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สารจากประธานกรรมการ 
 
เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ทุกท่าน 
 
ขา้พเจา้ยนิดทีีจ่ะแบ่งปนัความคดิของขา้พเจา้ผ่านรายงานประจ าปีน้ีและสรุปผลการด าเนินงานของ Humanica รวมถงึขา่วการ
เขา้ซื้อกจิการทีร่อด าเนินการในกลุ่มบรษิทั ("DataOn") 
 
พวกเรารูส้กึขอบคุณส าหรบัการสนับสนุนของผูถ้อืหุน้ส าหรบัการเขา้ซื้อกจิการของ DataOn เราเชื่อว่านี่เป็นกา้วเดนิทางครัง้
ส าคญัในการสรา้งการเป็นหนึ่งในบรษิทัเทคโนโลยดีา้นทรพัยากรบุคคลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตแ้ละครอบคลุมทุก
อย่างแบบครบวงจรตัง้แต่ HR solutions, Multi-country payroll outsourcing (“MCPO”), Enterprise Resource Planning 
(“ERP”) และ Financial solutions และ E-commerce การควบรวมกจิการจะปรบักลยุทธ์การแขง่ขนัในส่วน HR และ MCPO 
 
การรกัษาคณุค่าและหลกัการเมื่อบริษทัเจริญก้าวหน้าขึ้น 
 
บรษิทัยงัคงมุ่งมัน่ทีจ่ะรกัษามาตรฐานการก ากบัดูแลกจิการทีด่โีดยใหค้ ามัน่ว่าจะใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้งและทนัเวลาผ่านกจิกรรม
ลงทุนสมัพนัธ์ต่างๆทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทัง้หมด นอกจากนี้เรายงัส่งเสรมิความยัง่ยนืและสภาพแวดลอ้มทีด่ใีน
สถานทีท่ างาน เช่นการใชพ้ลงังานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม คารบ์อนฟุตพริน๊ท์ และการจดัการของเสยีทีด่ขี ึน้ 
 
ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น 
 
กลุ่มบรษิทัยงัคงเผชญิกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิทีท่า้ทายในปีงบประมาณ 2021 และการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้
ก่อใหเ้กดิการหยุดชะงกัของสภาพเศรษฐกจิของประเทศไทยซึง่ส่งผลกระทบต่อลูกคา้ของพวกเราจ านวนมาก อย่างไรกต็ามแมจ้ะ
มคีวามผนัผวนของเศรษฐกจิไทยในปี 2564 แต่เรากห็นัมาเรยีนรูแ้ละปรบักลยุทธ์เพื่อใหเ้กดิการเตบิโต 
 
ในนามของคณะกรรมการบรษิทั บรษิทัมคีวามยนิดทีีจ่ะจ่ายเงนิปนัผลงวดสุดทา้ยจ านวนหุน้ละ 0.10 บาท พรอ้มดว้ยเงนิปนัผล
ระหว่างกาล 0.06 บาทต่อหุน้ รวมเงนิปนัผลเป็นจ านวน 0.16 บาทต่อหุน้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.3 จากปีก่อน (2563: 0.14 บาทต่อหุน้) 
มอีตัราส่วนการจ่ายเงนิปนัผลอยู่ทีร่อ้ยละ 59 ของก าไรสุทธปีิ 2564 
 
การเปล่ียนแปลงของคณะกรรมการบริษทัในระหว่างปี 
 
นายอนุพนัธ ์ กจินิจชวีะ หนึ่งในกรรมการบรษิทัไดข้อลาออกจากต าแหน่งเพื่อไปปฏบิตัภิารกจิในส่วนอื่น โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่ 23 
พฤศจกิายน 2564 เป็นตน้ไป  คณะกรรมการบรษิทัขอแสดงความขอบคุณอย่างจรงิใจต่อนายอนุพนัธ ์ กจินิจชวีะ ทีไ่ดใ้หก้าร
สนับสนุนบรษิทัเป็นอย่างดใีนฐานะกรรมการอสิระและสมาชกิในคณะกรรมการบรษิทัในระหว่างด ารงต าแหน่ง 
 
ค านิยม 

ในนามของคณะกรรมการบรษิทั บรษิทัขอขอบคุณผูถ้อืหุน้ ลูกคา้ กลุ่มคู่คา้ทางธุรกจิ บรษิทัในเครอื และผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกท่านที่
ใหก้ารสนับสนุนและไวว้างใจ บรษิทัยงัมุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินธุรกจิเพื่อความกา้วหน้าอย่างยัง่ยนืดว้ยการสนับสนุนจากทุกท่านใน
อนาคต 
 
สุดทา้ยนี้ขา้พเจา้ขอแสดงความขอบคุณพนักงานและทมีผูบ้รหิารทุกท่านในความมึง่มัน่และใหก้ารสนับสนุนบรษิทั ขา้พเจา้
เชื่อมัน่ว่าความมุ่งมัน่ของพวกเราจะสามารถท าใหเ้ราผ่านเรื่องนี้ไปไดด้ว้ยกนั 
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ขอใหทุ้กท่านมสีุขภาพร่างกายแขง็แรง  
 
 
 
 
 
นายอโณทยั อดุลพนัธุ ์ 
ประธานกรรมการ 
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สารจากประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
 
เมื่อตอ้งเผชญิกบัความทา้ทายทีไ่ม่เคยเจอมาก่อน บรษิทัทีแ่ขง็แกร่งจะหาวธิทีา้ทายสถานการณ์ทีเ่ป็นอยู่และมุ่งสู่ความเป็นเลศิ 
พวกเขาไม่เคยหยุดทีจ่ะเรยีนรู ้แทนทีจ่ะเผชญิกบัความเป็นจรงิทีโ่หดรา้ย พวกเขาเคลื่อนทีอ่ยู่ตลอดเวลาทัง้ยงัคาดการณ์ถงึ
ความทา้ทายหรอืโอกาสต่อไป โดยยงัคงความอ่อนน้อมถ่อมตนแมใ้นขณะทีบ่รษิทัจะขยายใหญ่ขึน้  
 
ทีฮ่วิแมนิก้าเราใชห้ลกัการเหล่านี้เพื่อวางต าแหน่งในเชงิกลยุทธเ์พื่อการเตบิโตอย่างยัง่ยนืในระยะยาว กลยุทธส์ าคญัประการ
หนึ่งคอืการไดม้าซึง่ DataOn เพื่อร่วมกนัพฒันาเทคโนโลยแีละวธิแีก้ไขปญัหาทีย่กระดบัประสบการณ์ของลูกคา้และจดัการกบั
ความทา้ทายของ "อนาคตของการท างาน" เรารูส้กึขอบคุณทีผู่ถ้อืหุน้เหน็ขอ้ดขีองการเขา้ซื้อกจิการของเรา และมอบอ านาจให้
เราด าเนินการซื้อกจิการในการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ทีผ่่านมา 
 
ในสถานการณ์หลงัการระบาดของโควดิ-19 เรายงัคงคาดการณ์ถงึการเปลีย่นแปลงในดา้นต่างๆ ของธุรกจิ ซึง่รวมถงึความ
ตอ้งการของลูกคา้ส าหรบัขอบเขตทีก่วา้งขึน้ของบรกิารแบบบูรณาการ และการท างานร่วมกนัในพืน้ทีท่ างาน ทีฮ่วิแมนิกา้เรา
ยงัคงจนิตนาการถงึระบบนิเวศทางธุรกจิของผูใ้หบ้รกิารภายใตก้ารใหบ้รกิารบรหิารทรพัยากรบุคคลของเรา ดงันัน้ใน
ปีงบประมาณ 2565 เราจงึไดล้งทุนในฟารม์แคร ์(Pharmcare) ซึง่เป็นบรษิทัสตารท์อพัทีใ่หบ้รกิารเวชภณัฑด์จิทิลัดว้ยบรกิาร
จดัส่งถงึหน้าบา้นของผูใ้ชบ้รกิาร (door-to-door delivery) ซึง่เชื่อมโยงกบัการใหค้ าปรกึษาจากแพทยท์างไกล (Tele-doctor) 
นอกจากนี้เรายงัไดล้งทุนในเอน็ฟอรซ์ ซเีคยีว (nForce Secure) ผูใ้หบ้รกิารบรหิารจดัการระบบรกัษาความปลอดภยัและแรบบทิ 
แคช (Rabbit Cash) ซึง่เป็นความร่วมมอืกบักลุ่มบทีเีอสเพื่อใหบ้รกิารสนิเชื่อทีร่วดเรว็ 
 
ภาพรวมทัง้ปี 
ขา้พเจา้มคีวามยนิดทีีจ่ะรายงานเรื่องส าคญัส าหรบัปี 2564 ดงันี้ 

• รายไดเ้พิม่ขึน้รอ้ยละ 4.1 เป็นจ านวน 770.49 ลา้นบาท (2563:  740.34 ลา้นบาท) 

• ก าไรสุทธหิลงัหกัภาษเีพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.3 เป็นจ านวน 165.33 ลา้นบาท (2563:  164.86 ล้านบาท) 

• อตัราก าไรสุทธหิลงัหกัภาษลีดลงเลก็น้อยเป็นรอ้ยละ 21.5 (2563:  รอ้ยละ 22.3) 

• สนิทรพัยส์ุทธเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 13.5 เป็นจ านวน 1,437.63 ลา้นบาท (2563:  1,266.86 ล้านบาท) 

• ก าไรต่อหุน้เพิม่ขึน้เป็น 0.25 บาทต่อหุน้ (2563:  0.24 บาทต่อหุน้) 

ในช่วงไม่กีปี่ทีผ่่านมาการแขง่ขนัในตลาดค่อนขา้งสงู โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 บรษิทัตอ้งเผชญิกบัตน้ทุนในการ
จดัการธุรกจิทีเ่พิม่ขึน้ทัง้ในดา้นต้นทุนพนักงานและตน้ทุนเทคโนโลย ีอย่างไรกต็าม บรษิทัยงัคงมกี าไรสุทธเิตบิโตเลก็น้อยเป็น 
165.33 ลา้นบาท ซึง่เป็นความร่วมมอืของผูบ้รหิารและพนักงานในการช่วยใหเ้ราก้าวขา้มกระแสของการเตบิโตทางเศรษฐกิจที่
ชะลอตวั โดยเน้นที ่3 ดา้นหลกั ไดแ้ก่ การมุ่งเน้นลูกคา้ การมุ่งเน้นทีป่ระสทิธภิาพ และผลก าไร 
 
แมว่้าเศรษฐกจิทีผ่นัผวนในปี 2564 จะท าใหลู้กคา้จ านวนมากของเราลดจ านวนพนักงานลง และดว้ยเหตุนี้จงึส่งผลกระทบต่อ
รายไดท้ีเ่กดิขึน้ประจ า แตเ่รายงัมองเหน็โอกาสทางธุรกจิในตลาดระบบบรหิารทรพัยากรบุคคลและระบบการจดัการทรพัยากร
ภายในองค์กร ในขณะทีป่ระเทศไทยก าลงัเขา้สู่เศรษฐกจิดจิทิลั ถอืเป็นหนึ่งในความภาคภูมใิจของบรษิทัในการจดัการโครงการ
ใหไ้ดร้บัชยัชนะในช่วงวกิฤตเศรษฐกจิ 
 
รายไดร้วมของกลุ่มบรษิทัเพิม่ขึน้ 30.15 ลา้นจาก 740.34 ล้านบาทในปี 2563 เป็น 770.49 ล้านบาทในปี 2564 รายไดท้ีเ่พิม่ขึน้
เลก็น้อยส่วนใหญ่มาจากรายไดท้ีเ่กดิขึน้ประจ าทีล่ดลงจากธุรกจิบรหิารทรพัยากรบุคคล เน่ืองจากลูกคา้ของเราไดร้บัผลกระทบ
จากการฟ้ืนตวัทีช่า้ ซึง่ถูกชดเชยบางส่วนดว้ยรายไดจ้ากการตดิตัง้ระบบบรหิารทรพัยากรบุคคลและระบบการจดัการทรพัยากร
ภายในองค์กรทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึรายไดอ้ื่นๆ ทีเ่พิม่ขึน้ ไดแ้ก่ ก าไรจากการลงทุน 
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ตน้ทุนขายและบรกิารโดยรวมเพิม่ขึน้ 13.30 ลา้นบาทหรอืรอ้ยละ 3.5 เป็น 398.26 ลา้นบาท (2563: 384.96 ลา้นบาท) ซึง่ส่วน
ใหญ่มาจากค่าใชจ้่ายเกีย่วกบับรกิารคลาวด ์(cloud service) บรษิทัมอีตัราก าไรขัน้ตน้ทีร่อ้ยละ 48.3 ซึง่เพิม่ขึน้เลก็น้อยจากรอ้ย
ละ 48.0 ในปี 2563 ซึง่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายระยะกลางของเราในการเพิม่อตัราก าไรขัน้ต้น 
 
กลุ่มบรษิทัมกี าไรสุทธหิลงัหกัภาษีจ านวน 165.33 ลา้นบาท ในปีงบประมาณ 2564 เพิม่ขึน้เลก็น้อยจ านวน 0.47 ลา้นบาทเมื่อ
เทยีบกบัก าไรสุทธหิลงัหกัภาษ ี164.86 ลา้นบาท ในปี 2563 ส่งผลใหอ้ตัราก าไรสุทธลิดลงจากอตัรารอ้ยละ 22.30 ในปี 2563 เป็น
อตัรารอ้ยละ 21.50 ในปี 2564 โดยสาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารจาก 160.25 ลา้นบาท เป็น 
176.95 ลา้นบาท โดยมกีารเพิม่ขึน้ของตน้ทุนพนักงาน พืน้ทีส่ านักงานและการดอ้ยค่าของการลงทุนจ านวน 8.65 ล้านบาท 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มสีนิทรพัยส์ุทธขิองกลุ่มบรษิทัอยู่ทีจ่ านวน 1,437.63 ลา้นบาท เทยีบกบัปีก่อนจ านวน 1,266.86 ลา้น
บาท โดยคดิเพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 13.50 
 
เงินปันผล 
บรษิทัไดเ้สนอจ่ายเงนิปนัผลงวดสุดทา้ยที ่0.10 บาทต่อหุน้ พรอ้มดว้ยเงนิปนัผลระหว่างกาล 0.06 บาทต่อหุน้ รวมเงนิปนัผลเป็น 
จ านวน 0.16 บาทต่อหุน้เพิม่ขึน้รอ้ยละ 14.3 จากปีก่อน (2563: 0.14 บาทต่อหุน้) มอีตัราส่วนการจ่ายเงนิปนัผลอยู่ทีร่อ้ยละ 59
ของก าไรสุทธปีิ 2564 

 
คนของเรา 
บรษิทัก่อตัง้มาโดยใหค้วามส าคญัทีค่นเป็นหลกั จากเหตุการณ์การระบาดใหญ่ทัว่โลกของ COVID-19 และเขา้สู่การลอ็คดาวน์ 
บรษิทัใหพ้นักงานกว่ารอ้ยละ 99 ท างานจากทีบ่า้นเพื่อรกัษาพนักงานใหป้ลอดภยัในขณะทีย่งัคงรกัษาระดบัการใหบ้รกิารทัง้
ประสานงาน จดัส่ง และตดิต่อสื่อสารกบัลูกคา้ในระดบัสงู 
 
พวกเรามัน่ใจว่าเราก าลงัสรา้งบรษิทัใหแ้ขง็แกร่งและยดืหยุ่นมากขึน้ โดยพนัธกจิของเราคอืการท าความเขา้ใจความตอ้งการของ
ลูกคา้และพฒันาแนวทางการแกป้ญัหาใหม้ปีระสทิธภิาพและค่าบรกิารทีเ่ขา้ถงึได ้บรษิทัฯขอแสดงความขอบคุณการแสวงหา
ความเป็นเลศิอย่างไม่หยุดยัง้ของบุคลากรของเรา เราจะตอบสนองต่อความคาดหวงัของลูกคา้อย่างต่อเน่ืองแมใ้นสถานการณ์
ทางเศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้มทีเ่ลวรา้ย 
 
ขา้พเจา้ขอแสดงความขอบคุณต่อคณะกรรมการ ทมีบรหิาร เพื่อนพนักงาน ลูกคา้ หุน้ส่วนทางธุรกจิส าหรบัการสนับสนุนและ
ค าแนะน าตลอดช่วงทีย่ากล าบากส าหรบัปีทีผ่่านมา 
 
ดว้ยทมีงานทีม่คีวามสามารถ วสิยัทศัน์ และความมุ่งมัน่ เราจะสรา้งอนาคตทีด่ไีปดว้ยกนั 
 
 
 
นายสุนทร เด่นธรรม 
รองประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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มุมมองและกลยุทธท์างการตลาด 
 
ข้อมูลทัว่ไป 
 
การใชจ้่ายดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศทัว่โลกคาดการณ์ว่าจะมมีลูค่ารวม 4.5 ลา้นลา้นดอลลารใ์นปี 2565 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.1 จาก
ปี 2564 ตามการคาดการณ์ล่าสุดโดย Gartner, Inc. ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงูโดยส่วนใหญ่มองว่าปี 2565 เป็นปี
แห่งผลตอบแทนในอนาคต เนื่องจากขณะนี้พวกเราอยู่ในฐานะทีจ่ะก้าวไปไกลกว่านัน้ โครงการระยะสัน้ทีส่ าคญัในช่วงสองปีที่
ผ่านมาและมุ่งเน้นไปทีร่ะยะยาว ดว้ยสงครามแย่งชงิความสามารถและค่าแรงทีเ่พิม่ขึน้ ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสงู
อาจพึง่พาทีป่รกึษาและบรษิทัทีใ่หบ้รกิารทีม่กีารจดัการมากขึน้เพื่อด าเนินตามกลยุทธ์ดจิทิลัของตนเอง ไม่น่าแปลกใจที ่Gartner 
คาดการณ์ว่ากลุ่มซอฟต์แวรอ์งคก์รและการบรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศจะมกีารใชจ้่ายเพิม่ขึน้ในปี 2565 และ 2566 
 

ตารางท่ี 1: การคาดการณ์การใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทัว่โลก   

หน่วย: ลา้นเหรยีญสหรฐั 

 

รายจ่ายทัว่โลก 
ปี 2564 

รายจ่ายทัว่โลก 
ปี 2565 

การเติบโตทัว่โลก 
ปี 2565 (ร้อยละ) 

การเติบโตในไทย 
ปี 2565 (ร้อยละ) 

ระบบศูนยข์อ้มลู 216,337 226,475 5.8% 4.6% 
ซอฟต์แวรอ์งคก์ร 604,946 671,732 11.5% 14.8% 
อุปกรณ์ 787,417 813,699 2.3% 9.0% 
บรกิารดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 1,186,103 1,279,737 8.6% 9.8% 
การบรกิารสื่อสาร 1,444,324 1,462,712 2.1% 3.8% 
ภาพรวมดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 4,239,127 4,454,354 5.5% 6.4% 

ทีม่า: Gartner (มกราคม 2565) 

 

ในปี 2565 การใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยรวมของประเทศไทยคาดว่าจะสูงถึง 871 พนัล้านบาท คาดว่าจะเติบโต 

รอ้ยละ 6.4 จากปี 2564 ซึ่งสูงกว่าการเตบิโตทัว่โลกที่รอ้ยละ 5.5 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ซอฟต์แวร์ส าหรบัองค์กรคาดว่าจะเติบโต

สูงสุดร้อยละ 14.8 เป็นจ านวน 61.3 พนัล้านบาทในปี 2565 รองลงมาคอืบรกิารด้านเทคโนโลยสีารสนเทศทีเ่ติบโตร้อยละ 9.8 

เป็นจ านวน 85.4 พนัลา้นและอุปกรณ์ทีเ่ตบิโตรอ้ยละ 9 เป็นจ านวน 220 พนัลา้น 
 
มุมมองในแง่บวกต่อแนวโน้มของซอฟต์แวร์ส าหรบัองค์กร เนื่องจากความคดิรเิริม่ด้านเทคโนโลยดีจิทิลัยงัคงเป็นกลยุทธ์ทาง
ธุรกจิทีม่คีวามส าคญัสูงสุดส าหรบัองค์กร เนื่องจากพวกเขายงัคงสรา้งสรรค์อนาคตของการท างานใหม่ โดยมุ่งเน้นทีก่ารใชจ้่าย  
ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และรองรบัการท างานรูปแบบใหม่ที่มีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ ส าหรบัพนักงานที่จะถึง  
ในปี 2565 
 
สิง่ทีเ่ปลีย่นแปลงไปในปี 2563 และ 2564 ไม่ใช่แค่ตวัเทคโนโลยเีอง แต่ยงัรวมถงึความเตม็ใจและความกระตอืรอืรน้ของผูค้นทีจ่ะ
ปรบัใชแ้ละใชเ้ทคโนโลยใีนรปูแบบต่างๆ โดยโควดิ-19 เป็นแรงผลกัดนัส าคญัทีพ่ลกิโฉมความสมัพนัธ์ระหว่างลูกจา้งกบันายจา้ง 
ในการเตรยีมพรอ้มส าหรบัการท างานหลงัโควดิ 19 ผูบ้รหิารเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัสูงจ าเป็นต้องก าหนดค่าวธิีการท างาน
ใหม่โดยยอมรับความสามารถในการประกอบธุรกิจและเทคโนโลยีที่รองรับการท างานแบบอะซิงโครนัส  (Asynchronous 
workflows) 
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การบริการด้านบริหารทรพัยากรบุคคล – อนาคตของการท างาน 
นับตัง้แต่เกิดการหยุดชะงกั สถานที่ท างานไม่เคยห่างไกลจากนี้มาก่อน แต่บรษิัทที่มคีวามยดืหยุ่นได้ค้นพบวธิีใหม่ๆ ในการ
เปิดรบัการท างานเป็นทมีทีย่ดืหยุ่นในแบบทีไ่ม่เคยคดิมาก่อนว่าจะเป็นไปไดก่้อนยุคโควดิ-19 พวกเขาก าหนดบทบาทใหม่เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของพนักงานทีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ และบรษิทัต่างๆ จ าเป็นตอ้งน าเสนอความคดิรเิริม่ในอนาคต
และจัดล าดับความส าคัญของแนวทางที่ก้าวหน้ามากขึ้นในการจัดการงาน พนักงาน และสถานที่ท างาน กล่าวโดยสรุป  
การระบาดใหญ่ไดท้ าใหอ้นาคตของการท างานเริม่เรว็ขึน้ งานควรเป็นสิง่ทีส่รา้งมูลค่าใหก้บัลูกคา้ พนักงาน บรษิทั และผูม้สี่วน
ไดเ้สยี สรา้งความรูส้กึถงึจุดประสงค์ สิง่นี้จ าเป็นต้องเปลี่ยนความคดิจากแค่ท าวนันี้ให้ดกีว่า เป็นสิง่ทีต่้องการในวนัพรุ่งนี้และ
สรา้งสิง่ใหม่ๆ 
 
เราเชื่อว่าการรวมความสามารถของบรษิทั และ DataOn ภายหลงัการซื้อกจิการ ซึง่ทัง้คู่เป็นผูน้ าดา้นเทคโนโลยทีรพัยากรบุคคล 
ในภูมภิาคของตน ท าใหเ้ราสามารถสรา้งเทคโนโลยทีรพัยากรบุคคล รุ่นต่อไปทีผ่สมผสานแนวคดิในอนาคตของการท างาน เรา
เหน็ภารกจิของเราในการเป็นผูจ้ดัหาแนวทางทีเ่หมาะสมใหก้บัลูกคา้ของเรา เมื่อพวกเขามุ่งสู่ความยดืหยุ่นทีม่ากขึน้และการมี
ส่วนร่วมมากยิง่ขึน้ของนายจา้งและพนักงานของพวกเขา 

  
วิจยัและพฒันา 
เนื่องจากการระบาดใหญ่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจใช้เวลาหนึ่งถึงสองปีในการพฒันาซึ่งถือเป็นระยะเวลาที่ไม่นาน  
ฮวิแมนิก้าเขา้ใจถงึความจ าเป็นในการเร่งความพยายามในการวจิยัและพฒันาเพื่อใหเ้ป็นผูน้ าตลาด เราใชก้ารตดัสนิใจครัง้ใหญ่
เพื่อพฒันากรอบงานผลติภณัฑใ์หม่เพื่อใหม้คีวามยดืหยุ่นและปรบัขนาดไดเ้พื่อตอบสนองความตอ้งการใหม่อย่างรวดเรว็ยิง่ขึน้ 
เราก าลงัด าเนินการตามการออกแบบกรอบงานใหม่ใหเ้สรจ็สิน้ภายในปี 2565 และเราตัง้ใจทีจ่ะเปิดตวัรุ่นใหม่ของเราภายในสิ้นปี 
2565 
 
ระบบนิเวศด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดี 
เราก าลงัตัง้เป้าทีจ่ะสร้างรายไดจ้ากธุรกจิสวสัดกิารในช่วงปลายปี 2564 โดยมฐีานพนักงานของลูกค้าทีม่กีารใช้งานอยู่ทัง้หมด
มากกว่า 20,000 คนในปจัจุบนั ความร่วมมอืกบัพนัธมติรก็เริม่เป็นรูปเป็นร่างตัง้แต่ผู้ให้บรกิารประกนัภยั การดูแลด้านเภสชั
กรรม ไปจนถึงการตรวจสุขภาพและการทดสอบในห้องปฏิบตัิการ เราเชื่อมัน่ในแพลตฟอร์มด้านสุขภาพและสวสัดิการและ
ศกัยภาพในการช่วยใหน้ายจา้งก าหนดรปูแบบสวสัดกิารเพื่อใหเ้หมาะสมกบัความตอ้งการของพนักงานมากขึน้ มคีวามเกีย่วขอ้ง
มากขึน้ เนื่องจากบรษิทัต่างๆในขณะนี้ ก าลงัปรบัตวัใหเ้ขา้กบัความต้องการทีเ่ปลี่ยนแปลงของพนักงานส าหรับอนาคตของการ
ท างาน 

 
ส่วนงานการให้บริการด้านบริหารจดัการบญัชีและการเงิน  
ขนาดตลาดระบบวางแผนทรพัยากรองค์กร (ERP)  ทัว่โลกอยู่ที ่42 พนัล้านดอลลาร์ในปี 2564 และคาดว่าจะเตบิโตเป็น 110 
พนัลา้นดอลลาร์ในปี 2563 โดยมอีตัราการเตบิโตทีน่่าประทบัใจทีร่อ้ยละ 12.1% ต่อปี การระบาดใหญ่ของโควดิ-19 มผีลกระทบ
ทีด่ตี่อตลาดระบบวางแผนทรพัยากรองค์กร (ERP) เน่ืองจากการลอ็กดาวน์ตามค าสัง่ของรฐับาล เราเหน็ความตอ้งการของระบบ
วางแผนทรพัยากรองคก์รมากขึน้โดยเฉพาะการท างานบนคลาวด ์
การปรบัใช้ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรบนคลาวด์ที่เพิ่มขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า การปรับใช้
เทคโนโลยบีนคลาวด์ทีเ่พิม่ขึน้นัน้ไม่เพยีงแต่ช่วยใหบ้รษิทัต่างๆ ด าเนินกระบวนการทางธุรกจิโดยอตัโนมตั ิแต่ยงัช่วยใหบ้รษิทั
จดัเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมปีระสทิธิภาพและแชร์ข้อมูลเหล่านี้กับทรพัยากรที่หลากหลาย นอกจากนี้บรษิัทยงัสามารถ
เขา้ถงึขอ้มลูผ่านระบบใดกไ็ดแ้ละทุกเวลา 
 
เรามชียัชนะทีด่ใีนธุรกจิระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร และเราหวงัว่าจะสามารถขยายแรงขบัเคลื่อนของเราในปี 2565 
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โดยรวม 
ขณะนี้ลูกคา้ก าลงัพฒันารปูแบบธุรกจิอย่างรวดเรว็และตอ้งการโซลูชนัทีค่ล่องตวั โดยบรษิทัจะเร่งเวลาในการออกสู่ตลาด เพื่อ
เป็นการตอบสนองกบัความตอ้งการทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่เชื่อมโยงกบัการหยุดชะงกัของเทคโนโลย ีนอกจากนี้เรายงัจะเพิม่ทกัษะดา้น
ความปลอดภยัทางไซเบอรซ์ึง่มคีวามส าคญัต่อความส าเรจ็ของรปูแบบการท างานระยะไกล ในระยะยาวมากขึน้อกีดว้ย 
ในโลกหลงัการระบาดของโควดิ-19 เรายงัคาดการณ์ถงึการเปลีย่นแปลงในดา้นต่างๆของธุรกจิ รวมถงึความตอ้งการของลูกคา้
และรปูแบบการจดัส่ง ลูกคา้ส่วนใหญ่ตอ้งการเพิม่การท างานร่วมกนัในพื้นทีท่ างานและเสรมิสรา้งกลยุทธก์ารรกัษาความ
ปลอดภยัทางไซเบอรแ์ละการน าระบบคลาวดไ์ปใชใ้นระยะยาว บรษิทัต่างๆ จะตอ้งการความยดืหยุ่นในการด าเนินงานมากขึน้ 
ซึง่จะเร่งความตอ้งการเทคโนโลยรีะบบวางแผนทรพัยากรองค์กรและเทคโนโลยดีา้นบรหิารทรพัยากรบุคคลบนระบบคลาวด์ 
 
เราเชื่อว่าเรามจีุดยนืในเชงิกลยุทธ์ในการเพิม่ส่วนแบ่งการตลาดใหม้ากขึน้ในขณะทีก่ารเปลีย่นแปลงก าลงัเกดิขึน้ 
 
 



  
 

8 
 

ส่วนท่ี 1 
การประกอบธรุกิจและผลการด าเนินงาน 

 
1. โครงสร้างและการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั 

1.1 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

บรษิทั ฮวิแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทั” หรอื “HUMAN” ) จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัที ่29 กรกฎาคม 2546 ดว้ยทุนจดทะเบียน
เริม่ต้นจ านวน 30.00 ล้านบาท โดยคุณสุนทร เด่นธรรม อดตีหุน้ส่วนและผูบ้รหิารของ Pricewaterhouse Coopers Thailand (PWC) 
ซึ่งเคยดูแลงานดา้นการบรหิารความเสี่ยง (Global Risk Management Solutions) โดยเป็นผูร้เิริม่พฒันาธุรกจิใหม่ๆ ใหก้บั PWC ใน
ประเทศไทย ซึ่งรวมถึงการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจด้านการปฏิบัติการ (Operation Risk) และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยี 
(Technology Risk) และไดเ้ป็นผูเ้ริม่ธุรกิจการรบัช่วงบรหิารดา้นการจดัการทรพัยากรบุคคลภายในองค์กรของธุรกิจขนาดใหญ่ (Big 
Scale Business Process Outsourcing : BPO) ในการจดัการดา้นการบรหิารจดัการทรพัยาบุคคลในองค์กร (Human Solutions) ของ 
PWC 

ต่อมาในปี 2546 PWC ได้ปรบัโครงสร้างธุรกิจและยกเลิกธุรกิจ BPO มกีารแก้ไขปรบัปรุงกฏเกณฑ์เกี่ยวกบับรษิัทผู้สอบ
บญัช ีท าใหบ้รษิทัสอบบญัชทีัว่โลกมกีารปรบัโครงสรา้งธุรกจิ คุณสุนทร เด่นธรรม จงึแยกตวัออกมาจดัตัง้บรษิทั เพื่อใหบ้รกิารจดัการ
ด้านทรพัยากรบุคคลภายในองค์กร (Business Process Outsourcing in Human Resource)  โดยมบีรษิัท ซีเกท เทคโนโลย ีจ ากดั 
เป็นลูกคา้รายแรก 

ในปี 2563 บรษิทั ขยายการลงทุนในธุรกจิเกี่ยวกบัประกนัชวีตและประกนัวนิาศภยัโดยบรษิทั จดัตัง้บรษิทั เบนนิกซ์ จ ากดั 
ซึ่งเป็นบรษิัทนายหน้าประกนัภยัยุคใหม่ที่บริหารจดัการโดยใช้เทคโนโลยเีข้ามาบริหารจดัการ (Pure Digital and Single Platform 
Broker) โดยบรษิทัมสีดัส่วนการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 51 นอกจากนี้บรษิทัยงัไดร้บัรางวลัชนะเลศิ “Best Innovation Company Award” 
จากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยซึง่เป็นสิง่ทีย่นืยนั นโยบายและการประกอบธุรกจิของบรษิทัในปจัจุบนัและต่อไปในอนาคต  

ปจัจุบนัน้ีบรษิทัเป็นผูใ้หบ้รกิารทางดา้นเทคโนโลยเีกี่ยวกบังานทรพัยากรบุคคล และใหบ้รกิารการบรหิารกระบวนการจดัการ
ชัน้น าของประเทศไทย รวมทัง้เป็นตวัแทนจ าหน่ายซอฟต์แวร์ระบบงานวางแผนทรพัยากรองค์กร SAP Business One และ Oracle 
NetSuite on Cloud Solution บรษิัท มพีนักงาน 580 คน โดยประมาณ และด าเนินงานจดัตัง้สาขาในประเทศสงิคโปร์และประเทศ
มาเลเซยีอกีดว้ย 

ในปี 2564 บรษิัทได้ขยายธุรกิจผ่านการลทุนร่วมกบัพนัธมติรทางธุรกิจ เพื่อพฒันาระบบนิเวศการดูแลรกัษาสุขภาพด้วย
เทคโนโลยดีจิติอล (Digital Healthcare Ecosystem) ใหค้รบถ้วนและหลากหลายมากขึน้ และพฒันาผลติภณัฑ์ใหม่ๆ โดยไดล้งทุนใน 
ฟาร์มแคร์ แพลตฟอร์มรา้นขายยาออนไลน์และระบบการปรกึษาบุคลากรทางการแพทย์ออนไลน์ และ แรบบทิ แคช แพลตฟอร์มการ
ใหบ้รกิารสนิเชื่อผ่านระบบดจิทิลั และ ลงทุนในบรษิัท เอน็ฟอร์ซ ซเีคยีว จ ากดั (มหาชน) ผูบ้รกิารดา้นการรกัษาความปลอดภัยไซ
เบอรแ์ละการปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคล เพื่อพฒันาผลติภณัฑท์างดา้นความปลอดภยัของระบบเทคโนโลยสีารสนเทศร่วมกนั 

1.1.1 วิสยัทศัน์ วตัถปุระสงค ์เป้าหมาย และวฒันธรรมองคก์ร 

วิสยัทศัน์ (Vision) 
เราเป็นองค์กรแห่งความสุข ของคนเก่งทีเ่ป็นคนด ีซึ่งมคีวามฝนัทีม่คีวามหมายร่วมกนั และด าเนินชวีติการท างาน

ตามครรลองของคุณค่าหลกัของเรา ในการน าเสนอสนิคา้และบรกิารระดบัโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกคา้ ซึง่รวมถงึความ
ตอ้งการทีลู่กคา้เองยงัไม่ตระหนัก ตลอดไปจนถงึความตอ้งการของพนักงานของลูกคา้ของเราดว้ย 

 
พนัธกิจ (Mission) 
เราช่วยใหพ้นักงานของลูกคา้ของเราท างานไดด้ขีึน้ และมชีวีติทีม่คีวามสุขมากขึน้ 
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เป้าหมายการด าเนินธรุกิจ 
เรามเีป้าหมายทีจ่ะ 
1.สนับสนุนให้บริษัทส่วนใหญ่หันมาปรับเปลี่ยนกระบวนการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจ่าย
ผลตอบแทนพนักงานใหท้นัสมยัโดยใชเ้ทคโนโลยขีองบรษิทัฮวิแมนิก้าเขา้มาเป็นตวัผลกัดนั ในขณะทีเ่รามุ่งมัน่ที่
จะแก้ปญัหาให้กบับรษิทัด้วยทางออกที่หลากหลายโดยผสมผสานความยดืหยุ่นส าหรบัทัง้เทคโนโลยแีละบริการ
เขา้ดว้ยกนั 

  2.พฒันาซอฟทแ์วร ์Humatrix ของบรษิทั ใหเ้ป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปว่าเป็นระบบทรพัยากรบุคคลทีด่ทีีสุ่ดในเอเชยี
ภายใน 5 ปี 

  3.ขยายระบบบรหิารทรพัยากรบุคคลแบบครบวงจร และการเงนิและการบญัชผี่านการเป็นหุน้ส่วนกบัพนัธมติรทีม่ี
แนวคดิในทศิทางเดยีวกนั 

  4.เป็นหนึ่งในผูใ้หบ้รกิารชัน้น าทีม่เีครื่องหมายส าหรบัผูใ้หบ้รกิารสนับสนุนดา้นหลงัทีค่รบวงจรรวมถงึบรกิารทาง
การเงนิและการบญัชใีนประเทศไทย  

  5.ขยายธุรกจิไปยงัประเทศหลกัๆ ในเอเชยีภายใน 5 ปีขา้งหน้า โดยการควบรวมกจิการ การค่อยๆเตบิโต หรอื 
การสรา้งพนัธมติรทางธุรกจิ  

  6.สรา้งธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัดจิติอลและขยายขอบเขตการเขา้ถงึพนักงานทีเ่ป็นลูกคา้ของบรษิทั 
 

วฒันธรรมองคก์ร (Core Value)  
 Excellence  :  ความเป็นเลศิ ทัง้ในมติขิองบรกิารและการพฒันาทรพัยส์นิทางปญัญา 
 Teamwork  : การท างานเป็นทมี แบ่งปนั ดูแลซึง่กนัและกนั 
 Integrity   : ความซื่อสตัยแ์ละเชื่อถอืได ้การท างานอย่างมคีุณธรรม และยดึมัน่ในจรรยาบรรณของวชิาชพี 
 Openness : ความเปิดกวา้ง ทัง้ในการเปิดใจรบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น การยอมรบัเรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ และความกล้า

ในการแสดงความคดิเหน็ทีส่รา้งสรรอย่างตรงไปตรงมา 

1.1.2 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 

พฒันาการทีส่ าคญัของบรษิทั ในช่วงระยะเวลาทีผ่่านมา มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
ปี 2546 - จดทะเบยีนจดัตัง้ “บรษิทั ฮวิแมนิกา้ จ ากดั” 
ปี 2548 - เริม่โครงการพฒันาซอฟต์แวร์ของบรษิทั ภายใตช้ื่อ “Humatrix” 
 - ไดร้บัใบรบัรองในกจิการซอฟต์แวรส์ าหรบัองคก์รและเนื้อหาดจิทิลั (Enterprise Software and Digital 

Content) จากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน (The Board of Investment of Thailand : BOI) 
ปี 2549-2558   -    เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 60.10 ลา้นบาท 

-    ไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นธุรกจินวตักรรม 10 อนัดบัแรก และไดร้บัรางวลั Bai Po Business Awards by 
SASIN จากสถาบณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทรแ์ละธนาคารไทยพาณิชย์ 
-    ร่วมเป็นพนัธมติรและตวัแทนจ าหน่ายของ SAP หนึ่งในผูใ้หบ้รกิารระบบ ERP ชัน้น าของโลก 

ปี 2559 -    เขา้ซื้อหุน้บรษิทั โปรเฟสชัน่แนล เอา้ทซ์อสซิง่ โซลูชัน่ส ์จ ากดั และบรษิทั ฮวิแมนิกา้ เอฟเอเอส 
จ ากดั (เดมิรูจ้กัในชื่อว่า บรษิทั ส านักงานทีป่รกึษาทางธุรกจิและการบญัช ีจ ากดั) ในสดัส่วนการถอื
หุน้คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 ของทุนช าระแล้ว 

 - Humatrix ไดร้บัรางวลั Thailand ICT Awards (TICTA) ดา้น Industry Application จากสมาคม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยสีารสนเทศไทย 

 - จดัตัง้บรษิทั  Humanica Asia Pte. Ltd. ในประเทศสงิคโปร์  
ปี 2560 -    จดัตัง้บรษิทั Humanica Sdn. Bhd. ในประเทศมาเลเซยี  
 -    แปรสภาพเป็น “บรษิทั ฮวิแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน)”  
 -    เพิม่ทุนจดทะเบยีนเป็น 340.00 ลา้นบาท 
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 - บรษิทัไดร้บัอนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยใหเ้สนอขายหุน้โดยใชช้ื่อว่า HUMAN เมื่อ
วนัที ่8 ธนัวาคม 2560 

ปี 2561 - ซื้อกจิการทัง้หมดของบรษิทั บรกิารบญัชแีละภาษีซกิม่า จ ากดั 
 - เขา้ลงทุนในบรษิทั โคนิเคลิ จ ากดั โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 20.0 
ปี 2562 - เขา้ซื้อหุน้ของบรษิทั ไทเกอร์ ซอฟท ์(1998) จ ากดั ในสดัส่วนการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 100.0 ของทุน

ช าระแล้ว 
 - เขา้ลงทุนใน Publica Holings Pte. Ltd. ในประเทศสงิคโปร ์โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 5.9 
 -    ร่วมเป็นพนัธมติรและตวัแทนจ าหน่ายของ Oracle NetSuite ระบบ Cloud ERP ชัน้น าของโลก 
ปี 2563 -    เขา้ลงทุนในบรษิทั แพรก็มา แอนด ์วลิล ์กรุ๊ป จ ากดั โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 10.0 
 -    เขา้ลงทุนในบรษิทั ฮวิแมนเชส แคปปิตอล จ ากดั โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 50.0 
 - เขา้ร่วมทุนในบรษิทั เบนนิกซ์ จ ากดั โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 51.0 (เดมิรูจ้กักนัในชื่อว่า 

บรษิทั จแีอล โปรกเกอร ์จ ากดั) 
 -    เขา้ลงทุนในบรษิทั ดจิทิลั แอสเซท็ แมเนจเมนท ์จ ากดั โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 10.0 
 -    Humanica และ Tigersoft ไดร้บัรองตามมาตราฐาน ISO 27001 ระบบการบรหิารความปลอดภยัของ         

ขอ้มลู 
 -    ไดร้บัรางวลั SET Awards 2563 ดา้นนวตักรรมองค์กร 
ปี 2564 -    เขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั โคนิเคลิ จ ากดั โดยยงัมสีดัส่วนการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 20.0 
 -    เขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ฮวิแมนิก้า เอฟเอเอส จ ากดั โดยยงัมสีดัส่วนการถอืหุน้คดิเป็น 

รอ้ยละ 100.0 
 -    เขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั เบนนิกซ์ จ ากดั โดยยงัมสีดัส่วนการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 51.0 
 -    เขา้ลงทุนในบรษิทั ฮวิแมนิกา้ ออีซี ีจ ากดั โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 70.0 
 -    เขา้ลงทุนในบรษิทั แรบบทิ แคช จ ากดั โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 5.0 
 -    เขา้ลงทุนในบรษิทั ฟารม์แคร ์กรุ๊ป จ ากดั โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้คดิเป็นรอ้ยละ 25.0 
 -    เขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทั ฮวิแมนเชส แคปปิตอล จ ากดั โดยยงัมสีดัส่วนการถอืหุน้คดิเป็น

รอ้ยละ 50.0 
 -    เขา้ซื้อหุน้สามญัเพิม่ทุนของ Publica Holings Pte. Ltd. โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 

16.0 
 -    เขา้ซื้อหุน้สามญัของบรษิทั เอน็ฟอรซ์ ซเีคยีว จ ากดั (มหาชน) โดยมสีดัส่วนการถอืหุน้ประมาณ   

รอ้ยละ 4.0 
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 1.1.3 วตัถปุระสงคข์องการระดมทุน 
 รายละเอียดการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก ในระหว่างวันที่ 30 
พฤศจกิายน – 1 และ 4 ธนัวาคม 2560 จ านวน 180 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงนิ 720 ลา้นบาท โดยมวีตัถุประสงค์ในการใชเ้งนิตามทีไ่ด้ระบุ
ไว้ในหนังสอืชี้ชวนเสนอขายหลกัทรพัย์ของบรษิัท รายงานการใช้เงนิที่ได้รบัจากการเพิม่ทุนจ านวนดงักล่าว ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2564 ดงันี้ 

 

1.1.4 ข้อมูลทัว่ไปของบริษทั 

ช่ือบริษทั บรษิทั ฮวิแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) 
ช่ือย่อหลกัทรพัย ์ Human 
เลขทะเบียนบริษทั 0107560000338 
ปีท่ีก่อตัง้ 2546 
วนัท่ีจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรพัย ์

8 ธนัวาคม 2560 

ประเภทธรุกิจ ใหบ้รกิารงานดา้นทรพัยากรบุคคล (Human Resources Solution : HR Solutions) ทัง้ในส่วนของการ
ใหบ้รกิารรบัช่วงบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลและจดัท าเงนิเดอืน (Human Resources and Payroll 
Outsourcing : HPO) การจ าหน่ายและใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบงานบรหิารทรพัยากรบุคคล (Human 
Resources System : HRS) และการใหบ้รกิารดา้นการบรหิารจดัการบญัชแีละการเงนิ (Financial 
Solutions) ทัง้ในส่วนการจ าหน่ายและใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบงานวางแผนทรพัยากรองคก์ร (Enterprise 
Resource Planning : ERP) และใหบ้รกิารจดัท าบญัชแีละการเงนิ (Accounting and Financial 
Outsourcing) 

ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ เลขที ่2 ซอยรองเมอืง 5 ถนนรองเมอืง แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศพัท์ +66 2 636 6999 
โทรสาร +66 2 636 7168 
เวบ็ไซด ์ www.humanica.com 
ทุนจดทะบียน 345,000,000.00 บาท 
ทุนช าระแล้ว 340,000,000.00 บาท 
มูลค่าหุ้นท่ีตราไว้ มลูค่าหุน้ละ 0.50 บาท 

 
 

   (หน่วย : ลา้นบาท) 

วตัถุประสงคก์ารใชเ้งนิ 
  

แผนการใช ้
(โดยประมาณ)  

ยอดยกมา 
1 ม.ค. 64 

การใชเ้งนิเพิม่ทุน
ระหว่าง 

1 ม.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64 

คงเหลอื ณ 
31 ธ.ค. 64  

1. การยา้ยส านักงานแห่งใหม่ 25.00 - - - 
2. การลงทุนและพฒันาดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

