สะท้อนถึงความเสี* ยงซึ* งเป็ นลักษณะเฉพาะที*เกี*ยวข้องกับส่ วนงานนัน ๆ
ฝ่ ายบริ หารพิจารณาแล้วเชื*อว่าค่าความนิยมไม่เกิดการด้อยค่า ณ วันที* 31 ธันวาคม 2564 และ 2563

- 39 15. สิ นทรัพ ย์ ไม่ มีตัวตนอื&นนอกจากค่ าความนิยม
มูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอื*นนอกจากค่าความนิยม ณ วันที* 31 ธันวาคม แสดงได้ดงั นี
งบการเงินรวม
ซอฟต์แวร์ เครื& องหมาย ความสัมพันธ์
คอมพิวเตอร์ ทางการค้า
กับลูกค้า
ราคาทุน:
ณ วันที* 1 มกราคม 2563
ซือเพิ*ม
โอนเข้า
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2563
ซือเพิ*ม
โอนเข้า
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2564

237,358
1,477
7,833
(1,336)
68
245,400
1,053
34,464
415
281,332

29,574
29,574
29,574

57,511
57,511
57,511

หน่ วย: พันบาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ซอฟต์แวร์
รวม
คอมพิวเตอร์
324,443
1,477
7,833
(1,336)
68
332,485
1,053
34,464
415
368,417

185,284
1,008
7,833
194,125
723
32,178
227,026
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งบการเงินรวม
ซอฟต์แวร์ เครื& องหมาย ความสัมพันธ์
คอมพิวเตอร์ ทางการค้า
กับลูกค้า

หน่ วย: พันบาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
ซอฟต์แวร์
รวม
คอมพิวเตอร์

ค่าตัดจําหน่ ายสะสม:
ณ วันที* 1 มกราคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับส่วนที*
จําหน่าย/ตัดจําหน่าย
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2563
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปี
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2564

94,244
24,053

5,393
1,365

23,814
8,216

123,451
33,634

83,691
17,433

(782)
20
117,535
25,162
185
142,882

6,758
1,365
8,123

32,030
8,216
40,246

(782)
20
156,323
34,743
185
191,251

101,124
18,332
119,456

มูลค่าสุ ทธิตามบัญ ชี:
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2564
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2563

138,450
127,865

21,451
22,816

17,265
25,481

177,166
176,162

107,570
93,001

งบการเงิน งบการเงิน
รวม
เฉพาะกิจการ
ค่าตัดจําหน่ ายสําหรับปี สิ%นสุ ดวันที& 31 ธันวาคม
2564
2563

พันบาท
พันบาท

34,743
33,634

18,332
17,433

- 41 16. ซอฟต์ แวร์ คอมพิวเตอร์ ระหว่ างพัฒ นา
มูลค่าตามบัญชีของซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ ระหว่างพัฒนา ณ วันที* 31 ธันวาคม แสดงได้ดงั นี

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ต้นทุนพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
โอนออก
มูลค่าตามบัญชีสินปี

งบการเงินรวม
2564
2563
34,194
27,433
16,134
14,594
(34,464)
(7,833)
15,864
34,194

หน่ วย: พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
32,178
27,482
15,864
12,529
(32,178)
(7,833)
15,864
32,178

17. สินทรัพ ย์ ไม่หมุนเวียนอื&น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื*น ณ วันที* 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

เงินมัดจํา
ภาษีเงินได้หกั ณ ที*จ่ายรอขอคืน
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
12,371
12,047
1,453
1,046
13,824
13,093

หน่ วย: พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
9,813
9,983
786
786
10,599
10,769

18. เจ้ าหนีก% ารค้ าและเจ้ าหนีห% มุนเวียนอื&น
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอื*น ณ วันที* 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

เจ้าหนีการค้า - กิจการที*เกี*ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 4)
เจ้าหนีการค้า - อื*น ๆ
เจ้าหนีอื*น - กิจการที*เกี*ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 4)
เจ้าหนีอื*น - อื*น ๆ
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที*เกี*ยวข้องกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 4)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - อื*น ๆ
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
788
1,462
4,996
8,153
4,447
3,058
736
662
40,160
45,207
51,127
58,542

หน่ วย: พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
787
1,462
2,187
5,890
932
899
3,212
2,732
736
662
17,997
26,179
25,851
37,824

- 42 19. หนีส% ินตามสั ญญาเช่ า
หนีสิ นตามสัญญาเช่า ณ วันที* 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2563
2564
182,526
170,255
(32,864)
(32,630)
149,662
137,625
(20,670)
(20,237)

หนีสิ นตามสัญญาเช่า
หัก ดอกเบียรอการตัดจําหน่าย
หัก ส่วนที*ถึงกําหนดชําระภายในหนึ*งปี
หนีสิ นตามสัญญาเช่า - สุทธิจาก
ส่วนที*ถึงกําหนดชําระภายในหนึ*งปี

128,992

117,388

หน่ วย: พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
176,843 160,403
(32,613) (32,194)
144,230 128,209
(17,067) (13,579)
127,163

114,630

กลุ่ ม บริ ษ ัท ได้ท ํา สั ญ ญาเช่ า หลายฉบับ เพื* อ เช่ า อาคาร และรถยนต์เ พื* อใช้ใ นการดํา เนิ น งานโดยมี
กําหนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี*ยประมาณ 2 ปี ถึง 30 ปี
ภาระผูกพันที*จะต้องจ่ายค่าเช่าขันตํ*าตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม

ผลรวมของจํานวนเงินขันตํ*า
ที*ตอ้ งจ่ายทังสิ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบียตามสัญญาเช่า
รอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขันตํ*า
ที*ตอ้ งจ่ายทังสิ นตามสัญญาเช่า

ไม่ เกิน 1 ปี
2564
2563

2564

1 ถึง 5 ปี
2563

เกิน 5 ปี

28,855

28,016

131,313

109,765

(8,185)

(7,779)

(23,265)

20,670

20,237

108,048

2564

รวม
2563

2564

2563

22,358

32,474

182,526

170,255

(23,220)

(1,414)

(1,631)

(32,864)

(32,630)

86,545

20,944

30,843

149,662

137,625
หน่ วย: พันบาท

ผลรวมของจํานวนเงินขันตํ*า
ที*ตอ้ งจ่ายทังสิ นตามสัญญาเช่า
ดอกเบียตามสัญญาเช่า
รอการตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบนั ของจํานวนเงินขันตํ*า
ที*ตอ้ งจ่ายทังสินตามสัญญาเช่า

2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เกิน 5 ปี
2563
2564
2563

2564

2563

20,998

129,412

106,930

22,359

32,475

176,843

160,403

(8,005)

(7,419)

(23,194)

(23,144)

(1,414)

(1,631)

(32,613)

(32,194)

17,067

13,579

106,218

83,786

20,945

30,844

144,230

128,209

ไม่เกิน 1 ปี
2564
2563
25,072

1 ถึง 5 ปี

รวม

- 43 20. ประมาณการหนีส% ิ นไม่ หมุนเวียนสํ าหรับผลประโยชน์ พ นักงาน
ประมาณการหนี สิ นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงานซึ* งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื*อออกจากงาน
ณ วันที* 31 ธันวาคม แสดงได้ดงั นี
หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม
2564
2563
ประมาณการหนีส% ินไม่ หมุนเวีย นสําหรับผลประโยชน์
พนักงานต้ นปี
ส่วนที*รับรู้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปัจจุบนั
ต้นทุนดอกเบีย
ส่วนที*รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื*น:
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ส่วนที*เกิดจากการเปลี*ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ผลประโยชน์พนักงานที*จ่าย
เพิ*มขึน (ลดลง) จากการโอนย้ายพนักงาน
ประมาณการหนีส% ินไม่ หมุนเวีย นสําหรับผลประโยชน์
พนักงานสิ%นปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

39,666

38,706

25,324

23,005

5,559
985

4,945
846

3,103
602

2,638
514

(14,458)
-

973
(1,744)
(4,060)

(8,304)
-

911
(1,744)
-

31,752

39,666

20,725

25,324

บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยคาดว่าจะมี การจ่ ายชําระผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปี ข้างหน้า
จํานวน 0.10 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (2563 : 0.45 ล้านบาทในงบการเงินรวม
และ 0.14 ล้านบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ)
ณ วันที* 31 ธันวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี*ยถ่วงนําหนักของหนีสิ นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยประมาณ 16.7 ปี (2563 : 20 ปี )

- 44 สมมติฐานที*สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย สรุ ปได้ดงั นี
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
(ร้ อยละต่ อปี )
(ร้ อยละต่ อปี )
0.52 - 3.49
1.61 - 1.87
4.00 - 8.50
4.00 - 12.00
0 - 35
0 - 24

อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือนในอนาคต
อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

ข้อสมมติที*สําคัญในการกําหนดภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ประกอบด้วย อัตราคิดลด และอัตราการเพิ*มขึนของเงินเดือน การวิเคราะห์ความอ่อนไหวได้พิจารณา
จากการเปลี*ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยที*เกี*ยวข้องที*อาจ
เป็ นไปได้อย่างสมเหตุสมผล ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน ในขณะที*ขอ้ สมมติอื*นคงที*
ผลกระทบต่อภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน เพิ*มขึน / (ลดลง) ณ วันที* 31 ธันวาคม มีดงั นี
หน่ วย: พันบาท

อัตราคิดลด
อัตราการขึนเงินเดือนในอนาคต

งบการเงินรวม
เพิ&มขึน% ร้ อยละ 1
ลดลงร้ อยละ 1
2564
2563
2564
2563
(3,654)
(4,811)
4,285
5,739
4,133
6,193
(3,593)
(5,277)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ&มขึน% ร้ อยละ 1
ลดลงร้ อยละ 1
2564
2563
2564
2563
(1,600)
(2,076)
1,817
2,439
1,765
2,816
(1,575)
(2,427)

อัตราการหมุนเวียนพนักงาน

เพิ&มขึ%นร้ อยละ 20
(3,200)
(4,761)

เพิ&มขึน% ร้ อยละ 20
(1,751)
(2,516)

ลดลงร้ อยละ 20
4,099
6,255

ลดลงร้ อยละ 20
2,388
3,484

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลี*ยนแปลงที*เกิดขึนจริ งในภาระผูกพันผลประโยชน์
ของพนักงาน เนื* องจากเป็ นการยากที*การเปลี*ยนแปลงข้อสมมติต่าง ๆ จะเกิดขึนแยกต่างหากจากข้อสมมติอื*น
ซึ*งอาจมีความสัมพันธ์กนั
นอกจากนี ในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้น มูลค่าปั จจุบนั ของภาระผูกพันผลประโยชน์ ของ
พนักงาน ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงาน คํานวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่ วยที*ประมาณการไว้ (Projected
Unit Credit Method) ซึ* งเป็ นวิธีเดียวกันกับการคํานวณหนี สิ นภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
หลังออกจากงานที*รับรู ้ในงบแสดงฐานะการเงิน

- 45 21. ทุนจดทะเบียน
เมื* อวัน ที* 19 เมษายน 2564 ที* ประชุ ม สามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั ได้มีม ติ อนุ มตั ิ การเพิ*มทุ นจดทะเบี ยน
อี ก จํา นวน 5,000,000 บาท จากทุ นจดทะเบี ย นเดิ ม 340,000,000 บาท เป็ นจํา นวน 345,000,000 บาท
โดยการออกหุน้ สามัญเพิ*มทุน จํานวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที*ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื*อรองรับการใช้
สิ ทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที*จะซื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ที*ออกให้แก่ผูบ้ ริ หารและพนักงานของบริ ษทั
บริ ษทั จดทะเบียนเพิ*มทุนดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้าเมื* อวันที* 6 พฤษภาคม 2564 ซึ* ง ณ วันที*
31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ยังไม่ได้เรี ยกชําระค่าหุน้ เพิ*มทุนดังกล่าว
22. ทุนสํารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ต้องจัดสรร
กํา ไรสุ ท ธิ ประจํา ปี ส่ วนหนึ* งไว้เ ป็ นทุ นสํารองไม่ น้อยกว่า ร้ อยละ 5 ของกํา ไรสุ ท ธิ ป ระจําปี หัก ด้ว ย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ทุนสํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่สามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้
23. รายได้ ทางการเงิน
รายได้ทางการเงินสําหรับปี สิ นสุ ดวันที* 31 ธันวาคม ประกอบด้วย
งบการเงินรวม
2564
พันบาท
รายได้ดอกเบีย:
เครื* องมือทางการเงินที*วดั มูลค่าด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย:
เงินฝากธนาคาร
สิ นทรัพย์ทางการเงินอื*นที*วดั มูลค่าด้วยราคาทุน
ตัดจําหน่าย
อื*น ๆ:
รายการที*เกี*ยวข้องกับเงินลงทุนที*ถือไว้ ณ วันสิ นรอบ
ระยะเวลารายงาน
รวม

2563
พันบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
พันบาท
พันบาท

239

316

158

452

6,805
7,044

4,981
5,297

6,805
6,963

4,981
5,433

5,382
12,426

5,799
11,096

70,380
77,343

22,800
28,233

- 46 24. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
สําหรั บปี สิ นสุ ดวันที* 31 ธันวาคม รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที*
สําคัญดังต่อไปนี

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื*นของพนักงาน
ค่าเสื* อมราคา
ค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
ค่าลิขสิ ทธิp
ค่าใช้จ่ายบํารุ งรักษา

งบการเงินรวม
2564
2563
336,407
321,311
21,592
21,239
61,777
56,767
6,193
4,681
6,658
10,042
21,046
22,408