125.00 75.43 (22.62) 52.81 

3. การตัง้ Learning Center 20.00 20.00 - 20.00 
4. การลงทุนในบรษิทัอื่น 400.00 256.10 (248.52) 7.58 
5. เงนิทุนหมุนเวยีนในการด าเนินธุรกจิ 150.00 93.49 - 93.49 

รวมทัง้ส้ิน 720.00 445.02 (271.14) 173.88 
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1.2  ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

1.2.1 โครงสร้างรายได้ 

โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทั ในปี 2562 – 2564 เป็นดงันี้ 
ประเภทธรุกิจ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

 ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
1. รายได้จากธรุกิจการให้บริการด้านทรพัยากรบุคคล       
   1.1 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารรบัช่วงบรหิารจดัการทรพัยากร
บุคคลและการจดัท าเงนิเดอืน 

257.09 41.9 266.41 36.0 259.52 33.7 

   1.2 รายไดจ้ากค่าซอฟต์แวร ์ 212.30 34.6 269.92 36.5 293.03 38.0 
   1.3 รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 25.66 4.2 75.76 10.2 66.35 8.4 
รวมรายได้จากธรุกิจให้บริการด้านทรพัยากรบุคคล 495.05 80.6 612.09 82.7 616.90 80.1 
2. รายได้จากธรุกิจให้บริการด้านบริหารจดัการบญัชีและ
การเงิน 

      

    2.1 ระบบงานวางแผนทรพัยากรองคก์ร 81.44 13.3 85.36 11.5 90.09 11.7 
    2.2 บรกิารจดัท าบญัชแีละการเงนิ 23.03 3.8 22.35 3.0 21.09 2.7 
รวมรายได้จากธรุกิจให้บริการด้านบริหารจดัการบญัชีและ
การเงิน  

104.47 17.1 107.71 14.5 111.18 14.4 

3. รายได้จากธรุกิจนายหน้าประกนัชีวิตและวินาศภยั       
    3.1 รายไดค้่านายหน้าประกนัชวีติและวนิาศภยั - - 0.01 0.0 0.61 0.1 
รวมรายได้จากธรุกิจนายหน้าประกนัชีวิตและวินาศภยั - - 0.01 0.0 0.61 0.1 
รวมรายได้จากการขายและบริการ 599.52 97.7 719.81 97.2 728.69 94.6 
4. รายไดอ่ื้น 14.34 2.3 20.53 2.8 41.80 5.4 

รวมรายได้ 613.86 100.0 740.34 100.0 760.49 100.0 

หมายเหตุ * รายไดอ้ื่น ประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบั เงนิปนัผล ก าไรจากเงนิลงทุน และก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น เป็นตน้  
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1.2.2 ผลิตภณัฑแ์ละการให้บริการ 

(1) ลกัษณะผลิตภณัฑห์รือบริการ และการพฒันานวตักรรมธรุกิจ 

บรษิทัฮวิแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อยมหีน่วยงานทางธุรกจิหลกัสองหน่วยงาน คอืการใหบ้รกิารบรหิาร

ด้านทรพัยากรบุคคลและการให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน การให้บริการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกอบดว้ยซอฟต์แวร์ส าหรบัจดัการฐานขอ้มลูทรพัยากรบุคคลและใหบ้รกิารรบัช่วงบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลและการ

จัดท าเงินเดือน ด้านบริการจัดการบัญชีและการเงินจะรวมถึงบริการวางระบบการใช้ซอฟต์แวร์  SAP Business One 

(SAPB1) ระบบวางแผนทรพัยากรองค์กร (ERP) การวางแผนระบบทรพัยากรองค์กรผ่านคลาวด์โดย Oracle NetSuite 

(Oracle NetSuite Cloud ERP systems) และการบรกิารรบัช่วงบรหิารจดัการทางการเงนิและบญัช ี

 

ก). การให้บริการด้านบริหารทรพัยากรบุคคล 

1. ระบบสารสนเทศด้านทรพัยากรบุคคล 

เมื่อเริม่ก่อตัง้ บรษิทัเป็นผูร้เิริม่รูปแบบธุรกจิรบัช่วงบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลขนาดใหญ่โดยใชแ้พลตฟอร์มด้าน

เทคโนโลยทีรพัยากรบุคคลขัน้สงูจากประเทศอนิเดยีและไดพ้ฒันาซอฟต์แวร์ใหเ้หมาะกบัความตอ้งการของบริษทัไทย 

เมื่อตระหนักว่าการหาเทคโนโลยดี้านทรพัยากรบุคคลขัน้สูงทีด่ทีีสุ่ดเพื่อตอบสนองความต้องการทีซ่บัซ้อนของบริษัท

ใหญ่ต่าง ๆ อกีทัง้ตอ้งเป็นไปตามแรงงาน กฎหมายดา้นภาษ ีและประกนัสงัคมของประเทศไทยไม่ใช่เรื่องง่าย บรษิทัจงึ

กลา้ด าเนินการพฒันาเทคโนโลยดีา้นทรพัยากรบุคคลขึน้เอง 

 

บรษิทัมเีทคโนโลยดีา้นทรพัยากรบุคคลเป็นของตนเอง คอื Humatrix ซึ่งเป็นระบบจดัการทรพัยากรบุคคลอนัโดดเด่น

ของบรษิทั ท าตามความตอ้งการทีซ่บัซ้อนของลูกคา้ขนาดกลางถงึขนาดใหญ่ หรอืลูกคา้ทีม่กีฎการท างานหรอืขัน้ตอน

การท างานทีซ่บัซอ้นได ้

 

Humatrix  

หลงัการวจิยัและการท างานหนักอย่างไม่รูจ้กัเหน็ดเหนื่อยเป็นเวลาหลายปี ในปี 2554 บรษิทัไดเ้ปิดตวั Humatrix 5 ที่

ท างานบนเวบ็ไซต์อย่างเตม็รูปแบบโดยใชเ้ทคโนโลยดีอทเน็ต Humatrix 5 เป็นการพฒันาอย่างยอดเยี่ยมในประเทศ

ไทยทัง้ด้านเทคโนโลยแีละนวตักรรม เทคโนโลยใีหม่นี้ท าให้บรษิัทติดอนัดบัหนึ่งในสบิด้านนวตักรรมทางธุรกิจในปี 

2553 จากส านักงานนวตักรรมแห่งชาต ิองคก์ารมหาชน กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 

 

บรษิทัไดค้น้ควา้อย่างต่อเนื่องเพื่อปรบัปรุง Humatrix เป็นเวลาหลายปีและในปี 2558 บรษิทัไดเ้ปิดตวั Humatrix 8 ซึง่

เป็นรุ่นต่อจาก Humatrix 5 นอกจากการปรบัปรุงชุดหน้าจอให้มีรูปลักษณ์และความรู้สึกทนัสมยัแล้ว ชุดค าสัง่ของ 

Humatrix 8 ยังได้พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับหลายบริษัท หลายประเทศที่มีขีดความสามารถในหลายมิติ บริษัทให้

ความส าคญักบัสมรรถนะของเทคโนโลยดีา้นทรพัยากรบุคคลทีม่ชีื่อเสยีงมคีวามเท่าเทยีมกันหรอืโดดเด่นกว่า บรษิทัจงึ

ได้พฒันาเทคโนโลยีด้านทรพัยากรบุคคลของตนให้เป็นบริการระดบัโลก ในปี 2559 บริษัทได้พฒันา Humatrix 8 

เพื่อให้เหมาะกบัการให้บรกิารนอกประเทศ ในปจัจุบนัมกีารให้บรกิารลูกค้าในสงิคโปร์ มาเลเซียและญี่ปุ่น และในปี

เดียวกัน บริษัทได้รับรางวัลแอพพลิเคชัน่เชิงอุตสาหกรรมดีเด่นโดยได้รับจากสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

สารสนเทศไทย ซึง่เป็นสมาคมผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศแห่งแรกของประเทศ 
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ปี 2562 บรษิทัไดเ้ปลี่ยนรูปแบบการบรกิารโดยเน้นประสบการณ์ของพนักงานทีม่ตี่อการออกแบบทีใ่หค้วามส าคญักบั

โทรศพัท์มอืถือเป็นอนัดบัแรกไดเ้ป็นผลส าเรจ็ ในปี 2563 บรษิทัเริม่พฒันามาตรฐานการสรรหาบุคลากรและมาตรฐาน

การวางแผนก าลงัคน เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งในแผนของบรษิทัทีจ่ะท าใหช้่วงเวลาของพนักงานตัง้แต่ก่อนการจา้งงาน

จนถงึการเกษยีณอายุเป็นไปอย่างครบวงจรโดยสมบูรณ์ 

ในระหว่างปี 2564 บริษัทได้พฒันาระบบประเมินประสิทธิภาพการท างาน ซึ่งช่วยให้พนักงานของลูกค้าสามารถ

ประเมินประสิทธิภาพโดยการใช้ OKR (Objectives and Key Results) นอกเหนือจาก KPI (Key Performance 

Indicator) ทีใ่ชโ้ดยปกติ อกีทัง้ทางบรษิทัยงัไดม้โีอกาสโครงการของโรงพยาบาลซึ่งเป็นการน าเสนอระบบการจดัการ

ก าลงัคนเพื่อจดัการตารางงานทีซ่บัซอ้นในสภาพแวดลอ้มการท างานทีเ่ร่งรบี 

 

ลกัษณะของ Humatrix 

Humatrix เป็นการใหบ้รกิารดา้นทรพัยากรบุคคลทีท่ างานบนเวบ็ไซต์อย่างแทจ้รงิ สามารถเขา้ถงึได้ทุกทีทุ่กเวลาและ

ทุกอุปกรณ์ เป็นการออกแบบขัน้ตอนการท างานที่ไม่เหมอืนใคร เพื่อความสะดวกในขัน้ตอนการท างานทีต่่างกนัตาม

ประเภทและล าดบัชัน้ของพนักงาน และท าธุรกรรมดจิทิลัไดอ้ย่างครบวงจร ความเหมาะสม เงื่อนไขของแอพพลเิคชัน่

และการอนุมตัขิ ัน้ตอนการท างานลว้นเป็นส่วนหนึ่งของส่วนประกอบทีท่ าใหก้ารท างานมปีระสทิธภิาพ มคีวามยดืหยุ่นที่

ดเีพื่อตอบสนองกฎการท างานตามทีต่อ้งการมากทีสุ่ด 

 

● ความคล่องตวั 

Humatrix มีแอพพลิเคชัน่รองรบัการใช้งานบนโทรศัพท์มือถือ ทัง้ iOS และ Android ท าให้เกิดความคล่องตัว

ทางดา้นแรงงาน เป็นการเปลี่ยนรูปแบบเมื่อพนักงานต้องการเขา้ถงึบนัทกึของฝ่ายทรพัยากรบุคคลและวธิปีฏบิตัิ

ในการท าธุรกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัฝ่ายทรพัยากรบุคคล ปจัจุบนัน้ีพนักงานสามารถมทีุกสิง่ทีเ่หมาะสมและเขา้ถึงทุก

สิง่ไดแ้ค่ปลายนิ้ว 

 

● การเช่ือมต่อกบัระบบอ่ืนผ่าน Humatrix Utility Gateway (HUG) 

Humatrixได้ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับระบบทรัพยากรบุคคลของที่อื่น เช่น SAP SuccessFactors, IBM 

Kenexa, Workday, PeopleSoft, Oracle เป็นต้น สามารถเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและ

ปลอดภัยทัง้ข้อมูลองค์กรและข้อมูลพนักงานได้โดยอัตโนมตัิโดยใช้ตัวก าหนดเวลา ระบบของบริษัทสามารถ

เชื่อมต่อแบบเรยีลไทมผ์่านช่องทางการเชื่อมต่อ (API) หรอืการใหบ้รกิารเวบ็ไซต ์

 

● โปรแกรม Add-ons 

ฮวิแมนิก้าเป็นหุ้นส่วนรายแรกในประเทศไทยทีไ่ด้รบัแต่งตัง้ให้เป็นหุ้นส่วนทีใ่ห้บรกิารจดัการภายในองค์กรของ 

SuccessFactors ซึ่งเป็นแบรนด์ที่มชีื่อเสยีงระดบัสากลของผู้น าทางด้านพฒันาชัน้น าของซอฟต์แวร์ HRD ของ

บรษิทั SAP การแต่งตัง้ครัง้นี้ท าให้บรษิทัสามารถเชื่อมโยงระบบการบรหิารจดัการทีม่คีวามสามารถโดดเด่นของ 

SuccessFactor เข้ากบั Humatrixได้อย่างสมบูรณ์ เป็นการเสนอบรกิารที่หลากหลายให้แก่กลุ่มด้านทรพัยากร

บุคคล การร่วมมือกับ SuccessFactors ไม่เพียงท าให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการท างานร่วมกับเจ้าของ
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ผลติภณัฑ์ระดบัโลกในดา้นทรพัยากรบุคคลภายในองค์กรเท่านัน้ ยงัช่วยเรื่องการใหค้ าปรกึษาเกี่ยวกบัมาตรฐาน

ทรพัยากรบุคคลดา้นอื่นเพื่อเพิม่คุณค่าทีส่มบูรณ์แก่ลูกคา้ของบรษิทั 

 

2.การให้บริการรบัช่วงบริหารจดัการทรพัยากรบุคคลและการจดัท าเงินเดือน 

ฮวิแมนิก้าเป็นผู้รบัผดิชอบในการท าธุรกรรมและงานที่ต้องปฏิบตัิตามข้อก าหนดเกี่ยวกบัการให้บรกิารรบัช่วง

บรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลและการจดัท าเงนิเดอืนอย่างครบวงจร และส่งมอบสิง่ส าคญัทีสุ่ดให้แก่ลูกค้าเพื่อ

ลูกคา้จะไดใ้หค้วามส าคญักบัธุรกจิของตน ในฐานะทีเ่ป็นหุน้ส่วน BPO บรษิทัไดร้่วมมอืกบัลูกคา้เพื่อสนับสนุนการ

เตบิโตของบรษิทัลูกคา้โดยใชก้ารบรหิารจดัการ BPO ชัน้สงู 

 

ทมีผูเ้ชีย่วชาญของบรษิทัมคีวามรูล้กึซึ้งเกี่ยวกบักฎต่าง ๆ ในทางกฎหมายและมแีนวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลศิ ไดท้ างาน

อย่างไม่รูจ้กัเหน็ดเหนื่อยเพื่อรบัประกนัว่าการจดัท าเงนิเดอืนของลูกคา้ตอ้งเป็นไปอย่างถูกตอ้งและตรงเวลาเสมอ 

ลูกคา้สามารถเชื่อถอืบรษิทัได้ว่าบรษิทัจะด าเนินงานด้านทรพัยากรบุคคลและการจดัท าเงนิเดอืนไดท้นัเวลา สิง่

ส าคญัที่สุด บรษิัทมทีมีผูเ้ชี่ยวชาญทีจ่ะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการท างานโดยใช้เทคโนโลยดี้านทรพัยากรบุคคล

พรอ้มทัง้ลดความเสีย่งใหก้บัลูกคา้ของบรษิทั  

 

บรกิารของบรษิทัยงัรวมถงึการตอบค าถามหรอืการแกป้ญัหาทางดา้นไอทโีดยตรงใหแ้ก่พนักงานของลูกคา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัประกอบธุรกจิดา้นบรกิารระบบงานภายในองค์กรตามมาตรฐาน ISO 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานทีไ่ดร้บัการ

รบัรองว่าจา้งบุคลากรที่มจีุดประสงค์เดยีวกนัในการใหบ้รกิารลูกคา้ ส านักงานของบรษิทัทีส่งิคโปร์เป็นหนึ่งในผู้

ให้บริการระบบงานภายในองค์กรซึ่งมีจ านวนไม่มากในสิงคโปร์ที่ได้รับการรับรองจาก Outsource Service 

Provider’s Auditor Report (OSPAR) ซึง่ไดร้บัการยอมรบัจากสมาคมธนาคารในสงิคโปร์ 

 

ข). การให้บริการด้านบริหารจดัการบญัชีและการเงิน 

ฮิวแมนิก้าให้บริการด้านบริหารจัดการบัญชีและการเงิน รวมถึงระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรและบริการทางบัญชี

ดงัต่อไปนี้ 
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1.ระบบวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) 

ฮิวแมนิก้าเป็นตัวแทนจ าหน่ายและเป็นผู้ให้บริการวางระบบการใช้ซอฟต์แวร์ SAP B1 ระบบวางแผนทรพัยากร

องค์กร (ERP) การวางแผนระบบทรพัยากรองค์กรผ่านคลาวด์โดย Oracle NetSuite (Oracle NetSuite Cloud ERP 

systems)   ฮวิแมนิก้าเป็นตวัแทนจ าหน่ายซอฟต์แวร์ SAP B1 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ชัน้น าของโลกตัง้แต่ปี 2549 บรษิทั 

ไดร้บัสถานะเป็น Gold Partner ของ SAP ซึ่งเป็นรางวลัยกย่องชมเชยระดบัสูงสุดที ่SAP ไดม้อบใหแ้ก่หุน้ส่วนด้าน

ระบบซอฟตแ์วร ์นอกจากนี้บรษิทัยงัไดร้บัรางวลัฐานะหุน้ส่วนของ SAP B1 ในปี 2563 ท่ามกลางหลายรางวลัทีบ่รษิทั

ภาคภูมใิจทีไ่ดร้บัจาก SAP ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา นอกเหนือจากฟงัก์ชัน่มาตรฐานแล้ว บรษิทัยงัไดพ้ฒันาโปรแกรม 

Add-ons เพื่อรองรบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการไทย เช่น กฎระเบยีบของไทย (ภาษมีลูค่าเพิม่และภาษีหกั ณ ที่

จ่าย) การฝากขาย การรวมสมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป การบรหิารจดัการสนิทรพัย์ถาวร เอกสารขอซื้อ ใบแจ้ง

ค่าบรกิารและการโอนเงนิผ่านธนาคาร ผูบ้รหิารทีค่วบคุมทมีวางแผนทรพัยากรองคก์รมปีระสบการณ์ดา้นน้ีมากว่า 25 

ปีและมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการให้บริการวางระบบ SAP ทีมงานของฮิวแมนิก้าได้เข้ารับการอบรม

แอพพลเิคชัน่ทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก SAP เกีย่วกบัซอฟตแ์วร ์SAP B1 และยงัไดเ้ขา้ร่วมอบรมหลกัสูตรของ SAP อกี

หลายหลกัสูตร เช่น การอบรมการขายซอฟตแ์วร์ SAPB1 การอบรมเกี่ยวกบัผลติภณัฑ์ซอฟต์แวร์ SAP เป็นต้น และ

ทมีฮวิแมนิก้ายงัให้ค าแนะน าในการติดตัง้ระบบวางแผนทรพัยากรองค์กรให้กบัลูกค้าในประเทศไทยมากกว่า 100 

กจิการ/โครงการในช่วง 10 ปีทีผ่่านมา 

 

ในปี 2562 บรษิัทเล็งเห็นโอกาสจากระบบวางแผนทรพัยากรองค์กรบนคลาวด์จงึได้ร่วมมอืกบั  NetSuite เพื่อเสนอ

ระบบวางแผนทรพัยากรองค์กรบนคลาวด์ซึง่เป็นทีย่อมรบัใหแ้ก่ตลาดไทย  นอกจากนี้ NetSuite ไดร้บัการชื่นชมจาก

Gartner ซึง่เป็นหนึ่งในผูน้ าดา้นรายงานการวจิยัทางการตลาด  

 

บรษิทัไดส้รา้งและพฒันาทมีงานผูใ้หค้ าปรกึษาซึ่งมคีวามเชีย่วชาญในการใหบ้รกิารเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ลูกค้าและร่วมพฒันาระบบเพื่อปรบัปรุงขัน้ตอนการท างานและกฎระเบียบต่าง ๆ ให้สอดคล้องกบัธุรกิจของลูกค้า 

รายไดห้ลกัของธุรกิจนี้มาจากค่าธรรมเนียมการใหใ้ชล้ิขสทิธิซ์อฟต์แวร์ ค่าบรกิารวางระบบ และค่าบ ารุงรกัษารายปี 

ส่วนรายไดเ้พิม่เตมิมาจากการปรบัปรุงซอฟตแ์วร์ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของลูกคา้ 

 

 2.การให้บริการทางการเงินและการบญัชี 

ในปจัจุบนับรษิัทฮวิแมนิก้า เอฟเอเอส จ ากดั (FAS) เป็นหนึ่งในบรษิัทย่อยของบรษิัท ฮวิแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) 

FAS ใหบ้รกิารทางการเงนิและการบญัชอีย่างครอบคลุม ประกอบดว้ยการจดัการขอ้มูลทางบญัช ีบรกิารใหค้ าปรกึษา

การวางแผนทางการเงนิ ให้บรกิารด้านบญัช ีการบรหิารจดัการทางการเงนิ ให้บรกิารด้านภาษี และให้บรกิารการ

จดัท าเงนิเดอืน 

 

FAS ใหบ้รกิารองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรในประเทศขนาดใหญ่ดา้นระบบงานหรอืบรกิารภายในองค์กรโดยใช้

ระบบสารสนเทศทางบัญชีและระบบปฏิบัติการภายในที่ออกแบบเพื่อลดเวลาและ/หรือประหยัดต้นทุนในการ

ด าเนินการของลูกคา้ 
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นอกจากนี้ FAS ยงัใหบ้รกิารครอบคลุมถงึ SMEs ตัง้แต่การวางแผนธุรกจิ การวางแผนทางการเงนิ การบรหิารเชงิ

มูลค่า การเตรยีมพรอ้มทางบญัช ีการบรหิารเงนิสดหรอืการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลและบรกิารจดัท าเงนิเดอืน 

และยงัจดัหาเครื่องมอืและอุปกรณ์ดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศให้แก่ลูกค้า  FAS ใหค้วามส าคญักบัการใหบ้รกิารแบบ

เบด็เสรจ็ในทีเ่ดยีว ซึ่งเรยีกว่า การใหบ้รกิารโดยมเีจา้หน้าทีดู่แลระบบเป็นผูจ้ดัการขอ้มลูทัง้หมด โดยใหบ้รกิารลูกคา้ 

SME เพื่อใหลู้กคา้ใหค้วามส าคญักบัธุรกจิหลกัของตนและท าใหธุ้รกจิเจรญิกา้วหน้าต่อไป 

 

ในปี 2563 บรษิทัไดร้่วมมอืกบับรษิทั สหพฒันาอนิเตอรโ์ฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) ในการจดัตัง้กจิการร่วมคา้มุ่งเน้นการ

ให้บรกิารโดยมเีจ้าหน้าที่ดูแลระบบเป็นผู้จดัการขอ้มูลทัง้หมดให้แก่บรษิัททีอ่ยู่ในThe Eastern Economic Corridor 

(EEC) บรษิทัเชื่อในการเป็นผู้น ารายต้น ๆ ในการเขา้ร่วมโครงการขนาดใหญ่ซึ่งรฐับาลไทยเป็นผูร้เิริม่เพื่อดงึดูดการ

ลงทุนในเทคโนโลยขี ัน้สงูในอุตสาหกรรมคลื่นลูกใหม่ทีก่ าหนดเป้าหมายโดย EEC  

 

(2) การตลาดและการแข่งขนั 

(ก) กลยุทธท์างการตลาด 

ในปี 2563 เกดิผลกระทบส าคญัทางเศรษฐกจิทัว่โลกรวมถงึประเทศไทย สงิคโปร์ และมาเลเซยีอย่างทีไ่ม่เคยเกดิ

ขึน้มาก่อน การแพร่ระบาดใหญ่ทัว่โลกเป็นการเร่งใหเ้ข้าสู่ “ยุคดจิทิลั” และท าใหห้ลายอุตสาหกรรมออนไลน์มอีทิธิพลมากขึน้ เราไม่

เคยตอ้งพึง่พา Google หรอื Zoom มาก่อนแต่ทุกวนัน้ีสามารถเขา้ถงึไดอ้ย่างง่ายดาย 

 

กลยุทธ์ทางการตลาดจะให้ความส าคญักบัผู้ที่เป็นลูกค้าของบรษิัท โดยเสนอลกัษณะพเิศษเพื่อช่วยให้ลูกค้าท า

ตามความต้องการของฝ่ายทรพัยากรบุคคลของตนเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทลัได้เร็วขึ้นโดยการปรบับรรทดัฐานการท างานระยะไกลใหม่ 

นอกจากนี้ บรษิัทได้พยายามหาลูกค้าใหม่โดยลงทุนสร้างสถานะของตนบนโลกออนไลน์และใชเ้ครื่องมอืท าการตลาดดจิทิลัให้ เกิด

ประโยชน์เน่ืองจากบรษิทัเหน็ว่าความเชื่อถอืเทคโนโลยนีี้เป็นความไดเ้ปรยีบของบรษิทั 

 

แมจ้ะมกีารแพร่ระบาดทัว่โลก บรษิทัยงัคงลงทุนในเทคโนโลยอีนัโดดเด่นน้ีโดยการเพิม่ลกัษณะพเิศษ สรา้งการบูร

ณาการกบัหุน้ส่วนในระบบนิเวศทางธุรกจิของบรษิทัใหม้ากขึน้ และเชื่อว่าบรษิทัจะอยู่ในต าแหน่งทีด่เีพื่อตอบสนองต่อความต้องการ

ของบรษิัทไทยเมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัว โดยทัว่ไปบริษัทไทยตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยดีิจทิลัก าลงัเกิดขึ้นและ

ประสบการณ์จากการแพร่ระบาดทัว่โลกมแีนวโน้มทีจ่ะเร่งใหบ้รษิทัต่าง ๆ เตรยีมความพรอ้มในการรบัมอืกบัการเปลี่ยนรูปแบบทาง

ดจิทิลัครัง้ใหญ่ในอกีไม่กีปี่ขา้งหน้า 

 

1) กลยุทธท์างการตลาดซอฟต์แวรข์องระบบวางแผนทรพัยากรองค์กร 

  อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของระบบวางแผนทรพัยากรองค์กรผ่านคลาวด์คาดว่าจะเพิม่ขึ้น 29.8 พนัล้านดอลลาร์

สหรฐั (สองหมื่นเกา้พนัแปดรอ้ยลา้นดอลลารส์หรฐั) ในปี 2564 เน่ืองจากบรษิทัต่าง ๆ ไดน้ าระบบวางแผนทรพัยากรองค์กรมาใช้และมี

แนวโน้มจะเป็นการบรกิารทีช่ื่นชอบ สามารถเขา้ถงึไดง้่าย จดัการง่ายและมคีวามปลอดภยั 

 

ดว้ยความร่วมมอืกบั NetSuite ท าใหฮ้วิแมนิก้าไดอ้ยู่ในต าแหน่งดทีีจ่ะเป็นผูน้ าในการขยายตวัของระบบวางแผน

ทรพัยากรองค์กรในประเทศไทย NetSuite เสนอชุดระบบบรหิารจดัการธุรกจิอย่างสมบูรณ์ทีม่คีวามสอดคล้องกนั ประกอบดว้ยระบบ

วางแผนทรพัยากรองค์กร/การเงนิและการบญัช ีความสมัพนัธ์กบัลูกค้า และระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ทีใ่ชใ้นองค์กรมากกว่า 
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20,000 แห่งทัว่โลกและรอ้ยละ 90 ของหุน้ IPO ดา้นเทคโนโลยดี าเนินการโดย NetSuite จากการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ทีร่ฐับาล

สนับสนุน เช่น ส านักงานนวตักรรมแห่งชาต ิ(NIA) และทรูดจิทิลัพาร์ค นวตักรรมดา้นเทคโนโลยแีละการลงทุนกลายเป็นสิง่ส าคญัที่

รฐับาลไทยพยายามเปลี่ยนรูปแบบประเทศใหเ้ป็นเศรษฐกิจดจิทิลั ผูป้ระกอบการในระบบนิเวศทางธุรกจิดา้นเทคโนโลยขีองประเทศ

เหน็ดว้ยกบัเรื่องนี้อย่างมากเน่ืองจากอุตสาหกรรมนี้อยู่ในช่วงการเตบิโตทีแ่ขง็แกร่ง เงื่อนไขทีน่่าพอใจนี้จะน าไปสู่ความตอ้งการระบบ

วางแผนทรพัยากรองค์กรผ่านคลาวด์เป็นอย่างมากท่ามกลางบรษิทัดา้นเทคโนโลยซีึ่งมกัเป็นผูเ้คลื่อนไหวรายต้น ๆ ในการใหบ้รกิาร

ผ่านคลาวด ์

 

บรษิัทมุ่งให้บรกิารลูกค้าใน EEC ซึ่งเป็นอีกหนึ่งโครงการของฮวิแมนิก้าที่เกี่ยวข้องกบัโครงการไทยแลนด์ 4.0 

ของรฐับาล และบรษิทัเชื่อว่าโครงการ EEC เป็นโครงการทีเ่หมาะสม เพราะในอนาคตจะเป็นสิง่ดงึดูดการลงทุนต่างชาต ิโดยไม่ขึน้อยู่

กบัทีด่นิและแรงงานคุณภาพต ่าอกีต่อไป แต่ไดย้กระดบัไปสู่ความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรม 

 

2) กลยุทธท์างการตลาดซอฟต์แวรข์องทรพัยากรบุคคล 

             ฮิวแมนิก้าสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจด้านทรัพยากรบุคคลให้ครอบคลุมการให้บริการอย่างกว้างขวางเพื่อ

ตอบสนองความต้องการทางธุรกจิในทุกขนาดและทุกประเภทอุตสาหกรรม โดยความร่วมมอืกบัหุน้ส่วนเชงิกลยุทธ์และการซื้อกจิการ

ของ Tigersoft ท าใหบ้รษิทัมรีากฐานมัน่คงในตลาด SMEs ระบบนิเวศทางธุรกจิของฮวิแมนิกา้ท าใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนั

อย่างแทจ้รงิในธุรกจิดา้นทรพัยากรบุคคล 

 

ฮวิแมนิก้ามแีพลตฟอร์มของระบบนิเวศทางธุรกจิแบบเปิดท าใหเ้ชื่อมต่อกบัผูผ้ลติภายนอกไดแ้ละสามารถพฒันา

ผลติภณัฑ์ดา้นทรพัยากรบุคคลให้เหมาะสมทีสุ่ดส าหรบัลูกค้าของบรษิทัโดยสรา้งเครอืข่ายหุ้นส่วนและพนัธมติรเพื่อน าเสนอบริการ

หลากหลายทีม่มีลูค่าเพิม่ไม่ซ ้าใครใหแ้ก่ลูกคา้ 

 

            บรษิทัตดัสนิใจลงทุนในบรษิทัโคนิเคลิ จ ากดั ซึง่เป็นบรษิทัทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นการเรยีนรูแ้ละพฒันาผ่านระบบ

จดัการเรยีนการสอนผ่านเครอืข่าย มหีน้าที่ใน “การท าให้การเรยีนรู้มคีวามทนัสมยัส าหรบัโลกแห่งการท างานสมยัใหม่” โคนิเคลิมี

แหล่งเนื้อหาดา้นการเรยีนรู้และการอบรมขนาดใหญ่ซึ่งพฒันาขึ้นจากการท างานร่วมกนัของผู้เชีย่วชาญจากหลายธุรกิจ จากการที่มี

ลูกคา้มากกว่า 30 ราย ผูใ้ชท้ีล่งทะเบยีน 500,000 คน และผูร้่วมโครงการทีม่คีวามเชีย่วชาญ 30 คน การลงทุนนี้ท าให้บรษิทัสามารถ

เขา้ถงึเนื้อหาต่าง ๆ ไดแ้ละในทางกลบักันบรษิทัยงัได้ปรบัปรุงประสทิธภิาพในการพฒันาทรพัยากรบุคคลของระบบสารสนเทศด้าน

ทรพัยากรบุคคลของHumatrix สิง่นี้เป็นการดงึดูดความสนใจจากองค์กรมากทีสุ่ดในการรวบรวมการเรยีนรู้และพฒันาในแนวทางที่

ทนัสมยัและเน้นทีผู่ใ้ชม้ากขึน้ แพลตฟอร์มระบบจดัการเรยีนการสอนผ่านเครอืข่าย สมรรถนะทางออนไลน์และโทรศพัทม์อืถอืช่วยให้

พนักงานสามารถเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีนและอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของตวัเอง 

 

บรษิทัเลง็เหน็ศกัยภาพในการบรหิารจดัการสุขภาพและความสุขสมบูรณ์ของพนักงาน วสิยัทศัน์นี้ท าใหฮ้วิแมนิก้า

ไดร้่วมมอืกบัซเีอก็ซ์เอ กรุ๊ป ซึ่งเป็นบรษิัเปิดใหม่ดา้นเทคโนโลยเีชงิประกนัภยัตัง้อยู่ทีส่งิคโปร์ และบริษทั ฟูเชยี เวนเจอร์ แคปิทลั 

จ ากดั ซึง่เป็นผูล้งทุนเชงิกลยุทธใ์นเทคโนโลยดีา้นประกนัภยั เทคโนโลยดีา้นสุขภาพและเทคโนโลยดีา้นอาหารไดแ้นะน าแพลตฟอร์ม 

“สวสัดิการยืดหยุ่น” (Flexi-Benefits) และเป็นตลาดแห่งแรกของประเทศไทยในการขบัเคลื่อนธุรกิจด้วยข้อมูลด้านสุขภาพและ

ความสุขสมบูรณ์   
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             บรษิัทเบนนิกซ์ จ ากดั เป็นการร่วมมอืของบรษิัทก่อตัง้ในเดอืนพฤศจกิายน 2563 สื่อต่างให้การต้อนรบัอย่าง

อบอุ่น ภายใน 2 สปัดาหท์ีบ่รษิทัเปิดตวั มทีัง้สื่อออนไลน์ สื่อสิง่พมิพ ์สื่อทางโทรทศัน์รวมมากกว่า 200 แห่ง 

 

แพลตฟอร์มเบนนิกซ์มปีระโยชน์ต่อลูกคา้ของบรษิทัและพนักงานของลูกคา้เอง พนักงานสามารถเลอืกระดบัแผน

ผลประโยชน์ใหต้รงกบัการใชช้วีติของตน รวมถงึหาผลติภณัฑ์และบรกิารเพิม่เตมิผ่านผูส้นับสนุนบญัชกีารใชจ้่ายของพนักงานในรูป

ของกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส์ การเลอืกผลประโยชน์ไดเ้องท าใหบ้รษิทัมัน่ใจว่าบรษิทัอยู่ท่ามกลางกลุ่มเจนวายและกลุ่มมลิเลนเนีย

ลซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดไม่ว่าในบรษิัทใด ท้ายที่สุด ความพงึพอใจนี้สามารถปรบัตามความต้องการเฉพาะตนและยกระดบัการท า

ประกนัภยัทีด่ขี ึน้ในอนาคต 

 

ในปจัจุบนัแพลตฟอรม์ “สวสัดกิารยดืหยุ่น” ไดร้บัความสนใจอย่างมากจากลูกคา้ในอนาคต หุน้ส่วนของบรษิทั คอื 

ซเีอก็ซ์เอ กรุ๊ป ไดเ้สนอแพลตฟอร์มการบรกิารตนเองแบบเบด็เสรจ็ในทีเ่ดยีวใหแ้ก่ลูกคา้มากกว่า 600 ราย พนักงาน 400,000 คน

มากกว่า 20 ประเทศทัว่โลก  

 

            การใหบ้รกิารด้านทรพัยากรบุคคลของฮวิแมนิก้าร่วมกบัแอพพลิเคชัน่ที่มปีระโยชน์เป็นการเปิดโอกาสให้บริษัท

เป็นอย่างมาก ท าให้บริษัทขยายการบริการได้อย่างราบรื่น บริษัทยงัคงหาลู่ทางเพื่อเติบโตในตลาด SMEs ขนาดใหญ่ แม้ว่า

ผลกระทบจากโควดิ-19 จะเป็นอุปสรรคต่อการเตบิโต เนื่องจากธุรกจิ SMEs มกีารใชจ้่ายทางด้านไอทน้ีอยลง การซื้อกจิการของ 

Tigersoft ซึง่เป็นผูน้ าตลาดซอฟต์แวร์ดา้นทรพัยากรบุคคลของ SMEs มพีนักงานมากกว่า 400,000 คนจากลูกคา้ 3,000 ราย ท าให้

ฮวิแมนิกา้ปรากฏตวัไดอ้ย่างแขง็แกร่งในตลาดซอฟต์แวร์ดา้นทรพัยากรบุคคล รวมถงึพฒันาขดีความสามารถในการบรกิารรบัจดัท า

เงนิเดอืนใหแ้ก่ SMEs ในราคาทีแ่ขง่ขนัได ้

 

(ข) การแข่งขนั 

             บรษิัทยงัคงมคีวามท้าทายจากการแข่งขนักบับรษิัทระดบัท้องถิ่น ระดบัภูมภิาคและระดบัโลกในการให้บริการ

ระบบวางแผนทรพัยากรองค์กร ไม่มนีักพฒันาซอฟต์แวร์ด้านระบบวางแผนทรพัยากรองค์กรระดบัท้องถิ่นที่สามารถพฒันาการ

ใหบ้รกิารไดต้รงตามมาตรฐานระดบัโลกของ SAP B1 หรอื Oracle NetSuite ตวัแทนต่าง ๆ หรอืตวัแทนผูใ้หบ้รกิารระบบวางแผน

ทรพัยากรองค์กรระดบัโลกรายอื่นจะมกีารแข่งขนักนั บรษิทัเชื่อมัน่ในความไดเ้ปรยีบในการแข่งขนัเนื่องจากมทีมีผู้เชี่ยวชาญด้าน

ผลติภณัฑท์ีม่ปีระสบการณ์และมผีูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยขีองบรษิทัทีม่คีวามรูอ้ย่างลกึซึ้งในตลาดไทย 

 

             ขณะที่บริษัทเป็นผู้เคลื่อนไหวรายแรกที่ให้บริการระบบสารสนเทศด้านทรพัยากรบุคคลของไทย บริษัทต้อง

ประสบกบัการแข่งขนัจากบรษิทัเปิดใหม่ทีห่าลู่ทางเขา้มาในธุรกจิทรพัยากรบุคคล ปจัจุบนัน้ีการเขา้มาดงักล่าวไดจ้ดัการเรยีบร้อย

แล้ว เนื่องจากการพฒันาผลติภณัฑ์ให้สมบูรณ์จะต้องใชเ้วลาหลายปี ดงันัน้จงึไม่ใช่เรื่องง่ายส าหรบับรษิทัเปิดใหม่ในการสร้างผล

ก าไรและมเีงนิทุนเพยีงพอในการพฒันาผลติภณัฑ์ดา้นทรพัยากรบุคคลใหส้มบูรณ์ บรษิทัเลง็เหน็การแข่งขนัทีม่าจากระดบัภูมภิาค/

ระดบัโลกมากขึน้และมุ่งเน้นตลาดในประเทศไทย ท าใหบ้รษิทัตอ้งเพิม่การพฒันาและปรบัปรุงการใหบ้รกิารทนัทเีพื่อใหอ้ยู่เหนือการ

แขง่ขนั 

 

            ในการให้บรกิารระบบงานหรอืบรกิารภายในองค์กร บรษิัทคาดว่าจะเห็นราคาลดลงในอนาคตอนัใกล้ เนื่องจาก

บรษิัทระดบัท้องถิ่นและระดบัโลกพยายามแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาด กลยุทธ์ของฮวิแมนิก้าคอืการสร้างพนัธมติรกบับริษัทที่มี
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จุดประสงค์เดยีวกนัเพื่อแข่งกบับรษิทัระดบัภูมภิาค และบรษิทัจะท าให้การบรกิารจดัท าเงนิเดอืนของ Tigersoft มปีระสทิธภิาพใน

อตัราทีส่ามารถแขง่กบับรษิทัระดบัทอ้งถิน่ไดม้ากขึน้         

 
(3) ทรพัยสิ์นท่ีใช้ในการประกอบธรุกิจ 

3.1 ลิขสิทธ์ิ เคร่ืองหมายการค้า และเคร่ืองหมายบริการ 

3.1.1 ลิขสิทธ์ิ 
ทะเบียนข้อมูลเลขท่ี ช่ือผลงาน ประเภทงาน ลกัษณะงาน วนัท่ีออกหนังสือรบัรอง 

ว1. 4016 โ ป ร แ ก ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  
Humatrix 5 

วรรณกรรม โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 28 เมษายน 2554 

ว1. 5403 โ ป ร แ ก ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  
HUMATRIX 7 

วรรณกรรม โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 23 เมษายน 2558 

ว1. 5404 โ ป ร แ ก ร ม ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  
HUMATRIX 8 

วรรณกรรม โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 23 เมษายน 2558 

หมายเหตุ ระยะเวลาคุม้ครองลขิสทิธิส์ าหรบันิตบิุคคลจะมอีายุ 50 ปีนับแต่สรา้งสรรคผ์ลงานขึน้ 

3.1.2 เครื่องหมายการค้า 
ทะเบียนเลขท่ี เครื่องหมาย ส าหรบัสินค้า วนัท่ีจดทะเบียน วนัส้ินอายุ ต่ออายุ 
221105154 

HUMATRIX ZEN 
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 29 ธนัวาคม 2563 28 ธนัวาคม 2573 คราวละ 10 ปี 

221101018 
HUMATRIX 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 4 พฤศจกิายน 2563 3 พฤศจกิายน 2573 คราวละ 10 ปี 

221101059 
ESSZEN 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 4 พฤศจกิายน 2563 3 พฤศจกิายน 2573 คราวละ 10 ปี 

201118561 
WORKPLAZE 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 26 กุมภาพนัธ ์2562 25 กุมภาพนัธ ์2572 คราวละ 10 ปี 

171123200 

 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 23 เมษายน 2558 22 เมษายน 2568 คราวละ 10 ปี 

171123427 

 

โปรแกรมคอมพวิเตอร ์ 23 เมษายน 2558 22 เมษายน 2568 คราวละ 10 ปี 

3.1.3 เคร่ืองหมายบริการ 
ทะเบียนเลขท่ี เครื่องหมาย ส าหรบับริการ วนัท่ีจดทะเบียน วนัส้ินอายุ ต่ออายุ 
221101006 

HUMATRIX 
จัดเตรียมบัญชีเงินเดือนและ
ค่าจ้าง ให้ค าปรึกษาทางด้าน
การจดัการบุคลากร 

4 พฤศจกิายน 2563 3 พฤศจกิายน 2573 คราวละ 10 ปี 

221101012 
ESSZEN 

จัดเตรียมบัญชีเงินเดือนและ
ค่าจ้าง ให้ค าปรึกษาทางด้าน
การจดัการบุคลากร 

4 พฤศจกิายน 2563 3 พฤศจกิายน 2573 คราวละ 10 ปี 
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ทะเบียนเลขท่ี เครื่องหมาย ส าหรบับริการ วนัท่ีจดทะเบียน วนัส้ินอายุ ต่ออายุ 
201122999 

WORKPLAZE 
จัดเตรียมบัญชีเงินเดือนและ
ค่าจ้าง ให้ค าปรึกษาทางด้าน
การจดัการบุคลากร 

26 กุมภาพนัธ ์2562 25 กุมภาพนัธ ์2572 คราวละ 10 ปี 

    
3.2 บตัรส่งเสริมการลงทุน 

บตัรส่งเสริมเลขท่ี ประเภทบตัรส่งเสริม สิทธิและประโยชน์ วนัท่ีออกบตัร วนัท่ีหมดอายุ 
1682(7)/2548 ประเภท 5.8 กจิการ

ซอฟต์แวรป์ระเภท 
Enterprise Software และ 
Digital Content  

ได้ รับยก เ ว้นภาษี เ งิน ได้นิ ติบุ คคลมี
ก าหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนัที่เริ่มมีรายได้
จากการประกอบกจิการ (วนัที ่11 มถิุนายน 
2553) 

2 สงิหาคม 2548 10 มถิุนายน 2561 

2103(7)/2555 ประเภท 5.8 กจิการ
ซอฟต์แวรป์ระเภท 
Enterprise Software  

ได้ รับยก เ ว้นภาษี เ งิน ได้นิ ติบุ คคลมี
ก าหนดเวลา 8 ปี นับแต่วนัที่เริ่มมีรายได้
จ า กก า รป ร ะกอบกิจก า ร  ( วันที่  12 
กรกฎาคม 2559) 

16 สงิหาคม 2555 11 กรกฎาคม 2567 

3.3 สญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายและให้บริการ 

3.3.1 สญัญาแต่งตัง้ตวัแทนจ าหน่ายซอฟต์แวรร์ะบบบริหารทรพัยากรบุคคล 
ชื่อสญัญา : Software Reseller Agreement 
คู่สญัญา : Huntingdon Trading Limited (“Huntingdon”) 
ลกัษณะสญัญา : Huntingdon อนุญาตใหบ้รษิทั จดัจ าหน่ายสทิธก์ารใชซ้อฟต์แวร ์SunFish HR 
อายุสัญญา : ตัง้แต่วนัทีว่นัที ่10 มนีาคม 2553 จนถงึวนัที ่9 มนีาคม 2558  

หากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมไิด้แจ้งยกเลกิสญัญาล่วงหน้าอย่างน้อย 12 เดอืน ให้ถอืว่าสญัญาได้รบั
การต่ออายุอตัโนมตัคิราวละ 2 ปี  

สาระส าคญัของสญัญา : - ได้รบัอนุญาตในการ ท าการตลาด จดัจ าหน่ายสทิธ์การใช้ซอฟต์แวร์ และให้บรกิารบ ารุงรกัษา
ซอฟต์แวร ์SunFish HR แบบไม่ผกูขาด (Non-Exclusive) ในประเทศไทย  

- จะต้องแจ้งชื่อผู้ที่บริษทั จะเข้าไปน าเสนอซอฟต์แวร์ และจะต้องได้รบัการรบัรองรายชื่อจาก 
Huntingdon ก่อนเข้าไปน าเสนอซอฟต์แวร์ เพื่อป้องกนัการเกดิความขดัแย้งระหว่างตวัแทน
จ าหน่าย 

- Huntingdon จะให้การสนับสนุนดา้นก าลงัคนฝ่ายเทคนิคเพื่อให้ความช่วยเหลอืแก่บรษิทั ตาม
ความเหมาะสม 

- บริษัท สามารถดดัแปลงซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มฟงัก์ชนัการท างาน แต่จะต้องได้รบัอนุญาตจาก 
Huntingdon ในการจดัจ าหน่าย 

- บรษิทั จะช าระค่าซอฟต์แวร ์(Software Fee) ตามราคาและส่วนลดทีก่ าหนดไวใ้นสญัญา 
 

ชื่อบนัทกึขอ้ตกลง : SAP Cloud BPO Program Agreement for SAP SuccessFactors 
คู่สญัญา : SAP SE  (“SAP”) 
ลกัษณะสญัญา : SAP อนุญาตให้บรษิทั ใช้งาน SAP Cloud Service ในการใหบ้รกิาร Business Process Outsourcing 

ส าหรบั SAP SuccessFactors 
อายุสัญญา : ตัง้แต่วนัที ่31 มนีาคม 2560 จนถงึวนัที ่30 มนีาคม 2565  

หากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมไิด้แจ้งยกเลกิสญัญาล่วงหน้าอย่างน้อย 12 เดอืน ให้ถอืว่าสญัญาได้รบั
การต่ออายุอตัโนมตัคิราวละ 1 ปี 

สาระส าคญัของสญัญา : - ได้รับอนุญาตใช้งาน SAP Cloud Service ตามข้อก าหนดการใช้งาน โดยรวมระบบพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (SAP SuccessFactors) เข้ากับระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
(Humatrix) ของบรษิทั ซึ่งประกอบดว้ยระบบบรหิารเวลาและการลา ระบบการบรหิารเงนิเดอืน 
และระบบสวัสดิการและเบิกเงินชดเชย เพื่อให้บริการ Business Process Outsourcing แก่
ลูกคา้ 
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- บรษิทั จะช าระเงนิค่า SAP Cloud Service ตามราคาที่ระบุไวใ้น Order Form ส าหรบัลูกคา้แต่
ละรายภายใน 30 วนัหลงัจากไดร้บัใบแจง้หนี้จาก SAP 

 

3.3.2  สญัญาแต่งตัง้ตวัแทนจ าหน่ายซอฟต์แวรร์ะบบบริหารทรพัยากรองคก์ร 
ชื่อสญัญา : Partner Edge Channel Agreement  
คู่สญัญา : SAP System Applications and Products in Data Processing (Thailand) Ltd. (“SAP”) 
ลกัษณะสญัญา : SAP อนุญาตใหบ้รษิทั จดัจ าหน่ายสทิธก์ารใชซ้อฟต์แวร ์SAP Business One 
อายุสัญญา : ตัง้แต่วนัที ่24 สงิหาคม 2549 จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2549  

หากคู่สญัญาฝา่ยใดฝา่ยหน่ึงมไิดแ้จง้ยกเลกิสญัญาล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดอืน ใหถ้อืว่าสญัญาไดร้บัการ
ต่ออายุอตัโนมตัคิราวละ 1 ปี 

สาระส าคญัของสญัญา : - บรษิทั ได้รบัอนุญาตให้เป็นผูจ้ดัจ าหน่ายสทิธ์การใช้ซอฟต์แวร์บริหารทรพัยากรองค์กร SAP 
Business One แบบไม่ผกูขาด (Non-Exclusive) ในประเทศไทย  

- บริษัท ตกลงด าเนินการส่งเสริมการขาย การให้บริการติดตัง้และบริการบ ารุงรกัษา รวมถึง
บรกิารอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ในนามของบรษิทั เท่านัน้ 

- SAP ให้ส่วนลดค่าสทิธิก์ารใช้ซอฟต์แวร์ ทุนสนับสนุนส าหรบัท าการตลาด และสทิธปิระโยชน์
อื่นๆ ตามระดบัชัน้ของตวัแทนจ าหน่าย แบ่งเป็น ระดบั Associate, Silver และ Gold โดยวดั
จากยอดจดัจ าหน่าย และขัน้ความส าเรจ็อื่นๆ ตามเงื่อนไขที ่SAP ระบุ เช่น จ านวนพนักงานทีม่ี
คุณสมบตัติามเกณฑข์อง SAP เป็นตน้ (ปจัจุบนับรษิทั เป็นตวัแทนจดัจ าหน่ายระดบั Gold) 

- บรษิทั จะช าระเงนิค่า Fee ต่างๆ ส าหรบัลูกคา้แต่ละรายภายใน 30 วนัหลงัจากไดร้บัใบแจง้หนี้
จาก SAP 
 
 

ชื่อสญัญา : MARINGO Sales and Service Partnership Agreement for ProjectManagement  
คู่สญัญา : MARINGO Computers GmbH. (“MARINGO”) 
ลกัษณะสญัญา : MARINGO อนุญาตใหบ้รษิทั จดัจ าหน่ายสทิธก์ารใชซ้อฟต์แวร ์ProjectManagement 
อายุสัญญา : ตัง้แต่วนัที่ 18 พฤศจิกายน 2553 จนกว่าที่จะมกีารบอกเลกิสญัญา โดยจะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อย่างน้อย 3 เดอืน 
สาระส าคญัของสญัญา : - บรษิทั ได้รบัอนุญาตในการให้ค าปรกึษา ท าการตลาด จดัจ าหน่ายสทิธ์การใช้ซอฟต์แวร์ และ

ให้บรกิารบ ารุงรกัษา รวมถงึให้บรกิารฝึกอบรมผูใ้ช้งานซอฟต์แวร์ ProjectManagement แบบ
ไม่ผกูขาด (Non-Exclusive) ในประเทศไทย  

- บรษิทั จะด าเนินการส่งเสรมิการขาย การจดัจ าหน่าย รวมถงึการใหบ้ริการอื่นใดที่เกีย่วขอ้งใน
นามของบรษิทั เท่านัน้ 

- บริษัท ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า สัญลักษณ์ระบุตัวตนของ MARINGO และ
สญัลกัษณ์ซอฟต์แวร์ ProjectManagement ในการจดัจ าหน่ายซอฟต์แวร์ดงักล่าว โดยจ ากดั
การใชง้านในการด าเนินการใดๆ ทีเ่ป็นผลประโยชน์ต่อ MARINGO เท่านัน้ 

- บริษัท สามารถจ าหน่ายบริการบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์ของ MARINGO ควบคู่กับบริการ
บ ารุงรกัษาของบรษิทั 

- บรษิทั จะตอ้งมพีนักงาน ตามจ านวนและคุณลกัษณะที ่MARINGO ระบุ 
- บรษิทั จะตอ้งช าระค่าซอฟต์แวรภ์ายใน 30 วนัหลงัจากที ่MARINGO ส่งมอบซอฟต์แวร ์

 
ชอืบนัทกึขอ้ตกลง : Solution Provider Agreement 
คู่สญัญา : Oracle America, Inc., a Delaware corporation (“Oracle”) 
ลกัษณะสญัญา : Oracle อนุญาตให้บริษัท เข้าเป็นฺBusiness Partner ของ the NetSuite Solution Program โดยมี

วตัถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิการขาย the NetSuite Business Application ให้กบัลูกค้าของ
บรษิทัและลูกคา้กลุ่มเป้าหมายในอนาคต 

อายุสัญญา : ตัง้แต่วนัที ่19 ตุลาคม 2562 จนถงึวนัที ่19 ตุลาคม 2563  
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หากคู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงมไิด้แจ้งยกเลกิสญัญาล่วงหน้าอย่างน้อย 12 เดอืน ให้ถอืว่าสญัญาได้รบั
การต่ออายุอตัโนมตัคิราวละ 1 ปี 

สาระส าคญัของสญัญา : - บรษิทัจะท าการสนบัสนุนและส่งเสรมิการขาย the NetSuite Business Application ในรูปแบบ
การใหบ้รกิารตดิตัง้ ใหค้ าปรกีษาการวางระบบ on call supporting และ บรกิารอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง
แบบไม่ผกูขาด (Non-Exclusive) ในประเทศไทย 

- บรษิทั จะช าระค่า Solution Provider Program เป็นรายปี ( Non-Refunable annual fees)  
ส าหรบัครัง้แรก และ ต่อไปทีม่กีารต่อสญัญา 

 

3.4 สญัญาเช่า 
3.4.1 สญัญาเช่า Data Center 

ชื่อสญัญา : สญัญาบรกิาร Co-location 

คู่สญัญา : บมจ. ซเีอส ลอ็กอนิโฟ (“CSL”) 
ลกัษณะสญัญา : สญัญาเช่า Data Center 
อายุสญัญา : ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2564 จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 โดยต่ออายุอตัโนมตัคิราวละ 1 ปี 
สาระส าคญัของสญัญา : CSL ตกลงใหบ้รกิารรบัฝากเครื่อง Server ภายในศูนย ์Internet Data Center ซึง่ CSL เป็นผูจ้ดัเตรยีม

พื้นที่ รวมถึงการเชื่อมต่อกบัเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหลกั โดยที่บรษิทั เป็นผู้จดัหาเครื่อง Server และ
อุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ  

 
ชื่อสญัญา : สญัญาบรกิาร Co-location 

คู่สญัญา : บมจ. อนิเทอรเ์น็ตประเทศไทย (ประเทศไทย) (“INET”) 
ลกัษณะสญัญา : สญัญาเช่า Data Center 
อายุสญัญา : ตัง้แต่วนัที ่1 กนัยายน 2564 จนถงึวนัที ่31 สงิหาคม 2565  
สาระส าคญัของสญัญา : INET ตกลงใหบ้รกิารรบัฝากเครื่อง Server ของบรษิทั ภายในศูนย ์Data Center ของ INET ซึ่ง INET 

เป็นผูจ้ดัเตรยีมพืน้ที่ รวมถงึการเชื่อมต่อกบัเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ตหลกั โดยที่บรษิทั เป็นผูจ้ดัหาเครื่อง 
Server และอุปกรณ์เชื่อมต่อต่างๆ 

 
3.4.2 สญัญาเช่าอาคาร 

ชื่อสญัญา : สญัญาเช่าอาคาร 

คู่สญัญา : บรษิทั เอม็พเีค โปรเกรส จ ากดั 
ลกัษณะสญัญา : ผูใ้หเ้ช่าตกลงใหบ้รษิทั เหมาเช่าอาคารเพื่อเป็นส านักงานในการประกอบธุรกจิ 
อายุสญัญา : ตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2561 จนถงึวนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2591 
สาระส าคญัของสญัญา : ผูใ้ห้เช่าตกลงให้บรษิทั เช่าอาคาร เลขที่ 2 ซอยรองเมอืง 5 ถนนรองเมอืง แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั 

กรุงเทพฯ 10330 ชัน้ที่ 1 ถึงชัน้ที่ 6 รวมพื้นที่ 4,904 ตารางเมตรรวมพื้นที่จอดรถ 37 คนั โดยผูเ้ช่า
รบัภาระค่าใชจ้่ายส่วนกลางทัง้หมด  
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1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของบริษทั 

 1.3.1 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 
     (1) โครงสรา้งการถอืหุน้ของกลุ่มบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 เป็นดงันี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) การด าเนินงานของกลุ่มบรษิทั 

บรษิทั มบีรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และเงนิลงทุนอื่น โดยมรีายละเอยีดสามารถจ าแนกตามประเภทธุรกจิไดด้งันี้ 

บริษทั ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั” หรือ “HUMAN”) ประกอบธุรกิจหลกัเป็นผู้พฒันาซอฟต์แวร์ เพื่อใช้ในการ
บรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล (Human Resources Solutions) โดยใหบ้รกิารรบัช่วงบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลและจดัท า
เงนิเดอืน (Human Resources System) และใหบ้รกิารดา้นบรหิารจดัการบญัชแีละการเงนิ โดยใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบวางแผน
ทรพัยากรองคก์ร (EPP) 

บริษทั โปรเฟสชัน่แนล เอ้าท์ซอสซ่ิง จ ากดั เป็นบรษิทัรบัช่วงบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลและการจดัท าเงนิเดอืน ส าหรบั
ธุรกจิขนาดเลก็ไปจนถงึธุรกจิขนาดกลาง ซึง่สามารถตอบสนองความตอ้งการของธุรกจิในปจัจุบนั 

บริษทั ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จ ากดั ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารดา้นการจดัท าบญัชแีละการเงนิ  

Humanica Asia Private Limited ไดจ้ดัตัง้ขึน้เป็นบรษิทัย่อยในประเทศสงิคโปรเ์ป็นศูนย์กลางภูมภิาคเอเชยี โดยด าเนินงาน
ร่วมกนักบั Humanica Sdn.Bhd. ซึ่งเป็นบรษิัทย่อยในประเทศมาเลเซีย ในการให้บรกิารรบัช่วงจดัท าเงนิเดอืน และยงัร่วม
ด าเนินงานในการพฒันาเครอืขา่ยพนัธมติร เพื่อรองรบัความตอ้งการของลูกคา้ในภูมภิาคเอเชยี ปจัจุบนับรษิทัมกีารให้บรกิาร
ลูกคา้ไปแลว้ 6 ประเทศ 
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บริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) จ ากดั ประกอบธุรกิจให้บริการการวางระบบโปรแกรมบริหารงานทรัพยากรบุคคลและ
โปรแกรมเงนิเดอืน  งานบรกิารรบัช่วงจดัท าเงินเดือน จ าหน่ายเทคโนโลยีที่ทนัสมยั เช่น เครื่องบนัทกึเวลา เครื่องสแกน
ใบหน้า เครื่องสแกนลายนิ้วมอื เครื่องสแกนวดัอุณหภูม ิและเครื่องทาบบตัร เป็นตน้ 

บริษทั เบนนิกซ์ จ ากดั ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารนายหน้าประกนัชวีติและวนิาศภยัแนวใหม่เพื่อใหบ้รกิารแพลตฟอร์มล ้าสมยั
ในการบรหิารจดัการสวสัดกิารพนักงาน เช่น การดูแลสุขภาพ Wellness รวมถงึคอมมูนิตี้ทีม่ปีระโยชน์ส าหรบัพนักงานอย่าง
ครบวงจร 

บริษัท ฮิวแมนิก้า อีอีซี จ ากดั เป็นบรษิัทร่วมลงทุนกับบริษัท สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิ้ง จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจ
ใหบ้รกิารดา้นการจดัท าบญัชแีละการเงนิ และจดัท าเงนิเดอืน 

บริษัท โคนิเคิล จ ากดั ประกอบธุรกิจด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ ให้ค าปรกึษา ออกแบบ  พฒันาเนื้อหาสร้างโซลูชัน่ด้าน
การศกึษาทีเ่ป็นนวตักรรม รวมถงึรบัจา้งผลติและจ าหน่ายซอฟแวรอ์ุปกรณ์อเิลค็ทรอนิกสส์ าหรบัการเรยีนรู ้  

บริษทั ฮิวแมนเชส แคปปิตอล จ ากดั ประกอบธุรกจิใหบ้รกิาร P2P Lending Platform ผ่านช่องทางออนไลน์ 

บริษทั ฟารม์แคร ์กรุป๊ จ ากดั ประกอบธุรกิจให้บรกิารแพลตฟอร์มส าหรบัปรกึษาบุคลากรทางการแพทย์ออนไลน์และร้าน
ขายยาออนไลน์ 

Publica Holdings Pte. Ltd. ก่อตัง้ขึน้ในประเทศสงิคโปร์ ประกอบธุรกจิให้ค าปรกึษาพฒันาและจ าหน่ายซอฟต์แวร์บริหาร
ทรพัยากรมนุษย ์

บริษทั แพรก็มา แอนด์ วิลล ์กรุป๊  จ ากดั ประกอบธุรกิจให้ค าปรกึษาเกี่ยวกบัการเพิม่ประสทิธิภาพทางธุรกิจ (Business 
Optimization) การแปลงแปลงการท าธุรกจิ (Business Transformation) และการขยายธุรกจิ (Business Expansion) 

บริษัท ดิจิทลั แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ จ ากดั ประกอบธุรกิจให้บรกิารรบับริการ จดัการ ดูแล ทรพัย์สนิทัง้สงัหาริมทรพัย์ 
อสงัหารมิทรพัย ์ทรพัยส์นิมรีปูร่างและทรพัยส์นิไม่มรีปูร่าง 

บริษทั แรบบิท แคช จ ากดั เป็นบรษิัทร่วมลงทุนกบับริษัท บีเอสเอส โฮลดิ้งส์ จ ากดั และบรษิัท อิออน ธนสนิทรพัย์ (ไทย
แลนด์) จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิเพื่อใหบ้รกิารสนิเชื่อผ่านแพลตฟอร์มดจิทิลั (Digital Platform) ภายใต้แบรนด์ “Rabbit 
Cash” 

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โซลูชัน่ด้านการรักษาความ
ปลอดภยัทางเทคโนโลยไีซเบอร ์(Cyber Security) 

บริษทั พฒันาท่ีดินไทย (นานา 1994) จ ากดั ปจัจุบนัไม่ไดป้ระกอบธุรกจิ มเีพยีงทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งอยู่ทีจ่งัหวดัเพชรบุร ี
และอ าเภอนครชยัศร ีในจงัหวดันครปฐม ซึง่อยู่ระหว่างการหาผูท้ีส่นใจเพื่อจ าหน่ายทรพัยส์นิดงักล่าว 
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บรษิทั ถอืหุน้ในบรษิทัย่อย บรษิทัร่วม และเงนิลงทุนอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ดงันี้ 
ช่ือบริษทั สถานท่ีตัง้

ในประเทศ 
ลกัษณะธรุกิจ ทุนจดทะเบียน จ านวนหุ้นสามญั

ท่ีออกจ าหน่าย 
(ล้านหุ้น) 

สดัส่วนการถอื
หุ้น 

(ร้อยละ) 
ถอืหุน้โดยตรง 
1.บรษิทั โปรเฟสชัน่แนล เอา้ทซ์อสซิง่ 
โซลูชัน่ จ ากดั 

ไทย บรกิารจดัท าเงนิเดอืน 10.00 ลา้นบาท 0.10 100.0 

2.บรษิทั ฮวิแมนิกา้ เอฟเอเอส จ ากดั ไทย บรกิารดา้นการบรหิารจดัการ
บญัชแีละการเงนิ 

20.00 ลา้นบาท 2.00 100.0 

3. Humanica Asia Pte.Ltd. สงิคโปร ์ บรกิารจดัท าเงนิเดอืนและดา้น
การบรหิารจดัการบญัช ี

0.20 ลา้นเหรยีญ
สงิคโปร ์

0.20 100.0 

4. บรษิทั ไทเกอร ์ซอฟท ์(1998) จ ากดั ไทย บรกิารวางระบบโปรแกรม
ทรพัยาการบคุคลและ
เงนิเดอืน และขายเครื่อง
อุปกรณ์ควบคุมการเขา้ออก 

5.00 ลา้นบาท 
 

0.05 
 

100.0 
 

5. บรษิทั เบนนิกซ์ จ ากดั ไทย ประกอบธุรกจิใหบ้รกิาร
นายหน้าประกนัภยัชวีติและ
วนิาศภยั  

4.00 ลา้นบาท 0.04 51.0 

6. บรษิทั โคนิเคลิ จ ากดั 
 

ไทย 
 

ใหค้ าปรกึษา ผลติ และ
จ าหน่ายซอฟต์แวรส์ าหรบัการ
เรยีนรูใ้หก้บัองคก์ร 

3.26 ลา้นบาท 
 

0.03 
 

20.0 
 

7. บรษิทั ฮวิแมนเชส แคปปิตอล จ ากดั ไทย ประกอบธุรกจิใหบ้รกิาร P2P 
Lending Platform ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ 

20.00 ลา้นบาท 2.00 50.0 

8. บรษิทั ฟารม์แคร ์กรุ๊ป จ ากดั ไทย ใหบ้รกิารแพลตฟอรม์ส าหรบั
ปรกึษาบุคลากรทางการ
แพทยอ์อนไลน์และรา้นขายยา
ออนไลน์ 

4.00 ลา้นบาท 0.04 25.0 

9. Publica Holdings Pte. Ltd. สงิคโปร ์ ใหค้ าปรกึษาพฒันาและ
จ าหน่ายซอฟต์แวรบ์รหิาร
ทรพัยากรมนุษย ์

2.55 ลา้นเหรยีญ
สหรฐั 

2.50 16.0 

10. บรษิทั แพรก็มา แอนด ์วลิล ์กรุ๊ป 
จ ากดั 

ไทย ประกอบธุรกจิใหค้ าปรกึษา
เกีย่วกบัการเพิม่ประสทิธภิาพ
ทางธุรกจิ  

1.11  ลา้นบาท 0.11 10.0 

11. บรษิทั ดจิทิลั แอสเซท็ แมเนจเมนท ์
จ ากดั 

ไทย ประกอบธุรกจิใหบ้รกิารรบั
บรกิาร จดัการ ดูแล ทรพัยส์นิ
ทัง้สงัหารมิทรพัย ์
อสงัหารมิทรพัย ์ทรพัยส์นิมี
รปูร่างและทรพัยส์นิไมม่ี
รูปร่าง 

3.00 ลา้นบาท 0.03 10.0 

12. บรษิทั แรบบทิ แคช จ ากดั ไทย ประกอบธุรกจิบรกิารสนิเชื่อ
ผ่านแพลตฟอรม์ดจิทิลั 
(Digital Platform) ภายใตแ้บ
รนด ์“Rabbit Cash” 

800.0 8.00 5.0 

13. บรษิทั เอน็ฟอรซ์ ซเีคยีว จ ากดั 
(มหาชน) 

ไทย ประกอบธุรกจิเป็นตวัแทน
จ าหน่ายผลติภณัฑโ์ซลูชัน่
ดา้นการรกัษาความปลอดภยั
ทางเทคโนโลยไีซเบอร ์
(Cyber Security) 

52.97 102.74 4.0 
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14. บรษิทั พฒันาทีด่นิไทย (นานา 
1994) จ ากดั 

ไทย อสงัหารมิทรพัย ์ 110.00 ลา้นบาท 11.00 12.8 

ถือหุ้นโดย  Humanica Asia Pte.Ltd.       
1. Humanica SDN.BHD. มาเลเซยี บรกิารจดัท าเงนิเดอืน 0.50 ลา้นรงิกติ 0.50 100.0 
ถือหุ้นโดยบริษทั ฮิวแมนิก้า เอฟเอ
เอส จ ากดั 

     

1. บรษิทั ฮวิแมนกิา้ ออีซี ีจ ากดั ไทย บรกิารดา้นการบรหิารจดัการ
บญัชแีละการเงนิ 

30.00 ลา้นบาท 3.00 70.0 

 

(3) ชื่อ สถานทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ โทรศพัท ์โทรสาร จ านวนและชนิดของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของนิตบิุคคลทีบ่รษิทัถอืหุน้ตัง้แต่
รอ้ยละ 10 ขึน้ไปของจ านวนหุน้ทีไ่ดแ้ลว้ทัง้หมดของนิตบิุคคลนัน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 

 
ช่ือบริษทั บรษิทั โปรเฟสชัน่แนล เอา้ทซ์อสซิง่ โซลูชัน่  จ ากดั 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ เลขที ่2 ซอยรองเมอืง 5 ถนนรองเมอืง แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 โทรศพัท:์ +66 2 646 4222  โทรสาร: +66 2 646 4200 
 
ช่ือบริษทั บรษิทั ฮวิแมนิกา้ เอฟเอเอส จ ากดั 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ เลขที ่2 ซอยรองเมอืง 5 ถนนรองเมอืง แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 โทรศพัท:์ +66 2 646 4222  โทรสาร  +66 2 646 4200 
 
ช่ือบริษทั Humanica Asia Pte.Ltd. 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 146 Robinson Road #10-01 Singapore 068909 
 โทรศพัท:์ +65 6 904 0866 
  
ช่ือบริษทั Humainca Sdn.Bhd. 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 5-3-17, Promenade, Persiaran Mahsuri, 11950 Bayan Lepas baru, Penang, Malaysia 
 โทรศพัท:์ +60 4 611 7772 
  
ช่ือบริษทั บรษิทั ไทเกอรซ์อฟท ์(1998) จ ากดั 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ เลขที ่7 อาคารวชิัน่บสิเินสปารค์ ชัน้ 6-7 ตกึ 4 ซอยรามอนิทรา 55/8 ถนนรามอนิทรา แขวงท่าแรง้  

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 
 โทรศพัท:์ +66 2 347 0374-76 
  
ช่ือบริษทั บรษิทั เบนนิกซ์ จ ากดั 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ เลขที ่2 ซอยรองเมอืง 5 ถนนรองเมอืง แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 โทรศพัท:์ +66 2 636 6999 
  
ช่ือบริษทั บรษิทั ฮวิแมนิกา้ ออีซี ีจ ากดั 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ เลขที ่2 ซอยรองเมอืง 5 ถนนรองเมอืง แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 โทรศพัท:์ +66 2 646 4222  โทรสาร  +66 2 646 4200 
  
ช่ือบริษทั บรษิทั โคนิเคลิ จ ากดั 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ เลขที ่ 32/168  หมู่ที ่1 ต าบลคลองเกลอื อ าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ี11120 
 โทรศพัท:์ +66 2 077 7687 
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ช่ือบริษทั บรษิทั ฮวิแมนเชส แคปปิตอล จ ากดั 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ เลขที ่2 ซอยรองเมอืง 5 ถนนรองเมอืง แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 โทรศพัท:์ +66 2 636 6999   
  
ช่ือบริษทั บรษิทั ฟารม์แคร ์กรุ๊ป จ ากดั 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ เลขที ่2 ซอยรองเมอืง 5 ถนนรองเมอืง แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 โทรศพัท:์ +66 2 636 6999 
  
ช่ือบริษทั Publica Holdings Pte.Ltd. 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ 10 Anson Road #23-14H, International Plaza, Singapore 079903 
  
ช่ือบริษทั บรษิทั แพรก็มา แอนด ์วลิล ์กรุ๊ป จ ากดั 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ เลขที ่2 ซอยรองเมอืง 5 ถนนรองเมอืง แขวงรองเมอืง เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
 โทรศพัท:์ +66 2 636 6999 
  
ช่ือบริษทั บรษิทั ดจิทิลั แอสเซท็ แมเนจเมนท ์จ ากดั 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ เลขที่  253 อาคาร 253 อโศก ชัน้ที่  24 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10110 
 โทรศพัท:์ +66 94 536 2889 
  
ช่ือบริษทั บรษิทั พฒันาทีด่นิไทย (นานา 1994) จ ากดั 
ท่ีตัง้ส านักงานใหญ่ เลขที ่17/6 หมู่ที ่3 ถนนเพชรเกษม ต าบลศรีษะทอง อ าเภอนครชยัศร ีจงัหวดันครปฐม 73120    

 
1.3.2 บุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
- ไม่ม-ี 
 
1.3.3 ผู้ถือหุ้น 

 ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
 ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2564 ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ ซึง่ปรากฏในสมุดทะเบยีนหุน้มรีายละเอยีดดงันี้ 
     

ล าดบั รายชื่อผูถ้อืหุน้ 
วนัที ่30 ธนัวาคม 2564 
จ านวนหุน้ รอ้ยละ 

1 กลุ่มนายสุนทร เด่นธรรม 261,777,200 38.5 
 นายสุนทร เด่นธรรม 261,277,200 38.4 
 นางเพญ็ศริ ิเด่นธรรม 500,000 0.1 
2 บรษิทั บทีเีอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส ์จ ากดั (มหาชน) 35,000,000 5.1 
3 บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จ ากดั 30,038,053 4.4 
4 BNY MELLON NOMINEES LIMITED 29,410,500 4.3 
5 STATE STREET EUROPE LIMITED 25,523,000 3.8 
6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED 17,622,200 2.6 
7 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 13,546,200 2.0 
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8 นายเชงิชยั เจรญิจติเสรวีงศ์ 10,084,000 1.5 
9 JP MORGAN SECURITIES PLC. 9,934,900 1.5 
10 กองทุนเปิดบวัหลวงหุน้ระยะยาว 9,902,400 1.5 
 รวมจ านวนหุน้ผูถ้อืหุน้ใหญ่ 10 รายแรก 442,838,453 65.2 
 ผูถ้อืหุน้รายอื่น 237,161,547 34.8 

 รวมจ านวนหุ้น 680,000,000 100.0 
 

1.4 จ านวนทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว 
1.4.1 หุ้นสามญั 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564  บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน 345.00 ลา้นบาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 690 ลา้นหุน้  มลูค่าทีต่ราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและช าระแล้ว 340.00 ล้านบาท เป็นหุ้นสามญั 680 ล้านหุ้น หุ้นสามญัของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
1.4.2 หุ้นประเภทอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือเง่ือนไขแตกต่างจากหุ้นสามญั 
 -ไม่ม-ี 
1.4.3 หุ้นหรือหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพของบริษทัเป็นหลกัทรพัยอ้์างอิงในการออกหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพ่ือผู้ลงทุนซ่ึง
เป็นคนต่างด้าว 
 -ไม่ม-ี 
 
1.5 การออกหลกัทรพัยอ่ื์น 
1.5.1 หลกัทรพัยแ์ปลงสภาพ 

-ไม่ม-ี 
1.5.2 หลกัทรพัยท่ี์เป็นตราสารหน้ี 
 -ไม่ม-ี 
 
1.6 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั 

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปนัผลในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท  
ภายหลงัการหกัภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลและการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย อย่างไรกต็าม บรษิทัอาจพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลแตกต่าง
ไปจากนโยบายทีก่ าหนดไวไ้ด ้โดยขึน้อยู่กบัผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงนิ และความจ าเป็นในการใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวียน
เพื่อบรหิารกจิการและการขยายธุรกจิของบรษิทั รวมถงึปจัจยัภายนอกต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ 

นโยบายการจ่ายเงนิปนัผลน้ี ไดผ่้านการอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่11 สงิหาคม 2560 ซึ่งเป็น
นโยบายทีก่ าหนดไวเ้ป็นหลกัการเบือ้งต้น อย่างไรกต็าม ในการเสนอจ านวนเงนิปนัผลเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้อนุมตันิี้ บรษิทัตอ้งด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย ซึง่กฎหมายก าหนดว่า การจ่ายเงนิปนัผลตอ้งจ่ายจากก าไรสุทธขิองบรษิทัตามงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั
ดงันัน้ หากก าไรสุทธขิองบรษิทัมน้ีอยหรอืไม่มกี าไร การเสนอจ่ายเงนิปนัผลกต็อ้งพจิารณาใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์นัน้ดว้ย 
 

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัย่อย 

 ส าหรบันโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิัทย่อย บรษิัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงนิปนัผลจากกระแสเงินสด
คงเหลอืเทยีบกบังบลงทุนของบรษิทัย่อยนัน้ๆ หากกระแสเงนิสดคงเหลอืของบรษิทัย่อยมเีพยีงพอและไดต้ัง้ส ารองตามกฎหมายแลว้ 
บรษิทัย่อยนัน้ๆ จะพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลเป็นกรณีไป 
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ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลงั 
 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
อตัราก าไรสุทธติ่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.18 0.19 0.27 
อตัราเงนิปนัผลต่อหุน้ (บาทต่อหุน้) 0.12 0.14 0.16 
อตัราการจ่ายเงนิปนัผลต่อก าไรสุทธ ิ(รอ้ยละ) 68.5 73.0 59.0 

 
ปี 2564  บรษิทัจ่ายเงนิปนัผล ดงัน้ี 
•    คณะกรรมการบรษิทัอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิส าหรบังวด 6 เดอืนแรก เมื่อวนัที ่9 สงิหาคม 

2564 จ านวน 0.06 บาทต่อหุน้  โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุ้นทีม่สีทิธิไ์ด้รบัเงนิปนัผล (Record Date) ณ วนัที ่24 สงิหาคม 2564 รวม
เป็นเงนิทัง้สิน้ 40.80 ลา้นบาทและจ่ายปนัผล วนัที ่8 กนัยายน 2564 

•    คณะกรรมการบรษิทัเสนอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัก าไรสุทธใินช่วงครึง่ปีหลงัของ 2564 ใน
วนัที ่26 เมษายน 2565 จ านวน 0.10 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิ้น 68.00 ล้านบาท ใหผู้ถ้อืหุน้ตามรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีป่รากฎในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทั (Record Date) ณ วนัที ่6 พฤษภาคม 2565 และจ่ายเงนิปนัผลในวนัที ่24 พฤษภาคม 2565 

•    บรษิัทฯ จ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2564 จ านวน 0.16 บาทต่อหุ้น หรอื เป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้น 
108.80 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราการจ่ายปนัผลรอ้ยละ 59.0 
 

2. การบริหารจดัการความเส่ียง 

2.1 นโยบายและแผนการบริหารความเส่ียง 

การเปลี่ยนแปลงทางธุรกจิจากทัง้ปจัจยัภายในและภายนอกอาจจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ การบรหิาร
จดัการความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพจงึเป็นกระบวนการส าคญัที่จะท าให้แน่ใจได้ว่าบรษิทัฯจะด าเนินธุรกจิได้ตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมาย 

บรษิทัฯจงึไดน้ าหลกัการบรหิารจดัการความเสีย่งตาม ตามหลกัการของ The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Tread way Commission (2017 COSO ERM Integrating with Strategy and Performance) ซึง่เป็นมาตรฐานสากลในการบรหิาร
ความเสีย่ง โดยถอืว่าการบรหิารความเสีย่งเป็นองคป์ระกอบส าคญัของทุกกระบวนการในการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ ซึง่ประกอบดว้ย 
5 องคป์ระกอบส าคญัไดแ้ก่ 

 
1) การก ากบัดูแลกจิการและวฒันธรรมองค์กร  

การก ากบัดูแลกจิการและวฒันธรรมองค์กรเป็นพื้นฐานขององค์ประกอบทัง้หมดในการบรหิารความเสีย่ง โดยบรษิทัฯไดย้ดึ
มัน่และปฏบิตัติามตามนโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละจรรยาบรรณทางธุรกจิของบรษิทัฯ และบรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิตัิ
ตามวฒันธรรมและค่านิยมหลกัขององคก์รอย่างต่อเน่ืองและเคร่งครดั 
คณะกรรมการบรษิทัฯไดก้ าหนดนโยบายการบรหิารจดัการความเสีย่งและไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการตรวจสอบท าหน้าที่
ก ากบัดูแลการบรหิารจดัการความเสี่ยง โดยมคีณะกรรมการบรหิารซึ่งประกอบดว้ยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและผู้บริหาร
ระดบัสูง ท าหน้าทีบ่รหิารความเสีย่ง และก ากบัใหฝ้่ายจดัการมกีารบรหิารและจดัการความเสีย่งอย่างเหมาะสมทัง้ในระดบั
องคก์รและระดบัปฏบิตังิาน รวมถงึตดิตามสถานะความเสีย่งทีส่ าคญัขององคก์ร  
 

2) กลยุทธแ์ละการก าหนดวตัถุประสงค ์ 
บรษิทัฯไดบู้รณาการการบรหิารความเสีย่งเขา้กบัวตัถุประสงค์และกลยุทธข์องบรษิทัฯ โดยวตัถุประสงค์จะเป็นตวัก าหนดกล
ยุทธแ์ละแผนการด าเนินงาน รวมถงึระบุปจัจยัความเสีย่งและการตอบสนองความเสีย่ง ผ่านกระบวนการวเิคราะห์ธุรกจิ ระบุ
ความเสีย่งทีย่อมรบัได ้ประเมนิกลยุทธ ์และก าหนดวตัถุประสงคข์ององคก์ร 
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3) ผลการด าเนินงาน  
บรษิทัฯจัดัท ากระบวนการบริหิารความเสี่่ยงควบคู่กบัการจดัท าแผนกลยุทธ์ กล่าวคอื เมื่อหน่วยงานมกีารวางแผนกลยุทธ์
ใหม่ บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งตอ้งวเิคราะห์โดยระบุประเดน็ความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการด าเนินกจิกรรมใดๆ ประเมนิความ
รุนแรงของความเสีย่ง จดัล าดบัความส าคญัของความเสีย่งตามโอกาสและผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้   ด าเนินการตอบสนองต่อ
ความเสีย่ง พฒันากรอบความเสีย่งเพื่อประเมนิความเสีย่งในภาพรวม และรายงานต่อผูบ้รหิารสายงาน เพื่อระบุแนวทางการ
ป้องกนัหรอืลดความเสีย่งนัน้ใหอ้ยู่ในระดบัทีอ่งค์กรยอมรบัได ้และสามารถบรรลุวตัถุประสงค์ของแผนกลยุทธนั์น้ได ้รวมถงึ
ผนวกเรื่องการจดัการความเสีย่งอยู่ในกระบวนการพจิารณาอนุมตัิแผนธุรกจิและการประเมนิผลปฏบิตังิาน 
 

4) การทบทวนและปรบัปรุงแกไ้ข  
บรษิทัฯพจิารณาทบทวนและปรบัปรุงแก้ไขกระบวนการบรหิารความเสี่ยงอยู่เป็นระยะ โดยประเมนิจากผลการด าเนินงาน
และการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัทัง้จากปจัจยัภายนอกและภายใน  
 

5) การสื่อสารและการรายงานผล  

  บริษัทฯสื่อสารข้อมูลการบริหารความเสี่ยงผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆภายในองค์กร ตัง้แต่ระดบัผู้บริหารจนถึงระดบั   

ปฏบิตักิาร ทัง้ระดบับนลงล่าง และระดบัล่างขึน้บน และรายงานผลความเสีย่งและผลการปฏบิตังิานต่อคณะกรรมการบรหิาร 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทัฯอย่างต่อเน่ือง 

 

2.2 ปัจจยัความเส่ียงต่อการด าเนินธรุกิจของบริษทั 

2.2.1 ความเส่ียงต่อการด าเนินธรุกิจของบริษทัหรือกลุ่มบริษทั ทัง้ในปัจจบุนัและท่ีอาจเกิดขึ้นใหม่ 
เป้าหมายกลยุทธ์ทางการตลาดทีส่ าคญัของบรษิทัทีจ่ะขยายส่วนแบ่งการตลาดโดยการสรา้งความแขง็แกร่งและการ

ขยายช่องทางการตลาด รวมทัง้การสรา้งเครอืข่ายทางธุรกจิ บรษิทัจะยงัคงพฒันาผลติภณัฑ์ใหต้รงกบัความตอ้งการทีห่ลากหลายของ
ลูกคา้ในการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมทางการเงนิและทรพัยากรบุคคล บรษิทัมคีวามเชื่อมัน่ในความร่วมมอืกบัหุน้ส่วนทางธุรกิจ 
ความสามารถในการกระจายผลิตภณัฑ์ในวงกว้างมากขึ้น ซึ่งในที่สุดแล้วจะช่วยบริษัทในการสร้างโอกาสและมีความแตกต่างของ
ผลติภณัฑท์ีโ่ดดเด่น  

นอกเหนือจากการแนะน าและการติดตัง้ผลิตภัณฑ์ บรษิัทจะยงัคงเพิ่มธุรกิจเอาท์ซอร์ส (Outsourcing) เพื่อที่จะ
เสรมิสรา้งความสมัพนัธท์ีแ่ขง็แกร่งกบัลูกคา้ 

สรุปความเสีย่งต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ไดด้งันี้ 
 
ความเส่ียงด้านกลยุทธแ์ละการแข่งขนั 
(1) ความเส่ียงจากการเข้ามาท าตลาดของบริษทัจากต่างประเทศ 
บรษิทัมคีวามเสีย่งจากการทีบ่รษิทัซอฟตแ์วร์จากต่างประเทศจะมาท าตลาดในดา้นการใหบ้รกิารทรพัยากรบุคคลใน

ประเทศไทยเพื่อแข่งขนักบับรษิทั อย่างไรกต็ามการพฒันาซอฟต์แวร ์HR ทีม่ปีระสทิธภิาพส าหรบัตลาดในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องง่าย
เน่ืองจากความซบัซอ้นของระบบภาษีและขอ้ก าหนดของประเทศไทย ซึง่บรษิทัพฒันาซอฟตแ์วร์จากต่างประเทศจะตอ้งใชเ้งนิทุนและ
เวลาในการคน้ควา้วจิยัและพฒันาเพื่อให้รองรบัการใชง้านของผูใ้ชง้านในไทยได ้บรษิทัซอฟต์แวร์จากต่างประเทศส่วนใหญ่จงึอาศัย
การเป็นพนัธมติรกบัผู้พฒันาซอฟต์แวร์ในประเทศไทยเพื่อจดัจ าหน่ายซอฟต์แวร์ของตนเอง นี่อาจเป็นขอ้ดสี าหรบับรษิทั เนื่องจาก
บรษิทัสามารถเป็นพนัธมติรทางเลอืกส าหรบับรษิทัผูพ้ฒันาซอฟต์แวร์ดา้นบรหิารทรพัยากรบุคคลชัน้น าของโลก เช่น SAP IBM และ 
Workday 

บรษิัทมุ่งมัน่และให้ความส าคญัในการพฒันานวตักรรมทางดจิติอล ทัง้การพฒันาผลิตภณัฑ์ซอฟท์แวร์ ของตวัเอง 
และการร่วมพฒันานวตักรรมกบัพนัธมติรทางธุรกจิ เพื่อใหผ้ลติภณัฑ์ซอฟท์แวร์และบรกิารทีเ่กี่ยวเนื่องมคีวามทนัสมยัและมคีุณภาพ
เทยีบเท่าหรอืดกีว่าซอฟท์แวร์จากคู่แข่งในระดบัโลก รวมถงึใหค้วามส าคญักบัการสรรหาบุคลากรทางดา้นการพฒันาซอฟท์แวร์และ
เทคโนโลยดีจิติอลใหเ้พยีงพอต่อการเตบิโตขององค์กร 
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(2) ความเส่ียงจากการละเมิดลิขสิทธ์ิ 
ในฐานะนักพฒันาซอฟต์แวร์ บรษิทัใหค้วามส าคญัอย่างยิง่ต่อการปกป้องทรพัย์สนิทางปญัญาทีม่ค่ีาทีสุ่ดของบรษิทั 

โดยป้องกนัไม่ใหม้กีารท าซ ้าหรอืปรบัเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกจิ ซอฟต์แวร์ของบรษิทัไดร้บัการคุม้ครองโดยพระราชบญัญตัิ
ลขิสทิธิ ์พ.ศ. 2537  

บรษิทัจดทะเบยีนลขิสทิธิ ์Humatrix ESSpace และ WorkPlaze กบักรมทรพัย์สนิทางปญัญาเพื่อป้องกนัการท าซ ้า
การปรบัตวัหรอืการใชโ้ดยไม่ไดร้บัอนุญาต ลูกคา้ต้องไดร้บัรหสัสญัญาอนุญาตทีถู่กต้องจากบรษิทั ซึ่งไดร้บัการก าหนดค่าตามความ
ต้องการของลูกค้าแต่ละราย นอกจากนี้บริษัทยงัด าเนินการเพื่อให้มัน่ใจว่าเราจะรกัษารหสัต้นฉบับของบริษัท ในการด าเนินงาน
ประจ าวนัของบรษิทั   
 

(3) ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงคู่ค้าบุคคลท่ีสาม 
บรษิทัมขีอ้ตกลงตามสญัญากบัคู่ค้าบุคคลทีส่ามในการจดัจ าหน่ายผลิตภณัฑ์หรอืฉลากผลิตภณัฑ์ของตนและเพิม่

ประสทิธภิาพในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั บรษิทัมคีวามเสีย่งในธุรกจิหากคู่คา้รายใดตดัสนิใจทีจ่ะยุตขิอ้ตกลงของบรษิทั 

อย่างไรก็ตามเนื่องจากพนัธมิตรส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นบริษัทต่างชาติที่มีชื่อเสียงและบริษัทปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครดั บรษิทัเชื่อว่าความเสีย่งอยู่ในระดบัต ่า บรษิทัใหก้ารสนับสนุนอย่างเตม็ทีแ่ก่คู่คา้ในการพฒันาและส่งเสรมิผลติภณัฑข์องตน 
เรายงัคงรกัษาความสมัพนัธท์ีด่กีบัคู่คา้มายาวนาน 

(4) ความเส่ียงด้านการลงทุน 
บรษิทัฯมกีารลงทุนเพื่อขยายธุรกจิอย่างต่อเน่ือง ซึง่รวมถงึการลงทุนดงัต่อไปนี้  
• การลงทุนเชงิกลยุทธ ์(Strategic Investment) ไดแ้ก่การลงทุนในสนิทรพัยท์ีม่ตีวัตนและสนิทรพัยท์ีไ่ม่มตีวัตน 

และ การลงทุนในตราสารทุนในกิจการที่มีธุรกิจ ผลิตภณัฑ์หรอืบรกิาร หรอืมแีพลตฟอร์ม หรอืมตีลาด ที่
ส่งเสรมิ สนับสนุน และเพิม่มลูค่าใหก้บัธุรกจิหลกัของบรษิทัฯ 

• การลงทุนดา้นการเงนิ (Financial Investment) ไดแ้ก่การบรหิารสภาพคล่องส่วนเกนิเพื่อน าเงนิไปลงทุนใน
สนิทรพัยท์างการเงนิไดแ้ก่ ตราสารทุน ตราสารหนี้ หรอืเครื่องมอืทางการเงนิอื่นๆ เป็นตน้ 

ซึ่งการลงทุนต่าง ๆ ต้องเผชญิกบัความเสีย่งทีผ่ลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผลขาดทุน
จากการด าเนินธุรกจิของกจิการทีบ่รษิทัฯลงทุน และความผนัผวนของราคาตลาดของสนิทรพัยท์างการเงนิ 