หน่ วย: พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
206,172
198,149
16,826
16,703
38,033
33,684
4,584
3,835
6,612
9,990
21,046
21,089

25. ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ สิ นทรัพ ย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชีและหนีส% ิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ นสุ ดวันที* 31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้สาํ หรับปี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ก่อน
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่าง
ชัว* คราวและการกลับรายการผลแตกต่างชัว* คราว
ค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ที&แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนและ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&น

งบการเงินรวม
2563
2564

หน่ วย: พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(31,248)
449

(25,885)
(218)

(15,811)
227

(11,145)
(283)

10,182

3,262

4,740

556

(20,617)

(22,841)

(10,844)

(10,872)

- 47 จํานวนภาษีเงินได้ที*เกี*ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื*นสําหรับปี สิ นสุ ดวันที*
31 ธันวาคม สรุ ปได้ดงั นี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที*เกี*ยวข้องกับ (กําไร) ขาดทุน
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื*อขาย
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที*เกี*ยวข้องกับผล (กําไร)
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย

งบการเงินรวม
2564
2563

หน่ วย: พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563

(11,816)

5,728

(11,816)

5,728

(2,839)
(14,655)

(617)
5,111

(1,661)
(13,477)

182
5,910

รายการกระทบยอดระหว่างกําไรทางบัญชีกบั ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้มีดงั นี

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้คณ
ู อัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ของปี ก่อน
ผลแตกต่างของอัตราภาษีเงินได้ที*ไม่เท่ากันของกลุ่มบริ ษทั
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
การส่งเสริ มการลงทุน (ดูหมายเหตุ 26)
รายได้ที*ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
อื*น ๆ
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที*แสดงอยู่ใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น

งบการเงินรวม
2564
2563
185,955
187,699

หน่ วย: พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
195,282
141,369

20
37,191
(450)
(310)

20
37,539
218
(729)

20
39,056
(227)
-

20
28,274
283
-

(13,184)
(1,311)
2,502
(3,821)
(15,814)

(14,778)
(2,870)
2,699
762
(14,187)

(13,184)
(13,240)
748
(2,309)
(27,985)

(14,778)
(3,400)
350
143
(17,685)

20,617

22,841

10,844

10,872

อัตราภาษีที*มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ นรอบระยะเวลารายงานของบริ ษทั ย่อยในต่างประเทศอยู่ในช่วงระหว่าง
ร้อยละ 17 ถึงร้อยละ 18

- 48 ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และหนี สิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี

ค่าเผื*อผลขาดทุนด้านเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึน
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์
พนักงาน
(กําไร) ขาดทุนที*ยงั ไม่เกิดขึนจากการเปลี*ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื*น
และไม่หมุนเวียนอืน*
ประมาณการด้อยค่าสําหรับสินทรัพย์
ทางการเงินหมุนเวียนอืน*
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีอื*นๆ
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที*ได้มาจาก
การซือกิจการ
หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีอื*นๆ
สินทรัพ ย์ (หนีส% ิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญ ชี - สุ ทธิ
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวม

งบการเงินรวม
2564
2563
721
717

หน่ วย: พันบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
635
677

7,078

7,849

4,145

5,065

(9,336)

1,155

(9,336)

1,155

2,698
2,267

1,258

2,698
1,222

1,204

(12,892)
(761)
(10,225)

(15,947)
(697)
(5,665)

(636)

8,101

4,793
(15,018)
(10,225)

10,979
(16,644)
(5,665)

(636)
(636)

8,101
8,101

- 49 รายการเคลื*อนไหวของสิ นทรัพย์และหนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที*เกิดขึนสําหรับปี สิ นสุ ดวันที* 31
ธันวาคม มีดงั นี
2564
หน่ วย : พันบาท

ค่าเผื*อผลขาดทุนด้านเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึน
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการด้อยค่าสําหรับสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอืน*
(กําไร) ขาดทุนที*ยงั ไม่เกิดขึนจากการเปลี*ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุนในสิ นทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอืน* และไม่หมุนเวียนอืน*
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที*ได้มาจาก
การซือกิจการ
อื*น ๆ
รวม

ณ วันที&
1 มกราคม
2564
717

งบการเงินรวม
รายการที&รับรู้ รายการที&รับรู้
ณ วันที&
ในกําไร ในกําไรขาดทุน 31 ธันวาคม
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื&น
2564
5
722

7,849

(771)

-

7,078

-

2,697

-

2,697

1,155

1,325

(11,816)

(9,336)

(15,947)
561
(5,665)

3,054
946
7,256

(11,816)

(12,893)
1,507
(10,225)

2563
หน่ วย : พันบาท

ค่าเผื*อผลขาดทุนด้านเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึน
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
(กําไร) ขาดทุนที*ยงั ไม่เกิดขึนจากการเปลี*ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอืน* และไม่หมุนเวียนอืน*
มูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที*ได้มาจาก
การซือกิจการ
อื*น ๆ
รวม

ณ วันที&
1 มกราคม
2563
490

งบการเงินรวม
รายการที&รับรู้ รายการที&รับรู้
ณ วันที&
ในกําไร ในกําไรขาดทุน 31 ธันวาคม
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื&น
2563
227
717

8,386

(537)

-

7,849

(4,254)

(319)

5,728

1,155

(18,999)
569
(13,808)

3,052
839
3,262

(847)
4,881

(15,947)
561
(5,665)

- 50 2564
หน่ วย : พันบาท

ค่าเผื*อผลขาดทุนด้านเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึน
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการด้อยค่าสําหรับสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอืน*
(กําไร) ขาดทุนที*ยงั ไม่เกิดขึนจากการเปลี*ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุนในสิ นทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอืน* และไม่หมุนเวียนอืน*
อื*น ๆ
รวม

ณ วันที&
1 มกราคม
2564
677

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการที&รับรู้ รายการที&รับรู้
ณ วันที&
ในกําไร ในกําไรขาดทุน 31 ธันวาคม
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื&น
2564
(42)
635

5,065

(920)

-

4,145

-

2,698

-

2,698

1,155
1,204

1,325
18

(11,816)
-

(9,336)
1,222

8,101

3,079

(11,816)

(636)

2563
หน่ วย : พันบาท

ค่าเผื*อผลขาดทุนด้านเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึน
ประมาณการหนีสิ นไม่หมุนเวียนสําหรับ
ผลประโยชน์พนักงาน
(กําไร) ขาดทุนที*ยงั ไม่เกิดขึนจากการเปลี*ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงิน
หมุนเวียนอืน* และไม่หมุนเวียนอืน*
อื*น ๆ
รวม

ณ วันที&
1 มกราคม
2563
490

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายการที&รับรู้ รายการที&รับรู้
ณ วันที&
ในกําไร ในกําไรขาดทุน 31 ธันวาคม
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื&น
2563
187
677

4,601

464

-

5,065

(4,254)
798
1,635

(319)
224
556

5,728
182
5,910

1,155
1,204
8,101

- 51 26. สิทธิประโยชน์ จากการส่ งเสริมการลงทุน
กลุ่มบริ ษทั ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์จากการส่ งเสริ มการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริ มการลงทุน (พ.ศ. 2520)
โดยการอนุมตั ิของคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุนตามแต่ละบัตรส่ งเสริ ม ดังต่อไปนี
เลขที&บัตรส่ งเสริมการลงทุน
กิจการซอฟต์แวร์

2103(7)/2555

การยกเว้ นภาษีเงินได้ นิติบุคคล
สํ าหรับกําไรสุ ทธิเป็ นเวลา 8 ปี นับจากวันที&
12 กรกฎาคม 2559

เพื*อให้เป็ นไปตามประกาศของสํา นัก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ มการลงทุ นที* ป. 14/2541 ลงวันที*
30 ธันวาคม 2541 เรื* อง กําหนดวิธีการรายงานรายได้สาํ หรับผูไ้ ด้รับการส่ งเสริ ม สําหรับปี สิ นสุ ดวันที*
31 ธันวาคม 2564 และ 2563 รายได้จากการขายทังหมดของกลุ่มบริ ษทั เป็ นรายได้จากการขายในประเทศ
โดยจําแนกตามกิจกรรมที*ได้รับการส่งเสริ มการลงทุนและไม่ได้รับการส่ งเสริ มการลงทุนได้ดงั นี
กิจการที&ได้ รับ
การส่ งเสริม
2564
2563
รายได้จากการขายและให้ บริการ
ในประเทศ
172,809
ต่างประเทศ
955
รวมรายได้จากการขายและให้ บริการ 173,764

151,228
6,118
157,346

หน่ วย: พันบาท
รวม

กิจการที&ไม่ ได้ รับ
การส่ งเสริม
2564
2563

2564

2563

246,242
2,523
248,765

419,051
3,478
422,529

408,171
7,728
415,899

256,943
1,610
258,553

27. กําไรต่อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปี ที*เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื*น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี*ยถ่วงนําหนักของหุน้ สามัญที*ออกอยูใ่ นระหว่างปี
กําไรต่อหุน้ ขันพืนฐาน แสดงการคํานวณได้ดงั นี

กําไรสําหรับปี (พันบาท)
จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี*ยถ่วงนําหนัก (พันหุ้น)
กําไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)

งบการเงินรวม
2564
2563
169,822
165,754
680,000
680,000
0.25
0.24

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
2563
184,438
130,497
680,000
680,000
0.27
0.19

- 52 28. เงินปันผลจ่ าย
เมื*อวันที* 27 เมษายน 2563 ที*ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2562
เป็ นจํานวนเงิน 81.60 ล้านบาท ทังนี คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับ
ผลการดําเนินงานปี 2562 ไปแล้วเป็ นจํานวนเงิน 40.80 ล้านบาท คงเหลือสําหรับเงินปันผลที*จ่ายอีกจํานวนเงิน
40.80 ล้านบาท คิดเป็ นจํานวน 0.06 บาทต่อหุน้ บริ ษทั จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที* 26 พฤษภาคม 2563
เมื*อวันที* 11 สิ งหาคม 2563 ที*ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับปี 2563
เป็ นจํานวนเงิน 40.80 ล้านบาท คิดเป็ นจํานวน 0.06 บาทต่อหุ้น บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวในวันที*
10 กันยายน 2563
เมื*อวันที* 19 เมษายน 2564 ที*ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2563
เป็ นจํานวนเงิน 95.20 ล้านบาท ทังนี คณะกรรมการบริ ษทั ได้อนุมตั ิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการ
ดําเนิ นงานปี 2563 ไปแล้วเป็ นจํานวนเงิ น 40.80 ล้านบาท คงเหลื อสําหรับเงิ นปั นผลที*จ่ายอีกจํานวนเงิน
54.40 ล้านบาท คิดเป็ นจํานวน 0.08 บาทต่อหุน้ บริ ษทั จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที* 17 พฤษภาคม 2564
เมื*อวันที* 9 สิ งหาคม 2564 ที*ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ได้มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับ
ปี 2564 เป็ นจํานวนเงิน 40.80 ล้านบาท คิดเป็ นจํานวน 0.06 บาทต่อหุ ้น บริ ษทั จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวใน
วันที* 8 กันยายน 2564
29. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานที*นาํ เสนอนีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ที*ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนิ นงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ*าเสมอเพื*อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากร
ให้กบั ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่ วนงาน
เพื*อวัตถุประสงค์ในการบริ หารงาน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยจัดโครงสร้างองค์ก รเป็ นหน่ วยธุ รกิ จ ตาม
ประเภทของบริ การ บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานที*รายงานทังสิ น 5 ส่ วนงาน ดังนี
1) ส่ วนงานธุรกิจระบบงานบริ หารทรัพยากรบุคคล
2) ส่ วนงานธุรกิจระบบงานบริ หารทรัพยากรสําหรับองค์กร
3) ส่ วนงานธุรกิจบริ การด้านบัญชีและการเงิน
4) จําหน่ายอุปกรณ์ควบคุมการเข้าออก
5) นายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีการรวมส่ วนงานดําเนินงานเป็ นส่ วนงานที*รายงานข้างต้น

- 53 ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื*อวัตถุประสงค์
ในการตัดสิ นใจเกี*ยวกับการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบตั ิงาน บริ ษทั ประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานซึ* งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดี ยวกับ
ที* ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานในงบการเงิน
การบันทึกบัญชีสําหรับรายการระหว่างส่ วนงานที*รายงานเป็ นไปในลักษณะเดียวกับการบันทึ กบัญชี
สําหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก

- 54 ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ นสุ ดวันที* 31 ธันวาคม มีดงั ต่อไปนี
ส่ วนงานธุรกิจ
ส่ วนงานธุรกิจ
ระบบงานบริ หารทรัพยากรบุคคล ระบบงานบริ หารทรั พยากร
สํ าหรับองค์ กร
2564
2563
2564
2563

ส่ วนงานธุรกิจ
บริการด้านบัญชี
และการเงิน
2564
2563

จําหน่ ายอุปกรณ์
ควบคุมการเข้ าออก
2564

2563

หน่ วย: พันบาท
งบการเงินรวม

นายหน้ าประกันชีวิต
และวินาศภัย
2564

2563

2564

2563

รายได้จากการขายและบริ การให้กบั ลูกค้าภายนอก
รวมรายได้

552,546
552,546

536,336
536,336

90,092
90,092

85,357
85,357

21,090
21,090

22,354
22,354

64,352
64,352

75,764
75,764

612
612

13
13

728,692
728,692

719,824
719,824

กําไร (ขาดทุน) ของส่ วนงาน
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ที*ไม่ได้ปันส่ วน:
รายได้อื*น
รายได้ทางการเงิน
ขาดทุนจากการซื อหุ้นสู งกว่าราคาพาร์
ค่าตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนจากการซื อบริ ษทั ย่อย
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี

136,945

148,142

6,945

2,426

7,136

8,135

25,965

32,851

(8,235)

(1,130)

168,756

190,424

29,375
12,426
(15,273)
13
(9,342)
185,955
(20,617)
165,338

9,431
11,096
(541)
(15,273)
931
(8,369)
187,699
(22,841)
164,858

- 55 การจําแนกรายได้
กลุ่มบริ ษทั จําแนกรายได้จากการขายสิ นค้าและให้บริ การให้แก่ลูกค้าตลอดช่วงเวลาและ ณ เวลาใดเวลาหนึ* งตามสายผลิตภัณฑ์หลักซึ* งสอดคล้องกับการเปิ ดเผยข้อมูลรายได้แยกตาม
ส่ วนงานที*รายงานส่ วนงานที*รายงานภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที* 8 เรื* อง ส่ วนงานดําเนิ นงาน
ส่ วนงานธุรกิจ
ระบบงานบริหาร
ทรัพ ยากรบุคคล

สํ าหรับปี สิ%นสุ ดวันที& 31 ธันวาคม
ช่ วงเวลาแห่ งการรับรู้ รายได้
ณ เวลาใดเวลาหนึ*ง
- รายได้จากการขายซอฟต์แวร์
- รายได้จากการขายสิ นค้า
- รายได้ค่าบริ การรายเดือน
- รายได้ค่าบริ การครังเดียว
ตลอดช่วงเวลา
- รายได้ค่าบริ การติดตังซอฟต์แวร์
- รายได้ค่าบริ การอื*น
รวมรายได้

2564

2563

ส่ วนงานธุรกิจ
ระบบงานบริหาร
ทรัพยากร
สําหรับองค์ กร
2564
2563

48,809
371,111
38,336

59,296
373,671
30,998

14,438
12
-

56,495
37,795
552,546

39,139
33,232
536,336

28,691
46,951
90,092

ส่ วนงานธุรกิจ
บริการด้ านบัญชีและ
การเงิน

จําหน่ ายอุปกรณ์
ควบคุมการเข้ าออก

2564

2563

2564

2563

16,399
89
-

21,050
20

22,249
105

64,352
-

75,764
-

23,210
45,659
85,357

20

22,354

64,352

75,764

21,090

นายหน้ าประกันชีวิต
และวินาศภัย

2564

หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม

2563

2564

2563

612

13

63,247
64,364
392,161
38,968

75,695
75,853
395,920
31,116

612

13

85,206
84,746
728,692

62,349
78,891
719,824

สําหรับปี สิ นสุ ดวันที* 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีรายได้จากลูกค้ารายใดที*มีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่าร้อยละ 10 ของรายได้ของกลุ่มกิจการ

- 56 ข้ อมูลเกีย& วกับเขตภูมิศาสตร์
รายได้จากลูกค้าภายนอกจําแนกตามสถานที*ตงของลู
ั
กค้า

รายได้จากลูกค้ าภายนอก
ประเทศไทย
สิ งคโปร์
ญี*ปุ่น
มาเลเซีย
อื*น ๆ
รวม

2564

หน่ วย: พันบาท
2563

648,296
62,929
1,284
13,990
2,193
728,692

645,738
58,603
2,127
13,208
148
719,824

30. กองทุนสํ ารองเลีย% งชีพ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยและพนักงานของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้ร่วมกันจัดตังกองทุนสํารองเลียงชี พขึน
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยและพนักงานจะจ่าย
สมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 4 ถึง 15 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลียงชี พนี บริ หาร
โดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กรุ งศรี จํากัด และบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน กสิ กรไทย จํากัด
และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื*อพนักงานนันออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
สําหรับปี 2564 บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยรับรู ้เงินสมทบดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายสําหรับปี จํานวน 13.58 ล้านบาท
(2563: 13.37 ล้านบาท) (เฉพาะบริ ษทั 2564: จํานวน 8.05 ล้านบาท 2563: 7.95 ล้านบาท)
31. ภาระผูกพันและหนีส% ิ นที&อาจเกิดขึน%
31.1 ภาระผูกพันเกี*ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริ การ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานที*เกี*ยวข้องกับการเช่าพืนที*ในอาคารสํานักงาน
การเช่ า อุ ป กรณ์ รถยนต์ และสั ญ ญาบริ ก ารอื* น อายุข องสั ญ ญาเช่ าพืนที* ใ นอาคารสํา นัก งานมี
ระยะเวลาตังแต่ 1 ถึง 21 ปี

- 57 จํานวนเงินขันตํ*าที*ตอ้ งจ่ายในอนาคตทังสิ นภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานและสัญญาบริ การที*ยกเลิก
ไม่ได้ ดังนี
งบการเงินรวม
ณ วันที&
ณ วันที&
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2564
2563
จ่ายชําระภายใน
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

7
16
365

7
15
393

หน่ วย: ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที&
ณ วันที&
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2564
2563
6
15
365

6
14
393

31.3 การคําประกัน
ณ วัน ที* 31 ธัน วาคม 2564 บริ ษ ัท มี ห นัง สื อ คําประกัน ซึ* ง ออกโดยบริ ษ ัท และบริ ษ ัท ย่ อ ย และ
ธนาคารในนามบริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อย เหลืออยู่เป็ นจํานวน 0.6 ล้านบาท (2563 : 0.9 ล้านบาท)
(เฉพาะบริ ษทั 2564 : 0.6 ล้านบาท 2563 : 0.8 ล้านบาท) เพื*อคําประกันการปฏิบตั ิงานตามสัญญา
แก่ผูว้ ่าจ้างหนังสื อคําประกันธนาคารดังกล่าวมีบ ญ
ั ชี เงินฝากประจําของบริ ษ ทั เป็ นหลักทรั พ ย์
คําประกัน (ดูหมายเหตุขอ้ 9)
31.4 สัญญาเงินกู้
บริ ษทั ได้ลงนามในสัญญาเงินกูท้ ี*ไม่มีหลักประกันสําหรับเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเป็ นจํานวนเงิน
25 ล้านบาท ณ วันที* 31 ธันวาคม 2564 บริ ษทั ยังไม่ได้มีการเบิกใช้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