            บรษิัทฯได้ก าหนดนโยบายการลงทุน เพื่อรวบรวมกฎเกณฑ์ ขัน้ตอนและแนวปฏิบตัิในการด าเนินงานส าหรบั
คณะกรรมการ คณกรรมการการลงทุน และผูบ้รหิาร ยดึถอืปฏบิตัใินการบรหิารจดัการเงนิลงทุน และเพื่อเป็นการย ้าเตอืนผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ให้ตระหนักถึงหน้าที่ความรบัผิดชอบในการบริหารงานอย่างรอบคอบและระมดัระวงั  ปฏิบตัิตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคบัที่
เกี่ยวข้อง ค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และมรีะบบการติดตามและตรวจสอบที่ท าให้มัน่ใจว่าการลงทุนเป็นไปตามขัน้ตอนที่
ถูกตอ้ง 

 
 ความเส่ียงด้านปฏิบติัการ 

(1) ความเส่ียงจากความมัน่คงปลอดภยัทางไซเบอรแ์ละการขดัข้องของระบบสารสนเทศ 
การรกัษาความปลอดภยัขอ้มูลและการหยุดชะงกัในระบบขอ้มูลของบรษิทั ยงัคงมคีวามเสีย่งสูงเนื่องจากจะกระทบ

ต่อบรกิารโดยตรงและอย่างรุนแรง บรษิทัจะยงัคงลงทุนในการปรบัปรุงเทคโนโลยแีละโครงสรา้งพื้นฐานโดยใชแ้นวทางปฏบิตัทิีด่ที ีสุ่ด
ในอุตสาหกรรมและตรวจสอบกิจกรรมอย่างจรงิจังเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและขัน้ตอนที่ได้รบัการรบัรองโดยผู้ประเมินวิชาชีพ
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าไดต้รวจสอบความเสีย่งอย่างรอบคอบ 

ประเด็นด้านภยัคุกคามและความมัน่คงทางไซเบอร์ (Cyber Security) มแีนวโนมเพิม่ขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบ
หลากหลายรูปแบบ การโจมตีด้วยไวรสัคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์เรยีกค่าไถ่ ไปจนถึงการเจาะระบบเพื่อขโมยข้อมูลส าคญั บรษิัทฯ
ตระหนักถงึอนัตรายของภยัดงักล่าว เลง็เหน็ความส าคญัของการด าเนินการเชงิป้องกนัและลดผลกระทบเพื่อควบคุมความเสีย่งทีอ่าจ
เป็นเป้าหมายในการถูกโจมต ีซึง่จะกระทบความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกจิความเชื่อมัน่และภาพลกัษณ์ขององคก์รต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี  
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บรษิทัไดน้ ากรอบการด าเนินงานของ ISO/IEC 27001 เรื่องระบบการจดัการความมัน่คงปลอดภยัดา้นสารสนเทศมา
ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ การจัดตัง้คณะอ านวยการ (Steering Committee) ซึ่ง
ประกอบดว้ยผูบ้รหิารระดบัสูงของบรษิทัฯและเจา้หน้าทีใ่นหน่วยงานระบบสารสนเทศของบรษิทัฯ ร่วมกบัผูต้รวจประเมนิ ด าเนินการ
ตรวจสอบภายในอย่างสม ่าเสมอ เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการบรหิารจดัการและการปฏบิตังิานทีเ่กีย่วกบัการรกัษาความปลอดภยัไซเบอรเ์ป็นไป
ตามนโยบายและมาตรฐานที่ก าหนดไว้ สร้างความตระหนักและให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานในองค์กรทุกระดบั โดยแจ้งให้
พนักงานทุกคนรบัทราบถงึนโยบาย และก าหนดใหพ้นักงานทุกคนตอ้งเขา้อบรมการรกัษาความปลอดภยัทางไซเบอรอ์ย่างต่อเน่ือง 

 
(2) ความเส่ียงด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล (Risk of Data Privacy) 

          บรษิทัด าเนินธุรกจิทีใ่หบ้รกิารระบบบรหิารทรพัยากรบุคคลและใหบ้รกิารรบัช่วงบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลและ
จดัท าเงนิเดอืนใหก้บัลูกคา้องค์กร บรษิทัฯจงึมหีน้าทีบ่รหิารจดัการระบบขอ้มลูสารสนเทศจ านวนมาก ความเสีย่งอนัเกดิจากการรัว่ไหล
ของขอ้มลูส่วนบุคคลของลูกคา้จงึเป็นประเดน็ส าคญัและตอ้งอาศยัการบรหิารจดัการอย่างรดักุม รวมถงึความเสีย่งในการปฏบิตังิานให้
สอดคลอ้งกบั พระราชบญัญตัคิุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA)  

         บรษิทัไดน้ ากรอบการด าเนินงานของ ISO/IEC 27701 ระบบมาตรฐานการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคล ประยุกต์ใช้เพื่อ
พฒันาประสทิธิภาพด้านการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล การจดัตัง้คณะอ านวยการ (Steering Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร
ระดบัสูงของบรษิทัฯและเจา้หน้าที่ในหน่วยงานระบบสารสนเทศของบรษิทั ร่วมกบัผูต้รวจประเมนิด าเนินการตรวจสอบภายในอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจว่าการบริหารจดัการและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล เป็นไปตามนโยบายและ
มาตรฐานทีก่ าหนดไว ้สรา้งความตระหนักและใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่พนักงานในองคก์รทุกระดบั โดยแจง้ใหพ้นักงานทุกคนรบัทราบ
ถงึนโยบาย และก าหนดใหพ้นักงานทุกคนตอ้งเขา้อบรมความรูเ้กีย่วกบัการปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคลอย่างต่อเน่ือง 

 
(3) ความเส่ียงจากการพ่ึงพิงผู้บริหารท่ีส าคญั 
ในทุกๆการประกอบธุรกจิของแต่ละบรษิทั บุคลากรเป็นส่วนทีส่ าคญั การสูญเสยีบุคลากรทีส่ าคญัของบรษิทั ส่งผล

กระทบต่อบรษิทั ทัง้ดา้นขวญัและก าลงัใจของพนักงานและความเชื่อมัน่ของลูกคา้และคู่คา้ทางธุรกจิ รวมถงึภาพลกัษณ์ขององคก์ร  

บรษิัทได้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านบุคลากรดงักล่าว บรษิัทจงึได้ก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดิการที่เหมาะสม 
รวมถงึมนีโยบายพฒันาบุคลากรใหม้คีวามก้าวหน้าโดยการเปลี่ยนยา้ยต าแหน่งงานและหน้าทีเ่พื่อจูงใจใหบุ้คลากรดงักล่าวท างานกบั
บรษิทั ซึ่งพนักงานระดบัผูบ้รหิารส่วนใหญ่จะอยู่กบับรษิทัมากกว่า 5 ปีขึน้ไป และมคีวามผูกพนัธ์ที่จะท างานกบับรษิทัในอีกหลายปี
ขา้งหน้า นอกจากนี้บรษิทัมแีผนการคดัเลอืกบุคลากรทีจ่ะเข้ามารบัผดิชอบในต าแหน่งงานทีส่ าคญัทุกระดบั ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
และโปร่งใส เพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทได้ผู้บริหารที่มีความเป็นมืออาชีพ โดยมฝี่ายทรพัยากรบุคคลเป็นผู้จดัท าแผนสบืทอดต าแหน่ง 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ ผูบ้รหิารระดบัสงูของบรษิทั 

(4) ความเส่ียงในการจดัหาและพฒันาบุคลากรเพ่ือรองรบัการเติบโตทางธรุกิจ 
         บรษิทัมกีารขยายตวัทางธุรกจิอย่างรวดเร็วจากการลงทุนทัง้ในและต่างประเทศ มกีารแสวงหาโอกาสทางธุรกิจโดย

การลงทุนในธุรกจิใหม่ มกีารน าเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ๆ มาใชใ้นการขบัเคลื่อนธุรกจิ หากบรษิทัฯไม่สามารถจดัหาและพฒันา
บุคลากรใหม้คีวามเชี่ยวชาญ มปีระสบการณ์ที่เพียงพอและทนัเวลา อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกจิและการบรรลุเป้าหมายใน
ระยะยาวได ้

        เพื่อรองรบัการด าเนินงานตามทิศทางกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยธุรกิจ บรษิัทมกีารจดัวางโครงสร้างที่สนับสนุนการ
ท างาน รวมถงึจดัสรรบุคลากรเพื่อตอบสนองความตอ้งการของหน่วยธุรกจิอย่างเหมาะสม แต่ละหน่วยธุรกจิจะมแีผนพฒันารายบุคคล 
เพื่อพฒันาบุคลากรของแต่ละสายอาชพีใหเ้กดิความช านาญ มกีารพฒันาภาวะผูน้ าและส่งเสรมิใหเ้กดิการเรยีนรู ้เพื่อใหม้ัน่ใจว่า บรษิทั
จะมผีูบ้รหิารและพนักงานทีม่คีุณภาพและเพยีงพอทีจ่ะรองรบัการเตบิโตของธุรกจิในอนาคตอย่างมีประสทิธภิาพ 
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 ความเส่ียงทางการเงิน 
(1) ความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียน 
บรษิทัและบรษิทัย่อยมกีารเรยีกเกบ็ค่าธรรมเนียมและช าระเงนิเป็นหลกัในสกุลเงนิทอ้งถิน่ยกเวน้ลูกหนี้จ านวนน้อย

และรายการระหว่างกนัทีบ่รษิทัย่อยในต่างประเทศจ่ายเพื่อเป็นค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน 
 
(2) ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 
บรษิทัและบรษิัทย่อยมคีวามเสี่ยงจากอตัราดอกเบี้ยที่ส าคญัอนัเกี่ยวเนื่องกบัเงนิสดทีม่ภีาระดอกเบี้ยของเงนิฝาก

ธนาคาร เงนิกูย้มืระยะสัน้และเงนิกู้ยมืระยะยาว อย่างไรกต็ามเน่ืองจากสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิทางการเงนิส่วนใหญ่ของบรษิทั และบรษิทั
ย่อยมอีตัราดอกเบี้ยคงทีห่รอือตัราดอกเบี้ยลอยตวัซึ่งใกล้เคยีงกบัอตัราตลาดในปจัจุบนัความเสีย่งจากอตัราดอกเบี้ยของบรษิทั จงึอยู่
ในระดบัต ่า 

(3) ความเส่ียงด้านเครดิต 
บรษิทัและบรษิทัย่อยมคีวามเสีย่งดา้นการใหส้นิเชื่อทีเ่กีย่วเน่ืองกบัลูกหนี้การคา้ ความเสีย่งดงักล่าวไดร้บัการบรหิาร

โดยการก าหนดนโยบายและวธิกีารในการควบคุมในการใหส้นิเชื่อทีเ่หมาะสมเพื่อลดความเสีย่งดา้นเครดติ 
 
(4) ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
บรษิทัอาจมกีารขาดแคลนเงนิสด ผูดู้แลดา้นการเงนิของบรษิทัมกีารตดิตามสถานการณ์สภาพคล่องของกลุ่มบรษิทั

อย่างต่อเนื่องและรกัษาระดบัของเงนิสดและ/หรอืวงเงนิเครดติใหอ้ยู่ในระดบัทีเ่พยีงพอเพื่อใหเ้ป็นไปตามภาระหน้าทีท่างการเงนิของ
บรษิทั และเพื่อลดผลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงนิสด 

ความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) 
(1) ความเส่ียงจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด 19)  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ 19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิและสงัคมทัว่โลก รวมถงึมาตรการต่างๆจากภาครฐัซึ่ง

ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกจิและธุรกิจของบรษิทั และการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจยงัมคีวามไม่แน่นอน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมัน่ใจและ
ก าลงัซื้อของผู้บรโิภค ต้นทุนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจากการหยุดชะงกัของห่วงโซ่อุปทาน และผลกระทบต่อรายได้ของบรษิัทฯจากความ
เปลี่ยนแปลงของความต้องการของผูบ้รโิภคจากการใชช้วีติในวถิใีหม่ (New Normal) พฤตกิรรมและวธิคีดิของผูบ้รโิภคและภาคธุรกจิ
ไดเ้ปลี่ยนแปลงไปจากเดมิ ท าใหธุ้รกจิต้องมกีารปรบัตวัเพื่อใหผู้บ้รโิภคสามารถเขา้ถงึสนิคา้และบรกิารผ่านทางช่องทางออนไลน์มาก
ขึน้  นอกเหนือจากนี้ บรษิทัฯยงัต้องค านึงถงึความปลอดภยัของพนักงาน ท าใหรู้ปแบบการด าเนินงานของบรษิทัฯมกีารเปลี่ยนแปลง
ไปเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการใชช้วีติในวถิใีหม่ พรอ้มกบัรกัษาระดบัการใหบ้รกิารเพื่อใหลู้กคา้เกดิความพงึพอใจสงูสุด 

บรษิทัไดด้ าเนินการปรบักลยุทธแ์ละปรบัรปูแบบการด าเนินงานใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ดงันี้ 
• น าเสนอสินค้าและบริการได้แก่ ซอฟท์แวร์ระบบบริหารจดัการทรพัยากรบุคคล เพื่่อตอบสนองการใช้้ชีวี ิติใน

รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ ที่เหมาะสมกับลูกค้าองค์กร เช่น การท างานจากบ้าน (Work from home) การอบรมและ
พฒันาทกัษะผ่านระบบออนไลน์  

• พฒันาระบบนิเวศการดูแลรกัษาสุขภาพดว้ยเทคโนโลยดีจิติอล (Digital Healthcare Ecosystem) ผ่านการร่วมทุน
กบัพนัธมติรทางธุรกจิเพื่อพฒันาแพลตฟอรม์ร่วมกนัและเชื่อมโยงเขา้กบัซอฟทแ์วร์ระบบบรหิารจดัการทรพัยากร
บุคคล เพื่อใหบ้รกิารทางออนไลน์แก่พนักงานของลูกคา้และประชาชนทัว่ไป  

• ก าหนดมาตรการในการป้้องกันั และรับัมือืการระบาดของโควดิ 19 ส าหรบัพนักงานในองค์กร ไดแ้ก่ การจดัให้มี
การตรวจวดัอุณหภูมก่ิอนเข้าอาคาร ก าหนดแนวทางการท าความสะอาดจุดที่มกีารสมัผสัร่วม ก าหนดแนวทาง
ปฏิบตัิส าหรบัผู้ทีม่าติดต่อจากภายนอก การก าหนดนโยบายให้พนักงานท างานที่บ้าน (Work from home) และ
สนับสนุนการประชุมภายในบรษิทัฯและประชุมกบับุคคลภายนอกผ่านทางออนไลน์ 

• การบรหิารสภาพคล่องและรกัษาความแขง็แกร่งด้านการเงนิ การจดัเตรยีมหาแหล่งเงนิทุนตามสภาพตลาดที่
เหมาะสม ทบทวนการน าเงนิไปลงทุนระยะสัน้ โดยเน้นการลงทุนในเครื่องมอืที่มคีวามเสีย่งต ่า และมสีภาพคล่อง
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สูง บรหิารความเสีย่งลูกหนี้ และเจา้หนี้การคา้เพื่อรกัษาสภาพคล่อง และมมีาตรการช่วยเหลอืลูกหนี้ทีเ่หมาะสม 
รวมถงึบรหิารภาษจีากมาตรการช่วยเหลอืทางภาษีต่าง ๆ ตามประกาศของภาครฐั  

(2) ความเส่ียงด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ นับเป็นความเสีย่งทีถู่กประเมนิไวสู้งสุด ทัง้ในแง่ของโอกาสทีจ่ะเกดิและความรุนแรงของ

ผลกระทบ ถือเป็นปญัหาระดบัสากลที่ทุกภาคส่วนให้ความส าคญั บรษิัทฯในฐานะที่เป็นส่วนหน่ึงของสงัคมซึ่งจะได้รบัผลกระทบ
เช่นกนั กจ็ าเป็นต้องเตรยีมแผนปรบัตวัและรับมอืกบัความเสีย่งซึ่งจะส่งผลกระทบในระยะยาวต่อการด าเนินการทางธุรกจิทัง้ทางตรง
และทางอ้อม ทัง้จากแง่มุมความเสีย่งจากทางกายภาพ ไดแ้ก่ ภยัธรรมชาตแิละการขาดแคลนน ้าและวตัถุดบิ และความเสีย่งจากการ
เปลีย่นผ่านเขา้สู่เศรษฐกจิคารบ์อนต ่า ไดแ้ก่ ความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นแปลงไปและการเปลีย่นแปลงดา้นกฎหมาย นโยบาย
และขอ้บงัคบั  

ความเสีย่งดงักล่าวมแีนวโน้มทีจ่ะส่งผลกระทบต่อธุรกจิของบรษิทัฯ ไดแ้ก่ต้นทุนค่าใชจ้่ายทีสู่งขึน้จากผลกระทบของห่วงโซ่
อุปทาน และผลกระทบต่อรายไดข้องบรษิทัฯจากความเปลีย่นแปลงของความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

บรษิทัตระหนักถงึความเสีย่งและโอกาสต่อการด าเนินธุรกจิจากประเดน็ดงักล่าว และมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นส่วนหน่ึงในการแก้ปญัหา
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ บรษิทัฯจงึมนีโยบายส่งเสรมิการพฒันานวตักรรมต่างๆเพื่อช่วยเพิม่ประสทิธภิาพการท างานและลด
การใช้ทรพัยากรและภาระงานที่ไม่จ าเป็น การส่งเสรมิโครงการใช้พลงังานอย่างรู้คุณค่าด้วยการใช้พลงังานทดแทนและพลังงาน
ทางเลอืก และส่งเสรมิกระบวนการออกแบบอาคารส านักงานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม  
 

2.2.2 ความเส่ียงต่อการลงทุนของผู้ถือหลกัทรพัย ์
(1) ความเส่ียงจากความไม่แน่นอนของผลตอบแทนท่ีผู้ลงทุนจะไดร้บัตามท่ีคาดหวงั 

ราคาหุน้ของบรษิทัอาจเพิม่ขึน้หรอืลดลงอย่างผนัผวน ขึน้อยู่กบัปจัจยัต่าง ๆ ซึง่หลายปจัจยับรษิทัฯไม่สามารถควบคุม
ได ้เช่น ภาวะเศรษฐกจิ ภาวะวกิฤต สถานการณ์ทีไ่ม่ปกต ิเช่น โรคโควดิ 19 และ สงคราม เป็นตน้ ปจัจยัดงักล่าว อาจ
ท าใหร้าคาหุน้ลดลงต่ํากว่าราคาทีน่ักลงทุนซื้อ หรอืสงูกว่าราคาทีน่ักลงทุนขายหุน้ออกไป ท าใหน้ักลงทุนอาจจะมคีวาม
เสีย่งจากความไม่แน่นอนของผลตอบแทนทีผู่ล้งทุนจะไดร้บัตามทีค่าดหวงั 

(2) ความเส่ียงจากความสามารถในการจ่ายปันผลไม่เป็นไปตามท่ีผู้ลงทุนคาดหวงั 
ความสามารถในการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัขึน้อยู่กบัหลายปจัจยั เช่น งบลงทุนและการส ารองเงนิทุนเพื่อขยายธุรกิจ 
การจ่ายคนืเงนิกู ้กระแสเงนิสดรบัจากการด าเนินงาน เป็นตน้ ซึง่หากปจัจยัต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการ
จ่ายเงนิปนัผล บรษิทัอาจมคีวามเสี่ยงที่จะจ่ายเงนิปนัผลได้ในอตัราทีต่่ํากว่าที่นักลงทุนคาดหวงั อย่างไรกด็ ีบรษิทัมี
นโยบายจ่ายเงนิปนัผลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิที่เหลือหลงัหกัเงินส ารองต่างๆทุกประเภทที่กฎหมายได้
ก าหนดไว ้

 
2.2.3 ความเส่ียงต่อการลงทุนในหลกัทรพัยต่์างประเทศ 

  (กรณีผูอ้อกหลกัทรพัย ์เป็นบรษิทัต่างประเทศ)  
 -ไม่ม-ี 

 
3. การขบัเคลื่อนธรุกิจเพ่ือความยัง่ยืน  

ปจัจุบนัธุรกิจต้องเผชญิกบัความท้าทายในหลายด้าน ทัง้ด้านการแข่งขนัความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีวกิฤตการณ์ด้าน
สงัคมและสิง่แวดล้อมที่นับวนัจะทวคีวามรุนแรงมากขึ้น ปจัจยัเหล่าน้ีล้วนส่งผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจทัง้ในเชงิความเสี่ยงและ
โอกาส บรษิัทฯจงึจ าเป็นต้องปรบัตัวและพฒันาประสทิธิภาพในการด าเนินงานและศักยภาพในการแข่งขนัอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อให้
สามารถอยู่รอดและเตบิโตไดอ้ย่างยัง่ยนืท่ามกลางสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว 
  การด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯจงึไม่อาจค านึงถงึแต่เพยีงการสรา้งผลก าไรหรอืการเตบิโตทางเศรษฐกจิเท่านัน้แต่จะตอ้งมกีาร
ก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละการบรหิารจดัการความเสีย่งอย่างมปีระสทิธภิาพ ควบคู่ไปกบัการค านึงถงึความรบัผดิชอบต่อผูม้สี่วนไดเ้สยี
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ตลอดห่วงโซ่คุณค่าทัง้ในดา้นสงัคมและสิง่แวดล้อมเพื่อพฒันาขดีความสามารถในการแข่งขนัและมภีูมคุิม้กนัต่อปจัจยัต่างๆ ทีเ่ขา้มา
กระทบเพื่อใหม้ัน่ใจไดว่้าธุรกจิจะมรีากฐานทีแ่ขง็แรงและสามารถเตบิโตไดอ้ย่างต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
 คณะกรรมการบรษิทัท าหน้าทีก่ ากบัดูแลและก าหนดนโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยนื และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิาร
ท าหน้าทีบ่รหิารจดัการเพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการบรหิารการพฒันาอย่างยัง่ยนืทีก่ าหนดไว ้และรายงานผลการปฏบิตังิานดา้นการ
พฒันาอย่างยัง่ยนืใหค้ณะกรรมการบรษิทัรบัทราบทุกปี พรอ้มทัง้เผยแพร่นโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยนืใหแ้ก่ผูบ้ริหาร พนักงานของ
บรษิทัและผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่มผ่านทางเวป็ไซตข์องบรษิทั 
 
3.1 นโยบายและเป้าหมายการจดัการด้านความยัง่ยืน 
 บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายการพฒันาอย่างยัง่ยนืออกเป็น 3 มติ ิไดแ้ก่ เศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดล้อม และมกีารก าหนดกล
ยุทธอ์อกเป็น 6 ดา้นไดแ้ก่ 

1) การพฒันานวตักรรมทางดจิติอล 
มุ่งมัน่และใหค้วามส าคญัต่อการพฒันานวตักรรมทางดจิติอล นอกจากช่วยส่งเสรมิศกัยภาพทางธุรกจิแล้ว ยงัช่วยยกระดบั
คุณภาพชวีติของทัง้พนักงานในองคก์รของลูกคา้ พนักงานของบรษิทัฯ และประชาชนทัว่ไป 

2) การพฒันาดา้นความปลอดภยัของขอ้มลูและการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
พฒันาระบบการป้องกนัภยัทางไซเบอรแ์ละการปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคลทีเ่ชื่อถอืได ้

3) การพฒันาและดูแลบุคลากรขององค์กร 
พฒันาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กรเพื่อรองรบัการเติบโตของธุรกิจในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมการ
ท างานทีด่ ีและค านึงถงึความเท่าเทยีมกนัตามหลกัสทิธมินุษยชน 

4) การส่งเสรมิและสนับสนุนกจิกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ 
ส่งเสรมิและสนับสนุนกจิกรรมต่างๆทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบุคลากรขององคก์ร ชุมชน และสงัคม 

5) การใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
ส่งเสริมการใชพ้ลงัานหมุนเวียนและการประหยดัพลงังาน 

6) ออกแบบอาคารส านกังานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
กระบวนการออกแบบอาคารส านกังาน ส าหรับการก่อสร้าง ต่อเติมหรือปรับปรุงอาคาร และการตกแต่งภายในและบริเวณโดยรอบ โดยมุ่งเน้นให้
ความส าคญัต่อส่ิงแวดล้อม 
 

เป้าหมายการด าเนินธุรกจิอย่างยัง่ยนื 
บรษิทัฯไดก้ าหนดเป้าหมายในการด าเนินธุรกจิในช่วง 3 ปีขา้งหน้า หรอืภายในปี 2567 ดงันี้ 
ดา้นเศรษฐกจิ 

1. การพฒันานวตักรรมทางดจิติอล  

• พฒันาซอฟทแ์วรร์ะบบบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล ใหท้นัสมยัและมคีุณภาพเทยีบเท่าหรอืดกีว่าซอฟท์แวรจ์ากคู่แข่ง
ในระดบัโลก เพื่อส่งเสรมิศกัยภาพในการแขง่ขนัของภาคธุรกจิ ดว้ยงบประมาณการลงทุนปีละไม่เกนิ 50 ลา้นบาท 

• พฒันาระบบนิเวศการดูแลรกัษาสุขภาพดว้ยเทคโนโลยดีจิติอล (Digital Healthcare Ecosystem) เพื่อยกระดบัคุณภาพ
ชวีติของพนักงานของลูกค้าและประชาชนทัว่ไปใหส้ าเร็จภายในปี 2567 ผ่านการร่วมทุนกบัพนัธมติรทางธุรกิจ ด้วย
งบประมาณการลงทุนปีละไม่เกนิ 50 ลา้นบาท  

• สามารถสรรหาบุคลากรทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ทางดา้นการพฒันาซอฟทแ์วร์และเทคโนโลยดีจิติอล ไดเ้พยีงพอ
ต่อการเตบิโตขององคก์รและการพฒันานวตักรรมทางดจิติอล 

2. การพฒันาดา้นความปลอดภยัของขอ้มลูและการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 

• ด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซึง่มาตรฐานความปลอดภยัสารสนเทศและการจดัการขอ้มลูส่วนบุคคลตามมาตรฐานสากลไดแ้ก่ 
ISO 27001 และ ISO 27701 ภายในปี 2567 

• การจดัตัง้คณะท างานดา้นความปลอดภยัของขอ้มลูและการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล 
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• การสรา้งความตระหนักรูแ้ก่บุคลากรทุกระดบัในองค์กรอย่างต่อเน่ือง 

• การลงทุนพฒันาระบบรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูร่วมกบัพนัธมติรทางธุรกจิ 

ดา้นสงัคม 
3. การพฒันาและดูแลบุคลากรขององคก์ร 

• การสรรหาและรกัษาบุคลากรทีม่ศีกัยภาพ 

• การดูแลพนักงานดว้ยแนวคดิ “Happy workplace” 

• พฒันาเทคโนโลยทีีท่นัสมยัมาประยุกตใ์ชใ้นการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล 

• นโยบายแผนการสบืทอดต าแหน่ง 

• น านวตักรรมและเทคโนโลยใีหม่ๆในดา้นการส่งเสรมิการรกัษาสุขภาพและความมัน่คงทางการเงนิมาประยุกตใ์ชใ้หแ้ก่
บุคลากรในองคก์ร และใหบ้รกิารเทคโนโลยดีงักล่าวต่อพนักงานของลูกคา้และประชาชนทัว่ไปจ านวน 20,000 ราย 

• การปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชน 
4. การส่งเสรมิและสนับสนุนกจิกรรมเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ 

• ส่งเสรมิและสนับสนุนกจิกรรมต่างๆทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบุคลากรขององค์กร ชุมชน และสงัคม ดว้ยงบประมาณอย่างน้อย
รอ้ยละ 0.50 – 1.00 ของก าไรสุทธจิากการด าเนินงาน 
 

ดา้นสิง่แวดลอ้ม 
5. การใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพ 

• เพิม่สดัส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนรอ้ยละ 20 ของการใชพ้ลงังานรวม 
6. การออกแบบอาคารส านักงานทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม 

• กระบวนการออกแบบอาคารส านักงาน ส าหรบัการก่อสร้าง ต่อเติมหรอืปรบัปรุงอาคาร และการตกแต่งภายในและ
บรเิวณโดยรอบ โดยมุ่งเน้นใหค้วามส าคญัต่อสิง่แวดลอ้ม 
 

3.2 การจดัการผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คณุค่าของธรุกิจ 
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 

การบริหารปัจจยัการผลิตและการ
พฒันาผลิตภณัฑ ์

การปฏิบติัการ 
และการบริหารโครงการ 

การขายและการตลาด บริการหลงัการขาย กิจกรรมสนับสนุนอ่ืนๆ 

• การพฒันาซอฟทแ์วรร์ะบบบรหิาร
ทรพัยากรบุคคล (Human Resource 
Software) 

• การจดัหาผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ไดแ้ก่
อุปกรณ์ฮารด์แวรแ์ละซอฟทแ์วรอ์ื่นๆ 

• การรว่มมอืกบัคู่คา้ในธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่อง 
เพื่อพฒันาสนิคา้และบรกิารเพื่อตอบ
โจทยก์ารใชช้วีติและพฒันาคณุภาพ
ชวีติของพนกังานของลูกคา้และ
ประชาชนทัว่ไปใหด้ขีึน้ 

• การบรหิารจดัการโครงการ
ตดิตัง้ระบบบรหิารทรพัยากร
บุคคล (Human Resource 
System) 

• การบรหิารจดัการโครงการ
ตดิตัง้ระบบวางแผนทรพัยากร
องคก์ร (ERP system) 

• การใหบ้รกิารรบัชว่งบรหิาร
จดัการทรพัยากรบคุคลและ
จดัท าเงนิเดอืน 

• การท าการตลาดและให้
ขอ้มลูเกีย่วกบั
ผลติภณัฑแ์ละการ
บรกิารอย่างโปร่งใส 
ถูกตอ้งครบถว้น และ
ก าหนดราคาอยา่งเป็น
ธรรม 

• การใหบ้รกิารลกูคา้หลงั
การขายเพื่อสรา้งความ
พงึพอใจ 

• การคุม้ครองขอ้มลูส่วน
บุคคลของลกูคา้ โดยมี
นโยบายและกระบวนการ
ก าหนดการเขา้ถงึและ
การใชข้อ้มลูลูกคา้ 

• การรกัษาความสมัพนัธท์ี่
ดกีบัลูกคา้  

• การบรหิารทรพัยากรบุคคล
ทีม่คีวามเป็นธรรม มรีะบบ
ค่าตอบแทนและสวสัดกิารที่
เหมาะสม ส่งเสรมิและ
พฒันาศกัยภาพของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง และ
มสีภาพแวดลอ้มการท างาน
ทีด่ ี 

• การบรหิารระบบบญัชี
การเงนิทีเ่ป็นเชื่อถอืได ้
ถูกตอ้งและโปรง่ใส 

• การก ากบัดแูลกจิการทีด่ี
ตามหลกัธรรมาภบิาลและ
จรยิธรรมในการด าเนนิ
ธุรกจิ 
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3.2.2 การวเิคราะหผ์ูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ 
บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการบรหิารผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกจิ ควบคู่กบัการบรหิารจดัการห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ
อย่างมปีระสทิธภิาพ เพื่อใหม้่นใจว่าผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีได้รบัการดูแลอย่างสมดุลตามพนัธกจิองค์กร โดยฝ่ายบรหิารไดพ้จิารณาและ
วเิคราะหก์ลุ่มผูม้สี่วนไดเ้สยีของบรษิทัฯโดยแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มดงันี้ 

1. หน่วยงานก ากบัดูแล 
ผูก้ ากบัดูแลไดแ้ก่ส านักงงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรพัย์ 

2. ชุมชนและสงัคม 
ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการและประชาชนทัว่ไป  

3. ผูล้งทุน 
ผูถ้อืหุน้สามญั นักลงทุนสถาบนั นักลงทุนรายย่อย บรษิทัหลกัทรพัย ์กองทุนต่างประเทศ และนักวเิคราะหห์ลกัทรพัย์ 

4. ลูกคา้และพนักงานของลูกคา้ 
ลูกคา้องคก์ร และลูกคา้ระดบั SMEs รวมถงึพนักงานของลูกคา้ทีใ่ชง้านซอฟทแ์วรแ์ละผลติภณัฑข์องบรษิทัฯ 

5. คู่คา้และพนัธมติรทางธุรกจิ 
คู่คา้ ไดแ้ก่ผูจ้ดัจ าหน่ายและผูใ้หบ้รกิาร และพนัธมติรทางธุรกจิ 

6. พนักงาน 
ผูบ้รหิารและพนักงานของบรษิทั 
 

กลุ่มผู้มส่ีวนได้เสีย ช่องทางและความถี ่ ความคาดหวงั การตอบสนอง 
หน่วยงานก ากบัดแูล • ประสานผ่านเลขานุการบรษิทั (ทุก

วนั) 
• ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ 

และขอ้บงัคบั 
• การเปิดเผยขอ้มลูถกูตอ้ง

โปร่งใส และทนัเวลา 

• ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัของหน่วยงานก ากบั
ดูแล อย่างเคร่งครดั 

• บรหิารจดัการใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างถูกตอ้งโปร่งใส และ
ทนัเวลา 

ชุมชนและสงัคม • เบอรโ์ทรศพัทก์ลางของบรษิทัฯ 
(ทุกวนั) 

• สถานประกอบการของบรษิทัฯ (ทุก
วนั) 

• ความปลอดภยัของสถาน
ประกอบการ 

• ใหค้วามรว่มมอืกบัชมุชนและ
สงัคม 

• ความเป็นอยู่และคุณภาพชวีติ
ทีด่ขีึน้ 

• ใหค้วามรว่มมอืกบัชมุชนและสงัคมและหน่วยงานราชการตา่งๆ
อย่างเตม็ที ่

• ดูแลใหส้ถานประกอบการมมีาตรการดา้นความปลอดภยัตาม
มาตรฐานสากล 

• ร่วมลงทุนกบัพนัธมติรทางธุรกจิเพื่อพฒันาเทคโนโลยดีา้น
ดจิติอล 

ผูล้งทุน • การประชุมผูถ้อืหุน้ (ปีละครัง้) 
• การประชุมกบันกัลงทุนทัง้ใน
ประเทศและต่างประเทศ และ งาน 
SET Opportunity Day (ไตรมาสละ
ครัง้) 

• เวป็ไซต์นกัลงทุนสมัพนัธ ์(ทุกวนั) 
• ตดิต่อฝา่ยนักลงทุนสมัพนัธท์าง
อเีมลแ์ละเบอรโ์ทรศพัทก์ลางของ
บรษิทัฯ (ทุกวนั) 

• การเตบิโตอย่างยัง่ยนืทาง
ธุรกจิ 

• การจ่ายเงนิปนัผลอย่าง
ต่อเนื่อง 

• การก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

• รกัษาความเป็นผูน้ าในธุรกจิ พรอ้มขยายธุรกจิและพฒันา
ผลติภณัฑ ์และนวตักรรมอยา่งต่อเนื่อง 

• ก าหนดนโยบายจ่ายปนัผลไม่น้อยกวา่รอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธ ิ
• สื่อสารผลการด าเนินงานรายไตรมาสอย่างสม ่าเสมอในทุก

ช่องทาง โดยเปิดเผยขอ้มลู ครบถว้น ถูกตอ้งและทนัเวลา 

ลูกคา้และพนกังานของ
ลูกคา้ 

• เบอรโ์ทรศพัทก์ลางของบรษิทัฯ 
(ทุกวนั) 

• พนักงานฝา่ยขายและฝา่ยบรกิาร 
(ทุกวนั) 

• การประเมนิความพงึพอใจของ
ลูกคา้ในการใชบ้รกิาร (อย่างน้อยปี
ละครัง้) 

• ผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ ซอฟทแ์วร ์
รูปลกัษณ์สวยงาม ใชง้านงา่ย 
ท างานไดต้ามวตัถุประสงค ์
และการใหบ้รกิารมคีวาม
รวดเรว็ 

• มผีลติภณัฑแ์ละบรกิารที่
หลากหลายตอบโจทยค์วาม
ตอ้งการของลกูคา้ 

• ตอบสนองการแกไ้ขปญัหาและขอ้รอ้งเรยีนอย่างมปีระสทิธภิาพ
และรวดเรว็ ตามมาตรฐานการใหบ้รกิารทีต่กลงไว ้(SLA: 
Service Level Agreement) 

• จดัใหม้รีะบบบรหิารจดัการความสมัพนัธก์บัลกูคา้ (CRM: 
Customer Relationship Management) เพื่อบรหิารจดัการ เรื่อง
รอ้งเรยีน และแกไ้ขปญัหา ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

• ด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซึง่มาตรฐานความปลอดภยัสารสนเทศ
และการจดัการขอ้มลูส่วนบคุคลตามมาตรฐานสากล 
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• การประชุม KPI กบัลกูคา้ (อย่าง
น้อยปีละครัง้) 

• รกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู
อย่างเครง่ครดัและมมีาตรฐาน 

คู่คา้และพนัธมติรทาง
ธุรกจิ 

• การประเมนิความพงึพอใจของคูค่า้ 
(อย่างน้อยปีละครัง้) 

• การประชุมกบัคู่คา้และพนัธมติร
ทางธุรกจิ (อย่างน้อยปีละครัง้) 

• เตบิโตไปพรอ้มกบับรษิทัฯ 
• ความเป็นธรรมในการด าเนิน

ธุรกจิร่วมกนั 

• สรา้งมาตรฐานในการด าเนินงานร่วมกนัอย่างมคีณุภาพ รวมถงึ
โครงสรา้งการใหผ้ลตอบแทนทีเ่หมาะสมเป็นธรรม 

• พฒันาแพลตฟอรม์ใหพ้นัธมติรทางธุรกจิเชื่อมต่อในการท าธุรกจิ
ร่วมกนัไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

พนักงาน • การจดั Orientation ส าหรบั
พนักงานใหมเ่ป็นประจ าทุกเดอืน 

• การประชุมพนักงานทุกระดบั 
(Town Hall Meeting) (อย่างน้อยปี
ละครัง้) 

• การท ากจิกรรมเพื่อสงัคมร่วมกนั
ระหว่างผูบ้รหิารและพนกังาน 
(อย่างน้อยปีละครัง้) 

• การสื่อสารผ่านซอฟทแ์วรร์ะบบ
ทรพัยากรบุคคล “Humatrix” ของ
บรษิทัฯ (ตลอดเวลา) 

• ความมัน่คงและกา้วหน้าใน
หน้าทีก่ารท างาน 

• ความสมดลุระหว่างการท างาน
และชวีติส่วนตวั 

• สวสัดกิารมคีวามเหมาะสม 
• ความปลอดภยัใน

สภาพแวดลอ้มการท างาน 
• ความเท่าเทยีมตามหลกัสทิธิ

มนุษยชน 

•  การสง่เสรมิและพฒันาทกัษะ และความรูข้องพนักงานอยา่ง
ต่อเนื่อง 

• เชื่อมต่อแพลตฟอรม์กบัโคนิเคลิ (Conicle) พนัธมติรทางธุรกจิ ผู้
ใหบ้รกิารแพลตฟอรม์ระบบจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ส าหรบั
ลูกคา้องคก์ร เพื่อใหพ้นกังานสามารถเขา้ฝึกอบรมตามหลกัสตูร
ทีส่นใจผ่านทางระบบออนไลน์ไดทุ้กทีทุ่กเวลา 

• น าเสนอสนิเชื่อสวสัดกิารพนกังานโดยความสมคัรใจ ซึง่มอีตัรา
ดอกเบีย้ต ่ากว่าอตัราดอกเบีย้ทัว่ๆไป ใหก้บัพนักงานของบรษิทั
ฯ 

• การปรบัปรุงสวสัดกิารตามความตอ้งการอย่างเหมาะสม 
• จดัใหม้รีะบบการรกัษาความปลอดภยัตามมาตรฐานสากล 
• ปฏบิตัติ่อพนักงานทกุคนอย่างเท่าเทยีมกนั 

 
 
3.3 การจดัการความยัง่ยืนในมิติเศรษฐกิจ 
 3.3.1 การพฒันานวตักรรมทางดิจิตอล 

พฒันาผลติภณัฑ์และการบรกิารผ่านนวตักรรมทางดจิติอล เพื่อเสรมิศกัยภาพทางการแข่งขนัของภาคธุรกิจและ
ยกระดบัคุณภาพชวีติของพนักงานของลูกคา้และประชาชนทัว่ไป 

บริษัทฯตัง้เป้าหมายที่จะพฒันาผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ได้แก่ ซอฟท์แวร์ระบบบริหารจดัการทรัพยากรบุคคล 
(Humatrix) ให้ทนัสมยัและมีคุณภาพเทยีบเท่าหรือดีกว่าซอฟท์แวร์จากคู่แข่งในระดบัโลก เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการ
แข่งขนัของลูกค้า ซึ่งช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์กรทางดจิติอล (Digital Transformation) ทัง้ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ 
และองคก์รขนาดกลางหรอืเลก็ (SMEs)  

นอกจากนี้ บรษิัทฯยงัตัง้เป้าหมายที่จะพฒันาระบบนิเวศการดูแลรกัษาสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดจิติอล (Digital 
Healthcare Ecosystem) ผ่านการร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มร่วมกันและเชื่อมโยงเข้ากับ
ซอฟท์แวร์ระบบบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล (Humatrix) เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติของพนักงานของลูกคา้และประชาชน
ทัว่ไป โดยระบบนิเวศดงักล่าวประกอบดว้ย 

• เบนนิกซ์ (Benix) แพลตฟอร์มระบบบรหิารจดัการผลประโยชน์พนักงาน ผ่านการร่วมทุนกบัพนัธมติร
ทางธุรกจิ แพลตฟอร์มเบนนิกซ์ช่วยใหพ้นักงานของลูกคา้ สามารถเลอืกระดบัแผนผลประโยชน์ใหต้รง
กบัการใชช้วีติของตน รวมถงึจดัหาผลติภณัฑ์และบรกิารทางสุขภาพเพิม่เตมิผ่านผูส้นับสนุนบญัชกีาร
ใชจ่้ายของพนักงานในรปูแบบของกระเป๋าเงนิอเิลก็ทรอนิกส ์(E-Wallet)  

• ฟาร์มแคร์ (Pharmcare) แพลตฟอร์มรา้นขายยาออนไลน์และระบบการปรกึษาบุคลากรทางการแพทย์
ออนไลน์ ผ่านการลงทุนในพนัธมติรทางธุรกิจ โดยพนักงานของลูกคา้และประชาชนทัว่ไป สามารถใช้
บรกิารแพลตฟอร์มดงักล่าว ท าให้สามารถเข้าถึงบรกิารสุขภาพที่ด ีค้นหาและเข้าถึงร้านขายยาที่ได้
คุณภาพ มีเภสชักรที่มีความรู้ พร้อมให้ค าแนะน า มีบริการด้านสุขภาพ ที่สามารถเช็กสุขภาพและ
วเิคราะห์โรคไดเ้บื้องต้น เพื่อให้ไดร้บับรกิารที่ด ีช่วยลดค่าใชจ้่ายในการเดนิทางและค่าใช้จ่ายทางการ
แพทย ์
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• ฮวิแมนเชส (HumanChess) แพลตฟอร์มการใหส้นิเชื่อออนไลน์ ผ่านการร่วมทุนกบัพนัธมติรทางธุรกจิ 
โดยเป็นการกู้ยมืเงนิระหว่างบุคคลทัว่ไปผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยไม่จ าเป็นตอ้งผ่านตวักลางอย่าง
ธนาคารหรอืสถาบนัการเงนิ หรอืทีเ่รยีกว่า P2P Lending เพื่อเป็นทางออกของบุคคลทัว่ไปทีต่้องการ
สนิเชื่อส่วนบุคคลและธุรกจิ เพิม่โอกาสในการเขา้ถงึบรกิารทางการเงนิใหก้บัคนทุกคนไดอ้ย่างเท่าเทยีม 
สะดวกและง่ายยิ่งกว่าเดิม ผ่านการใช้ข้อมูลทางเลือกและการวิเคราะห์สินเชื่อผ่ านเทคโนโลยี โดย
ด าเนินการผ่านช่องทางออนไลน์  

• เอชแลป็ (H-LAB) แพลตฟอรม์ระบบบรหิารจดัการในโรงพยาบาล ระบบการแพทยฉุ์กเฉิน ระบบควิและ
การนัดหมายออนไลน์ ผ่านการลงทุนในพนัธมติรทางธุรกจิ ซึง่ช่วยใหผู้ป้่วยไดเ้ขา้ถงึบรกิารทีม่คุีณภาพ 
สะดวก รวดเรว็ และมสี่วนร่วมในการดูแลสุขภาพตนเองมากขึน้ คนืเวลาใหบุ้คลากรทางการแพทย์โดย
ใชเ้ทคโนโลยลีดภาระงานทีไ่ม่จ าเป็น และยงัช่วยสร้าง องค์ความรูใ้หม่ๆ ต่อยอดในการดูแลผูป้่วยอีก
ดว้ย น าขอ้มลูมาช่วยใหโ้รงพยาบาลจดัการทรพัยากรเพื่อใหก้ารบรหิารจดัการต้นทุนมปีระสทิธภิาพ 

ผลการด าเนินงานในปี 2564 
รายละเอียด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. การพฒันาซอฟทแ์วรร์ะบบบรหิาร
จดัการทรพัยากรบุคคล (Humatrix) 
ของบรษิทัฯ 

งบการลงทุนปีละไม่เกิน 
50 ลา้นบาท 

บันทึกเป็นงานระหว่างท า เพิ่มขึ้นในปี 2564 
จ านวน 15.5 ลา้นบาท 

2. การพฒันานวตักรรมร่วมกบัพนัธมติรทางธุรกจิ 
2.1 เบนนิกซ์ (Benix) งบการลงทุนปีละไม่เกิน 

50 ลา้นบาท 
ลงทุนเพิม่ในปี 2564 จ านวน 6.9 ลา้นบาท 

2.2 ฟารม์แคร ์(Pharmcare) เริม่ลงทุนในปี 2564 จ านวน 15.4 ลา้นบาท 
2.3 ฮวิแมนเชส (HumanChess) ลงทุนเพิม่ในปี 2564 จ านวน 2.0 ลา้นบาท 
2.4 เอชแลป็ (H-LAB) อยู่ระหว่างด าเนินการจดัท าสญัญาการซื้อขาย