- 58 32. ลําดับชั%นและประเภทของเครื& องมือทางการเงินและมูลค่ ายุติธรรมของเครื& องมือทางการเงิน
ตารางต่อไปนีแสดงข้อมูลเกี*ยวกับ:
- ประเภทของเครื* องมือทางการเงินตามลักษณะและคุณสมบัติ
- มูลค่าตามบัญชีของเครื* องมือทางการเงิน
- มูลค่ายุติธรรมของเครื* องมือทางการเงิน (ยกเว้นเครื* องมือทางการเงินที*มีมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับ
มูลค่ายุติธรรม) และ
- ลําดับชันของมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ นทางการเงินที*เปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรม
ลําดับชันมูลค่ายุติธรรมระดับที* 1 ถึง 3 ขึนอยูก่ บั ระดับที*สามารถสังเกตได้ของมูลค่ายุติธรรม:
ระดับที* 1 เป็ นราคาเสนอซือขาย (ไม่ตอ้ งปรับปรุ ง) ในตลาดที*มีสภาพคล่องสําหรับสิ นทรัพย์ หรื อหนี สิ น
อย่างเดียวกันและกิจการสามารถเข้าถึงตลาดนัน ณ วันที*วดั มูลค่า
ระดับที* 2 เป็ นข้อมูลอื*นที*สังเกตได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรื อโดยทางอ้อมสําหรับสิ นทรัพย์นันหรื อหนี สิ น
นันนอกเหนือจากราคาเสนอซือขายซึ*งรวมอยูใ่ นข้อมูลระดับ 1
ระดับที* 3 เป็ นข้อมูลที*ไม่สามารถสังเกตได้สาํ หรับสิ นทรัพย์นนหรื
ั อหนีสิ นนัน

- 59 หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที& 31 ธันวาคม 2564

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอื*น
สิ นทรัพย์ที*เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
เงินให้กูย้ ืมระยะสัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื*น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื*น
เงินฝากธนาคารที*มีภาระคําประกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื*น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื*น
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอื*น
หนีสิ นที*เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
หนีสิ นหมุนเวียนอื*น
หนีสิ นตามสัญญาเช่า

สินทรัพ ย์ทางการเงิน
หนี%สินทางการเงิน
ตราสารอนุพ ันธ์ แสดงด้วยมูลค่า แสดงด้วยมูลค่า เลือกกําหนดให้ แสดงด้วย
เลือกกําหนด แสดงด้วยมูลค่า
ที&กําหนดไว้ ใน ยุติธรรมผ่าน ยุติธรรมผ่าน แสดงด้วยมูลค่า ราคาทุนตัด
ให้ แสดงด้วย
ยุติธรรมผ่าน
ความสัมพันธ์
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน ยุติธรรมผ่าน
จําหน่ าย
มูลค่ายุติธรรม
กําไรหรื อ
ป้องกันความ
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื&น
กําไรหรื อ
ผ่าน
ขาดทุน
ขาดทุน
กําไรหรื อขาดทุน
เสี&ยงแสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ผ่าน
กําไรขาดทุน
-

48,096
239,586
-

394,564
-

-

334,587
128,569
35,800
3,375
2,000
4,531
641
12,372
-

-

2
-

แสดงด้วย
ราคาทุน
ตัดจําหน่ าย

รายการที&ไม่ใช่
สินทรัพย์
ทางการเงิน
หรื อหนี%สิน
ทางการเงิน

51,127
58,017
65
149,662

1,452
14,753
-

รวม
1

334,587
128,569
35,800
3,375
50,096
4,531
641
634,150
13,824
51,127
58,017
14,820
149,662

488,900
-

มูลค่ายุติธรรม
ระดับที&
2
3

17,058
-

50,096
128,192
-

รวม

50,096
634,150
-

- 60 หน่ วย : พันบาท
งบแฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที& 31 ธันวาคม 2564

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอื*น
สิ นทรัพย์ที*เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
เงินให้กูย้ ืมระยะสัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื*น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื*น
เงินฝากธนาคารที*มีภาระคําประกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื*น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื*น
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอื*น
หนีสิ นที*เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
หนีสิ นหมุนเวียนอื*น
หนีสิ นตามสัญญาเช่า

สินทรัพ ย์ทางการเงิน
หนี%สินทางการเงิน
ตราสารอนุพ ันธ์ แสดงด้วยมูลค่า แสดงด้วยมูลค่า เลือกกําหนดให้ แสดงด้วย
เลือกกําหนด แสดงด้วยมูลค่า
ที&กําหนดไว้ ใน ยุติธรรมผ่าน ยุติธรรมผ่าน แสดงด้วยมูลค่า ราคาทุนตัด
ให้ แสดงด้วย
ยุติธรรมผ่าน
ความสัมพันธ์
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน ยุติธรรมผ่าน
จําหน่ าย
มูลค่ายุติธรรม
กําไรหรื อ
ป้องกันความ
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื&น
กําไรหรื อ
ผ่าน
ขาดทุน
ขาดทุน
กําไรหรื อขาดทุน
เสี&ยงแสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ผ่าน
กําไรขาดทุน
-

48,096
239,586
-

394,564
-

-

147,329
88,287
36,049
3,375
4,107
574
9,813
-

-

2
-

แสดงด้วย
ราคาทุน
ตัดจําหน่ าย

25,851
38,622
7
144,230

รายการที&ไม่ใช่
สินทรัพย์
ทางการเงิน
หรื อหนี%สิน
ทางการเงิน

786
9,483
-

รวม
1

147,329
88,287
36,049
3,375
48,096
4,107
574
634,150
10,599
25,851
38,622
9,492
144,230

488,900
-

มูลค่ายุติธรรม
ระดับที&
2
3

17,058
-

48,096
128,192
-

รวม

48,096
634,150
-

- 61 หน่ วย : พันบาท
งบการเงินรวม
มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที& 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพ ย์ทางการเงิน

หนี%สินทางการเงิน

ตราสารอนุพ ันธ์ แสดงด้วยมูลค่า แสดงด้วยมูลค่า เลือกกําหนดให้ แสดงด้วย
เลือกกําหนด แสดงด้วยมูลค่า
ที&กําหนดไว้ ใน ยุติธรรมผ่าน ยุติธรรมผ่าน แสดงด้วยมูลค่า ราคาทุนตัด
ให้ แสดงด้วย
ยุติธรรมผ่าน
ความสัมพันธ์
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน ยุติธรรมผ่าน
จําหน่ าย
มูลค่ายุติธรรม
กําไรหรื อ
ป้องกันความ
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื&น
กําไรหรื อ
ผ่าน
ขาดทุน
ขาดทุน
กําไรหรื อขาดทุน
เสี&ยงแสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ผ่าน
กําไรขาดทุน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอื*น
สิ นทรัพย์ที*เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื*น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื*น
เงินฝากธนาคารที*มีภาระคําประกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื*น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื*น
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอื*น
หนีสิ นที*เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
หนีสิ นหมุนเวียนอื*น
หนีสิ นตามสัญญาเช่า

-

175,565
244,865
-

147,429
-

-

246,798
126,253
30,350
52,203
7,256
864
12,047
-

-

11
-

รายการที&ไม่ใช่
แสดงด้วย
ราคาทุน
ตัดจําหน่ าย

สินทรัพย์
ทางการเงิน
หรื อหนี%สิน
ทางการเงิน

58,542
47,817
42
137,625

1,046
13,901
-

มูลค่ายุติธรรม
ระดับที&

รวม

246,798
126,253
30,350
227,768
7,256
864
392,294
13,093
58,542
47,817
13,954
137,625