หุน้ โดยคาดว่าจะเริม่ลงทุนภายในไตรมาสที่ 1 
ปี 2565  

3. การสรรหาบุคลากรให้เพยีงพอต่อการ
พฒันานวตักรรม 

เพิ่มทีมพัฒนานวัตกรรม
จ านวน 75 คน 

สรรหาบุคลากรเพิม่ไดจ้ านวน 49 คน  

 
3.3.2 การพฒันาด้านความปลอดภยัของข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
 เนื่องจากบรษิทัฯเป็นผูใ้หบ้รกิารระบบบรหิารทรพัยากรบุคคลและใหบ้รกิารรบัช่วงบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล
และจดัท าเงนิเดอืนให้กบัลูกค้าองค์กร บรษิัทฯจงึมหีน้าที่บรหิารจดัการระบบข้อมูลสารสนเทศจ านวนมาก ทัง้ข้อมูลจาก
กระบวนการด าเนินธุรกิจและข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงานของลูกค้า การพฒันาด้านความปลอดภยัของข้อมูลและการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการก ากับดูแลการด าเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและการยกระดับ
มาตรฐานดา้นความปลอดภยัของขอ้มูลและการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลในระดบัสากล จะช่วยสรา้งความน่าเชื่อถอืให้แก่
ลูกคา้ และช่วยลดความเสีย่งต่อธุรกจิของบรษิทัฯ ดงันัน้ บรษิทัฯจงึใหค้วามส าคญัในดา้นน้ีเป็นอย่างสงู 

บรษิทัฯตัง้เป้าหมายทีจ่ะด าเนินการใหไ้ดม้าซึ่งมาตรฐานในการปกป้องความปลอดภยัของขอ้มลูและการคุม้ครอง
ขอ้มลูส่วนบุคคลในระดบัสงู ไดแ้ก่ มาตรฐาน ISO 27001 และ ISO 27701 

• ISO 27001 คอืมาตรฐานหลกัในหมวดระบบมาตรฐานความปลอดภยัสารสนเทศ การด าเนินการใหส้อดคล้อง
กบั ISO 27001 ช่วยเพิม่ความแขง็แกร่งให้กบัระบบความปลอดภยัของข้อมูล ลดความเสี่ยง และปกป้อง
ขอ้มลูจากการถูกโจรกรรม 

• ISO 27701 ระบบมาตรฐานการจดัการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถจดัการข้อมูลส่วนตัว
ควบคู่ไปกบัการตอบสนองต่อความคาดหวงัของลูกค้า รวมถึงต้องสอดคล้องกับข้อก าหนดที่เข้มงวด โดย
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มาตรฐานนี้เปรียบเสมือนการยกระดับให้องค์กรมุ่งสู่มาตรฐานระดับสูงสุดของความโปร่งใสและความ
รบัผดิชอบต่อกระบวนการจดัการขอ้มลูส่วนบุคคล 

พร้อมกันนี้ได้จดัตัง้คณะอ านวยการ (Steering Committee) ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสูงของบริษัทฯและ
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานระบบสารสนเทศของบรษิัทฯ ร่วมกบัผู้ตรวจประเมนิ ด าเนินการตรวจสอบภายในอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการบรหิารจดัการและการปฏบิตังิานทีเ่กี่ยวกบัการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลและการรกัษาความปลอดภยัไซ
เบอรเ์ป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานทีก่ าหนดไว ้

บรษิทัฯมุ่งสรา้งความตระหนักและใหค้วามรูค้วามเขา้ใจแก่พนักงานในองคก์รทุกระดบั โดยแจง้ใหพ้นักงานทุกคน
รบัทราบถงึนโยบาย และก าหนดใหพ้นักงานต้องเขา้อบรมการปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคลและการรกัษาความปลอดภยัทางไซ
เบอรอ์ย่างต่อเน่ือง 

นอกจากนี้ บรษิทัฯยงัเลง็เหน็โอกาสทีจ่ะพฒันาบรกิารดา้นการรกัษาความปลอดภยัไซเบอรแ์ละการปกป้องขอ้มูล
ส่วนบุคคลอย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการและเสรมิศกัยภาพในการด าเนินธุรกจิของลูกคา้องค์กร บรษิทัฯจงึได้
ลงทุนในบรษิทั เอน็ฟอร์ซ ซเีคยีว จ ากดั (มหาชน) เพื่อร่วมกนัพฒันาผลติภณัฑ์ทีเ่กี่ยวกบัการรกัษาความปลอดภัยทางไซ
เบอรแ์ละการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคลเพื่อน าเสนอต่อลูกคา้ของบรษิทัฯและประยุกตใ์ชใ้นองคก์ร 

ผลการด าเนินงานในปี 2564 
รายละเอียด เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ISO 2 7 0 0 1  ร ะ บ บ
มาตรฐานความปลอดภยั
สารสนเทศ 

ด าเนินการให้ได้มาซึ่ง
มาตรฐาน ISO 27001 
และ ISO 27701 ภายใน
ปี 2567 

บรษิทัฯไดร้บั certificate ISO/IEC 27001: 2013 ในปี 2563 
และมีการตรวจประเมินเพื่อติดตามการรักษาระบบในปี 
2564 และจะมีการตรวจเพื่ อออกใบรับรองใหม่  Re-
Certificate ในไตรมาสที ่4 ปี 2565 

ISO 2 7 7 0 1  ร ะ บ บ
มาต ร ฐ านกา รจัดก า ร
ขอ้มลูส่วนบุคคล 

บรษิทัฯด าเนินการ ดงันี้  
• บรษิัทฯได้ด าเนินการให้มมีาตรการด้านการรกัษาความ
ปลอดภยัขอ้มูลส่วนบุคคลแล้ว เพื่อรองรบั พ.ร.บ.ขอ้มูล
ส่วนบุคคลซึง่จะมผีลบงัคบัใชใ้นวนัที ่1 มถิุนายน 2565 

• ส าหรบั ISO 27701 จะด าเนินการเริม่ตรวจประเมนิเพื่อ
ขอใบรบัรองภายในปี 2565 

การจดัตัง้คณะท างานด้าน
ความปลอดภยัของข้อมูล
และการคุ้มครองข้อมูล
ส่วนบุคคล 

บริษัทฯได้จัดตัง้คณะท างาน (Steering Committee) แล้ว
ตัง้แต่ปี 2563 เป็นต้นมา โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เป็นประธานและคณะท างานประกอบด้วยผู้บรหิาระดบัสูง
ของบรษิทั 

การสร้างความตระหนักรู้
แก่บุคลากรทุกระดับใน
องคก์รอย่างต่อเน่ือง 

จดัการอบรมใหค้วามรู้
แก่พนักงานในทุกระดบั
รอ้ยละ 100 ของ
พนักงานทัง้หมด 

ในปี 2564 บริษัทฯจดัให้มีการอบรมด้านการรักษาความ
ปลอดภยัทางไซเบอรแ์ละการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล โดย
มีพนักงานร้อยละ 100 เข้ารับการอบรม  และก าหนด
นโยบายใหพ้นักงานเขา้ใหม่จะตอ้งเขา้รบัการอบรมทุกคน 

การร่วมพฒันาผลิตภณัฑ์
ทีเ่กี่ยวกบัการรกัษาความ
ปลอดภยัทางไซเบอร์และ
การคุ้มครองข้อมูลส่วน
บุคคลกับพันธมิตรทาง
ธุรกจิ 

ลงทุนในพนัธมิตรธุรกิจ 
ได้แก่ บรษิัท เอ็นฟอร์ซ 
ซีเคียว จ ากัด (มหาชน) 
ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
การรกัษาความปลอดภยั
ทางไซเบอร์แล ะก าร
คุ้ ม ค ร อ ง ข้ อ มู ล ส่ ว น
บุคคล 

ในปี 2564 บริษัทฯได้ลงทุนใน บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว 
จ ากัด (มหาชน) จ านวนร้อยละ 5 ของหุ้นสามญัทัง้หมด 
และอยู่ระหว่างการพฒันาผลติภณัฑร์่วมกนั 
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3.4 การจดัการความยัง่ยืนในมิติสงัคม 
 3.4.1 การพฒันาและดแูลบุคลากรขององคก์ร 

 การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรเพ่ือรองรบัการขยายตวัและการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 
บรษิทัฯใหค้วามส าคญัต่อการบรหิารจดัการดา้นทรพัยากรบุคคล โดยมปีระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเป็นผูก้ ากบัดูแล

นโยบายในการด าเนินงานและมหีวัหน้าคณะผู้บรหิารด้านทรพัยากรบุคคลเป็นหวัหน้าคณะท างานในการก าหนดกลยุทธ์ 
นโยบายบรหิารบุคคลและด าเนินงานตามแผนการบรหิารทรพัยากรบุคคลภายใต้กฎหมายแรงงานและค านึงถึงหลกัสิทธิ
มนุษยชน โดยบรหิารองคก์รใหเ้ป็นสถานทีท่ างานทีม่คีวามสุขส าหรบัพนักงานทุกคน  

 
 ผลการด าเนินงานในปี 2564 

1. การสรรหาและการรกัษาบุคลากรทีม่ศีกัยภาพ 

• การสรรหาบุคลากรโดยใชห้ลกัการการจา้งงานด้วยความเป็นธรรม และการก าหนดหลกัเกณฑ์และกระบวนการ
คดัเลอืกบุคลากรทีม่คีวามสามารถอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม 

• การรกัษาบุคลากรทีม่ศีกัยภาพโดยก าหนดค่าตอบแทนและสวสัดกิารทีเ่ป็นตวัเงนิและมใิช่ตวัเงนิอย่างเหมาะสม 
การประเมินผลการปฏิบตัิงานที่สอดคล้องกบัเป้าหมายการด าเนินงานของบริษัทฯ การปฏิบตัิที่สอดคล้องกับ
วฒันธรรมองคก์รและ Core Value ของบรษิทัฯ  

• การพฒันาทกัษะความรูข้องพนักงานอย่างต่อเน่ืองผ่านทางแพลตฟอรม์ของโคนิเคลิ (Conicle) พนัธมติรทางธุรกจิ
ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มระบบจดัการเรียนการสอนออนไลน์ส าหรบัลูกค้าองค์กร เพื่อให้พนักงานสามารถเข้า
ฝึกอบรมตามหลกัสูตรทีส่นใจผ่านทางระบบออนไลน์ไดทุ้กทีทุ่กเวลา โดยมหีลกัสูตรการอบรมทางออนไลน์ในปี 
2564 จ านวน 27 หลกัสตูร 

2. การดูแลพนักงานด้วยแนวคดิ “Happy workplace” เนื่องจากสถานการณ์โควดิท าให้หลายๆองค์กรต้องมกีารปรบัตวั 
เช่น มาตรการท างานทีบ่้าน (Work from Home) บรษิทัฯจงึเปิดโอกาสใหพ้นักงานไดแ้สดงความคดิเหน็ว่าองค์กรควร
ปรบัตวัอย่างไรเพื่อใหส้ถานทีท่ างานเตม็ไปดว้ยความสุข โดยสถานทีท่ างานอาจไม่จ าเป็นตอ้งเป็นออฟฟิศกไ็ด ้แนวคดิ
ดงักล่าวท าใหใ้นปี 2564 – 2565 มนีโยบายทีจ่ะช่วยใหพ้นักงานท างานไดอ้ย่างมคีวามสุขไดแ้ก่ 

• นโยบายการปฏบิตังิานทีบ่า้น (Work from Home Policy)  

• นโยบายสนับสนุนค่าแพค็เกจโทรศพัทเ์พื่อสนับสนุนการท างานทีบ่า้น 

• นโยบายส่งเสรมิให้พนักงานฉีดวคัซีนเพื่อป้องกนัโควดิ 19 จงึไดพ้จิารณาเพิม่วนัลากิจ(พเิศษ) เพื่อการฉีด
วคัซนี ไดปี้ละ 2 วนั 

• เพื่อสุขภาพทีด่ขีองพนักงาน บรษิทัไดจ้ดัการตรวจสุขภาพใหพ้นักงานทุกท่านทีผ่่านทดลองงานประจ าทุกปี 
โดยในปี 2564 ทางบรษิทัไดด้ าเนินการจดัขึน้เมื่อเดอืนพฤศจกิายน 2564 

• น าเสนอโครงการสนิเชื่อสวสัดกิารพนักงานโดยความสมคัรใจ ซึง่มอีตัราดอกเบีย้ต ่ากว่าอตัราดอกเบีย้ทัว่ๆไป 
ให้กับพนักงานของบริษัทฯ โดยได้เริ่มโครงการตัง้แต่เดือนตุลาคม 2564 โดยมีพนักงานสมคัรใช้บริการ
สนิเชื่อดงักล่าวแลว้เป็นจ านวน 36 ราย รวมวงเงนิกูจ้ านวน 2.25 ลา้นบาท 

3. การน าเทคโนโลยมีาพฒันาการบรหิารงานทรพัยากรบุคคล 
บรษิทัเป็นผู้พฒันาซอฟท์แวร์ระบบบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล (“Humatrix”) และไดน้ าระบบดงักล่าวมาใช้ในงาน
บรหิารทรพัยากรบุคคลขององค์กร และไดม้กีารพฒันาและปรบัปรุงระบบใหม้คีวามทนัสมยั และช่วยเพิม่ประสทิธภิาพ
การท างานของฝา่ยทรพัยากรบุคคลของบรษิทัใหด้ขี ึน้อย่างต่อเน่ือง 

4. แผนสบืทอดต าแหน่ง 
บรษิทัมแีผนการคดัเลอืกบุคลากรทีจ่ะเข้ามารบัผดิชอบในต าแหน่งงานทีส่ าคญัทุกระดบั ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและ
โปร่งใส เพื่อให้มัน่ใจว่าบรษิทัฯไดผู้บ้รหิารทีม่คีวามเป็นมอือาชพี โดยมฝีา่ยทรพัยากรบุคคลเป็นผูจ้ดัท าแผนสบืทอด
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ต าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิาร และ ผู้บรหิารระดบัสูงของบรษิัทฯเพื่อเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนเป็นผูพ้จิารณา และอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั เมื่อวนัที ่24 กุมภาพนัธ ์2565 

5. การปฏบิตัติามหลกัสทิธมินุษยชน 
บริษัทปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตัง้แต่การจ้างงานจนถึงการดูแลพนักงานและบุคลากร เพื่อให้พนักงานและ
บุคลากรทุกคนเกดิความรูส้กึผกูพนัเป็นครอบครวัเดยีวกบัองค์กร โดยในปี 2564 บรษิทัด าเนินการดงันี้ 
 
การจา้งงานของกลุ่มบรษิทั 

รายละเอียด จ านวนพนักงาน (คน) 
ชาย หญิง 

พนักงานประจ า 218 352 
พนักงานผูพ้กิาร 2 - 

รวม 220 352 
 
การฝึกอบรมพนักงาน 
ในปี 2564 บรษิทัจดัหลกัสตูรอบรมพนักงานเพื่อเพิม่ทกัษะและศกัยภาพในการท างานแก่พนักงานจ านวน 41 หลกัสูตร 
โดยมจี านวนชัว่โมงอบรมหรอืกจิกรรมพฒันาความรู ้เฉลีย่ของพนักงาน 0.72 ชัว่โมงต่อคนต่อปี  
 
การฝึกอบรมแบ่งเป็น 
1. การอบรมภายใน  
โดยจดัอบรมทัง้เรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารของบรษิทั เช่น หลกัสูตร Growth Mindset เพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจใน
การท างานและการมองโลกเชงิบวก, หลกัสูตร OKRS in Action อย่างไรให้ส าเร็จ เพื่อพฒันาและเพิ่มทกัษะในการ
วางเป้าหมายในการปฎบิตังิานใหส้อดคลอ้งกบัโลกปจัจุบนั, หลกัสตูร Cyber Security เพื่อพฒันาความรูค้วามเขา้ใจใน
การปกป้องข้อมูลและความปลอดภยัของข้อมูลทางไซเบอร์  และ หลกัสูตรการสร้างความรู้พื้นฐานและอบรมความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกบังาน HR Solutions อาทเิช่น หลกัการท าระบบเงินเดอืนขัน้พื้นฐาน การค านวณภาษีอากร เงนิได้
บุคคลธรรมดา กฎหมายแรงงาน กองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  ประกันสงัคม และหลักสูตรการใช้งาน Microsoft Excel 
รวมถงึหลกัสูตรการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ ซึ่งเป็นการพฒันาพื้นฐานภาษาองักฤษของพนักงานทุกระดบัชัน้ให้ดี
ยิง่ขึน้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น  นอกจากนี้ยงัคงมกีารอบรมหลกัสูตรเพื่อพฒันาบุคลกิภาพของบุคลากร โดยจดัหลกัสูตร 
เทคนิคการแต่งหน้าอย่างมอือาชพีเพื่อเสรมิบุคลกิภาพใหแ้ก่พนักงานเพื่อสรา้งความมัน่ใจและสรา้งภาพลกัษณ์ที่ดเีมื่อ
ต้องตดิต่อพบปะกบับุคคลทัง้ภายในและภายนอกองค์กร นอกจากนี้ยงัคงมกีารอบรมหลกัสูตรส าหรบัผูบ้รหิารรุ่นใ หม่ 
ในหลกัสูตร เทคนิคการสรรหา สมัภาษณ์และคดัเลอืกพนักงานยุคใหม่ เพื่อเพิม่ทกัษะในการสรรหา วธิกีารตัง้ค าถาม
สมัภาษณ์ผูส้มคัร เพื่อคดัเลอืกพนักงานใหต้รงกบัค่านิยมขององค์กรและพรอ้มจะเตบิโตไปกบัองค์กร และเพิม่ทกัษะใน
การออกแบบประเมณิผลการสมัภาษณ์ดว้ย Competency ใหเ้หมาะสมในแต่ละต าแหน่งขององค์กร ทัง้นี้ยงัสามารถใช้
ทกัษะการสมัภาษณ์นี้น าไปประยุกต์ใชใ้นการปฎบิตังิานในโครงการใหค้ าปรกึษาลูกคา้ไดอ้กีดว้ย ซึง่การอบรมดงักล่าว
ขา้งตน้วทิยากรผูส้อนจะมาจากบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญในบรษิทัเอง และเชญิวทิยากรผูช้ านาญการจากภายนอกมา
ถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์และให้ค าแนะน าต่างๆ เพื่อใหพ้นักงานสามารถน ามาประยุกต์ใชแ้ละพฒันากบังานใน
หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
2. การอบรมภายนอก  
โดยจะส่งพนักงานเขา้ร่วมการอบรมในเรื่องต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารของบรษิทั เพื่อเพิม่พูนประสทิธภิาพใน
การใหบ้รกิารและเพิม่พูนศกัยภาพ เช่น หลกัสูตร Powerful Presentation เทคนิคการสรา้งความมัน่ใจและทกัษะการ
พูดน าเสนออย่างทรงพลัง, หลักสูตร SAP Global Certification, หลักสูตร อบรมช่างไฟฟ้า, หลักสูตร ตัดต่อวีดีโอ
ส าหรบัผูเ้ริม่ต้นเพื่อก้าวสู่มอือาชพี, หลกัสตูร การดูโหงวเฮง้ เพื่อคดัเลอืกผูม้พีรสวรรคป์ระเภทต่างๆ ใหแ้ก่องค์กรและ
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หลกัสูตร Personal Data Protection Act เป็นต้น เพื่อเพิม่ศกัยภาพของพนักงานของบรษิทัและบรษิทัย่อยตามความ
เหมาะสม 
3. ช่องทางการเรยีนรูอ้อนไลน์ (E-Learning)  
เพื่อใหพ้นักงานในทุกระดบัชัน้เขา้ถงึแหล่งเรยีนรู้ไดอ้ย่างง่ายดายและตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกบัสถานการณ์ใน
ปจัจุบนั ซึ่งสามารถเรยีนรูใ้นระบบปฎิบตัิการของบรษิทัเอง โดยบรษิทัไดก้ าหนดหลกัสูตรให้พนักงานในทุกระดบัชัน้
เขา้อบรมทุกคน ซึง่มหีลกัสตูรดงันี้ หลกัสตูร PDPA for Everyone, หลกัสตูร Power to Your Goal and Success และ
หลกัสูตร การตัง้เป้าหมายในงาน Smart Goal Setting และยงัคงมหีลกัสูตรให้เลอืกรบัการอบรมอีกหลากหลาย อาท ิ
หลักสูตร Basic Excel and Advance Excel,  หลักสูตร Master Your Money, Master Your Life ซึ่งเป็นหลักสูตรที่
เกี่ยวข้องกบัการวางแผนการเงนิ, หลกัสูตร Grow Mindset for Disruptive World, หลกัสูตร เทคนิคการสร้างแนวคดิ
เชงิออกแบบ, หลกัสตูร หวัหน้างานมอือาชพี, หลกัสูตร ทกัษะการเจรจาในการขายงานแบบ Solutions, หลกัสตูร การ
บรหิารเวลาเพื่อคุณภาพงานและคุณภาพชวีติ, หลกัสูตร ใหค้ าแนะน าอย่างไรให้ไดใ้จคนและไดผ้ลงาน และหลกัสูตร
อื่นๆ เพื่อให้พนักงานได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์และเพิม่พูนศกัยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรบักบัการขยายตวัของ
ธุรกจิบรษิทัและบรษิทัย่อยในอนาคต  

 
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
บรษิัทพฒันาและปรบัปรุงประสทิธิภาพการด าเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อลดความเสี่ยงจากการ
เจบ็ป่วย บาดเจบ็ หรอืเสยีชวีติ และดูแลคุณภาพชวีติของพนักงานหรอืลูกจ้างอย่างเหมาะสม โดยในปี 2564 ไม่พบ
กรณีการบาดเจบ็จากการท างานถงึขัน้หยุดงาน  
 
ความผกูพนัของพนักงาน 
ในปี 2564 มพีนักงานลาออกจากงานโดยสมคัรใจ (Turn over rate) ร้อยละ 45 มอีตัราเพิม่ขึ้นจากร้อยละ 23 จากปี
ก่อน  
 

3.4.2 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสงัคมและสาธารณประโยชน์ 
บรษิทัฯตระหนักและใหค้วามส าคญัในการสนับสนุนการด าเนินกจิกรรมต่างๆเพื่อสงัคมและสาธารณประโยชน์ รวมถงึการ

บรจิาคเพื่อการกุศล โดยสนับสนุนให้พนักงานทุกคนในองค์กรได้มสี่วนร่วมในการท ากิจกรรมเพื่อสร้างจติส านึกที่ด ี เพื่อช่วยเหลือ
ผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม เพื่อบรรเทาความเดอืดรอ้นใหแ้ก่ผูป้ระสบภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิหรอืเพื่อการส่งเสรมิคุณภาพชวีติ  

ผลการด าเนินงานในปี 2564 

• พนักงานบริษัทฯร่วมกันบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย ในปี 2564 จ านวน 2 ครัง้ ได้แก่ เดือนมีนาคม และ
ธนัวาคม 

• เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ท าใหม้ปีระชาชนผูไ้ดร้บัเชือ้โควดิ-19 เป็นจ านวนมากทีไ่ม่
สามารถเข้าถึงการรกัษาที่โรงพยาบาลซึ่งประชาชนกลุ่มนี้ยงัต้องการการช่วยเหลือจากภาครฐั และหน่วยงาน
ต่างๆ บรษิทัเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลอืสงัคม โดยพนักงานไดร้่วมมอืช่วยกนัจดัเตรยีมสิง่ของจ าเป็นใส่ถุงปนั
สุข ประกอบด้วย ข้าวสาร น ้าดื่ม มาม่า ปลากระป๋อง ยาสามญัประจ าบ้าน และน ้าพรกิ และได้ส่งมอบให้มูลนิธิ
เสน้ดา้ย ในเดอืนกนัยายน 2564 จ านวน 500 ถุง ดว้ยงบประมาณจ านวน 350,000 บาท เพื่อน าไปแจกจ่ายให้กบั
ผูป้่วยทีต่อ้งการความช่วยเหลอื  

• นอกจากนี้ ทางบรษิทัฯมคีวามเป็นห่วงเรื่องของสวสัดภิาพพนักงาน ในการเดนิทางไปยงัสถานทีต่่างๆ ทีอ่าจเสีย่ง
ต่อการตดิเชือ้ และพนักงานบางส่วนตอ้งปฏบิตังิานทีบ่้าน (Work from Home) เพื่อเป็นการสรา้งขวญัและก าลงัใจ 
บรษิทัฯจงึจดักล่องปนัสุขให้กบัพนักงานเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครวั และ เป็นก าลงัใจในพนักงาน
ดูแลรกัษาสุขภาพของตนเองใหผ่้านพน้ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดน้ีไปใหไ้ด ้ซึง่ในกล่องปนัสุขนัน้ประกอบไป
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ดว้ย ขา้วสาร อาหารแหง้ มาม่า ปลากระป๋อง ขนม ทชิชู สบู่ล้างมอื โดยไดแ้จกจ่ายใหแ้ก่พนักงานของบรษิทัฯใน
เดอืนสงิหาคม 2564 จ านวน 376 กล่อง ดว้ยงบประมาณจ านวน 428,500 บาท 

3.5 การจดัการความยัง่ยืนในมิติส่ิงแวดล้อม 
 การด าเนินธุรกจิทุกประเภทจ าเป็นต้องอาศยัพลงังานซึ่งเป็นปจัจยัพื้นฐานส าหรบัการด าเนินงานของทุกธุรกจิและ
เป็นพลงังานจากแหล่งทีใ่ชแ้ล้วหมดไป ธุรกจิของบริษทัฯกเ็ช่นเดยีวกนั ธุรกจิของเราเกี่ยวขอ้งกบัการพฒันานวตักรรมดา้น
ซอฟท์แวร์ ซึ่งจ าเป็นต้องใชพ้ลงังานไฟฟ้าและพลงังานน ้าในอาคารส านักงาน และน ้ามนัเชื้อเพลงิส าหรบัการเดนิทางของ
บุคลากรในองคก์ร บรษิทัฯจงึตระหนักและใหค้วามส าคญักบัการบรหิารจดัการพลงังานอย่างรูคุ้ณค่าเพื่อใหเ้กดิประสทิธภิาพ
สงูสุด รวมทัง้พจิารณาทางเลอืกของการใชพ้ลงังานทดแทน เช่น พลงังานแสงอาทติย ์มาแทนทีก่ารใชพ้ลงังานจากเชือ้เพลงิ
ฟอสซลิทีม่อียู่อย่างจ ากดั ซึ่งเป็นการช่วยบรหิารความเสี่ยงของธุรกจิในการพึง่พาพลงังานจากแหล่งที่ใชแ้ล้วหมดไป การ
บรหิารจดัการพลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพจงึไม่เพยีงแต่ช่วยธุรกจิลดค่าใชจ้่ายเท่านัน้ แต่ยงัช่วยสรา้งความมัน่คงในการมี
แหล่งพลงังานทางเลอืกทีเ่พยีงพอในระยะยาว ทีส่ าคญัคอืช่วยลดการใชพ้ลงังานฟอสซลิและลดผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม 
ซึ่งเป็นการสรา้งการมจีติส านึกทีด่ใีนการอยู่ร่วมกนัและแสดงถงึความรบัผดิชอบของธุรกจิทีม่ตี่อสงัคมและสิง่แวดล้อมในวง
กวา้งอกีดว้ย 
 บรษิทัฯยดึมัน่ในการบรหิารจดัการพลงังานอย่างรูคุ้ณค่าและตอ้งการมสี่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาโลกรอ้น บรษิทั
ฯจงึไดด้ าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในดา้นการใชพ้ลงังานอย่างมปีระสทิธภิาพและกระบวนการออกแบบอาคารส านักงานที่
เป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
3.5.1 การใช้พลงังานอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
▪ การใชพ้ลงังานทดแทน 

บรษิัทฯ ได้ยกระดบัมาตรการประหยดัพลงังานผ่านการใช้พลงังานแสงอาทติย์ โดยร่วมมอืกบัเจ้าของอาคารในการ
ตดิตัง้แผงโซล่าเซลลเ์พิม่บนหลงัคาตัง้แต่ปี 2563 ซึง่เป็นการตดิตัง้เพิม่เตมิจากเจตนารมณ์ของเจา้ของอาคาร เพื่อสรา้ง
พลงังานสเีขยีวใหม้ากยิง่ขึน้ส าหรบัใชใ้นการด าเนินงานของบรษิทัฯ จากผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้ บรษิทัฯ สามารถดงึพลงังาน
แสงอาทติยม์าใชร้่วมกบัการใชพ้ลงังานทัง้ปีของเรา โดยไดผ้ลติพลงังานสเีขยีวถอืเป็นรอ้ยละ 22 ของการใชพ้ลงังานทัง้
ปี  

▪ ทีต่ัง้และการคมนาคมขนส่ง Location and Transportation (LT) 
บรษิทัฯ เขา้ใจถงึความส าคญัของการลดระดบัการปล่อยก๊าซคาร์บอน และมลพษิจากการคมนาคมขนส่ง จงึขยายการ
ใหบ้รกิารรถรบัส่งพนักงาน ใหม้ทีัง้เสน้ทาง BTS (สถานีสนามกฬีาแห่งชาต)ิ และ MRT (สถานีหวัล าโพง) นอกจากนี้ 
การใหบ้รกิารรบัส่งของบรษิทัฯ ยงัเป็นรถไฟฟ้าเตม็รูปแบบ โดยสามารถเดนิทางเป็นระยะทางกว่า 300 กโิลเมตรต่อ
การชารจ์ไฟฟ้า 1 ครัง้ ซึง่สถานีรถไฟฟ้าทัง้ 2 สถานี มรีะยะทางห่างจากส านักงานน้อยกว่า 2 กโิลเมตร แสดงใหเ้หน็ได้
ว่าการชารจ์เพยีง 1 ครัง้กเ็พยีงพอทีจ่ะใหบ้รกิารรบัส่งพนักงานไดต้ลอดทัง้สปัดาห ์สิง่นี้ถอืเป็นเรื่องส าคญั เน่ืองจากท า
ใหร้ถตู้พลงังานไฟฟ้าสามารถชาร์จพลงังานจากแผงโซล่าเซลล์ในช่วงสุดสปัดาห์ ซึ่งเป็นช่วงทีม่กีารใช้พลงังานลดลง
อย่างมนีัยส าคญั 

▪ การใชน้ ้าฝนเป็นแหล่งน ้าส ารอง 
บรษิทัฯ ยงัใชน้ ้าฝนเป็นแหล่งน ้าส ารอง เพื่อรดน ้าต้นไมร้อบอาคาร ผ่านการใชร้ะบบรดน ้าต้นไมอ้ตัโนมตั ิช่วยควบคุม
ใหส้ามารถใชน้ ้าอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

▪ สถานีชารจ์รถยนตไ์ฟฟ้าในทีจ่อดรถ 
บรษิทัฯจดัใหม้สีถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจ านวน 2 จุดในทีจ่อดรถ เพื่อส่งเสรมิให้พนักงานใช้รถยนต์ไฟฟ้ากนัมากขึ้น 
และสามารถเพิม่จ านวนไดห้ากมคีวามตอ้งการใชม้ากขึน้ 
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3.5.2 การออกแบบอาคารส านักงานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
▪ อาคารเขยีวมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 

บรษิทัฯ มคีวามมุ่งมัน่ดา้นความยัง่ยนืร่วมกนักบัเจา้ของทีด่นิ ทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ของเรา คอืบรษิทั เอม็พเีค โปรเกรส 
จ ากดั ซึง่ไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน LEED1 รุ่นที ่4 ส าหรบัอาคารและการก่อสรา้ง ซึง่สิง่นี้ไม่เพยีงเกีย่วเนื่องกบัสญัญา
เช่าระยะยาวของส านักงานใหญ่ของบรษิัทฯ แต่ยงัเป็นการลงทุนทีเ่ราค านึงถึงในอนาคต ทัง้นี้บรษิัทฯ ได้ส่งเสรมิให้
พนักงานประหยดัพลงังาน และตระหนักถงึการสรา้งขยะ พรอ้มทัง้สรา้งสภาพแวดล้อมในการท างานเชงิบวก และดตี่อ
สุขภาพ 
LEED คอื ระบบในการออกใบประกาศการยอมรบัอาคารเขยีวในระดบันานาชาต ิเพื่อแสดงว่าอาคารนี้ไดถู้กออกแบบ 
และก่อสรา้งตามลกัษณะของการประหยดัพลงังาน การใชน้ ้าอย่างมปีระสทิธภิาพ และการลดการปล่อยคาร์บอนไดออก
ไซต ์ลดี พฒันาโดย U.S. Green Building Council 

▪ กระบวนการออกแบบอาคารแบบบูรณาการ Integrative Process (IP) 
บรษิทัฯ ออกแบบอาคารเพื่อใหเ้ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อมมากทีสุ่ด โดยใชพ้ลงังานอย่างเตม็ประสทิธภิาพ ทัง้เรื่องการจดั
แสงที่ถือเป็นสิ่งส าคญัในการออกแบบส านักงาน บริษัทฯ ได้พิจารณาขัน้ตอนการออกแบบอย่างละเอียด เพื่อให้
พนักงานได้รบัแสงสว่างที่เพยีงพอ และสะดวกสบายในระหว่างท างาน ขณะทีส่ามารถลดปรมิาณแสงที่ต้องใชง้านได้
ครอบคลุมทุกพืน้ 

▪ ประสทิธภิาพการใชน้ ้า Water Efficiency (WE)  
บรษิทัฯ ปรบัปรุงประสทิธภิาพการใชน้ ้า โดยออกแบบการจดัการการไหลของน ้าใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านภายใน ท า
ใหส้ามารถจ ากดัปรมิาณการใชน้ ้า ไปจนถงึการจดัการน ้าเสยีได ้ 

▪ วสัดุและการก่อสรา้ง Materials and Resources (MR) 
บรษิทัฯ มนีโยบายในการเลอืกวสัดุทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้ใชว้สัดุทีน่ ากลบัมาใชใ้หม่ไดใ้นการก่อสรา้ง ต่อเตมิ
หรอืตกแต่งส านักงาน จดัสรรพื้นที่แยกขยะเพื่อแยกวสัดุรีไซเคลิ วสัดุที่น ากลบัมาใช้ใหม่ได้ ในการลดขยะจากการ
ก่อสรา้งไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

▪ คุณภาพสภาวะแวดลอ้มภายในอาคาร Indoor Environment Quality (IEQ) 
บริษัทฯ ค านึงถึงสุขภาพกายและสุขภาพใจของพนักงานเป็นเรื่องส าคญั เราจึงได้ออกแบบทุกแง่มุมเพื่อส่งเสริม
สภาพแวดล้อมทีด่ภีายในอาคาร นับตัง้แต่การจดัใหม้แีสงทีเ่หมาะสม และสบายตาทีสุ่ด ไปจนถงึการควบคุมอุณหภูม ิ
และสภาวะอากาศใหด้ตี่อสุขภาพของผูใ้ชอ้าคาร  

▪ การตดิตัง้แผ่นกรองอากาศเพื่อป้องกนัฝุน่ PM 2.5   
จากสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทยที่ยงัคงเป็นอนัตรายต่อสุขภาพของพนักงาน ดงันัน้ บรษิทัฯไดต้ดิตัง้แผ่น
กรองอากาศ เพื่อช่วยควบคุมคุณภาพอากาศ และช่วยลดระดบั PM2.5 ภายในอาคาร 

▪ การเป็นนวตักรรมเขยีว Innovation in Design (ID) 
บรษิทัฯ มุ่งเน้นการเพิม่ประสทิธภิาพในการออกแบบอาคารสเีขยีว และปรบัใชว้ธิกีารใหม่ๆ เพื่อลดผลกระทบเชงิลบต่อ
สภาพแวดลอ้ม ส่งเสรมิใหเ้กดิอาคารทีย่ ัง่ยนื 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

45 

 

4. การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 

4.1 การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยส าหรบัผลการด าเนินงานงวดปี 2564 

ผลการด าเนินงานรวม 
 
ตารางท่ี 1: ผลการด าเนินงานรวม 

      หน่วย: ลา้นบาท 

 ม.ค.- ธ.ค.2563 ร้อยละ ม.ค.- ธ.ค.2564 ร้อยละ เปล่ียนแปลง 
เปล่ียนแปลง  

ร้อยละ 
รายไดร้วม 740.34 100.0 770.49 100.0 30.15 4.1 
ตน้ทุนขายและบรกิาร (384.96) (52.0) (398.26) (51.7) (13.30) (3.5) 
ก าไรขัน้ตน้ 355.38 48.0 372.23 48.3 16.85 4.7 
ค่าใชจ้่ายในการขายและ
บรหิาร 

(160.25) 
(21.6) 

(176.95) 
(23.0) 

(16.70) (10.4) 

ก าไรก่อนภาษแีละดอกเบีย้
จ่าย 

195.13 
26.4 

195.28 
25.3 

0.15 0.1 

ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนใน
บรษิทัร่วม 

 
0.93 

 
0.1 

 
0.01 

 
0.0 

 
(0.92) 

 
 (98.9) 

ดอกเบีย้จ่าย (8.36) (1.1) (9.34) (1.2) (0.98) (11.7) 
ก าไรก่อนภาษ ี 187.70 25.4 185.95 24.1 (1.75) (0.9) 
ค่าใชจ้่ายภาษ ี (22.84) (3.1) (20.62) (2.7) 2.22 9.7 
ก าไรสุทธหิลงัภาษ ี 164.86 22.3 165.33 21.5 0.47 0.3 

 
การแบ่งปันก าไรสุทธิ 

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของ
บรษิทัใหญ่ 165.75 22.4 169.81 22.0 4.06 2.4 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่
มอี านาจควบคุม 

(0.89) (0.1) (4.48) (0.5) (3.59) (403.4) 

 
รายได้รวม 
รายไดร้วมประกอบด้วยรายได้จากการขายและบรกิาร และรายไดอ้ื่น เพิม่ขึน้ 30.15 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.1 อยู่ที ่770.49 
ล้านบาท (ปี 2563: 740.34 ล้านบาท) ซึ่งรายไดจ้ากการขายและบรกิารเพิม่ขึน้ 8.88 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.2 และรายไดอ้ื่น
เพิม่ขึน้ 21.27 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 103.6 
 
รายได้จากการขายและบริการ 
ส าหรบัปี 2564 กลุ่มบรษิัทฮวิแมนิก้า (“บรษิัทฯ”) มรีายได้จากการขายและบรกิาร 728.69 ล้านบาท (ปี 2563: 719.81 ล้านบาท) 
เพิม่ขึน้ 8.88 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.2  รายไดจ้ากธุรกจิดา้นทรพัยากรบุคคลเท่ากบั 616.90 ลา้นบาท รายไดก้ารใหบ้ริการดา้น
บรหิารจดัการบญัชแีละการเงนิเท่ากบั 111.18 ล้านบาท และรายไดจ้ากนายหน้าประกนัชวีติและวนิาศภยัเท่ากบั 0.61 บาท เพิม่ขึน้
จาก 612.09 ลา้นบาท 107.71 ลา้นบาท และ0.01 บาท จากปีก่อนตามล าดบั  
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รายได้อ่ืน 
รายไดอ้ื่นเพิม่ขึน้ 21.27 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 103.6 อยู่ที ่41.80 ล้านบาท (ปี 2563: 20.53 ล้านบาท) จากการรบัรูก้ าไรจากเงิน
ลงทุน ดอกเบีย้รบัจากตัว๋แลกเงนิ และก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 
 
ต้นทุนขายและบริการ 
ต้นทุนขายและบรกิาร เพิม่ขึน้ 13.30 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.5 อยู่ที ่398.26 ล้านบาท (ปี 2563: 384.96 ลา้นบาท) ซึ่งส่วน
ใหญ่เพิม่ขึน้มาจากค่าใชจ้่ายในการใชบ้รกิารระบบคลาวด ์(Cloud Service)  
 
ก าไรขัน้ต้น 

บรษิทัฯ มอีตัราก าไรขัน้ต้นอยู่ทีร่อ้ยละ 48.3 เพิม่ขึน้เลก็น้อยจากรอ้ยละ 48.0 จากปีก่อน ซึ่งก าไรขัน้ต้นของปีนี้เท่ากบั 372.23 ล้าน
บาท (ปี 2563: 355.38 ลา้นบาท) เพิม่ขึน้ 16.85 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.7 การเพิม่ขึน้น้ีเป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้า
การตดิตัง้ระบบงานจากธุรกิจดา้นทรพัยากรบุคคลและธุรกจิดา้นบรหิารจดัการบญัชแีละการเงนิ และรายไดอ้ื่น ในขณะทีต่้นทุนขาย
และบรกิารเพิม่ขึน้เลก็น้อย 
 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารจ านวน 176.95 ลา้นบาท (ปี 2563: 160.25 ลา้นบาท) เพิม่ขึน้ 16.70 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น
รอ้ยละ 10.4 ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารต่อรายได้รวมคดิเป็นรอ้ยละ 23.0 (ปี 2563: รอ้ยละ 21.6) ซึ่งค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้มาจาก
ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการขยายพื้นที่เช่าออฟฟิส และค่าใช้จ่ายของระบบคลาวด์ (Cloud Hosting) ส าหรบัใช้ภายในกลุ่ม
บรษิทั ค่าใชจ้่ายในการตดัจ าหน่ายดอกเบี้ยคา้งรบัจากหุน้กู้แปลงสภาพจ านวน 5.00 ล้านบาท และตัง้ส ารองดอ้ยค่าจากการลงทุนใน
หุน้กูแ้ปลงสภาพจ านวน 8.65 ลา้นบาท 
 
ดอกเบีย้จ่าย 
ดอกเบี้ยจ่ายเพิม่ขึ้นมาจากการขยายพื้นที่เช่าออฟฟิสในเดอืนมกราคม 2564 ท าให้ต้องรบัรู้ดอกเบี้ยจ่ายเพิม่ขึน้ตามมาตรฐานการ
บญัชฉีบบัที ่16 เรื่องสญัญาเช่า 
 

ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี 
บรษิทัฯ มกี าไรสุทธหิลงัหกัภาษีเป็นจ านวน 165.33 ลา้นบาท (ปี 2563: 164.86 ลา้นบาท) เพิม่ขึน้ 0.47 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
0.3 อตัราก าไรสุทธิลดลงอยู่ที่ร้อยละ 21.5 (ปี 2563: ร้อยละ 22.3) สาเหตุหลักมาจากการเพิม่ขึ้นของต้นทุนขายและบริการและ
ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 
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1. โครงสร้างรายได ้

ตารางท่ี 2: รายได้แยกตามประเภทธรุกิจ 

ประเภทรายได้ 
ม.ค.- ธ.ค. 2563 ม.ค.- ธ.ค. 2564 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

1. รายได้จากธรุกิจด้านทรพัยากรบุคคล   
  

1.1  บรกิารรบัชว่งบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคลและการจดัท าเงนิเดอืน 266.41 36.0 259.52 33.7 

1.2  รายไดค้่าซอฟต์แวรแ์ละจ าหน่ายและใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบบรหิาร 

          จดัการทรพัยากรบคุคล     

269.92 36.5 293.03 38.0 

1.3  รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 75.76 10.2 64.35 8.4 

รวมรายได้จากธรุกิจด้านทรพัยากรบุคคล 612.09 82.7 616.90 80.1 

2. รายได้จากธรุกิจให้บริการด้านบริหารจดัการบญัชีและการเงิน     

2.1  ระบบงานวางแผนทรพัยากรองคก์ร 85.36 11.5 90.09 11.7 

2.2  บรกิารจดัท าบญัชแีละการเงนิ 22.35 3.0 21.09 2.7 

รวมรายได้จากธรุกิจด้านบริหารจดัการบญัชีและการเงิน 107.71 14.5 111.18 14.4 

3. รายได้จากธรุกิจนายหน้าประกนัชีวิตและวินาศภยั     

3.1  รายไดค้่านายหน้าประกนัชวีติและวนิาศภยั 0.01 0.0 0.61 0.1 

รวมรายได้จากธรุกิจนายหน้าประกนัชีวิตและวินาศภยั 0.01 0.0 0.61 0.1 

รวมรายได้จากการขายและบริการ 719.81 97.2 728.69 94.6 

4. รายได้อ่ืน1 20.53 2.8 41.80 5.4 

รวมรายได้ 740.34 100.0 770.49 100.0 

1 รายไดอ้ื่นประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบั เงนิปนัผล ก าไรจากเงนิลงทุนและก าไรจากอตัราแลกเปลีย่น 

จากตารางที ่2 โครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัฯ ประกอบดว้ย 3 ธุรกจิ คอื ธุรกจิการใหบ้รกิารด้านทรพัยากรบุคคล ธุรกจิการใหบ้ริการ
ดา้นบรหิารจดัการบญัชแีละการเงนิ และธุรกจินายหน้าประกนัชวีติและวนิาศภยั ซึง่ธุรกจิการใหบ้รกิารดา้นทรพัยากรบุคคลมรีายไดค้ดิ
เป็นร้อยละ 80.1 ของรายได้รวม รายได้จากธุรกิจด้านบรหิารจดัการบญัชแีละการเงนิมรีายได้คิดเป็นร้อยละ 14.4 ของรายได้รวม 
รายได้จากธุรกิจนายหน้าประกนัชวีติและวนิาศภยัคดิเป็นร้อยละ 0.1 ของรายได้รวม และรายได้อื่นคดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 5.4 ของ
รายไดร้วม  

ธรุกิจการให้บริการด้านทรพัยากรบุคคล 
รายไดจ้ากธุรกจิดา้นทรพัยากรบุคคลจ านวน 616.90 ลา้นบาท (ปี 2563: 612.09 ลา้นบาท) เพิม่ขึน้ 4.81 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
0.8 เพิม่ขึน้มาจากรายไดเ้กดิขึน้ไม่ประจ าจ านวน 8.91 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละทีเ่พิม่ขึน้ 4.5 โดยมกีารหกักลบกบัการลดลงของ
รายไดท้ีเ่กิดขึ้นประจ าจ านวน 4.10 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละทีล่ดลง 1.0 จากธุรกจิการใหบ้รกิารรบัช่วงบรหิารจดัการทรพัยากร
บุคคลและการจดัท าเงนิเดอืนในประเทศไทย เน่ืองจากลูกคา้ไดร้บัผลกระทบจากโควดิ-19 
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ธรุกิจการให้บริการด้านบริหารจดัการบญัชีและการเงิน 
บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากธุรกจิใหบ้รกิารดา้นบรหิารจดัการบญัชแีละการเงนิจ านวน 111.18 ลา้นบาท (ปี 2563: 107.71 ลา้นบาท) เพิม่ขึน้
จ านวน 3.47 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.2 บรษิทัฯ มลีูกคา้จาก Oracle Netsuit เพิม่ขึน้ และการรบัรูร้ายไดค้่าตดิตัง้ระบบงานของ
โครงการใหม่ๆ จาก SAP Business One 
  
ธรุกิจนายหน้าประกนัชีวิตและวินาศภยั 
บรษิัทฯ มรีายได้จากธุรกิจนายหน้าประกนัชวีติและวนิาศภยัจ านวน 0.61 ล้านบาท (ปี 2563: 0.01 ล้านบาท) เพิม่ขึ้นจากการเริม่
ด าเนินธุรกจิการขายประกนัมากขึน้ 
 

รายได้ท่ีเกิดขึ้นประจ าและรายได้เกิดขึ้นไม่ประจ า 
 

ตารางท่ี 3: โครงสร้างรายได้ แบ่งออกเป็นรายได้ท่ีเกิดขึ้นประจ าและรายได้เกิดขึ้นไม่ประจ า 

                                                                                                                   หน่วย: ล้านบาท 

รายได้จากธรุกิจด้าน
ทรพัยากรบุคคล 

ม.ค.- ธ.ค. 
2563 

ร้อยละ 
ม.ค.- ธ.ค. 
2564 

ร้อยละ 
เปลี่ยน 
แปลง  
ร้อยละ 

รายไดท้ีเ่กดิขึน้ประจ า 414.59 67.7 410.49 66.5 (1.0) 
รายไดเ้กดิขึน้ไม่ประจ า 197.50 32.3 206.41 33.5 4.5 
รวมรายได้ทัง้หมด 612.09 100.0 616.90 100.0 0.8 

 

รายได้จากธรุกิจให้บริการ
ด้านบริหารจดัการบญัชีและ
การเงิน 

ม.ค.- ธ.ค. 
2563 

ร้อยละ 
ม.ค.- ธ.ค. 
2564 

ร้อยละ 
เปลี่ยน 
แปลง  
ร้อยละ 

รายไดท้ีเ่กดิขึน้ประจ า 67.91 63.0 68.00 61.2 0.1 
รายไดเ้กดิขึน้ไม่ประจ า 39.80 37.0 43.18 38.8 8.5 
รวมรายได้ทัง้หมด 107.71 100.0 111.18 100.0 3.2 

 

รายได้จากธรุกิจนายหน้า
ประกนัชีวิตและวินาศภยั 

ม.ค.- ธ.ค. 
2563 

ร้อยละ 
ม.ค.- ธ.ค. 
2564 

ร้อยละ 
เปลี่ยน 
แปลง  
ร้อยละ 

รายไดท้ีเ่กดิขึน้ประจ า - - - - - 
รายไดเ้กดิขึน้ไม่ประจ า 0.01 100.0 0.61 100.0 6,000.0% 

รวมรายได้ทัง้หมด 0.01 100.0 0.61 100.0 6,000.0% 
 

รวมรายได้ท่ีเกิดขึน้ประจ า 482.50 67.0 478.49 65.7 (0.8) 

รวมรายได้ท่ีเกิดขึน้ไมป่ระจ า 237.31 33.0 250.20 34.3 5.4 

รวมรายได้ทัง้ส้ิน 719.81 100.0 728.69 100.0 1.2 

 

โดยภาพรวม บรษิัทฯ มสีดัส่วนรายได้ที่เกิดขึ้นประจ าลดลงจากร้อยละ 67.0 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 65.7 ในปีนี้ ในขณะที่สดัส่วน
รายไดท้ีเ่กดิขึน้ไม่ประจ าเพิม่ขึน้จากรอ้ยละ 33.0 ในปี 2563 เป็นรอ้ยละ 34.3 ในปีนี้  
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รายไดท้ีเ่กดิขึน้ประจ าลดลง 4.01 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.8 โดยไดร้บัผลกระทบจากจ านวนพนักงานทีล่ดลงของจ านวนพนักงาน
ของลูกคา้ในธุรกจิรบัช่วงบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคลและการจดัท าเงนิเดอืน เน่ืองจากเศรษฐกจิยงัคงอ่อนตวัลงเน่ืองจากผลกระทบ
ของ COVID-19  

รายไดท้ีเ่กดิขึน้ไม่ประจ าเพิม่ขึน้ 12.89 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.4 มาจากการเพิม่ขึน้ของรายไดค้่าตดิตัง้ระบบงานของโครงการ
ใหม่ๆ ทัง้ในส่วนของธุรกจิดา้นทรพัยากรบุคคลและธุรกจิใหบ้รกิารดา้นบรหิารจดัการบญัชแีละการเงนิ 

 

ฐานะทางการเงิน 

ตารางท่ี 4: ภาพรวมฐานะทางการเงิน 

  หน่วย: ล้านบาท 

 ณ วนัท่ี  
31 ธ.ค. 2563 

ร้อยละ 
ณ วนัท่ี  

31 ธ.ค. 2564 
ร้อยละ เปลี่ยนแปลง 

เปลี่ยนแปลง 
ร้อยละ 

สินทรพัย ์       
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 246.80 15.5 334.59 18.9 87.79 35.6 
สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น 227.77 14.3 50.10 2.8 (177.67) (78.0) 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อืน่ 126.25 7.9 128.57 7.3 2.32 1.8 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา-หมุนเวยีน 30.35 1.9 35.80 2.0 5.45 18.0 
สนิคา้คงเหลอื 14.98 0.9 14.55 0.8 (0.43) (2.9) 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอืน่ 7.23 0.5 7.91 0.4 0.68 9.4 
เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 392.29 24.6 634.15 35.9 241.86 61.7 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ 128.83 8.1 136.03 7.7 7.20 5.6 
สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอืน่ 417.16 26.3 428.31 24.2 11.15 2.7 
รวมสินทรพัย ์ 1,591.66 100.0 1,770.01 100.0 178.35 11.2  

      
หน้ีสิน       
หนี้สนิหมนุเวยีน 151.10 9.5 155.68 8.8 4.58 3.0 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีน 173.70 10.9 176.70 10.0 3.00 1.7 
รวมหน้ีสิน 324.80 20.4 332.38 18.8 7.58 2.3 
ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,266.86 79.6 1,437.63 81.2 170.77 13.5 
รวมหน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,591.66 100.0 1,770.01 100.0 178.35 11.2 
 

(ก) สินทรพัยร์วม 
สนิทรพัย์รวม ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2564 อยู่ที ่ 1,770.01 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 178.35 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 11.2 
เน่ืองจากการเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมจ านวน 36.00 ลา้นบาท การขยายพืน้ทีเ่ช่าออฟฟิสจ านวน 7.20 ลา้น บาท 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดจ านวน 87.79 ลา้นบาท และสนิทรพัยท์างการเงนิจ านวน 64.19 ลา้นบาท 
 

(ข) หน้ีสินรวม 
หนี้สนิรวม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 อยู่ที่ 332.38 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 7.58 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 2.3 เน่ืองจากการ
รบัรูห้นี้สนิตามสญัญาเช่าตามมาตรฐานบญัชฉีบบัที ่16 
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(ค) ส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนของผูถ้อืหุน้รวม ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2564 เท่ากบั 1,437.63 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 170.77 ลา้นบาทหรอืคดิเป็นรอ้ยละ 
13.5 ซึง่เป็นผลมาจากการเพิม่ขึน้ของก าไรจากการด าเนินงานส่วนของบรษิทัใหญ่จ านวน 169.82 ลา้นบาท หกัดว้ยเงนิปนั
ผลจ่าย 95.20 ลา้นบาท และการรบัรูก้ าไรจากการขายและการเพิม่ขึน้ของมลูค่ายุตธิรรมของสนิทรพัยท์างการเงนิผ่านก าไร
เบด็เสรจ็อื่นจ านวน 67.58 ลา้นบาท 
 
งบกระแสเงินสด 

                                                                                                               หน่วย: ล้านบาท 

 ม.ค.- ธ.ค. 
2563 

ม.ค.- ธ.ค. 
2564 

เงนิสดสุทธไิดม้าจาก (ใชไ้ปใน)   

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 240.08 242.88 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน (45.26) (36.55) 
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ (108.19) (126.42) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิเพิม่ขึน้  0.69 7.88 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้สุทธ ิ 87.32 87.79 

 
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน  
กระแสเงนิสดจากการด าเนินงานส าหรบัปี 2564 เท่ากบั 242.88 ลา้นบาท ซึง่ฝา่ยบรหิารจะพจิารณาการใชเ้งนิสดส่วนเกนิ
จากการด าเนินงานไปลงทุน หรอืใชไ้ปในกจิกรรมอื่นๆ เพื่อสรา้งมลูค่าเพิม่ใหก้บับรษิทัฯ ต่อไป 

กระแสเงินสดจากการลงทุน 
กระแสเงนิสดจากการลงทุนส าหรบัปี 2564 เท่ากบั -36.55 ลา้นบาท เน่ืองจากไดร้บัเงนิจากตัว๋แลกเงนิที่หมดอายุจ านวน 
200.00 ลา้นบาท หกักลบกบัการเพิม่การลงทุนในบรษิทัร่วมและในสนิทรพัยท์างการเงนิ และค่าใชจ้่ายในการลงทุนซื้อ
สนิทรพัย์และซอฟตแ์วร์ 
กระแสเงินสดจากการหาเงิน 
กระแสเงนิสดจากการหาเงนิส าหรบัปี 2564 เท่ากบั -126.42 ลา้นบาท มาจากการจ่ายเงนิปนัผลจ านวน 95.20 ลา้นบาทและ
จ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ ทัง้นี้ภายหลงัจากการระดมทุน IPO บรษิทัฯ ไม่มโีครงการจดัหาเงนิ เน่ืองจาก
บรษิทัฯ มเีงนิทุนเพยีงพอส าหรบัเงนิทุนหมุนเวยีนและการลงทุนระยะยาวอื่นๆ 

 

4.2 ปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบต่อการด าเนินงานในอนาคต 

ความมัน่คงทางไซเบอรแ์ละการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล 
ประเด็นด้านภยัคุกคามและความมัน่คงทางไซเบอร์ มแีนวโน้มเพิม่ขึ้นและก่อให้เกิดผลกระทบหลากหลายรูปแบบ และการ
ปกป้องขอ้มูลส่วนบุคคล ตามพระราชบญัญตัคุิม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล ทีจ่ะมผีลบงัใช ้ตัง้แต่วนัที ่1 มถิุนายน 2565 ส่งผลให้
บริษัทต้องลงทุนในเครื่องมือและอุปกรณ์และปรบัปรุงการด าเนินงานเพื่อให้มัน่ใจว่าบริษัทจะสามารถรักษาความมัน่คง
ปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีข้อมูลส าคญัจ านวนมากทัง้ข้อมูลของบริษัทเองและข้อมูลของลูกค้ารวมถึง
พนักงานของลูกคา้ โดยจดัใหม้กีารรกัษาความปลอดภยัตามมาตรฐานระดบัสงูได้ 

 
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจท่ีไม่แน่นอนจากผลประทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด 19) 
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา การระบาดของโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของบริษัทในกลุ่มธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร และการ
ท่องเทีย่ว ซึง่ผลใหร้ายไดป้ระจ าของบรษิทัซึง่ค านวณจากจ านวนพนักงานของลูกค้าลดลง เน่ืองจากลูกคา้ในกลุ่มธุรกจินี้ไดร้บั
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ผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์ดงักล่าวและมคีวามจ าเป็นต้องลดจ านวนพนักงาน อย่างไรกต็ามสถานการณ์ในช่วงปลายปี 
2564 เริม่คลี่คลาย เนื่องจากมาตรการของภาครฐัไดล้ดความเขม้งวดลงและไม่มกีารลอ็กดาวน์ บรษิทัคาดว่าสถานการณ์ในปี 
2565 จะปรบัตวัดขีึน้ตามการฟ้ืนตวัของลูกคา้ในกลุ่มธุรกจิโรงแรม รา้นอาหาร และการท่องเทีย่ว 
 
4.3 ข้อมูลส าคญัทางการเงิน 

  งบการเงินรวมกลุ่มบริษทั 
  ตารางท่ี 1 งบแสดงฐานะการเงินปี 2562 ถึง 2564 

 งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิทรพัย ์
      

สนิทรพัยห์มุนเวยีน 
      

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 159.47 11.6 246.80 15.5 334.59 18.9 
ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น 114.23 8.3 118.44 7.4 128.57 7.3 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา - หมุนเวยีน 24.58 1.8 30.35 1.9 35.80 2.0 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้ - - - - 3.38 0.2 
สนิคา้คงเหลอื 9.42 0.7 14.98 0.9 14.55 0.8 
สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่น 83.07 6.0 227.77 14.3 50.10 2.8 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 4.50 0.3 15.07 0.9 4.53 0.3 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 395.28 28.7 653.40 41.1 571.52 32.3 
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีน       
เงนิฝากธนาคารทีม่ภีาระค ้าประกนั 1.05 0.1 0.86 0.1 0.64 0.0 
สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่น 558.38 40.6 392.29 24.6 634.15 35.9 
เงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 24.63 1.8 28.57 1.8 63.68 3.6 
ส่วนปรบัปรุงอาคารและอปุกรณ์ 40.11 2.9 44.65 2.8 43.74 2.5 
สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - 128.83 8.1 136.03 7.7 
ค่าความนยิม 108.62 7.9 108.62 6.8 108.62 6.1 
สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนอื่นนอกจากคา่ความนิยม 200.99 14.6 176.16 11.1 177.17 10.0 
ซอฟต์แวรค์อมพวิเตอรร์ะหวา่งพฒันา 27.43 2.0 34.19 2.1 15.86 0.9 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 5.55 0.4 10.98 0.7 4.79 0.3 
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น 13.54 1.0 13.09 0.8 13.82 0.8 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 980.31 71.3 938.25 58.9 1,198.50 67.8 
รวมสินทรพัย ์ 1,375.59 100.0 1,591.65 100.0 1,770.02 100.0 

หนี้สนิและสว่นของผูถ้อืหุน้       
หนี้สนิหมุนเวยีน       
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น 48.50 3.5 58.54 3.7 51.13 2.9 
หนี้สนิทีเ่กดิจากสญัญา - หมุนเวยีน 47.17 3.4 47.82 3.0 58.02 3.3 
ส่วนของหนี้สนิตามสญัญาเช่าทีถ่งึก าหนดช าระ
ภายในหนึ่งปี 

1.24 0.1 20.24 1.3 20.67 1.2 

ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลคา้งจ่าย 7.25 0.5 10.55 0.7 11.05 0.6 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 12.06 0.9 13.95 0.9 14.82 0.8 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 116.20 8.4 151.10 9.5 155.69 8.8 

หนี้สนิไม่หมนุเวยีน       
หนี้สนิตามสญัญาเชา่ 2.64 0.2 117.39 7.4 128.99 7.3 
หนี้สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี 19.36 1.4 16.64 1.0 15.02 0.9 
ประมาณการหนี้สนิไม่หมุนเวยีนส าหรบั
ผลประโยชน์พนกังาน 

38.71 2.8 39.67 2.5 31.75 1.8 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น 4.74 0.3 - - 0.94 0.1 
รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 65.44 4.8 173.70 10.9 176.70 10.0 
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 งบแสดงฐานะการเงิน 31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2563 31 ธ.ค. 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รวมหน้ีสิน 181.64 13.2 324.80 20.4 332.39 18.8 
ส่วนของผูถ้อืหุน้       

ทุนเรอืนหุน้       
ทุนจดทะเบยีน 340.00 

 
340.00  345.00 

 

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 340.00 24.7 340.00 21.4 340.00 19.2 
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญั 649.12 47.2 649.12 40.8 649.12 36.7 
ส่วนทุนจากการจา่ยโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 5.15 0.4 5.15 0.3 5.15 0.3 
ส่วนต ่ากว่าทุนจากการเปลีย่นแปลงสดัสว่นการ
ถอืหุน้ในบรษิทัย่อย 

(12.67) (0.9) (12.67) (0.8) (12.67) (0.7) 

ก าไรสะสม -  ส ารองตามกฎหมาย 22.71 1.7 34.0 2.1 34.5 2.0 
ก าไรสะสม -  ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 176.18 12.8 258.78 16.3 370.47 21.0 
องคป์ระกอบอื่นของส่วนผูถ้อืหุน้ 13.45 1.0 (8.76) (0.6) 45.45 2.6 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษทั 1,193.94 86.8 1,265.62 79.5 1,432.02 81.1 
ส่วนของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของ
บรษิทัย่อย 

- - 1.23 0.1 5.61 0.3 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,193.94 86.8 1,266.85 79.6 1,437.63 81.4 
รวมหน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น 1,375.59 100.0 1,591.65 100.0 1,770.02 100.0 

 
 
ตารางท่ี 2 งบก าไรขาดทุนและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืนปี 2562 ถึง 2564 

งบก าไรขาดทุน ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้    
   

รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 599.53 99.0 719.82 98.7 728.69 96.1 
รายไดอ้ื่น 6.00 1.0 9.43 1.3 29.38 3.9 
รวมรายได้ 605.53 100.0 729.26 100.0 758.07 100.0 

ค่าใช้จ่าย       
ตน้ทุนขายและบรกิาร 335.26 55.4 384.97 52.8 398.26 52.5 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 19.11 3.2 29.19 4.0 30.86 4.1 
ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 102.75 17.0 131.06 18.0 146.10 19.3 
รวมค่าใช้จ่าย 457.11 75.5 545.21 74.8 575.22 75.9 

ก าไรจากกิจกรรมด าเนินงาน 148.41 24.5 184.04 25.2 182.85 24.1 

รายไดท้างการเงนิ 8.34 1.4 11.10 1.5 12.43 1.6 
ตน้ทุนทางการเงนิ (0.43) (0.1) (8.37) (1.1) (9.34) (1.2) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม 1.93 0.3 0.93 0.1 0.01 0.0 
ก าไรกอ่นค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 158.25 26.1 187.70 25.7 185.95 24.5 
ค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้ (14.52) (2.4) (22.84) (3.1) (20.62) (2.7) 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิส าหรบัปี 143.73 23.7 164.86 22.6 165.33 21.8 
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืน       
รายการท่ีอาจถกูจดัประเภทรายการใหม่เข้าไป
ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 

      

ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบ
การเงนิทีเ่ป็นเงนิตราตา่งประเทศ 

(2.43) (0.4) 0.71 0.1 6.94 0.9 

รวมรายการท่ีอาจถกูจดัประเภทรายการใหม่
เข้าไปไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั - สทุธิ
จากภาษี 

(2.43) (0.4) 0.71 0.1 6.94 0.9 
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รายการท่ีจะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในก าไร
หรือขาดทุนในภายหลงั 

      

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนใน
หลกัทรพัยเ์ผื่อขาย - สุทธจิากภาษเีงนิได ้

17.30 2.9 (19.57) (2.7) 73.48 9.7 

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตรป์ระกนัภยั - สุทธจิากภาษเีงนิได ้

(2.55) (0.4) 2.47 0.3 11.36 1.5 

รวมรายการท่ีจะไม่ถกูจดัประเภทใหมไ่ว้ใน
ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั – สุทธิจากภาษี
เงินได้ 

14.75 2.4 (17.10) (2.3) 84.84 11.2 

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็อ่ืนส าหรบัปีสุทธิจาก
ภาษีเงินได้ 

12.33 2.0 (18.39) (2.2) 91.78 12.1 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 156.06 25.8 148.47 20.4 257.11 33.9 

การแบ่งปันก าไร (ขาดทนุ)       

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ 143.73 23.7 165.75 22.7 169.82 22.4 

ส่วนทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม - - (0.90) (0.1) (4.48) (0.6) 

ก าไรส าหรบัปี 143.73 23.7 164.86 22.6 165.34 21.8 

การแบ่งปันก าไรเบด็เสรจ็รวม       

ส่วนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่ 156.06 25.8 149.37 20.5 261.59 34.5 

ส่วนทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม - - (0.90) (0.1) (4.48) (0.6) 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี 156.06 25.8 148.47 20.4 257.11 33.9 

ก าไรต่อหุ้น       

ก าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัต่อหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท) 0.21  0.24  0.25  

  
ตารางท่ี 3 งบกระแสเงินสดปี 2562 ถึง 2564 

งบกระแสเงินสด 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน (CFO)  
  

ก าไรก่อนภาษเีงนิไดส้ าหรบัปี 158.25 187.70 185.95 
รายการปรบักระทบยอดก าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษเีงนิไดเ้ป็นเงนิสดสุทธจิาก
กจิกรรมด าเนินงาน 

   

ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 55.26 78.01 83.37 
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู (โอนกลบั) (0.83) 1.14 (0.40) 
ค่าเผื่อการลดมลูคา่สนิคา้คงเหลอื (โอนกลบั) (0.52) 1.93 3.45 
ก าไรจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ - - (0.32) 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายอุปกรณ์ 0.63 0.29 - 
ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์ - 0.55 - 
ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 7.43 2.56 6.09 
ก าไรจากการจ าหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่นและไม่หมุนเวยีนอื่น (4.85) (2.85) (7.13) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วม (1.93) (0.93) (0.01) 
(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นทีย่งัไม่เกดิขึน้จรงิ 2.59 3.63 (7.85) 
ขาดทุนจากการเปลีย่นแปลงในมลูคา่สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่นและ    
   ไม่หมุนเวยีนอื่นทีย่งัไมเ่กดิขึน้จรงิ - - 5.03 
เงนิปนัผลรบั (5.28) (5.80) (5.38) 
ค่าใชจ้่ายดอกเบีย้ 0.43 8.37 9.34 
รายไดท้างการเงนิ - (5.30) (7.04) 
ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสิน
ด าเนินงาน 

 
211.18 

 
269.30 265.10 
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งบกระแสเงินสด 
(หน่วย : ลา้นบาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

สนิทรพัยด์ ำเนินงำน (เพิม่ขึ้น) ลดลง    
ลูกหนี้การคา้และลกูหนี้หมุนเวยีนอื่น (2.18) (3.15) (0.11) 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา - หมุนเวยีน (2.22) (5.77) (5.45) 
สนิคา้คงเหลอื - (7.50) (3.02) 
สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 2.54 (5.80) 3.21 
สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื่น (5.56) (6.59) (0.73) 
หนี้สนิด ำเนินงำนเพิม่ขึ้น (ลดลง)    
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้หมุนเวยีนอื่น (10.17) 10.22 2.77 
สนิทรพัยท์ีเ่กดิจากสญัญา - หมุนเวยีน 26.42 0.65 10.20 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น (8.66) 1.90 0.88 
หนี้สนิไม่หมนุเวยีนอื่น 3.17 (0.81) 0.94 
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน - (1.74) - 
เงินสดรบัจากการด าเนินงาน 214.52 250.71 273.79 
จ่ายดอกเบีย้ (0.43) - - 
จ่ายภาษเีงนิได ้ (18.72) (15.56) (31.30) 
รบัคนืภาษเีงนิได ้ 4.69 0.49 0.38 
เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 200.06 235.64 242.87 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ(CFI)    

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีต่ดิภาระค ้าประกนั (เพิม่ขึน้) ลดลง 3.84 0.19 0.22 
เงนิสดจ่ายซื้อสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่นและไม่หมุนเวยีนอื่น (679.92) (488.69) (235.98) 
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายสนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื่นและไม่  
หมุนเวยีนอื่น 732.10 

 
481.80 263.29 

เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อสว่นปรบัปรงุส านักงานและอุปกรณ์ (5.01) (26.31) (21.19) 
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ - 0.10 0.32 
เงนิสดจ่ายในการพฒันา/ซื้อซอฟต์แวรค์อมพวิเตอร ์ (19.20) (15.99) (16.99) 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - (4.37) 
รบัช าระเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แกก่จิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั - - 1.00 
เงนิปนัผลรบั 5.28 5.78 5.20 
ดอกเบีย้รบั  5.29 7.04 
เงนิสดจ่ายคา่ซื้อกจิการ (99.12) - - 
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อเงนิลงทุนในบรษิทัรว่ม - (3.00) (35.09) 
เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (62.03) (40.83) (36.55) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน(CFF)    

เงนิสดจ่ายช าระหนี้สนิตามสญัญาเชา่ (5.88) (18.22) (21.88) 
เงนิสดจ่ายดอกเบีย้จากหนี้สนิตามสญัญาเช่า - (8.37) (9.34) 
เงนิปนัผลจ่าย (81.60) (81.60) (95.20) 
เงินสดสทุธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (87.48) (108.19) (126.42) 
ผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นจากการแปลงค่างบการเงนิ (2.41) 0.70 6.29 
ผลกระทบของอตัราแลกเปลีย่นทีม่ตี่อเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - - 1.60 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สทุธิ 48.14 87.33 87.79 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่1 มกราคม 111.33 159.47 246.80 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 159.47 246.80 334.59 
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ตารางท่ี 4 สรปุอตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

อตัราส่วนสภาพคลอ่ง (Liquidity Ratio)    
อตัราส่วนสภาพคล่อง  (เท่า) 3.40 4.32 3.67 
อตัราส่วนสภาพคล่องหมุนเรว็ (เท่า) 2.30 2.42 2.97 
อตัราส่วนสภาพคล่องกระแสเงนิสด (เท่า) 2.07 1.80 1.87 
อตัราส่วนหมุนเวยีนลกูหนี้การคา้ (เท่า) 6.26 6.59 6.42 
ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ (วนั) 57.47 54.62 56.08 
อตัราส่วนหมุนเวยีนเจา้หนี้ (เท่า) 7.74 7.19 11.58 
ระยะเวลาช าระหนี้เฉลีย่ (วนั) 46.53 50.05 31.08 
Cash Cycle (วนั) 10.94 4.57 24.99 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหาก าไร (Profitability Ratio)    

อตัราก าไรขัน้ตน้1 (%) 44.08 46.52 45.35 
อตัราก าไรจากการด าเนินงาน  (%) 23.75 24.26 21.06 
อตัราส่วนเงนิสดต่อการท าก าไร  (%) 150.63 146.13 177.03 
อตัราก าไรสุทธ ิ (%) 23.97 22.90 22.69 
อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ (%) 12.43 13.04 12.23 
อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน (Efficiency Ratio)    

อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัย ์ (%) 11.05 11.11 9.84 
อตัราผลตอบแทนต่อสนิทรพัยถ์าวร  (%) 22.54 23.61 31.67 
อตัราการหมุนของสนิทรพัย ์ (เท่า) 0.47 0.50 0.46 
อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Ratio) 

 
  

อตัราหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 0.15 0.26 0.23 
อตัราส่วนความสามารถช าระดอกเบีย้  (เท่า) 369.03 23.43 20.91 
อตัราการจ่ายเงนิปนัผล (%) 68.46 72.95 58.99 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 อตัราก าไรขัน้ต้น = รายไดจ้ากการขายและบรกิาร หกั ดว้ย ต้นทุนขายและบรกิาร หารดว้ย รายไดจ้ากการขายและบรกิาร 
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5. ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลส าคญัอ่ืน 

 5.1 ข้อมูลทัว่ไป 

นายทะเบียนหลกัทรพัย ์ บรษิทั ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ท่ีตัง้ส านักงาน เลขที ่93 ถนนรชัดาภเิษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศพัท์ +66 2 009 9000 
โทรสาร +66 2 009 9991 
เวบ็ไซต ์ https://www.set.or.th/tsd/th/tsd.htm 
  
ผู้สอบบญัชี บรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทัสุ ไชยยศ สอบบญัช ีจ ากดั 
ท่ีตัง้ส านักงาน อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร ์ชัน้ 23 – 27  

เลขที ่11/1  ถนนสาทรใต ้แขวงยานนาวา เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศพัท์ +66 2 034 0000 
โทรสาร +66 2 034 0100 
เวบ็ไซด ์ http://www.deloitte.com 
รายช่ือผู้สอบบญัชี นางสาววมิลพร บุณยษัเฐยีร 
 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4067 หรอื 
 นายชูพงษ์  สุรชุตกิาล  
 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4325 หรอื 
 นางสาวจนัทริา  จนัทราชยัโชต ิ
 ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 6326  

 
5.2 ข้อพิพาททางกฎหมาย  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบรษิทั ไม่มขีอ้พพิาททางกฎหมายใดๆ 
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ส่วนท่ี 2 
การก ากบัดูแลกิจการ 

6. นโยบายการก ากบัดแูลกิจการ  
 
6.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวปฏบิตักิารก ากบัดูแลกจิการ 
คณะกรรมการบรษิัทได้จดัท านโยบายก ากบัดูแลกิจการและบรรยายจรรยาบรรณธุรกิจ ข้อพงึปฏิบตัิในการท างาน และมกีาร
ทบทวน แก้ไขปรบัปรุงเป็นประจ าทุกปี หรอืตามความเหมาะสม ทัง้น้ีเพื่อให้มคีวามเป็นปจัจุบนัเหมาะสมกบัภาวการณ์และ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทัง้สอดคล้องกบัแนวทางที่ ตลท. หรอืหน่วยงานก ากบัดูแลต่าง ๆ รวมทัง้ส านักงาน กลต. ได้
ก าหนดขึ้นเพิ่มเติม ซึ่งเป็นการยกระดับแนวทางการก ากับดูแลกิจการ (Corporate Governance:CG) ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล เพื่อสรา้งผลประกอบการทีด่ใีนระยะยาว สามารถปรบัตวัไดเ้ท่าทนัการเปลี่ยนแปลงสรา้งคุณค่า และรบัผดิชอบ
ต่อผูถ้อืหุน้ ผูม้สี่วนไดเ้สยี และสงัคมโดยรวมไดด้ยีิง่ขึน้ต่อไป 
 
คณะกรรมการบรษิทัไดม้กีารก าหนดและก ากบัดูแลใหม้กีารพจิารณาและมมีตอินุมตัใิหท้บทวน และแก้ไขปรบัปรุงนโยบายการ
ก ากบัดูแลกจิการ เพื่อการสรา้งคุณค่าใหก้จิการอย่างยัง่ยนื โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อเป็นการสรา้งความเชื่อมัน่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้และผู้
มสี่วนได้ส่วนเสยี ซึ่งจะเป็นปจัจยัส าคญัในการเพิม่มูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยได้ก าหนดหลกั
ปฏบิตัแิก่คณะกรรมการบรษิทัในฐานะผูน้ าสงูสุดขององค์กรไดถ้อืปฏบิตัอิย่างเหมาะสม ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรบั
บรษิทัจดทะเบยีนปี 2560 (CG Code) ซึง่ประกอบดว้ยหลกัปฏบิตั ิ8 ขอ้ ดงันี้ 
 
กระบวนการด าเนินธรุกิจกบัหลกัปฏิบติั 8 ข้อภายใต้กรอบ CG Code 
กระบวนการด าเนินธรุกิจ หลกัปฏิบติั 8 ข้อ 

1. ก าหนดวตัถุประสงค ์
หลกัปฏิบตัิที่ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผดิชอบ ของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองค์กรที่
สรา้งคุณค่า ใหแ้ก่กจิการอย่างยัง่ยนื 
หลกัปฏบิตัทิี ่2 ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกจิการทีเ่ป็นไปเพื่อความยัง่ยนื 

2. ด าเนินการตาม
วตัถุประสงคท์ีก่ าหนด 

หลกัปฏบิตัทิี ่3 เสรมิสรา้งคณะกรรมการทีม่ปีระสทิธผิล 
หลกัปฏบิตัทิี ่4 การสรรหาประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทีม่ปีระสทิธภิาพและการบรหิารบุคลากร   
หลกัปฏบิตัทิี ่5 ส่งเสรมินวตักรรมการประกอบธุรกจิอย่างมคีวามรบัผดิชอบ 

3. ติดตาม ประเมินผลการ
ด า เนินการและเปิดเผย
ขอ้มลู 

หลกัปฏบิตัทิี ่6 ดูแลใหม้รีะบบบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายในทีเ่หมาะสม 
หลกัปฏบิตัทิี ่7 การเปิดเผยขอ้มลูและการรกัษาความน่าเชื่อถอืทางการเงนิ 
หลกัปฏบิตัทิี ่8 สนับสนุนการมสี่วนร่วมและการสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ 

 
หลกัปฏิบติั 1  
ตระหนักถึงบทบาทและความรบัผิดชอบ ของคณะกรรมการในฐานะผู้น าองคก์รท่ีสร้างคณุค่า ให้แก่กิจการอย่างยัง่ยืน 
 
คณะกรรมการบรษิทัในฐานะเป็นหวัใจส าคญัในการขบัเคลื่อนองค์กรเขา้ใจบทบาทและตระหนักถงึความรบัผดิชอบในฐานะผูน้ าที่
ต้องก ากบัดูแลให้องค์กรมกีารบรหิารจดัการที่ด ีโดยเป็นผู้มบีทบาทส าคญัในการก าหนดวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลักของ
กจิการ อนุมตัวิสิยัทศัน์และภารกจิ ค่านิยมองคก์ร ทศิทาง นโยบาย และกลยุทธ ์รวมทัง้การจดัสรรทรพัยากรส าคญัในการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทั 
   
คณะกรรมการบรษิัทจะต้องมสี่วนร่วมในการพิจารณาทบทวนวสิยัทศัน์ ภารกิจ และกลยุทธ์เป็นประจ าทุกรอบปีบญัชเีพื่อให้
ผูบ้รหิารและพนักงานมจีุดมุ่งหมายไปในทศิทางเดยีวกนัและก าหนดใหม้กีารพจิารณาแผนธุรกิจและงบประมาณประจ าปีทุกปี
เพื่อใหก้ารด าเนินธุรกิจของบรษิทัส าเร็จลุล่วง ตามวตัถุประสงค์และเป้าหมายทีไ่ด้ก าหนดไว ้รวมทัง้ ตดิตามฝ่ายจดัการอย่าง
ใกลช้ดิว่าไดป้ฏบิตัติามแผนงานดงักล่าวนัน้โดยจะตอ้งมกีารประเมนิผลและรายงานผลการด าเนินงานอย่างสม ่าเสมอ 
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คณะกรรมการบรษิทัไดก้ ากบัดูแลใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรบัผดิชอบระมดัระวงั (duty of care) และ
ซื่อสตัย์สุจรติต่อองค์กร (duty of loyalty) และดูแลให้แน่ใจได้ว่าการด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบงัคบั
ต่างๆ มตทิีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ตลอดจนนโยบายหรอืแนวทางทีไ่ดก้ าหนดไวร้วมทัง้มกีระบวนการอนุมตักิารด าเนินงานทีส่ าคญั (เช่น 
การลงทุน การท าธุรกรรมทีม่ผีลกระทบต่อกจิการอย่างมนีัยส าคญั การท ารายการกบับุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั การไดม้า/จ าหน่ายไป
ซึง่ทรพัยส์นิ การจ่ายเงนิปนัผลเป็นตน้)  
 
คณะกรรมการบรษิทัเขา้ใจขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการเป็นอย่างด ีมกีารแบ่งแยกบทบาทหน้าทีค่วาม
รบัผดิชอบระหว่างคณะกรรมการบรษิทัและฝ่ายจดัการ แบ่งแยกบทบาทหน้าทีร่ะหว่างประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าที่
บรหิารทีช่ดัเจน โดยแยกบุคคลทีด่ ารงต าแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลทีด่ ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารเพื่อเป็น
การถ่วงดุลอ านาจและเป็นการบรหิารอย่างโปร่งใส 
 
หลกัปฏิบติั 2  
ก าหนดวตัถปุระสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือความยัง่ยืน 
 
คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีร่บัผดิชอบดูแลใหก้จิการมวีตัถุประสงค์หรอืเป้าหมายหลกัทีช่ดัเจน เหมาะสม ส าหรบัใชเ้ป็นแนวคดิ
หลกัในการก าหนดรูปแบบธุรกจิ และสื่อสารใหทุ้กคนในองค์กรขบัเคลื่อนไปในทศิทางเดยีวกนั โดยไดจ้ดัท าเป็นวสิยัทศัน์ และ
ค่านิยมร่วมขององคก์ร   
 
วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วฒันธรรมองคก์ร และเป้าหมายของบริษทั 
 
วิสยัทศัน์ 
เราเป็นองค์กรแห่งความสุข  ของคนเก่งทีเ่ป็นคนด ีซึ่งมคีวามฝนัทีม่คีวามหมายร่วมกนั และด าเนินชวีติการท างานตามครรลอง
ของคุณค่าหลกัของเรา ในการน าเสนอสนิคา้และบรกิารระดบัโลก เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ ซึง่รวมถงึความตอ้งการ
ทีลู่กคา้เองยงัไม่ตระหนัก ตลอดไปจนถงึความตอ้งการของพนักงานของลูกคา้ของเราดว้ย 
 
พนัธกิจ 
เราช่วยใหพ้นักงานของลูกคา้ของเราท างานไดด้ขีึน้ และมชีวีติทีม่คีวามสุขมากขึน้ 
 
วฒันธรรมองคก์ร 
ความเป็นเลิศ: เรามคีวามกระตอืรอืรน้ในการตอบสนองความต้องการทีย่งัไม่คาดฝนัของลูกคา้และเพื่อมอบใหแ้ก่ผูถ้อืหุ้นของ
เรา เรามคีวามมุ่งมัน่ทีจ่ะเป็นเลศิทัง้ในมติขิองบรกิารและการพฒันาทรพัยส์นิทางปญัญา 
 
การท างานเป็นทีม: เราท างานร่วมกนัเป็นทมี เราเคารพซึง่กนัและกนัและเฉลมิฉลองความหลากหลายของเรา 
 
ความซ่ือสตัย์และเช่ือถือได้ :เราด าเนินการด้วยความซื่อสตัย์สุจรติและรบัผดิชอบต่อการด าเนินการทัง้หมดของเรารวมถึง
ความปลอดภยัการปกป้องสิง่แวดลอ้มและการสนับสนุนชุมชนของเรา 
 
ความเปิดกว้าง :เรารกัษาคุณค่าของเราและสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาและเปิดเผย 
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วตัถปุระสงค ์
 
1. สนับสนุนให้บริษัทส่วนใหญ่หนัมาปรบัเปลี่ยนกระบวนการด้านการบริหารทรพัยากรบุคคลและการจ่ายผลตอบแทน

พนักงานให้ทนัสมยัโดยใช้เทคโนโลยขีองบรษิัทฮวิแมนิก้าเข้ามาเป็นตวัผลกัดนั ในขณะที่เรามุ่งมัน่ที่จะแก้ปญัหาใหก้บั
บรษิทัดว้ยทางออกทีห่ลากหลายโดยผสมผสานความยดืหยุ่นส าหรบัทัง้เทคโนโลยแีละบรกิารเขา้ดว้ยกนั 

2. พฒันาซอฟต์แวร์ Humatrix ของบรษิทั ใหเ้ป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไปว่าเป็นระบบทรพัยากรบุคคลทีด่ทีีสุ่ดในเอเชยีภายใน 5 
ปี 

3. ขยายระบบบรหิารทรพัยากรบุคคลแบบครบวงจร และการเงนิและการบญัชผี่านการเป็นหุน้ส่วนกบัพนัธมติรทีม่แีนวคดิใน
ทศิทางเดยีวกนั 

4. เป็นหนึ่งในผูใ้หบ้รกิารชัน้น าทีม่เีครื่องหมายส าหรบัผูใ้หบ้รกิารสนับสนุนดา้นหลงัทีค่รบวงจรรวมถงึบรกิารทางการเงนิและ
การบญัชใีนประเทศไทย 

5. ขยายธุรกิจไปยงัประเทศหลกัๆ ในเอเชยีภายใน 5 ปีขา้งหน้า โดยการควบรวมกิจการ การค่อยๆเตบิโต หรอื การสร้าง
พนัธมติรทางธุรกจิ 

6. สรา้งธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัดจิติอลและขยายขอบเขตการเขา้ถงึพนักงานทีเ่ป็นลูกคา้ของบรษิทั 
 
  บรษิทัไดร้วมวสิยัทศัน์ พนัธกจิ วฒันธรรมองคก์ร และเป้าหมายของบรษิทัในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ รวมทัง้การ
สื่อสารใหพ้นักงานในบรษิทั ไดร้บัทราบอยู่เสมอในทุกกจิกรรมของบรษิทั 
 
  ในการก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหลักดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทค านึงถึงสภาพแวดล้อมและการ
เปลี่ยนแปลงปจัจยัต่าง ๆ และการน านวตักรรมและเทคโนโลยมีาใชอ้ย่างเหมาะสม ความต้องการของลูกคา้และผูม้สี่วนได้เสยี 
ตลอดจนความพร้อม ความช านาญ และความสามารถในการแข่งขนั ความรับผิดชอบความซื่อสตัย์และความโปร่งใส ซึ่ง
คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดเป้าหมายทัง้ทีเ่ป็นตวัเงนิและไม่ใช่ตวัเงนิอย่างเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทางธุรกจิและศกัยภาพ
ของกจิการ ซึง่ไดต้ระหนักถงึความเสีย่งของการตัง้เป้าหมายทีอ่าจน าไปสู่การประพฤตทิีผ่ดิกฎหมายหรอืขาดจรยิธรรม 
 
หลกัปฏิบติั 3  
เสริมสร้างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล 
 
คณะกรรมการบรษิัท เป็นผู้รบัผดิชอบในการก าหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทัง้ในเรื่องขนาด องค์ประกอบและ
สดัส่วนกรรมการทีเ่ป็นอสิระ ทีเ่หมาะสมและจ าเป็นต่อการน าพาองคก์รสู่วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัทีก่ าหนดไว ้
 
หลกัปฏิบติั 3.1  
คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนพิจารณาและน าเสนอเพื่อพิจารณาในการ
ก าหนดและทบทวนโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั ทัง้ในเรื่องขนาดและองคป์ระกอบสดัส่วนกรรมการทีเ่ป็นอสิระทีเ่หมาะสม 
 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะดูแลใหค้ณะกรรมการบรษิทัประกอบดว้ยกรรมการทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง มคีุณสมบตัหิลากหลายทัง้ในดา้นทกัษะ ประสบการณ์ ความสามารถและคุณลกัษณะเฉพาะ
ดา้นทีจ่ าเป็นต่อการบรรลุวตัถุประสงค์และเป้าหมายหลกัของบรษิทั และสามารถเขา้ใจและตอบสนองความต้องการของผูม้สี่วน
ไดเ้สยีได ้ 
 
โครงสร้างคณะกรรมการบรษิัทจะต้องมกีรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิารในสดัส่วนที่ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความ
สมดุลของอ านาจ ในโครงสร้างปจัจุบนัของคณะกรรมการ มกีรรมการที่ไม่เป็นผู้บรหิาร 5 คนจากกรรมการทัง้หมด 7 คน ซึ่ง
เหมาะสมกบัขนาดหมวดหมู่และความซบัซอ้นทางธุรกจิตามหลกับรรษทัภบิาล 
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หลกัปฏิบติั 3.2 
ประธานกรรมการและองค์ประกอบการด าเนินงานของคณะกรรมการบรษิัท ภายใต้การน าของประธานกรรมการได้ท าหน้าที่
ก ากบัดูแลบรษิทัอย่างเป็นธรรม โปร่งใส โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทัเป็นส าคญั และไม่เอื้อต่อผลประโยชน์ของบุคคลใด
บุคคลหนึ่ง ประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไม่เป็นบุคคลเดยีวกนัและมกีารแบ่งแยกหน้าทีอ่ย่างชดัเจน 
 
หน้าท่ีหลกัของประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร จ าแนกได้ ดงัน้ี 
 
ประธานกรรมการ มหีน้าทีต่ามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งและเป็นผูน้ าของคณะกรรมการบรษิทัในการด าเนินการ ต่อไปนี้ 
1. ก ากับดูแลและติดตามให้มัน่ใจได้ว่า การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายหลกัของบรษิทั 
2. ดูแลใหม้ัน่ใจว่ากรรมการทุกคนมสี่วนร่วมในการส่งเสรมิใหเ้กดิวฒันธรรมองค์กรทีม่จีรยิธรรม และการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 
3. ดูแลให้มมีาตรการที่ดูแลให้เรื่องส าคญัได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม และในการก าหนดระเบียบวาระการประชุ มของ

คณะกรรมการบรษิทั ประธานกรรมการไดห้ารอืร่วมกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
4. ต้องจดัสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจดัการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายประเด็นส าคญักันอย่าง

รอบคอบโดยทัว่กนั โดยส่งเสรมิใหก้รรมการมกีารใชดุ้ลยพนิิจทีร่อบคอบ ดูแลใหก้ารด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้มี
การหารอืและแสดงความคดิเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 

 
บทบาทหน้าท่ีประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
1. ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ท าหน้าทีเ่ป็นประธานของคณะผูบ้รหิารโดยไดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทั 
2. ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร รบัผดิชอบในการบรหิารงานของบรษิทั และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 
 
คณะกรรมการบริษทั 
คณุสมบติั 
คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามพระราชบญัญตัิบรษิัท
มหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรพัย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 ตลอดจนหลักเกณฑ์ประกาศที่
เกี่ยวข้องก าหนดโดย ตลท. และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง อีกทัง้ต้องมคีวามหลากหลายทางด้านทกัษะวชิาชพี ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มปีระสบการณ์ที่เป็นประโยชน์  มี
ความรู ้ความเขา้ใจในลกัษณะการประกอบธุรกจิของบรษิทั และจ ากดัจ านวนบรษิทัจดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนจะไปด ารง
ต าแหน่งไดไ้ม่เกนิ 5 แห่ง โดยไม่มขีอ้ยกเวน้ 
 