1

2

3

342,193
-

116,015
29,416
-

111,753
20,685
-

รวม

227,768
392,294
-

- 62 หน่ วย : พันบาท
งบแฉพาะกิจการ
มูลค่าตามบัญชี
ณ วันที& 31 ธันวาคม 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอื*น
สิ นทรัพย์ที*เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
เงินให้กูย้ ืมระยะสัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื*น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื*น
เงินฝากธนาคารที*มีภาระคําประกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื*น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื*น
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอื*น
หนีสิ นที*เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
หนีสิ นหมุนเวียนอื*น
หนีสิ นตามสัญญาเช่า

สินทรัพ ย์ทางการเงิน
หนี%สินทางการเงิน
ตราสารอนุพ ันธ์ แสดงด้วยมูลค่า แสดงด้วยมูลค่า เลือกกําหนดให้ แสดงด้วย
เลือกกําหนด แสดงด้วยมูลค่า
ที&กําหนดไว้ ใน ยุติธรรมผ่าน ยุติธรรมผ่าน แสดงด้วยมูลค่า ราคาทุนตัด
ให้ แสดงด้วย
ยุติธรรมผ่าน
ความสัมพันธ์
กําไรหรื อ
กําไรขาดทุน ยุติธรรมผ่าน
จําหน่ าย
มูลค่ายุติธรรม
กําไรหรื อ
ป้องกันความ
ขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื&น
กําไรหรื อ
ผ่าน
ขาดทุน
ขาดทุน
กําไรหรื อขาดทุน
เสี&ยงแสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรม
ผ่าน
กําไรขาดทุน
105,736
81,365
24,064
14,500
175,565
49,203
1,324
756
244,865
147,429
9,983
11
-

แสดงด้วย
ราคาทุน
ตัดจําหน่ าย

37,824
32,668
42
128,209

รายการที&ไม่ใช่
สินทรัพย์
ทางการเงิน
หรื อหนี%สิน
ทางการเงิน

786
8,878
-

รวม
1

105,736
81,365
24,064
14,500
224,768
1,324
756
392,294
10,769
37,824
32,668
8,931
128,209

342,193
-

มูลค่ายุติธรรม
ระดับที&
2
3

116,015
29,416
-

108,753
20,685
-

รวม

224,768
392,294
-

- 63 33. เครื& องมือทางการเงิน
33.1 นโยบายการบริ หารความเสี* ยง
เครื* องมื อทางการเงิ นที* สําคัญของบริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อยตามที* นิย ามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที* 107 “การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื* องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย
เงิ นสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี การค้าและลูกหนี หมุนเวียนอื*น เงินให้กูย้ ืมแก่
กิจการที*เกี*ยวข้องกัน เงินฝากธนาคารที*มีภาระคําประกัน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เจ้าหนี การค้า
และเจ้าหนี หมุนเวียนอื* น เงินทดรองจากกิจการที*เกี*ยวข้องกัน และหนี สิ นตามสัญญาเช่ า บริ ษทั
และบริ ษทั ย่อยมีความเสี* ยงที*เกี*ยวข้องกับเครื* องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หาร
ความเสี* ยงดังนี
ความเสี* ยงด้านการให้สินเชื*อ
บริ ษ ัทและบริ ษ ัทย่อยมี ค วามเสี* ย งด้านการให้สิ นเชื* อที* เกี* ยวเนื* องกับลู ก หนี การค้า และลู ก หนี
หมุนเวียนอื*น และเงินให้กูย้ ืมแก่กิจการที*เกี*ยวข้องกัน บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยควบคุมความเสี* ย งนี
โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื*อที*เหมาะสม ดังนันบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย
จึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสี ยหายที*เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื*อ นอกจากนี การให้สินเชื* อของ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่มีการกระจุกตัวเนื* องจากบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีฐานของลูกค้าที*หลากหลาย
และมีอยูจ่ าํ นวนมากราย จํานวนเงินสู งสุ ดที*อาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื*อคือมูลค่าตามบัญชี ของ
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอื*นที*แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี* ยงจากอัตราดอกเบีย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี* ยงจากอัตราดอกเบียที*สําคัญอันเกี*ยวเนื* องกับเงินฝากสถาบันการเงิ น
เงินให้กูย้ ืมแก่กิจการที*เกี*ยวข้องกัน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และหนี สิ นตามสัญญาเช่า สิ นทรัพย์
และหนี สิ นทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบียที*ปรับขึนลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบียคงที*
ซึ*งใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั

- 64 ณ วันที* 31 ธันวาคม สิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงิ นที*สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี ย
และสําหรับสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงินที*มีอตั ราดอกเบียคงที*สามารถแยกตามวันที*ครบกําหนด
หรื อวันที*มีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ (หากวันที*มีการกําหนดอัตราดอกเบียใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี
หน่ วย: พันบาท

อัตราดอกเบีย% คงที&
ภายใน
มากกว่ า 1
1 ปี
ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอื*น
สินทรัพย์ที*เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
เงินให้กูย้ ืมระยะสัน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื*น
เงินฝากธนาคารที*มีภาระคําประกัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื*น
หนี%สินทางการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอื*น
หนีสิ นที*เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
หนีสิ นตามสัญญาเช่า

3,375
641
4,016

-

20,670
20,670

128,992
128,992

งบการเงินรวม
2564
อัตราดอกเบีย%
ปรับขึน% ลง
ไม่ มี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบีย%
93,104
93,104
-

รวม

อัตรา
ดอกเบีย%
ที&แท้ จริง
(ร้ อยละต่ อปี )

241,483
128,569
35,800
50,096
634,150
1,090,098

334,587
128,569
35,800
3,375
50,096
641
634,150
1,187,218

0.05 – 0.40
3.80
0.15 – 1.25
-

51,127
58,017
109,144

51,127
58,017
149,662
258,806

5.80 - 7.55
หน่ วย: พันบาท

อัตราดอกเบีย% คงที&
ภายใน
มากกว่ า 1
1 ปี
ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอื*น
สิ นทรัพย์ที*เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
เงินให้กูย้ ืมระยะสัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื*น
เงินฝากธนาคารที*มีภาระคําประกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื*น
หนี%สินทางการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอื*น
หนีสิ นที*เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
หนีสิ นตามสัญญาเช่า

3,375
574
3,949

-

17,067
17,067

127,163
127,163

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2564
อัตราดอกเบีย%
ปรับขึน% ลง
ไม่ มี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบีย%
28,045
28,045
-

รวม

อัตรา
ดอกเบีย%
ที&แท้ จริง
(ร้ อยละต่ อปี )