วาระการด ารงต าแหน่ง 
บริษัท ก าหนดให้วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับบทบัญญัติของ
พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 โดยกรรมการจ านวนหนึ่งในสามจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุม
สามญัประจ าปีทุกปี 
 
บทบาท หน้าท่ี และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและตามกฎบตัรของ
คณะกรรมการ ได้แก่ 
1. การพจิารณาให้ความเหน็ชอบในเรื่องทีส่ าคญัเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิทั อนัไดแ้ก่ การก าหนด วสิยัทศัน์ ภารกิจ 

กลยุทธ ์เป้าหมาย แผนงาน งบประมาณ และการบรหิารความเสีย่ง 
2. การตดิตามและดูแลใหค้ณะผูบ้รหิารหรอืฝ่ายจดัการด าเนินงานตามนโยบายและแผนงานทีก่ าหนดไวอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ

และประสทิธผิล 
3. การดูแลใหก้ารด าเนินธุรกจิมคีวามต่อเน่ืองในระยะยาวรวมทัง้แผนการพฒันาพนักงาน ความต่อเน่ืองของผูบ้รหิาร  
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4. การจดัให้มนีโยบายการก ากบัดูแลกิจการของบริษัท เป็นลายลกัษณ์อกัษร และให้ความเห็นชอบนโยบายดงักล่าวโดย
ทบทวนนโยบายและการปฏบิตัติามนโยบายเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

5. การส่งเสรมิใหจ้ดัท าจรรยาบรรณทางธุรกจิทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร เพื่อใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคนเขา้ใจถงึ
มาตรฐานดา้นจรยิธรรมทีบ่รษิทัใชใ้นการด าเนินธุรกจิ โดยตดิตามใหม้กีารปฏบิตัติามจรรยาบรรณทางธุรกจิดงักล่าวอย่าง
จรงิจงั 

6. การพิจารณาเรื่องความขดัแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการท ารายการที่อาจมีความขดัแย้งของ
ผลประโยชน์ตอ้งมแีนวทางทีช่ดัเจนและเป็นไป เพื่อผลประโยชน์ของบรษิทั และผูถ้อืหุน้โดยรวมเป็นส าคญัโดยทีผู่ม้สี่วนได้
เสยีตอ้งไม่มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจ และคณะกรรมการบรษิทัตอ้งก ากบัดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัขัน้ตอน
การด าเนินการและการเปิดเผยขอ้มลูของรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ของผลประโยชน์ใหถู้กตอ้งครบถว้น 

7. การก าหนดนโยบายดา้นการบรหิารความเสีย่งใหค้รอบคลุมทัง้องค์กร โดยใหฝ้่ายจดัการเป็น    ผูป้ฏบิตัติามนโยบายและ
รายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบเป็นประจ า และมกีารทบทวนระบบหรอืประเมนิประสทิธผิลของการจดัการความเสีย่ง
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และใหเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานประจ าปี และในทุกระยะเวลาทีพ่บว่าระดบัความเสีย่งมกีารเปลี่ยนแปลง 
ซึง่รวมถงึการใหค้วามส าคญักบัสญัญาณเตอืนภยัล่วงหน้าและรายการผดิปกตทิัง้หลาย 

8. การใหค้วามเหน็ถงึความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่งไวใ้นรายงานประจ าปี 
9. การจดัใหม้แีนวทางการด าเนินการที่ชดัเจนกบัผูป้ระสงค์จะแจง้เบาะแส หรอืผูม้สี่วนไดเ้สยีผ่านทางเวบ็ไซต์หรอืรายงาน

ตรงต่อบรษิทั 
10. การมกีลไกก ากบัดูแลบรษิทัย่อย เพื่อดูแลรกัษาผลประโยชน์ในเงนิลงทุนของบรษิทั โดยคณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที่ใน

การพจิารณาความเหมาะสมของบุคคลทีจ่ะส่งไปเป็นกรรมการในบรษิทัย่อย เพื่อควบคุมการบรหิารใหเ้ป็นไปตามนโยบาย
บรษิทั และการท ารายการต่าง ๆ ใหถู้กตอ้งตามกฎหมายและกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้ง 

 
คณะกรรมการชุดย่อย 
ก).  คณะกรรมการตรวจสอบ 

โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวนสามคน โดยได้รบัการแต่งตัง้แล ะคดัเลือกจาก
กรรมการอสิระทีไ่ม่ไดเ้ป็นผูบ้รหิารดว้ยความเหน็ชอบของคณะกรรมการบรษิทั 
 
คณุสมบติักรรมการตรวจสอบ 
สมาชกิของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ตอ้งเป็นผูซ้ึ่งมคีวามรูท้างดา้นการเงนิ ตามความเหน็ของคณะกรรมการของบรษิทั 
หมายถงึว่า อย่างน้อยต้องเคยปฏิบตัิงานด้านการเงินและการบญัชขี ัน้พื้นฐานพอสมควร และสมาชกิของคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นผูซ้ึ่งมคีวามช านาญอย่างเพยีงพอในดา้นการบญัชหีรอืการบรหิารจดัการทางการเงิน
ตามความเหน็ของคณะกรรมการของบรษิทั 
 
วาระการด ารงต าแหน่ง 
1. วาระการด ารงต าแหน่ง 
ใหว้าระในการด ารงต าแหน่งของสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้ประธานมรีะยะเวลา 3 (สาม) ปี ในกรณีทีต่ าแหน่ง
กรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกเหนือจากการครบวาระการด ารงต าแหน่ง ใหค้ณะกรรมการบรษิทัแต่งตัง้
บุคคลทีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นเป็นกรรมการแทน โดยบุคคลนัน้จะมวีาระการด ารงต าแหน่งเท่ากบัวาระทีเ่หลอือยู่ 
2. การเลือกตัง้ให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีก 
สมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบทีไ่ดด้ ารงต าแหน่งครบวาระแลว้ ชอบทีจ่ะไดร้บัการแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งต่อไปไดอ้กี แต่
ไม่เกนิ 9 ปี 
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3. การลาออกก่อนครบวาระ 
หากสมาชกิคณะกรรมการตรวจสอบคนใดประสงค์ทีจ่ะออกจากต าแหน่งก่อนทีว่าระการด ารงต าแหน่งของตนจะสิ้นสุดลง 
ให้บอกกล่าวแสดงความประสงค์ที่จะลาออกเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) เดอืน การบอกกล่าวนัน้ ให้ท าเป็น
หนังสอืแสดงเหตุผลของการลาออก และยื่นต่อประธานคณะกรรมการของบรษิทั 
 
บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบมีดงัน้ี 
1. สอบทานกระบวนการของการรายงานทางการเงนิของทัง้บริษัทและกลุ่มบริษัทเพื่อให้แน่ใจว่ารายงานเหล่านัน้มี

ความถูกตอ้งและเพยีงพอ และท าหน้าทีป่ระสานงานกับผูส้อบบญัชภีายนอก และคณะผูบ้รหิาร ซึง่รบัผดิชอบในการ
จดัท ารายงานทางการเงนิ คณะกรรมการตรวจสอบอาจแนะน าให้มีการสอบทานหรอืตรวจสอบในเรื่องที่เกิดเป็น
ประเดน็หรอืเป็นปญัหาโดยผูส้อบบญัชเีพิม่เตมิในระหว่างทีผู่ส้อบบญัชปีฏบิตังิานตรวจสอบบรษิทัและกลุ่มบรษิทั 

2. สอบทานระบบควบคุมภายในและระบบตรวจสอบภายใน รวมถงึกระบวนการทางธุรกจิ และโครงสรา้งของเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใหแ้น่ใจว่าสิง่ทีก่ล่าวมานัน้มคีวามเหมาะสมและประสทิธภิาพ 

3. ใหค้วามเหน็ชอบในเรื่ององค์กรและคุณสมบตัขิองผูต้รวจสอบภายในของบรษิทัและก าหนดระดบัของความเป็นอิสระ
ของผูต้รวจสอบภายในจากฝา่ยบรหิารตลอดจนอนุมตักิารแต่งตัง้ และการเลกิจา้งผูส้อบบญัชภีายใน 

4. พจิารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรอืรายการที่อาจน าไปสู่ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งการนี้ให้รวมถึงความ
ถูกต้องและความครบถ้วนของการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการเกี่ยวโยงนัน้ๆ ของบริษัทด้วย เพื่อให้แน่ใจว่า 
รายการเกี่ยวโยงกันเหล่านัน้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคบัของตลท. และมีความเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์สงูสุดต่อบรษิทั 

5. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัดว้ยเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมกี าหนดการประชุมทุกไตรมาส โดยมกีารก าหนดวนัประชุมรายไตรมาสไวล้่วงหน้าตลอดปี  
คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานสิง่ที่พบและให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทในประเด็นส าคญัที่พบ ในบางครัง้ 
ประธานของคณะกรรมการตรวจสอบ อาจเรยีกประชุมพเิศษของคณะกรรมการตรวจสอบ หรอื เชญิผูบ้รหิารระดบัสูงของ
บรษิทัเขา้ร่วมและพจิารณาเรื่องการเงนิโดยเฉพาะ ทัง้นี้ หากพบหรอืมขีอ้สงสยัว่ามกีารกระท าซึ่งอาจมผีลกระทบอย่างมี
นัยส าคญัต่อฐานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทั ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 
เพื่อด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขภายในเวลาทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเหน็สมควร 

 
ข).  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

โครงสร้างคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนประกอบด้วย กรรมการบรษิัทจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน โดย
อย่างน้อยหนึ่งในนัน้ตอ้งเป็นกรรมการอสิระ 
 
คณุสมบติัของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
สมาชกิคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนทุกคนเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์และมคีวามเขา้ใจในธุรกิจ
ของบรษิทัเป็นอย่างด ีทัง้ยงัมปีระสบการณ์ในการเป็นกรรมการบรษิทัชัน้น าทีม่กีารก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี 
 
วาระการด ารงต าแหน่ง 
วาระการด ารงต าแหน่งของสมาชกิและประธานในคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนคอื 3 ปี หรอื วาระการ
ด ารงต าแหน่งทีเ่หลอือยู่ของกรรมการแล้วแต่ว่าระยะเวลาใดถงึก าหนดก่อน  
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บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามที่ก าหนดไว้ในกฎบตัรคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาค่าตอบแทน มดีงัต่อไปนี้ 
1. ทบทวนโครงสรา้งและองค์ประกอบของคณะกรรมการบรษิทัเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาก่อน

การประชุมสามญัประจ าปี 
2. พจิารณา ประเมนิ และคดัสรรผูท้ีจ่ะมาเป็นคณะกรรมการ โดยกลไกทีโ่ปร่งใส รวมถงึการพจิารณาคดัสรรจากรายชื่อ

ทีเ่สนอโดยนักลงทุนรายย่อยเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาต่อไป 
3. ทบทวนแผนการสบืทอดต าแหน่งร่วมกบัประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารรวมถงึการเสนอรายชื่อผูส้บืทอดเป็นประจ าทุกปี 
4. พจิารณาและเสนอแนะค่าตอบแทนของกรรมการแต่ละคน คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการบริษัท และ

ประธานคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบรษิทั 
5. พจิารณาผลงานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและเสนอค่าตอบแทนต่อคณะกรรมการ บรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิและ 
6. ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่น ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
 
การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนต้องจดัให้มกีารประชุมเพื่อพจิารณาหลกัเกณฑ์และวธิีการสรรหาบุคคล
เพื่อใหไ้ดก้รรมการ และกรรมการอสิระ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะต้องท าการทบทวนหลกัเกณฑ์ 
และวธิกีารสรรหาอยู่เสมอเพื่อใหม้คีวามเหมาะสมกบักจิการของบรษิทั 

 
ค).  คณะผู้บริหาร 

ปจัจุบนัคณะผูบ้รหิารประกอบด้วยผูบ้รหิาร 7 คน ซึ่งเป็นผูบ้รหิารสูงสุดของสายงานปฏบิตักิาร สายงานเทคโนโลย ี สาย
งานการพาณิชย์ สายงานบญัชแีละการเงนิและ สายงานการบรหิารบุคลากร และให้กรรมการท่านหนึ่งในฐานะประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิารมาท าหน้าทีเ่ป็นประธานคณะผูบ้รหิารดว้ย  
 
คณุสมบติัของคณะผู้บริหาร 
เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ มปีระสบการณ์ ทัง้ในดา้นธุรกจิ การบรหิารจดัการ มคีวามเป็นผูน้ าทีด่มีทีกัษะในการวางแผน
กลยุทธ์ มคีวามรบัผดิชอบสูง และมคีวามสามารถในการบรหิารจดัการให้บรรลุตามเป้าหมาย วสิยัทศัน์ และพนัธกจิของ
บรษิทั 
 
บทบาทหน้าท่ีของคณะผู้บริหาร 
คณะผูบ้รหิารจะต้องรายงานผลการด าเนินงาน ชี้แจงและใหค้ าแนะน าต่อคณะกรรมการบรษิทั ตามประเดน็ทีพ่บเหน็และ
เป็นสาระส าคญั รวมทัง้การพฒันาตลาด เป้าหมายและกลยุทธ ์และตอ้งรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบทนัททีีม่กีรณี
ผดิปกตไิปจากการประกอบธุรกจิโดยปกตขิองบรษิทั 
 
คณะผูบ้รหิาร ถอืเป็นกลุ่มส าคญัทีข่บัเคลื่อนบรษิทั ใหม้ที ัง้ผลประกอบการทีด่มีคีวามเป็นบรรษทัภบิาลและเป็นบรษิทั ที่
ดงึดูดบุคลากรทีม่ศีกัยภาพใหเ้ขา้มาร่วมงาน 
 
คณะผู้บริหารมีหน้าท่ี ดงัต่อไปน้ี 
1. จดัระเบยีบ ด าเนินการ และก ากบัดูแลการด าเนินธุรกจิของบรษิทัและกลุ่มบรษิทัเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจ

และงบประมาณรายปี 
2. จดัเตรยีมการด าเนินธุรกจิเสนอแก่คณะกรรมการบรษิทั และน ามตคิณะกรรมการบรษิทัมาใชโ้ดยด าเนินการใชบ้งัคบั

นโยบายต่างๆ ของบรษิทั และพฒันานโยบายเหล่านัน้ต่อไป 
3. จดัท างบประมาณของบรษิทั และแผนธุรกจิ 
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4. รบัผดิชอบต่อการด าเนินการตามกลยุทธท์ีก่ าหนดไวข้องบรษิทัในมุมมองทีส่รา้งการเพิม่มูลค่าความยัง่ยนืของบรษิทั 
และกลุ่มบรษิทั 

5. พฒันาดูแลและทบทวนการปฏบิตังิานของบุคลากรทีไ่ดร้บัมอบหมายในการดูแล 
6. ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย์ในการประเมนิผลการด าเนินงานของบรษิทั และรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัทใน

เวลาทีเ่หมาะสมในกรณีทีม่คีวามผดิปกตใิด ๆ ทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั หรอืกลุ่มบรษิทั 
7. ทบทวนกระบวนการบรหิารความเสีย่งและมาตรการลดผลกระทบและประเมนิแผนงานในการด าเนินธุรกจิและความ

เสีย่งดา้นการก ากบัดูแลกจิการของกลุ่ม บรษิทั และรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ บรษิทั   
8. ก าหนดนโยบายและโครงสรา้งค่าตอบแทนของกลุ่มบรษิทั ใหเ้หมาะสมเป็นธรรมและแข่งขนักบัตลาดโดยพจิารณา

จากผลการด าเนินงานและคุณค่าของบรษิทั 
 
การประชุม 
คณะผู้บรหิารมกีารประชุมอย่างน้อยไตรมาสละครัง้ แต่ไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ต่อปี และอาจมกีารเรยีกประชุมเพิม่เติมตาม
ความจ าเป็น คณะกรรมการจดัการจะพจิารณาประเด็นที่ส าคญัเกี่ยวกบัความปลอดภยัอาชวีอนามยั การด าเนินงานการ
บรหิารธุรกจิ การเงนิและการบญัช ีการจดัการความเสีย่งธุรกรรมทางการเงนิทีส่ าคญั แผนของบรษิทั และงบประมาณของ
บรษิทัเป็นการพจิารณาเบือ้งตน้เพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณารบัทราบและ/หรอือนุมตัติ่อไป 

 
ง).  คณะกรรมการลงทุน 
 

โครงสร้างคณะกรรมการลงทุนประกอบด้วยกรรมการอิสระจ านวนสามคน โดยได้รับการแต่งตัง้และคัดเลือกจาก
คณะกรรมการบรษิทัโดยค าแนะน าจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 
คณุสมบติักรรมการลงทุน 
สมาชกิของคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ต้องเป็นผู้ซึ่งมคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการลงทุน การบรหิารความเสีย่ง 
และการวเิคราะหห์ลกัทรพัย์เพื่อใหม้เีหน็โอกาสในการลงทุนและสามารถทบทวนการลงทุนไดต้ามวตัถุประสงค์ 
 
วาระการด ารงต าแหน่ง 
ให้วาระในการด ารงต าแหน่งของสมาชิกคณะกรรมการลงทุนรวมทัง้ประธานมีระยะเวลา 3 (สาม) ปี หรือตามวาระที่
เหลอือยู่ของกรรมการแลว้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะครบก าหนดวาระก่อน เมื่อครบก าหนดในการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
การลงทุน กรรมการลงทุนทีค่รบก าหนดมสิทิธิไ์ดร้บัการแต่งตัง้เขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ไดอ้กี 
 
บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการลงทุน 
บทบาทและความรบัผดิชอบของคณะกรรมการลงทุนไดก้ าหนดไวภ้ายใตก้ฎบตัรดงัต่อไปนี้ 
1. ก าหนดนโยบายการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนโดยรวมของบรษิทั 
2. จดัท าแผนการลงทุนของ บรษิทั และงบลงทุนประจ าปีเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการ บรษิทั 
3. ทบทวนการเขา้ซื้อกจิการ การควบรวม การลงทุน การถอนการลงทุนและ เงนิทุนทีฝ่่ายบรหิารเสนอเพื่อใหแ้น่ใจว่า

สอดคล้องกบันโยบายและกลยุทธ์การลงทุนของบริษัท และเป้าหมายที่ระบุไว้ ในแผนการลงทุนโดยพจิารณาจาก
ผลตอบแทนจากการลงทุนทีเ่หมาะสมและการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพเพื่อควบคุมปจัจยัเสีย่งใหอ้ยู่ในระดบัที่
ยอมรบัได ้ 

4. ตรวจสอบ ตดิตามและประเมนิผลการด าเนินงานของการลงทุนทีไ่ดร้บัอนุมตัแิละรายงานต่อคณะกรรมการบรษิทั 
5. ทบทวนการจดัสรรสนิทรพัยส์ าหรบัการลงทุนและทบทวนผลตอบแทนจากการลงทุน 
6. ปฏบิตังิานทีค่ณะกรรมการบรษิทัมอบหมาย 
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การประชุมคณะกรรมการการลงทุน 
การประชุมคณะกรรมการการลงทุนจะจดัขึน้หรอืสามารถเรยีกประชุมไดโ้ดยพจิารณาความเหมาะสมตามความต้องการ
ของธุรกจิ 

 
หลกัปฏิบติั 3.3 
การสรรหากรรมการ 
ในการสรรหากรรมการอสิระ กรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู คณะกรรมการบรษิทัดูแลใหก้ารสรรหาและคดัเลอืกมกีระบวนการที่
โปร่งใสและชัดเจน จึงได้แต่งตัง้และมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ด าเนินการซึ่ง
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะกลัน่กรองและคดัสรรบุคคลที่มคีุณสมบตัิครบถ้วนเหมาะสม มคีวามรู้ความ
เชีย่วชาญและประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิทั มคีวามเขา้ใจธุรกจิเป็นอย่างด ีและสามารถบรหิารงาน
ใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ลกัษณะการประกอบธุรกจิและแผนในอนาคตทีค่ณะกรรมการก าหนดไวไ้ด ้ 
 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน น าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพจิารณา ก่อนคณะกรรมการ
บรษิทัจะน าเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ส าหรบักรณีการแต่งตัง้กรรมการ ซึ่งผูถ้อืหุน้จะต้องไดร้บัขอ้มูลอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบับุคคลที่
ไดร้บัการเสนอชื่อเพื่อประกอบการตดัสนิใจ 
 
กรรมการแต่ละรายต้องไดร้บัความเหน็ชอบจากผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ และในทุกปีคณะกรรมการบรษิัท
ไดเ้ปิดโอกาสใหก้รรมการและผูถ้อืหุน้มสี่วนร่วมในการเสนอชื่อกรรมการทีม่คีุณสมบตัคิรบถ้วนเหมาะสมใหไ้ดร้บัการแต่งตัง้จาก
ผูถ้อืหุน้ 
 
ทัง้นี้ กรรมการทุกคนทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงนัน้ ต้องมคีุณสมบตัติามขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ก าหนดของ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง กฎระเบยีบของ ตลท. ก.ล.ต.และคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน 
 
หลกัปฏิบติั 3.4 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ทัง้ในรูปทีเ่ป็นตวัเงนิหรอืไม่ใช่ตวัเงนิ) คณะกรรมการบรษิทัมอบหมายใหค้ณะกรรมการสรร
หาและพจิารณาค่าตอบแทนด าเนินการตามกระบวนการทีโ่ปร่งใสและน าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่ออนุมตัเิป็นประจ าทุกปี โดย
ต้องน าเสนอนโยบาย วิธีการ หลักเกณฑ์ในการให้ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการแต่ละต าแหน่ง และต้องมี องค์ประกอบ
ค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมและเพยีงพอทีจ่ะจูงใจใหค้ณะกรรมการน าพาองค์กรใหด้ าเนินงานตามเป้าหมายทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
อกีทัง้ ตอ้งหลกีเลีย่งการจ่ายค่าตอบแทนทีเ่กนิควร 
 
หลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ พจิารณาจากความรบัผดิชอบ ความเหมาะสมและสอดคล้องกบัผลการปฏบิตังิาน ผล
การด าเนินงานของบรษิทั และผลการปฏบิตัิหน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิทั และขอ้มูลเปรยีบเทยีบอ้างอิงกบับรษิทัอื่นที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดและลักษณะของธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน ตลอดจน ผลประกอบการและภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
โครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย รวมทัง้ ผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบรษิทัไทย (IOD) และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย โดยกรรมการทีไ่ดร้บัมอบหมายใหม้หีน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
เพิม่มากขึน้ จะไดร้บัค่าตอบแทนทีเ่หมาะสมกบัหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ ทีไ่ดร้บัมอบหมายเพิม่มากขึน้ดว้ย 
 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดดู้แลใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารตามบรรทดั
ฐานและหลกัเกณฑ์ที่ไดท้ าการความตกลงไว้กบัประธานเจา้หน้าที่บรหิาร โดยพจิารณาจากผลการด าเนินงานของบรษิัท การ
บรรลุวตัถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ระยะยาวและการพฒันาการจดัการ ผลการประเมนิจะถูกน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
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พจิารณาอนุมตัิเป็นประจ าทุกปีและประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้สื่อสารผลการพจิารณาให้
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไดร้บัทราบ 
 
ในการนี้ ค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัภายใตก้รอบที่
ไดร้บัอนุมตัจิากผูถ้อืหุน้ 
 
หลกัปฏิบติั 3.5 
การประชุมคณะกรรมการบริษทั 
บริษัท มีการก าหนดวนัประชุมล่วงหน้าเป็นรายปี และแจ้งให้กรรมการแต่ละคนทราบก าหนดการดงักล่าวเพื่อให้กรรมการ
สามารถจดัเวลาและเขา้ร่วมประชุมได ้ 
 
ในการนี้ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บรหิารร่วมกนัพจิารณาก าหนดเรื่องที่จะเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการ
บรษิัท โดยต้องพจิารณาให้แน่ใจว่าได้รวมเรื่องส าคญัไว้แล้ว โดยเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมอีิสระที่จะเสนอเรื่องทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อบรษิัท เขา้สู่วาระการประชุมโดยบรษิทัจะจดัส่งหนังสอืเชญิประชุมและเอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่กรรมการ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วนัเพื่อใหก้รรมการไดม้เีวลาศกึษาขอ้มลูอย่างเพยีงพอก่อนเขา้ร่วมการประชุม 
 
จ านวนครัง้ของการประชุมคณะกรรมการบรษิัทได้ก าหนดไว้เหมาะสมกบัภาระหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ
บรษิทัและลกัษณะการด าเนินธุรกจิของบรษิทั โดยบรษิทัจะมกีารส่งรายงานผลการด าเนินงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบเป็น
ประจ าทุกเดอืนเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัสามารถก ากบัควบคุมและดูแลการปฏบิตังิานของฝ่ายจดัการไดอ้ย่างต่อเน่ืองและทนั
การณ์  ในการน้ี กรรมการควรเขา้ประชุมไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 2 ใน 3 ของการประชุมคณะกรรมการบรษิทัทัง้หมดทีจ่ดัขึน้ในแต่ละ
ปี  
 
ประธานกรรมการจะต้องจดัสรรเวลาไว้อย่างเพยีงพอทีฝ่่ายจดัการจะน าเสนอเรื่องและอภปิรายปญัหาส าคญักนัอย่างรอบคอบ
โดยทัว่กนั ประธานกรรมการส่งเสรมิใหม้กีารใชดุ้ลยพนิิจทีร่อบคอบ กรรมการทุกคนไดใ้หค้วามสนใจกบัประเดน็ทุกเรื่องที่น าสู่ที่
ประชุม รวมทัง้ประเด็นการก ากบัดูแลกิจการ ทัง้นี้ กรรมการที่มสี่วนได้เสยีไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมไม่มสีทิธิออกเสยีง
ลงคะแนนและจะตอ้งออกจากการประชุมในระหว่างการพจิารณาวาระนัน้ๆ 
 
ในการประชุมคณะกรรมการทุกครัง้ จะต้องมกีรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะครบ
เป็นองคป์ระชุม มตทิัง้ปวงของทีป่ระชุมกรรมการ ใหต้ดัสนิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของกรรมการทีม่าประชุม 
 
กรรมการทุกคนมคีวามเขา้ใจเป็นอย่างดถีงึหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของกรรมการและลกัษณะการด าเนินธุรกจิของบรษิทัและทุก
คนไดอุ้ทศิเวลาและความพยายามในการปฏบิตัหิน้าที ่เพื่อเสรมิสรา้งใหบ้รษิทัมคีณะกรรมการบรษิทัทีเ่ขม้แขง็ ทุกคนไดแ้สดง
ความคดิเหน็ของตนอย่างเป็นอสิระ มกีารปรบัปรุงตนเองใหท้นัสมยัอยู่ตลอดเวลาและมุ่งมัน่ทีจ่ะปฏบิัตหิน้าทีด่ว้ยความซื่อสตัย์ 
สุจรติ ระมดัระวงั และรอบคอบ โดยค านึงถงึประโยชน์สงูสุดของบรษิทัและเป็นธรรมต่อผูถ้อืหุน้ทุกคน 
 
หลกัปฏิบติั 3.6 
การก ากบัดูแลนโยบายและการด าเนินงานของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมในเบื้องต้นนัน้ คณะกรรมการบรษิทัจะแต่งตัง้บุคคลทีม่ี
ความเหมาะสม การแต่งตัง้กรรมการเป็นไปตามจ านวนและต าแหน่งทีส่อดคล้องกบัสดัส่วนการถอืหุน้ของบรษิทั ในบรษิทัย่อย
และบรษิทัร่วม  
 
โดยการน้ี กรรมการ และ/หรอื ผูบ้รหิาร ทีไ่ดร้บัการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบรษิทัตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้ จะมภีาระหน้าทีใ่นการ
บรหิารจดัการงานและกจิการของบรษิทัย่อย และ/หรอืบรษิทัร่วม ใหส้อดคล้องและเป็นไปตาม แนวนโยบายและทศิทางทีบ่รษิทั 
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ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัจะก าหนดนโยบายใหก้รรมการและ/หรอืผู้บรหิารท าหน้าทีอ่ย่างดทีีสุ่ดเพื่อประโยชน์ของบรษิทัย่อย และ
ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของบรษิทัในฐานะบรษิทัแม่โดยก าหนดขอบเขตหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการและผูบ้รหิารที่
ไดร้บัแต่งตัง้อย่างชดัเจน ซึง่จะมกีารทบทวนเป็นครัง้คราวตามความเหมาะสม 
 
ส าหรบัการตดัสินใจในการด าเนินกิจการที่ส าคญัในบริษัทย่อยนัน้ บรษิัทจะก าหนดกรอบมูลค่าของโครงการ หรอืกิจการใน
ขอ้บงัคบัของบรษิทัย่อย ใหค้ณะกรรมการของบรษิทัย่อยจะตอ้งน าเสนอเพื่อขอใหค้ณะกรรมการบรษิทั พจิารณาอนุมตัก่ิอนเสมอ 
ทัง้นี้ รวมถงึกจิกรรมทีส่ าคญั อาท ิเช่น การเพิม่ - ลดทุน และการเลกิกจิการของบรษิทัย่อยกต็้องไดร้บัการพจิารณาอนุมตัิโดย
คณะกรรมการบรษิทัก่อนเสมอ ทัง้นี้ บรษิทัจะต้องมกีลไกการก ากบัดูแลและระบบควบคุมภายในบรษิทัย่อยที่เหมาะสมรดักุม
เพยีงพอ ที่มผีลให้การท ารายการระหว่างบริษัทย่อยกบับุคคลที่เกี่ยวโยง การได้มาหรอืจ าหน่ายไปซึ่ งทรพัย์สนิ หรอืการท า
รายการส าคญัอื่นใดของบรษิทัย่อยไดร้บัมตจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัหรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั 
 
หลกัปฏิบติั 3.7 
การประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
คณะกรรมการบรษิทัด าเนินการประเมนิตนเองอย่างน้อยปีละครัง้เพื่อร่วมกนัพจิารณาความส าเร็จ ปญัหา และการด าเนินการ
แกไ้ข 
 
หลกัเกณฑ์ 
เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีคณะกรรมการบรษิทัจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานคณะกรรมการบรษิทั
ทัง้ในรูปแบบ (1) การประเมนิตนเองของคณะกรรมการทัง้คณะ  (2) ประเมนิตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล (3) ประเมนิ
ตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย  
 
โดยใชแ้นวทางการประเมนิตนเองของคณะกรรมการ จากตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย มาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัลักษณะ
และโครงสร้างของคณะกรรมการ เพื่อใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และส่งเสริมให้มีการร่วมกัน
พจิารณาผลงานและการด าเนินงาน 
 
กระบวนการ 
บรษิทัจดัใหม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการประจ าปีทุกปี เพื่อประเมนิผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา โดบ
ฝา่ยเลขานุการบรษิทัจะจดัส่งแบบประเมนิดงักล่าวใหก้รรมการแต่ละท่านด าเนินการทัง้รปูแบบรายคณะ และรายบุคคล(ประเมนิ
ตนเอง) เพื่อน าผลการประเมนิรายงานต่อคณะกรรมการบรษิัท จากนัน้ คณะกรรมการบรษิัทจะพจิารณาผลการประเมินเพื่อ
ปรบัปรุงการปฏบิตังิานในอนาคต 

 
การประเมนิผลการปฏบิตังิานในการด าเนินงานคณะกรรมการบรษิทัแบบทัง้คณะ แบ่งการประเมนิเป็นหวัขอ้หลกั ดงันี้ 
1. โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองคณะกรรมการ: ประกอบดว้ยความหลากหลายของกรรมการ สดัส่วนของกรรมการ คุณสมบตัิ

ของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ 
2. บทบาทหน้าที่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ: ประกอบด้วยการใช้เวลาที่เพยีงพอต่อการพจิารณาเรื่องที่ส าคญั  

รายการทีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุมภายใน การจดัการความเสีย่ง 
3. การประชุมคณะกรรมการ: ประกอบดว้ย ก าหนดการประชุมล่วงหน้าทัง้ปี คุณภาพเอกสาร มขีอ้มลูเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ

ของกรรมการ 
4. การปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ: ประกอบดว้ย การเขา้ร่วมประชุมอย่างสม ่าเสมอ การแสดงความเหน็ไดอ้ย่างอสิระ 
5. ความสมัพนัธก์บัฝา่ยบรหิาร: ประกอบดว้ยการเปิดโอกาสใหม้กีารหารอืร่วมกนั เปิดโอกาสใหม้สี่วนร่วมในการแกไ้ขปญัหา 
6. การพฒันาตนเองของกรรมการและการพฒันาผู้บรหิาร:ประกอบด้วย ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ มคีวามรู้ในธุรกิจบรษิัท

ส่งเสรมิใหก้รรมการเขา้ฝึกอบรม แผนสบืทอดต าแหน่ง เป็นตน้ 
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การประเมนิผลการปฏบิตังิานในการด าเนินงานคณะกรรมการบรษิทัแบบรายบุคคล แบ่งการประเมนิเป็นหวัขอ้หลกั ดงันี้ 
1. คุณสมบตัขิองคณะกรรมการ: ความหลากหลายของคณะกรรมการ ความเหน็ชอบต่อการปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ  
2. บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ: ความเป็นอสิระของกรรมการ การแสดงความเห็นและการเขา้ร่วมกจิกรรมที่เพยีงพอ 

ระบบการควบคุมภายใน และการจดัการความเสีย่ง การเปิดเผยขอ้มลู  
3. การประชุม: การเขา้ร่วมประชุม การแสดงความเหน็ในการประชุม การศกึษาขอ้มลูเป็นการล่วงหน้า 
4. การแสดงความเหน็อื่นๆ ทีเ่ป็นประโยนชต์่อการบรหิารจดัการองคก์ร 
 
การประเมนิจะถูกประเมนิเป็นรอ้ยละ โดยที ่มากกว่ารอ้ยละ 85 = ยอดเยีย่ม, มากกว่ารอ้ยละ 75 = ดมีาก, มากกว่ารอ้ยละ 65 = 
ด,ี มากกว่าร้อยละ 50 = เฉลี่ย, และน้อยกว่าร้อยละ 50 = ต้องปรบัปรุง ผลการประเมินได้พบว่า คณะกรรมการบริษัท และ
คณะกรรมการชุดย่อย ได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามแนวทางการก ากบัดูแลกิจการและจรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจที่ด ีซึ่งผลการ
ประเมนิส่วนใหญ่อยู่ในระดบัดเียีย่ม 
 
หลกัปฏิบติั 3.8 
การอบรมและพฒันากรรมการ 
คณะกรรมการบรษิทัส่งเสรมิและอ านวยความสะดวกใหม้กีารฝึกอบรมการใหค้วามรูแ้ก่ผูเ้กี่ยวขอ้งในระบบการก ากบัดูแลกจิการ
ของบรษิทั เช่น กรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ผูบ้รหิารและฝ่ายจดัการ เลขานุการ
บรษิทั และบุคลากรในงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการก ากบัดูแลกจิการอย่างต่อเนื่องเพื่อใหม้กีารปรบัปรุงและพฒันาการปฏบิตังิานอย่าง
ต่อเนื่อง ทัง้การเขา้รบัการอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ ทีจ่ดัโดยสถาบนัส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย ( IOD) การอบรมหลกัสูตร
อื่นๆของหน่วยงานอื่น และการอบรมภายในบรษิทั 
 
ในการแต่งตัง้กรรมการใหม่ บริษัทจะจดัให้มีการส่งมอบเอกสารและข้อมูลส าคญัที่เป็นประโยชน์ ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการใหม่ อาท ิคู่มอืกรรมการ ระเบียบปฏิบตัิองค์กร จรรยาบรรณทางธุรกิจ นอกจากนี้ บรษิัทจะจดัให้มีการปฐมนิเทศ
กรรมการเขา้ใหม่โดยการแนะน าลกัษณะธุรกจิ นโยบายและแนวทางในการด าเนินธุรกจิของบรษิทั ใหแ้ก่กรรมการใหม่เพื่อใหม้ี
ความคุน้เคยกบัธุรกจิและการก ากบัดูแลกจิการของบรษิทัดว้ย 
 
คณะกรรมการบรษิทั ไดจ้ดัให้มโีปรแกรมการพฒันาภาวะผู้น าและได้ก าหนดใหป้ระธานเจ้าหน้าที่บรหิารรายงานใหท้ราบเป็น
ประจ าเกีย่วกบัผลการด าเนินงานตามปกตขิองโปรแกรมพรอ้มกบัพจิารณาแผนการสบืทอดต าแหน่ง 
 
คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีโครงการส าหรับพัฒนาผู้บริหารและได้ก าหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานต่อ
คณะกรรมการบรษิทัถงึผลการด าเนินโครงการเป็นประจ าควบคู่กบัการพจิารณาแผนสบืทอดงาน 
 
หลกัปฏิบติั 3.9 
การด าเนินงานของคณะกรรมการและเลขานุการบริษทั 
คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กี าหนดประชุมและวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อใหก้รรมการสามารถจดัเวลาและเขา้ร่วม
ประชุมได ้
 
คณะกรรมการบรษิทัสามารถเขา้ถงึสารสนเทศทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิไดจ้ากประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เลขานุการบรษิทั หรอืผูบ้รหิาร
อื่นทีไ่ดร้บัมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายทีก่ าหนด และในกรณีทีจ่ าเป็น คณะกรรมการบรษิทัอาจจดัใหม้คีวามเหน็อสิระจาก
ทีป่รกึษาหรอืผูป้ระกอบวชิาชพีภายนอกได ้
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บทบาท และหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของเลขานุการบรษิทัมดีงันี้ 
1. ดูแลและให้ค าแนะน าแก่กรรมการและผูบ้รหิารเกี่ยวกบัการปฏบิตัิตามกฎมาย ขอ้ก าหนด กฎระเบยีบ และขอ้บงัคบั

ของบรษิทั และตดิตามดูแลใหม้กีารปฏบิตัอิย่างถูกตอ้งและสม ่าเสมอ 
2. จดัการประชุมคณะกรรมการบรษิทั และการประชุมผูถ้อืหุน้ ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัก าหนด และตดิตาม

ใหม้กีารปฏบิตัติามอย่างถูกตอ้งสม ่าเสมอ 
3. ดูแลใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลและรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศ

ไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์รวมถงึหน่วยงานก ากบัดูแลอื่นทีเ่กี่ยวขอ้ง 
4. จดัท าและเกบ็รกัษาเอกสารดงัต่อไปนี้ 

4.1 ทะเบยีนกรรมการ 
4.2 หนังสอืนัดประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
4.3 หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้และรายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ 
4.4 รายงานประจ าปีของบรษิทั 
4.5 รายงานการมสี่วนไดส้่วนเสยีของกรรมการและผูบ้รหิาร 

 
หลกัปฏิบติั 4 
การสรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและการบริหารบุคลากร   
  
หลกัปฏิบติั 4.1 
การสรรหาและพฒันาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดบัสูง 
คณะกรรมการบรษิทัไดม้อบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนด าเนินการเกี่ยวกบัการสรรหาและพฒันา
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดบัสูงเพื่อใหม้ัน่ใจว่ามคีวามรูท้กัษะและประสบการณ์ที่จ าเป็นในการขบัเคลื่อนองค์กร
เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค ์
บรษิทัพจิารณาแต่งตัง้ โดยมหีลกัเกณฑ ์ดงันี้ 
1. พจิารณาความเหมาะสมของความรู ้ประสบการณ์ ความสามารถ (Competency) ทกัษะเฉพาะดา้นทีเ่ป็นประโยชน์ต่อบรษิทั 

หรอื เกีย่วขอ้งในธุรกจิหรอือุตสาหกรรมหลกัทีบ่รษิทัด าเนินกจิการอยู่ สอดคลอ้งกบักลยุทธแ์ละทศิทางการด าเนินธุรกิจของ
บรษิทั  

2. พจิารณาความหลากหลายทัง้เพศ อายุ เชื้อชาต ิสญัชาติ ความช านาญ ทกัษะ และประสบการณ์ ความรูค้วามสามารถทัง้
ทางดา้นวชิาการ และดา้นปจัจยั สนับสนุนความยัง่ยนื มภีาพลกัษณ์ทีด่ ีมภีาวะผูน้ าและประพฤตตินตามหลกัการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ีเพื่อใหไ้ดม้าซึง่ผูบ้รหิารระดบัสงูทีส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 
ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะต้องทบทวนและเสนอรายชื่อบุคคลที่จะมาเป็นประธานเจ้าหน้าที่
บรหิาร และผูบ้รหิารระดบัสงูตามคุณสมบตัแิละประสบการณ์ทีเ่หมาะสม เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัทบทวนและอนุมตัติ่อไป 
 
การพฒันาผู้บริหารระดบัสูงและการบริหารบุคลากร 
คณะกรรมการบรษิทัสนับสนุนและส่งเสรมิใหม้กีารอบรมภายในและพฒันาแก่กรรมการ ผูบ้รหิารและบุคลากรทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการ
ก ากบัดูแลกจิการอย่างต่อเน่ือง รวมทัง้การอบรมและพฒันาโปรแกรมในดา้นต่าง ๆ ทีใ่ชเ้พื่อช่วยเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์
ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการปฏบิตังิานต่อไป   
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หลกัปฏิบติั 4.2 
โครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลท่ีเหมาะสม 
คณะกรรมการบรษิทัตามค าแนะน าของกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดก้ าหนดโครงสรา้งค่าตอบแทนทีเ่ป็นเครื่องจูง
ใจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารระดบัสูง และบุคลากรอื่น ๆ ทุกระดบัปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ และ
เป้าหมายหลกัขององคก์รและสอดคลอ้งกบัผลประโยชน์ของกจิการในระยะยาว 
 
คณะกรรมการบริษัทตามค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้อนุมตัิค่าตอบแทนที่เป็นเงนิเดือน 
ค่าตอบแทนจากการด าเนินงานระยะสัน้ ซึ่งไดแ้ก่ โบนัส และค่าตอบแทนจากการด าเนินงานระยะยาว โดยดูแลใหม้ีการก าหนด
และสื่อสารนโยบายเกีย่วกบัเกณฑ์การประเมนิผลงานส าหรบัทัง้องค์กรอย่างชดัเจน 
 
การประเมินประธานเจ้าหน้าที่บริหารนัน้จะท าเป็นประจ าทุกปีโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้รับ
มอบหมายใหเ้ป็นผูป้ระเมนิ และน าเสนอผลการประเมนิและการจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารต่อคณะกรรมการ
บรษิทัเพื่อพจิารณาอนุมตั ิ
 
คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาเหน็ชอบหลกัเกณฑ์และปจัจยัในการประเมนิผลงาน ตลอดจนอนุมตัโิครงสรา้งค่าตอบแทนของ
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและติดตามใหป้ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิารประเมนิผู้บรหิารระดบัสูงใหส้อดคล้องกบัหลกัการประเมินผล
งานส าหรบัทัง้องคก์รดงัทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้  
 
หลกัปฏิบติั 4.3 
โปรแกรมการจดัการและพฒันาทรพัยากรมนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพ 
 พนักงานทุกคนเป็นทรพัยากรทีม่ค่ีาทีสุ่ดในการขบัเคลื่อนบรษิทัใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ ดงันัน้พนักงานทุกคนจงึเป็นปจัจยัที่
ส าคญัทีสุ่ดทีจ่ะน าไปสู่ความส าเรจ็ของบรษิทั พนักงานจะต้องปฏบิตัิหน้าทีใ่หส้อดคล้องกบัความมุ่งมัน่และวฒันธรรมของบรษิทั 
พนักงานจะตอ้งประสบความส าเรจ็ในการท างานเป็นเลศิโดยร่วมมอืกนัท างานเป็นทมี ท าสิง่ทีถู่กตอ้ง กลา้แสดงความคดิเห็นและ
สร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดด้านจริยธรรมและการดูแลสภาพแวดล้อ มและชุมชน
เช่นเดยีวกนักบัทีใ่ชใ้นการดูแลใส่ใจในอนาคตของบรษิทั  
 
ทัง้นี้ เพื่อสรา้งแรงจูงใจใหพ้นักงาน บรษิทัไดก้ าหนดแผนการบรหิารค่าตอบแทนตามหลกัการของความเป็นกลางและความเสมอ
ภาคโดยค านึงถงึปจัจยัต่างๆเช่นความสามารถและความรบัผดิชอบของแต่ละต าแหน่งอตัราตลาดแรงงานและโครงสรา้งการจ่าย
ค่าตอบแทนของบรษิทั 
 
ในการนี้ บรษิัทพึ่งพาเครื่องมอืวเิคราะห์ต่างๆเพื่อประเมนิประสทิธิภาพ ส ารวจตลาดแรงงานและโครงสร้างค่าตอบแทนของ
องค์กรเพื่อก าหนดค่าตอบแทนทีค่รอบคลุมและแข่งขนัไดซ้ึ่งเหมาะสมส าหรบัขอบเขตและความรบัผดิชอบในการท างาน บรษิทั
มุ่งมัน่ที่จะจ่ายค่าตอบแทนในอตัราทีแ่ข่งขนัได้ เพื่อเพิม่ขวญัก าลงัใจและความกระตือรอืร้นในการท างานของพนักงานเพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงค์ของบรษิัท บรษิัทจะเสนอเงนิโบนัสให้กบัพนักงานทุกคนซึ่งจะสอดคล้องกบัความส าเร็จของเป้าหมายการ
ด าเนินงานของบรษิทัในทุกๆ ปี 
 
นอกเหนือจากเงนิเดอืนและโบนัส บรษิทัไดจ้ดัสวสัดกิารอื่นๆแก่พนักงานทุกคนเพื่อช่วยลดภาระค่าใชจ้่ายในชวีติและรกัษาความ
เป็นอยู่ที่ดใีห้แก่พนักงาน อาทเิช่น การจ่ายเงนิสมทบเข้าสู่กองทุนส ารองเลี้ยงชพี การจดัรถยนต์ไว้รบัส่งพนักงาน การจดัท า
ประกนัชวีติ ประกนัสุขภาพใหแ้ก่พนักงาน ซึง่รวมถงึ OPD & IPD ยกเวน้แต่ทีจ่ดัใหโ้ดยกองทุนประกนัสงัคม เป็นตน้  
 