119,284
88,287
36,289
48,096
634,150
926,106

147,329
88,287
36,289
3,375
48,096
574
634,150
958,100

0.05 – 0.40
3.80
0.15
-

25,851
38,622
64,473

25,851
38,622
144,230
208,703

5.80 – 7.55

- 65 หน่ วย: พันบาท

อัตราดอกเบีย% คงที&
ภายใน
มากกว่ า 1
1 ปี
ถึง 5 ปี
สินทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอื*น
สินทรัพย์ที*เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื*น
เงินฝากธนาคารที*มีภาระคําประกัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื*น

864
864

หนี%สินทางการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอื*น
หนีสิ นที*เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
หนีสิ นตามสัญญาเช่า

20,237
20,237

งบการเงินรวม
2563
อัตราดอกเบีย%
ปรับขึน% ลง
ไม่ มี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบีย%

รวม

อัตรา
ดอกเบีย%
ที&แท้ จริง
(ร้ อยละต่ อปี )

-

133,624
133,624

113,174
126,253
30,350
227,768
392,294
889,839

246,798
126,253
30,350
227,768
864
392,294
1,024,327

0.05 - 0.45
0.20 - 1.25
-

117,388
117,388

-

58,542
47,817
106,359

58,542
47,817
137,625
243,984

5.80 - 7.55
หน่ วย: พันบาท

อัตราดอกเบีย% คงที&
ภายใน
มากกว่ า 1
1 ปี
ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอื*น
สิ นทรัพย์ที*เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
เงินให้กูย้ ืมระยะสัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื*น
เงินฝากธนาคารที*มีภาระคําประกัน
สิ นทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื*น
หนี%สินทางการเงิน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีหมุนเวียนอื*น
หนีสิ นที*เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
หนีสิ นตามสัญญาเช่า

14,500
756
15,256

-

13,579
13,579

114,630
114,630

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2563
อัตราดอกเบีย%
ปรับขึน% ลง
ไม่ มี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบีย%
71,422
71,422
-

รวม

อัตรา
ดอกเบีย%
ที&แท้ จริง
(ร้ อยละต่ อปี )

34,314
81,365
24,064
224,768
392,294
756,805

105,736
81,365
24,064
14,500
224,768
756
392,294
843,483

0.05 - 0.45
0.95 - 1.80
0.20
-

37,824
32,668
70,492

37,824
32,668
128,209
198,701

5.80 - 7.55

- 66 ความเสี& ยงจากอัตราแลกเปลีย& น
ณ วันที* 31 ธันวาคม บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมียอดคงเหลือของสิ นทรัพย์และหนีสิ นทางการเงินที*เป็ นสกุล
เงินตราต่างประเทศ ดังนี
สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ
เยน

สกุลเงิน

ดอลลาร์สหรัฐฯ
เยน
ริ งกิต
ดอลลาร์สิงคโปร์

งบการเงินรวม
สินทรัพย์ทางการเงิน
หนีส% ินทางการเงิน
2564
2563
2564
2563
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
0.02
0.14
0.01
0.01
0.08
0.60
-

อัตราแลกเปลี&ยนเฉลี&ย
2564
2563
(บาทต่ อหน่ วยเงินตราต่ างประเทศ)
33.4199
30.0371
0.2906
0.2907

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
หนีส% ินทางการเงิน
2564
2563
2564
2563
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
(ล้าน)
0.11
0.01
0.01
0.08
0.60
0.07
0.10
0.08
0.07
0.04
-

อัตราแลกเปลี&ยนเฉลี&ย
2564
2563
(บาทต่ อหน่ วยเงินตราต่ างประเทศ)
33.4199
30.0371
0.2906
0.2907
8.0143
7.4357
24.7357
22.6632

33.2 ความเสี* ยงจากอัตราแลกเปลี*ยนเงินตราต่างประเทศ
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยมีความเสี* ยงจากอัตราแลกเปลี*ยนเงินตราต่างประเทศซึ* งเกิดจากค่าใช้จ่าย
การซือสิ นค้า และรายได้จากการขายและการให้บริ การ อย่างไรก็ตามบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยไม่ได้มี
การใช้เครื* องมือป้ องกันความเสี* ยง เพื*อป้ องกันความเสี* ยงของสิ นทรัพย์และหนี สิ นทางการเงิ น
ที*เป็ นเงินตราต่างประเทศ เนื* องจากสิ นทรัพย์และหนีสิ นที*เป็ นเงินตราต่างประเทศของบริ ษทั และ
บริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนน้อยอย่างไม่เป็ นสาระสําคัญ
33.3 มูลค่ายุติธรรมของเครื* องมือทางการเงิน
เนื* องจากเครื* องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั จัดอยู่ในประเภทระยะสัน หรื อมีอตั ราดอกเบีย
ใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี ยในตลาด บริ ษทั จึ งประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื* องมื อทางการเงิน
ใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที*แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน

- 67 34. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที*สําคัญของบริ ษทั คือการจัดให้มีซ* ึ งโครงสร้างทุนที* เหมาะสม
เพื*อสนับสนุนการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั และเสริ มสร้างมูลค่าการถื อหุ ้นให้กบั ผูถ้ ื อหุ ้น โดย ณ วันที*
31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี สิ นต่อทุนเท่ากับ 0.23:1 (2563: 0.26:1) และเฉพาะบริ ษทั มี
อัตราส่วนหนีสิ นต่อทุนเท่ากับ 0.18:1 (2563: 0.20:1)
35. การจัดประเภทรายการใหม่
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิ น ณ วันที* 31 ธันวาคม 2563 ได้มีการจัดประเภทรายการใหม่
เพื*อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที* 31 ธันวาคม 2564 ดังนี
รายการ

การแสดงรายการทีแ& สดงไว้ เดิม

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที& 31 ธันวาคม 2563
เงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ย่อย
เงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ย่อย
ดอกเบียค้างรับ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื*น

จัดประเภทใหม่

เงินให้กูย้ ืมระยะสัน
ลูกหนีการค้าและลูกหนีหมุนเวียนอื*น

งบการเงินรวม

หน่ วย: พันบาท
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ

7,811

14,500
7,811

36. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื*อวันที* 24 กุมภาพันธ์ 2565 ที*ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ได้มีมติเสนอจ่ายเงินปั นผลสําหรับผล
การดําเนิ นงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท อย่างไรก็ตาม เนื*องจากที*ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั
ได้อนุ มตั ิจ่ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนิ นงานปี 2564 ไปแล้ว ในอัตราหุ ้นละ 0.06 บาท
เป็ นจํานวน 40.80 ล้านบาท ดังนันจึงคงเหลือเงินปั นผลที*จะจ่ายในอัตราหุ ้นละ 0.10 บาทต่อหุ ้น เป็ นจํานวน
68.00 ล้านบาท ซึ*งคณะกรรมการบริ ษทั จะเสนอต่อที*ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื*อพิจารณาอนุมตั ิต่อไป
37. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนีได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยกรรมการผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั เมื*อวันที* 25 กุมภาพันธ์ 2565