บรษิทัจะมกีารทบทวนและปรบัเปลี่ยนโครงการสวสัดกิารเป็นระยะเพื่อใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์ทางเศรษฐกจิและสงัคมและ
ให้ความยืดหยุ่นในการปรบัเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานที่จะต้องท าง านล่วงเวลา บริษัทจะน าเสนอ
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มาตรการต่างๆ อาทเิช่น ใหส้ทิธพินักงานเลอืกอตัราทีพ่นักงานจะสมทบเขา้กองทุนส ารองเลี้ยงชพีและมชีัว่โมงการท างานทีย่ดึ
หยุ่น เป็นตน้ 
 
นอกจากนี้ บรษิทัยงัจดัใหม้กีารฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อใหค้วามรูแ้ก่พนักงานของบรษิทัในเรื่องการวางแผนทางการเงนิของ
ตน โดยบรษิทัจะสนับสนุนใหพ้นักงานทุกคนมสี่วนร่วมในการเป็นเจา้ของบรษิทัโดยใหส้ทิธแิก่พนักงานในการซื้อหุน้ในช่วงเสนอ
ขายหุน้ครัง้แรกของบรษิทัเมื่อบรษิทัจดทะเบยีนเขา้สู่ตลาดหลกัทรพัย ์  
 
บรษิทัและบรษิทัย่อยไดใ้หค้วามส าคญัในการพฒันาทรพัยากรบุคคล โดยส่งเสรมิและเปิดโอกาสใหพ้นักงานทุกระดบัใหส้ามารถ
พฒันาความสามารถเพื่อใหเ้หมาะสมกบัต าแหน่งและหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมายรวมทัง้เพื่อความก้าวหน้าของตนเองและมสี่วนช่วย
ใหบ้รษิทัเตบิโตไดใ้นอนาคต โดยเขา้รบัการฝึกอบรมอย่างสม ่าเสมอจากบรษิทั ดงันี้  
1. การฝึกอบรมภายใน 
ใหก้ารฝึกอบรมในเรื่องทีเ่กี่ยวขอ้งกบับรกิารของบรษิทั เช่นการบรหิารโครงการและการพฒันาซอฟตแ์วร ์และรวมถงึการพฒันา
ทกัษะต่างๆทีจ่ าเป็นในฐานะทีเ่ป็นผูบ้รหิารโครงการ ทัง้นี้ การฝึกอบรมนี้จดัท าโดยผูเ้ชีย่วชาญของ บรษิทัและเสรมิดว้ยวทิยากร
ภายนอกที่ได้รบัการปรบัแต่งตามความต้องการของบรษิัทเพื่อถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะเพื่อให้พนักงาน
สามารถใชส้ิง่ทีพ่นักงานเรยีนรูใ้นการปฏบิตัหิน้าทีข่องพนักงาน   
2. การฝึกอบรมภายนอก  
ใหก้ารฝึกอบรมในหลกัสูตรทีเ่หมาะสมทีเ่สนอโดยผูเ้ชีย่วชาญการฝึกอบรมหรอืศูนย์ฝึกอบรมและส่งพนักงานของบรษิทัเพื่อเขา้
ร่วมการสมัมนาหรอืหลกัสตูรเหล่านี้ในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารของบรษิทัเพื่อเพิม่ประสทิธภิาพและความรูข้องพนักงาน
ของเราในด้านเทคโนโลยใีหม่ ๆ เช่น  Big Data, Cloud Computing รวมถึงการติดตามอย่างสม ่าเสมอในเรื่องการปฏิบตัติาม
กฎหมาย เช่น กฎหมายคุม้ครองแรงงานเพื่อเพิม่ศกัยภาพของพนักงานในบรษิทั 
ในอนาคต บรษิทั จะจดัตัง้ศูนย์การเรยีนรูซ้ึง่จะสนับสนุนการพฒันาบุคลากรในบรษิทัและบรษิทัย่อยและเตรยีมพรอ้มทีจ่ะรองรบั
การเตบิโตของบรษิทั 
 
หลกัปฏิบติั 5 
ส่งเสริมนวตักรรมการประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบ 
 
หลกัปฏิบติั 5.1 
การสร้างนวตักรรม 
บรษิทัตระหนักดถีงึการใหค้วามส าคญักบันวตักรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั บรษิทัจะสรา้งผลติภณัฑแ์ละแนวคดิทางธุรกจิ
ใหม่ ทีส่ามารถน ามาใชใ้นเชงิพาณิชยไ์ดด้กีว่าคู่แขง่ และสรา้งมลูค่าใหก้บัผูม้สี่วนไดเ้สยี นอกจากนี้ บรษิทัยงัมคีวามประสงค์ทีจ่ะ
ด าเนินกจิกรรมภายใตน้วตักรรมทีเ่ป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธท์างธุรกจิโดยรวม 
 
ทัง้นี้ โครงการนวตักรรมมกัมคีวามเสีย่งมากกว่าการลงทุนประเภทอื่นๆและยงัมแีนวโน้มทีจ่ะตอ้งมกีารลงทุนระยะยาว แต่บริษทั 
จะไดร้บัประโยชน์จากกรอบการก ากบัดูแลทีม่ปีระสทิธิผลมากขึ้นส าหรบันวตักรรมจะเน้นวฒันธรรมทางธุรกิจทีม่คีวามร่วมมอื
และยดืหยุ่นมากขึน้ซึง่ครอบคลุมถงึความเสีย่งและความไม่แน่นอนในฐานะทีเ่ป็นส่วนส าคญัของกจิกรรมทางธุรกจิ 
 
คณะกรรมการจะลดบทบาทในฐานะเป็นผู้ควบคุมหรือผู้บงัคบับญัชาและหนัมาท าหน้าที่ในฐานะเป็นที่ปรกึษาและเป็นแหล่ง
ทรพัยากรในดา้นต่างๆใหแ้ก่องค์กรมากขึน้แทน ในการนี้ คณะกรรมการยงัมบีทบาทส าคญัในการใหแ้นวทางเพื่อน าไปสู่การคดิ
สรา้งสรรคร์่วมกบัการจดัการแบบมอือาชพีและมุ่งเน้นการแสวงหาประโยชน์ในนวตักรรมเชงิพาณิชยใ์หแ้ก่องคก์รดว้ย 
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หลกัปฏิบติั 5.2 
การประกอบธรุกิจอย่างมีความรบัผิดชอบต่อสงัคมและส่ิงแวดล้อม 
บรษิทัค านึงถงึและใหค้วามส าคญัต่อการสรา้งสรรค์คุณค่าใหก้บัผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกฝ่ายอย่างต่อเน่ือง บรษิทั ส่งเสรมิใหเ้กดิความ
ร่วมมอืและความไว้วางใจซึ่งกนัและกนัระหว่างบรษิทักบัผูม้สี่วนได้เสยีทุกฝ่ายอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน 
ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการ ผูถ้อืหุน้ หรอืนักลงทุน ลูกคา้ คู่คา้ เจา้หนี้ ภาครฐั รวมถงึคู่แขง่ และผูส้อบบญัชอีสิระ  
 
บริษัทตระหนักถึงความส าคญัในการดูแลให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทั ้งหมดได้รบัการปฏิบัติอย่างถูกต้อง นโยบายและแนว
ทางการปฏบิตังิานของผูม้สี่วนได้เสยีได้จดัท าขึ้นตามหลกัเกณฑ์ทีต่ลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งก าหนด 
 
1. ผู้ถือหุ้น 
 บริษัทเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและตระหนักถึงหน้าที่ในการรกัษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันรวมถึงสทิธิข ัน้
พืน้ฐานทีก่ฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั เช่น สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ เสนอระเบยีบวาระการประชุมล่วงหน้า 
การเลอืกตัง้กรรมการ การไดร้บัขอ้มูลของบรษิทั รวมถึงขอ้มูลทางการเงนิ เป็นต้น บรษิทัมคีวามมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิด้วย
ความโปร่งใส และสรา้งผลตอบแทนทีด่ใีหก้บัผูถ้อืหุน้ในระยะยาว 
 
2. ลูกค้า 
บรษิัทมุ่งมัน่ทีจ่ะสร้างสรรค์นวตักรรมและเทคโนโลยอีย่างต่อเนื่องเพื่อเสนอผลติภณัฑ์และบรกิารที่ตอบสนองความต้องการที่
แท้จรงิของลูกค้าทัง้ในด้านคุณภาพและราคาที่เหมาะสม บรษิัทให้บรกิารบ ารุงรกัษาและปรบัปรุงซอฟต์แวร์และบรกิารอื่น ๆ 
ตามทีไ่ดต้กลงกบัลูกคา้ บรษิทัยกระดบัในมาตรการรกัษาความปลอดภยัในขอ้มูลอย่างต่อเนื่องเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานของ
อุตสาหกรรมและแต่งตัง้บุคคลภายนอกเพื่อทีจ่ะรบัรองในศูนยข์อ้มลูหรอืในการกระบวนการจดัการทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
3. คู่ค้า 
บรษิทัยดึมัน่ในกรอบการแขง่ขนัทางการคา้ทีโ่ปร่งใสและเป็นธรรม และปฏบิัตติามเงื่อนไขและขอ้ตกลงการคา้ทีต่กลงกนัไวอ้ย่าง
เคร่งครดั บรษิัทจะก าหนดราคาขายที่เหมาะสมและยุติธรรม ค านึงถึงความสมเหตุสมผลของคุณภาพและบริการที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ ยงัมกีารก าหนดขอ้ก าหนดเกี่ยวกบัการจดัซื้อและการปฏบิตังิานอย่างชดัเจน หา้มเรยีกรอ้งหรอืรบัผลประโยชน์จากคู่
คา้ และหลกีเลีย่งการซื้อผลติภณัฑจ์ากคู่คา้ทีล่ะเมดิสทิธมินุษยชนหรอืกฎหมาย 
 
4. เจ้าหน้ี 
บรษิทัจะปฏบิตัติ่อเจา้หนี้อย่างเป็นธรรมและจะช าระหนี้คนืตรงเวลาตามขอ้ตกลงและเงื่อนไขการช าระเงนิทีไ่ดต้กลงร่วมกนัเป็นที่
เรยีบรอ้ยแล้วอย่างเคร่งครดั  ทัง้นี้ ในกรณีทีม่เีหตุอนัควรตอ้งเปลีย่นแปลงเงื่อนไขหรอืเมื่อมเีหตุส าคญั อนัอาจกระทบต่อสถานะ
การเงนิของบรษิัท โดยมนีัยส าคญัและอาจกระทบต่อหนี้ที่ต้องช าระ บรษิัทจะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบเพื่อร่วมกันหาวธิีแก้ไขและ
ป้องกนัเพื่อไม่ใหเ้กดิความเสยีหายต่อคู่สญัญาทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
5. คู่แข่ง 
บรษิทัจะปฏบิตัติามกรอบกตกิาการแข่งขนัสากล สนับสนุนนโยบายการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม ไม่ท าลายชื่อเสยีงของคู่แข่งดว้ย
การกล่าวหาในทางรา้ย โดยปราศจากซึง่มลูความจรงิ 
 
6. ชุมชน 
บรษิทัจะด าเนินธุรกจิโดยค านึงถงึความเป็นธรรมของผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม และมุ่งมัน่ในการด าเนินธุรกจิทีร่บัผดิชอบต่อสงัคม
โดยปลูกฝงัและส่งเสรมิใหพ้นักงานมจีติส านึกของพลเมอืงทีด่ ีและมคีวามรบัผดิชอบทีมุ่่งมัน่ในการพฒันาชุมชนและสงัคม 
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7. พนักงาน 
บรษิัทถือว่าพนักงานเป็นทรพัยากรที่มคีุณค่าและต้องได้รบัการปฏิบตัิที่เป็นธรรม ทัง้ในด้านโอกาส ผลตอบแทน การพฒันา
ศกัยภาพ พรอ้มใหค้วามมัน่ใจในคุณภาพชวีติและความปลอดภยัในการท างาน บรษิทัไดก้ าหนดนโยบายการบรหิารผลประโยชน์
ของพนักงานและแนวปฏบิตัทิีช่ดัเจน ทัง้นี้ ผลประโยชน์ดงักล่าวจะรวมถงึเรื่องกองทุนส ารองเลี้ยงชพี การตรวจสุขภาพประจ าปี 
การจ่ายเงนิค่ารกัษาพยาบาล (OPD) เป็นจ านวนเงนิส าหรบัแต่ละระดบัของพนักงาน ประกนัสุขภาพกลุ่ม (IPD) ประกนัอุบตัเิหตุ
กลุ่ม เป็นตน้  
 
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกจิมผีลบงัคบัใชก้บัพนักงานทีท่ างานใหก้บับรษิทัและบรษิทัย่อย การฝ่าฝืนจะท าใหพ้นักงานไดร้บั
โทษทางวนัิย และรวมถงึการเลกิจา้งโดยทนัท ีนอกจากน้ี บรษิทัยงัตอ้งพึง่พาพนักงานแต่ละคนรายงานการฝา่ฝืนกฎระเบยีบหรอื
ขอ้ก าหนดเหล่านี้ตามขัน้ตอนของบรษิทัดว้ย 
 
หลกัปฏิบติั 5.3 
การจดัสรรและการจดัการทรพัยากร 
คณะกรรมการบรษิัทได้ดูแลให้มัน่ใจว่า ในการบรรลุวตัถุประสงค์ และเป้าหมายหลกัของกิจการ ฝ่ายจดัการได้มกีารทบทวน 
พฒันาดูแลการใช้ทรพัยากรให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและประสทิธิผลโดยค านึงถงึการเปลี่ยนแปลงของปจัจยัภายในและ
ภายนอกอยู่เสมอ 
 
หลกัปฏิบติั 5.4 
การบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศระดบัองค์กร 
คณะกรรมการบรษิัทได้จดัให้มกีรอบการก ากบัดูแลและการบริหารจดัการเทคโนโลยสีารสนเทศระดบัองค์กร ที่สอดคล้องกบั
ความต้องการของกิจการและด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั และมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกบัการใช้
เทคโนโลย ี ในการนี้ คณะกรรมการบรษิัทจะก ากบัดูแลให้คณะกรรมการบรหิารด าเนินการตามมาตรการบรหิารความเสี่ยงที่
ครอบคลุมความเสีย่งดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ อาทเิช่น การจดัใหม้แีผนความต่อเนื่องทางธุรกจิ การจดัการกบัเหตุการณ์ และ
การจดัการกบัทรพัยส์นิ เป็นตน้ 
 
คณะกรรมการบรหิารไดจ้ดัท านโยบายและด าเนินการใหเ้ป็นไปตามมาตรการการรกัษาความปลอดภยัในดา้นระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศซึ่งไดร้บัการรบัรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 270001:2013 ในประเภทของระบบการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูที่
ใชส้ าหรบัการบรหิารระบบและเครอืขา่ยส าหรบัธุรกจิของบรษิทั  
 
จรรยาบรรณในการด าเนินธุรกิจของบรษิทัยงัหมายถงึการก าหนดให้พนักงานมหีน้าทีแ่ละตระหนักถงึการปกป้องทรพัย์สนิทาง
ปญัญาของบรษิทัและของผูอ้ื่น ซึง่รวมถงึ การใชช้ื่อ เครื่องหมายการคา้ โลโก ้หรอืสิง่พมิพต์่างๆดว้ย  
 
หลกัปฏิบติั 6  
ดแูลให้มีระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม 
 
หลกัปฏิบติั 6.1 
ระบบบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการบริษัทได้ก ากับดูแลให้มัน่ใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะท าให้บรรลุ
วตัถุประสงคอ์ย่างมปีระสทิธผิล การประกอบธุรกจิของบรษิทัมกีารปฏบิตัเิป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ของใน
ประเทศและในระดบัสากล จงึไดก้ าหนดใหม้รีะบบควบคุมภายในทีเ่หมาะสมและเพยีงพอ เพื่อให้การด าเนินงานของบรษิทัเป็นไป
ตามวตัถุประสงค ์เป้าหมาย และสอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัและขอ้ก าหนดทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิและการด าเนินงาน 
ลดความเสีย่งจากการด าเนินงานได ้
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นอกจากนี้ คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้ผีูต้รวจสอบภายในอสิระทีม่คีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมเพื่อด าเนินการตรวจสอบเกีย่วกบัการ
ควบคุมภายในตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบก าหนดและอนุมตัโิดยคณะกรรมการบรษิทั 
 
คณะกรรมการบรษิทัให้ความส าคญัในการติดตามและประเมนิผลประสทิธิผลของการบรหิารความเสี่ยงอย่างสม ่าเสมอ และให้
ความส าคญักบัสญัญาเตอืนภยัล่วงหน้าและดูแลใหค้ณะกรรมการบรหิารมกีารทบทวนนโยบายการบรหิารความเสีย่งเป็นประจ า
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 
หลกัปฏิบติั 6.2 
การจดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าที่จดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบทีส่ามารถปฏบิตัิหน้าทีไ่ดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและมคีวามเป็นอิสระ 
ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบทุกคนจะตอ้งมาจากกรรมการอสิระของบรษิทั ซึง่มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามหลกัเกณฑ์ทีต่ลท. และ
ก.ล.ต.ไดก้ าหนดไว ้
 
คณะกรรมการบริษัทได้ก าหนดในเรื่องรายละเอียดของบทบาทหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
 
หลกัปฏิบติั 6.3 
การจดัการและการก ากบัดแูลในเรื่องความขดัแย้งของผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีต่ิดตามดูแลและจดัการความขดัแย้งของผลประโยชน์ทีอ่าจเกิดขึน้ในระหว่างบรษิทักบัฝ่ายจดัการ 
และคณะกรรมการ ซึ่งรวมถึงการป้องกนัการใช้ประโยชน์อนัมคิวรในทรพัย์สนิ ข้อมูลของบรษิัท และการท าธุรกรรมกบัผู้ที่มี
ความสมัพนัธเ์กีย่วโยงกบับรษิทั 
 
การก ากบัดแูลการใช้ข้อมูลภายใน 
แนวปฏบิตัทิีด่ขีองบรษิทัไดก้ าหนดถงึมาตรการป้องกนัแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืพนักงานทีอ่าจใชข้อ้มลูภายในของบรษิทัเพื่อ
มุ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตวัแก่ตนเองหรอืเพื่อบุคคลอื่น ในการนี้ คณะกรรมการบรษิทัจะมนีโยบายในเรื่องช่วงระยะเวลาที่
หา้มมใิหม้กีารซื้อขายหุน้ ซึ่งจะหา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทั ทีม่ขีอ้มูลภายในท าการซื้อขายหลกัทรพัย์
ของบรษิัท ในช่วงระยะเวลา 30 วนัก่อนที่บรษิัทจะเผยแพร่ข้อมูลทางการเงนิที่ส าคญัต่อสาธารณะ นอกจากนี้ กรรมการและ
ผูบ้รหิารยงัตอ้งแจง้การเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ของตนตามขอ้ก าหนดของกลต. ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญตัิ
หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วนันับจากวนัที่มกีารเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นและจะต้องแจ้งให้เลขานุการ
บรษิทัทราบเพื่อจดัท าสรุปจ านวนหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิารเป็นรายบุคคลเพื่อแจง้ต่อคณะกรรมการบรษิทั 
    
ความขดัแย้งของผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น  
บรษิทัใหค้วามส าคญัในการควบคุมดูแลการท าธุรกรรมทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ คณะกรรมการจงึดูแลใหม้ี
การจดัการและติดตามความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นผ่านแนวทางและขัน้ตอนการปฏิบตัิเพื่อให้การท าธุรกรรม
ดงักล่าวเป็นไปตามแนวทางทีม่กีารเปิดเผยขอ้มลูตามทีก่ฎหมายก าหนด    
 
ในสถานการณ์ทีพ่นักงานคดิว่าความขดัแยง้อาจเกดิขึน้และอาจท าใหเ้สยีหรอืดูเหมอืนว่าจะท าใหม้ผีลกระทบต่อการตดัสนิใจของ
เขา พนักงานจะต้องแจง้ผูบ้งัคบับญัชาของพวกเขาทนัทเีพื่อแก้ไขสถานการณ์ในลกัษณะทีเ่ป็นธรรมและโปร่งใส ในกรณีที่เกิด
เหตุการณ์ดงักล่าวบุคลากรที่ไดร้บัผลกระทบต้องละเว้นจากการมสี่วนร่วมในการตดัสนิใจหรอืการจดัหาผลิตภณัฑ์หรอืบรกิาร
ใดๆ 
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การจดัท ารายงานความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดแนวทางปฏบิตัทิีก่รรมการตอ้งแจง้การมสี่วนไดเ้สยีของตนก่อนทีจ่ะมกีารพจิารณาเรื่องวาระการ
ประชุมและต้องจดัใหม้กีารบนัทกึการมสี่วนไดเ้สยีดงักล่าวไว้ในรายงานการประชุมทุกครัง้ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยงั
ดูแลให้กรรมการที่มสี่วนได้เสยีอย่างมนีัยส าคญัต้องไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดงักล่าวด้วย นอกจากนี้ กรรมการและผู้บรหิาร
จะต้องรายงานการมสี่วนได้เสยีของตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกครัง้ทีม่กีารเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในการนี้ เลขานุการบรษิัท จะ
จดัท ารายงานเพื่อใหค้ าแนะน าแก่คณะกรรมการในระหว่างการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ดว้ย 
 
หลกัปฏิบติั 6.4 
นโยบายและแนวปฏิบติัด้านการต่อต้านการทุจริตการคอรร์ปัชัน่ 
แนวปฏบิตัใินการด าเนินธุรกจิของกรรมการและการท างานของพนักงานซึ่งรวมถงึนโยบายและกฎเกณฑ์ทีใ่ชเ้พื่อต่อต้านการให้
สนิบนและการทุจรติ มเีน้ือหาและรายละเอยีด ดงันี้ 
1. ก าหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกคน มหีน้าทีร่บัผดิชอบและปฏบิตัตินตามนโยบายนี้อย่างเคร่งครดั 
2. ก าหนดแนวปฏบิตัเิกีย่วกบัการบนัทกึขอ้มลูทางการเงนิและมาตรการควบคุมภายใน โดยมอบหมายใหฝ้า่ยการเงนิและการ

บัญชีท าหน้าที่ตรวจสอบควบคุมอย่างเข้มงวด ทบทวนเอกสารหลักฐานและเหตุผลทางธุรกิจในการจ่ายเงินให้แก่
บุคคลภายนอกอย่างเคร่งครดั 

3. ก าหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ในการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอย่างสม ่าเสมอ และตรวจสอบ
ความผดิปกตทิีอ่าจน าไปสู่การทุจรติ 

4. หากกระบวนการเสาะหาขอ้เทจ็จรงิพบว่า ขอ้มูลตรวจสอบหรอืขอ้รอ้งเรยีนมมีูลเหตุอนัเชื่อว่า มกีารทุจรติและคอร์รปัชัน่
รวมถึงฝ่าฝืน การกระท าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท แผนกทรพัยากรบุคคลจะด าเนินการเพื่อ
ปรบัปรุงหรอืแกไ้ขสถานการณ์ในทนัท ีทัง้นี้ ผูร้อ้งเรยีนหรอืแจง้เบาะแสจะสามารถมัน่ใจไดว่้า การรายงานหรอืแจง้เบาะแส
ตามช่องทางดงักล่าวปลอดภยัและเป็นความลบั  

5. บรษิทัจดัใหม้กีารสื่อสารแนวทางต่อต้านการใหส้นิบนและคอร์รปัชัน่อย่างเป็นประจ าสม ่าเสมอทัง้ผ่านการฝึกอบรม และ
แบบผ่านสื่อออนไลน์ อกีทัง้การฝึกอบรมในเรื่อนโยบายต่อตา้นการทุจรติและคอร์รปัชัน่นี้ยงัถูกบรรจุใหเ้ป็นส่วนหนึ่งในการ
ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ และรวมถงึสื่อสารกบับรรดาผูใ้หบ้รกิารและผูข้ายสนิคา้นับตัง้แต่เริม่ก่อความสมัพนัธท์างธุรกจิ 

 
หลกัปฏิบติั 6.5 
กลไกในการรบัเร่ืองร้องเรียนและการด าเนินการกรณีมีการช้ีเบาะแส 
คณะกรรมการบริษัทได้ก ากับดูแลให้มีกลไกและกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสโดยมีอยู่หลาย
ช่องทางในการบนัทกึ ตดิตาม แกไ้ข และรายงานขอ้รอ้งเรยีนและขอ้เสนอแนะของผูม้สี่วนไดเ้สยี 
 
คณะกรรมการบรษิทัไดดู้แลใหม้นีโยบายและแนวทางทีช่ดัเจนในกรณีทีม่กีารชี้เบาะแส โดยไดก้ าหนดใหม้ชี่องทางในการแจ้ง
เบาะแส รวมทัง้มกีระบวนการตรวจสอบขอ้มลู การด าเนินการและรายงานต่อคณะกรรมการ รวมทัง้ดูแลไดใ้หม้มีาตรการคุม้ครอง
ทีเ่หมาะสมแก่ผูแ้จง้เบาะแสทีแ่จง้เบาะแสด้วยเจตนาสุจรติ อกีทัง้ยงัไดก้ าหนดกลไกส าหรบัคุม้ครองผู้รายงานและแจง้เบาะแส
รวมถงึผูถู้กรอ้งเรยีนดว้ย 
 
กระบวนการดงักล่าวจงึเป็นช่องทางและขัน้ตอนทีท่ าใหผู้ม้สี่วนได้เสยีทุกกลุ่มสามารถรายงานหรอืรอ้งเรยีนในเรื่องทีอ่าจท าให้
เกดิความเสยีหายต่อบรษิทัหรอืทีถู่กละเมดิสทิธิต่อคณะกรรมการบรษิทั ซึ่งมผีูร้บัเรื่องรอ้งเรยีน มกีระบวนการสอบสวน มกีาร
รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท มีกระบวนการจดัการเรื่องที่ร้องเรียน มีนโยบายหรือแนวทางในการปกป้องพนักงานหรือ
ผูร้ายงานหรอืแจง้เบาะแสอย่างชดัเจน 
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นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด 
 
ฮิวแมนิก้าได้เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถติดต่อหรือร้องเรียนในเรื่องที่เป็นปญัหา (Whistle Blowing) กับ
คณะกรรมการไดโ้ดยตรงพรอ้มระบุรายละเอยีดของช่องทางในการตดิต่อไวอ้ย่างชดัเจน  
 
บรษิทัฯตระหนักถงึความส าคญัในการรอ้งเรยีน และรายงานพฤตกิรรมทีผ่ดิจรรยาบรรณทางธุรกจิ ผดิกฎหมาย หรอืพฤตกิรรมที่
ไม่พงึประสงคร์วมทัง้สนับสนุนใหม้กีารเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวกบับรษิทั เพื่อสามารถด าเนินการต่อไป 
 
นโยบายการแจ้งเบาะแสของฮวิแมนิก้ามวีัตถุประสงค์เพื่อใหข้ ัน้ตอนในการรายงานการกระท าผดิเป็นไปอย่างน่าเชื่อถอื และมี
ประสทิธภิาพ เราจะปฏบิตัติ่อการเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าว โดยยกใหเ้ป็นขอ้มูลลบัและขอ้มลูอ่อนไหวทีต่อ้งไดร้บัการคุม้ครองอย่าง
เหมาะสม 
 
ในกรอบนโยบายได้มีการระบุถึงการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน ซึ่งสาระส าคญัคือ การมีช่องทางแจ้งเบาะแสที่
สามารถรายงานได ้วธิกีารทีท่่านสามารถรายงานขอ้กงัวลไดโ้ดยไม่ต้องเกรงว่าจะมคีวามเสยีหาย รวมทัง้แนวทางทีบ่รษิทัฮวิแม
นิกา้จะสนับสนุน และปกป้องความปลอดภยัใหแ้ก่ผูร้อ้งเรยีน 
 
หากท่านตอ้งการรายงานถงึปญัหา โปรดตดิต่อเราที ่whistleblowing@humanica.com 
 
หลกัปฏิบติั 7 
การเปิดเผยข้อมูลและการรกัษาความน่าเช่ือถือทางการเงิน 
 
หลกัปฏิบติั 7.1 
การจดัท ารายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าคญั 
คณะกรรมการบรษิัทเป็นผู้รบัผดิชอบในการดูแลเรื่องของคุณภาพของกระบวนการจดัท ารายงานทางการเงนิเพื่อให้ข้อมูลใน
รายงานทางการเงนิมคีวามถูกตอ้งและเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชทีีร่บัรองโดยทัว่ไปและเพื่อทีจ่ะถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี
อสิระต่อไป ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาปจัจยัในเรื่องความเพยีงพอของระบบควบคุมภายใน ขอ้สงัเกตของผูส้อบบญัชี
เกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อประกอบการพิจารณาในเรื่องคุณภาพของ
รายงานทางการเงนิ 
 
คณะกรรมการบริษัทมหีน้าที่รบัผิดชอบให้การอนุมตัิในการเปิดเผยข้อมูลทางการเงนิตามหลกัเกณฑ์มาตรฐานและแนวทาง
ปฏบิตัทิีเ่กี่ยวขอ้ง คณะกรรมการบรษิทัจะต้องควบคุมตดิตามขอ้มูลทีเ่ปิดเผย เช่นในงบการเงนิและรายงานประจ าปีเพื่อสะทอ้น
สถานะทางการเงนิและผลการด าเนินงานของบรษิทัอย่างเพยีงพอ ทัง้นี้  คณะกรรมการจะต้องสนับสนุนใหม้กีารจดัท าค าอธบิาย
และการวเิคราะห์ของฝา่ยจดัการ (Management Discussion and Analysis หรอื MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงนิทุก
ไตรมาส ทัง้นี้ เพื่อใหน้ักลงทุนไดร้บัทราบขอ้มูล และเขา้ใจการเปลี่ยนแปลงทีเ่กดิขึน้กบัฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานของ
บรษิทัในแต่ละไตรมาสดว้ย 
 
หลกัปฏิบติั 7.2 
สภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการช าระหน้ี 
คณะกรรมการบริษัทได้ดูแลให้ฝ่ายจัดการมีการติดตามและประเมินฐานะทางการเงินของกิจการและมีการรายงานต่อ
คณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอ โดยคณะกรรมการจะร่วมกบัฝา่ยจดัการเพื่อหาแนวทางแก้ไขปญัหาในสถานการณ์ทีไ่ม่พงึประสงค์
โดยเรว็ หากเริม่มสีญัญาณบ่งชีถ้งึปญัหาทีเ่กีย่วกบัสภาพคล่องทางการเงนิและความสามารถในการช าระหน้ีของบรษิทั  
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หลกัปฏิบติั 7.3 
การแก้ไขปัญหาทางการเงิน 
ในการอนุมตักิารท ารายการใดๆ หรอืการเสนอความเหน็ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัคิณะกรรมการต้องมัน่ใจไดว่้าการท ารายการ
ดงักล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเน่ืองในการด าเนินกจิการสภาพคล่องทางการเงนิ หรอืความสามารถในการช าระหนี้ของบรษิทั 
 
คณะกรรมการบรษิทัต้องดูแลใหม้ัน่ใจไดว่้ากจิการมแีผนในการแก้ไขปญัหาหรอืมกีลไกอื่นทีจ่ะสามารถแก้ไขปญัหาทางการเงนิ
ได ้และตดิตามอย่างใกลช้ดิ และดูแลใหก้จิการประกอบธุรกจิดว้ยความระมดัระวงั และปฏบิตัติามขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการเปิดเผย
ข้อมูล โดยค านึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ฝ่ายบริหารจะด าเนินการและติดตามเพื่อแก้ไขปญัหาและรายงาน
สถานการณ์ล่าสุดอย่างสม ่าเสมอ ทัง้น้ี คณะกรรมการบรษิัทจะต้องมัน่ใจได้ว่า การพจิารณาตดัสนิใจใดๆ ในการแก้ไขปญัหา
ทางการเงนิของบรษิทั ไม่ว่าจะดว้ยวธิกีารใดจะตอ้งเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล 
 
หลกัปฏิบติั 7.4 
การจดัท ารายงานความยัง่ยืน 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล การปฏิบัติตามกฎหมายภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศ การปฏบิตัติามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านคอร์รปัชัน่ การปฏบิตัอิย่างเป็นธรรมต่อพนักงานและผูม้สี่วนได้เสยี 
และการเคารพสทิธมินุษยชน ความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม ซึง่ไดก้ าหนดไวเ้ป็นนโยบายและเปิดเผยขอ้มลูดงักล่าวไว้
ในรายงานประจ าปีคณะกรรมการบรษิทั 
 
คณะกรรมการบรษิทัไดก้ ากบัดูแลใหฝ้่ายจดัการจดัใหม้ผีูร้บัผดิชอบงานทีท่ าหน้าทีใ่นการสื่อสารกบัผูถ้อืหุน้ และผูม้สี่วนไดเ้สยี
อื่น ใหเ้ป็นไปอย่างเหมาะสม และทนัเวลา 
 
คณะกรรมการบริษัทได้ให้มีผู้รบัผิดชอบงานเพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ลงทุน นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนทัว่ไป 
นักวเิคราะห์ และภาครฐัที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทยีมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้สามารถเข้าพบผู้บรหิารของบรษิัทได้ตาม
ความเหมาะสม โดยข้อมูลที่เปิดเผยต้องถูกต้อง ไม่ท าให้ส าคญัผดิ และเพยีงพอต่อการตดัสนิใจของนักลงทุน คณะกรรมการ
บรษิทัจะต้องมัน่ใจไดว่้าการสื่อสารและการเปิดเผยขอ้มูลต่อบุคคลภายนอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทยีมกนั ทนัเวลา และใช้
ช่องทางทีเ่หมาะสมดว้ย   
  
หลกัปฏิบติั 7.5 
ผู้รบัผิดชอบงานนักลงทุนสมัพนัธ ์
บรษิัทจะจดัให้มกีารพบปะนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบนั และนักวเิคราะห์หลกัทรพัย์ เป็นรายบุคคล หรอื ทางโทรศพัท์ 
บรษิัทจะเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบรษิัทอย่างสม ่าเสมอ นักลงทุนจะสามารถติดต่อสอบถามได้โดยตรงกบัประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร หรอื บุคคลผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบดูแลในดา้นของนักลงทุนสมัพนัธ ์  
 
หลกัปฏิบติั 7.6 
การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้การเผยแพร่ข้อมูล 
นอกจากการเผยแพร่ขอ้มูล เช่น ตามแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปีผ่านช่องทางทางตลาด
ทุนตามเกณฑ์ทีก่ าหนดแล้ว คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหม้กีารเปิดเผยขอ้มูลทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษอย่างสม ่าเสมอ 
ผ่านเวบ็ไซตข์องบรษิทัที ่www.humanica.com ตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่สี าหรบับรษิทัจดทะเบยีน 
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หลกัปฏิบติั 8 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการส่ือสารกบัผู้ถือหุ้น 
 
หลกัปฏิบติั 8.1 
การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเร่ืองส าคญัของบริษทั 
คณะกรรมการบรษิทัตระหนักและให้ความส าคญัถงึสทิธขิองผูถ้ือหุน้ (รวมถงึผูถ้ือหุ้นประเภทสถาบนั) โดยบรษิทัจะไม่กระท า
หรอืด าเนินการใดๆที่ส่งผลกระทบอนัเป็นการละเมดิหรอืรดิรอนสทิธิของผู้ถือหุ้น บรษิัทมนีโยบายในการส่งเสรมิและอ านวย
ความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นใช้สทิธิพื้นฐานตามกฎหมายและส่งเสรมิ สนับสนุน อ านวยความสะดวกในการใช้สทิธิของผู้ถือหุ้นอนั
ไดแ้ก่ การเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้  ไม่ว่าดว้ยตนเองหรอืโดยการมอบฉันทะ การเลอืกตัง้ 
หรอืถอดถอนกรรมการ การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ และการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและเรื่องทีม่ผีลกระทบต่อบรษิทั 
เช่น การจดัสรรเงนิปนัผล การก าหนดหรอืแกไ้ขขอ้บงัคบัและหนังสอืบรคิณหส์นธ ิการลดทุนหรอืเพิม่ทุน เป็นตน้ 
 
คณะกรรมการบรษิทัดูแลใหม้ัน่ใจว่า ผูถ้อืหุน้มสี่วนร่วมในการตดัสนิใจในเรื่องส าคญัของบรษิทั ประเดน็ทีก่ าหนดในกฎหมายและ
ประเดน็ทีอ่าจมผีลกระทบต่อทศิทางการด าเนินงานของกจิการ ไดถู้กบรรจุเป็นวาระการประชุมและผ่านการพจิารณาและ/หรอื
การอนุมตัขิองผูถ้อืหุน้ 
 
คณะกรรมการบรษิทัสนับสนุนการมสี่วนร่วมของผูถ้อืหุ้นโดยได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ให้ผู้ถอืหุน้ส่วนน้อยสามารถเสนอเพิม่วาระ
การประชุมล่วงหน้าก่อนวนัประชุมผูถ้อืหุน้โดยคณะกรรมการบรษิทัจะพจิารณาบรรจุเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอเขา้เป็นวาระการประชุม 
ทัง้นี้ หากคณะกรรมการบรษิทัปฏเิสธเรื่องทีผู่ถ้อืหุน้เสนอบรรจุเป็นวาระ คณะกรรมการบรษิทัมหีน้าทีต่อ้งแจง้เหตุผลใหท้ีป่ระชุม
ผูถ้อืหุน้ทราบ นอกจากนี้ คณะกรรมการยงัไดก้ าหนดใหม้กีระบวนการทีจ่ะท าใหผู้้ถอืหุน้ส่วนน้อยสามารถมสี่วนร่วมในการสรร
หา และแต่งตัง้กรรมการไดด้ว้ย โดยคุณสมบตัขิองผูถ้อืหุน้ที่มสีทิธเิสนอชื่อบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งกรรมการกค็อื ผูถ้อืหุน้ซึ่งถอื
หุน้และมสีทิธอิอกเสยีงนับรวมกนัตัง้แต่รอ้ยละ 5 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั โดยคณะกรรมการบรษิทัได้
ดูแลใหม้กีารเปิดเผยหลกัเกณฑ์ดงักล่าวใหผู้ถ้อืหุน้ทราบล่วงหน้า ก่อนวนัประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ รวมทัง้ไดเ้ปิดโอกาสให้
ผูถ้อืหุน้ส่งค าถามล่วงหน้าก่อนวนัประชุม โดยก าหนดหลกัเกณฑ์การส่งค าถามล่วงหน้า และเผยแพร่หลกัเกณฑ์ดงักล่าวไว้บน
เวบ็ไซตข์องบรษิทัดว้ย 
 
คณะกรรมการบรษิทัไดดู้แลใหห้นังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุน้มขีอ้มลูทีถู่กตอ้ง ครบถว้น และเพยีงพอ ทัง้นี้ หนังสอืนัดประชุมดงักล่าว
จะต้องก าหนดวาระการประชุมไวเ้ป็นเรื่อง ๆ อย่างชดัเจน มกีารส่งหนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุ้นพรอ้มกบัเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
ทัง้นี้ ขอ้มลูดงักล่าวจะถูกเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบรษิทัอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัประชุม ในการน้ี หนังสอืนัดประชุมผูถ้อืหุ้นและ
เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งจดัท าเป็นภาษาองักฤษทัง้ฉบบั และเผยแพร่พรอ้มกบัฉบบัภาษาไทยดว้ยทุกครัง้  
 
หลกัปฏิบติั 8.2 
การด าเนินการในวนัประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบรษิทัดูแลใหบ้รษิทัมกีารใหข้อ้มูล วนั เวลา สถานที ่และวาระการประชุม โดยมกีารอธบิายอย่างเพยีงพอและมี
เหตุผลประกอบในแต่ละวาระระบุในหนังสอืเชญิประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่กระท าการใดๆ ที่เป็นการจ ากดัโอกาสของผู้ถือหุ้นใน
การศกึษาขอ้มลูดงักล่าวของบรษิทัก่อนการประชุม 
    
คณะกรรมการบรษิทัไดดู้แลใหก้ารด าเนินการในวนัประชุมผูถ้อืหุน้เป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย โปร่งใส มปีระสทิธภิาพ และเอือ้ให้
ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธขิองตน 
 
คณะกรรมการบรษิทัไดดู้แลไม่ใหม้กีารกระท าใดๆทีเ่ป็นการจ ากดัโอกาสการเขา้ประชุม หรอืสรา้งภาระใหผู้ถ้อืหุ้นจนเกนิควรใน
การเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ บรษิทัจะจดัส่งหนังสอืมอบฉนัทะพรอ้มหนังสอืนัดประชุมเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นมา
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ประชุมแทนผูถ้อืหุน้ได ้คณะกรรมการจะไม่ขอใหผู้ถ้อืหุน้ หรอืผูร้บัมอบฉนัทะจดัท าเอกสารหรอืหลกัฐานแสดงตนใดๆทีเ่กนิกว่า
ขอ้ก าหนดทางกฎหมายและขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
คณะกรรมการบรษิทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ทีไ่ม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองได ้สามารถมอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอสิระของ
บรษิทั หรอืบุคคลอื่นเขา้ร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนได ้โดยสนับสนุนใหผู้ถ้อืหุน้ใชห้นังสอืมอบฉนัทะแบบ ข และ
เสนอชื่อกรรมการอสิระมากกว่า 1 คน เพื่อเป็นทางเลอืกในการมอบฉนัทะของผูถ้อืหุน้ 
 
ในการน้ี คณะกรรมการบรษิทั คณะผูบ้รหิารและกรรมการบรษิทัย่อยทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งเขา้ร่วมประชุม ผูถ้อืหุน้ทุกครัง้เพื่อใหผู้ถ้อื
หุน้สามารถซกัถามในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งได ้ 
 
บรษิทั ด าเนินการประชุมอย่างโปร่งใสและมกีลไกทีส่ามารถตรวจสอบได ้ก่อนเริม่การประชุม ประธานมอบหมายใหเ้ลขานุการ
บรษิัท แจง้จ านวนและสดัส่วนผูถ้อืหุน้ที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถอืหุน้ที่มอบฉันทะ หลกัเกณฑ์และวธิีการประชุม 
การลงคะแนนเสยีงและการนับคะแนนเสยีงใหท้ี่ประชุมทราบ รวมทัง้การจดัสรรเวลาอย่างเหมาะสมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
ซกัถามและแสดงความคิดเห็น ทัง้นี้ ในการแสดงผลการลงคะแนนจะต้องระบุผลการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ แยก
ประเภทคะแนนเสยีงเป็น “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสยีง” โดยคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มกีารจดัส่งส าเนา
รายงานการประชุมผูถ้อืหุน้ ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมผูถ้อืหุน้ โดยดูแลใหร้ายงานการ
ประชุมผูถ้อืหุน้ประกอบไปดว้ยขอ้มลูอย่างน้อยดงัต่อไปนี้ 
 
1. รายชื่อกรรมการและผูบ้รหิารทีเ่ขา้ประชุม และสดัส่วนกรรมการทีเ่ขา้ร่วมการประชุม ไม่เขา้ร่วมการประชุม 
2. วธิกีารลงคะแนนและนับคะแนน มตทิีป่ระชุม และผลการลงคะแนน (เหน็ชอบ ไม่เหน็ชอบ งดออกเสยีง ไม่เขา้ร่วมการประชุม) 
3. ประเดน็ค าถามและนับคะแนนรวม มตทิีป่ระชุม รวมทัง้ชื่อ – นามสกุลของผูถ้ามและผูต้อบ 
 
6.2 จรรยาบรรณธรุกิจ 
 
คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัท าคู่มอืการก ากบัดูแลกจิการ (Corporate Governance Policy) คู่มอืจรยิธรรมและขอ้พงึปฏบิตัใินการ
ท างาน (Code of Conduct) และนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิด (Whistleblowing Policy) โดยมกีารทบทวนนโยบาย
ดงักล่าวเป็นประจ าทุกปี เพื่อใหส้อดคล้องกบับรบิททางธุรกิจ กฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้ง และเปิดเผยในเว็บไซต์
บรษิทั (www.humanica.com) หมวดการก ากบัดูแลกจิการ  
 
ทัง้นี้ ในปี 2564 คณะกรรมการบรษิทัไดก้ ากบัดูแลและตดิตามใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานทุกระดบัใหป้ฏบิตัติามหลกัการ
ก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและคู่มอืจรยิธรรมและขอ้พงึปฏบิตัใินการท างาน โดยค านึงถงึผูม้สี่วนไดเ้สยีอย่างรอบดา้น และสรา้งคุณค่า
ให้แก่ธุรกิจ สิง่แวดล้อม และสงัคมอย่างยัง่ยืน โดยก าหนดให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าใหม่ทุกคนต้องเข้ารบัการอบรมเรื่อง
จรยิธรรมธุรกจิและขอ้พงึปฏบิตัใินการท างานของบรษิทัฯ 
 
6.3 การเปล่ียนแปลงและพฒันาการท่ีส าคญั 
 
การเปลีย่นแปลงและพฒันาการทีส่ าคญัของนโยบาย แนวปฏบิตั ิและระบบการก ากบัดูแลกจิการในรอบปีทีผ่่านมา 
ในปี 2564 คณะกรรมการบรษิทั ไดด้ าเนินการทีส่ าคญัเกี่ยวกบัการอนุมตัิและทบทวนนโยบาย แนวปฏบิตั ิคู่มอืจรยิธรรมทาง
ธุรกจิและขอ้พงึปฏบิตัใินการท างาน เพื่อใหส้อดคลอ้งกบับรบิททางธุรกจิ  
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กฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่  
1) ทบทวนนโยบาย แนวปฏบิตั ิการใช ้และดูแลรกัษาความปลอดภยัระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
2) ก าหนดนโยบาย แนวปฏบิตั ิการปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคล 
 
 
 
  
  
 



  บรษิทั ฮวิแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) 
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7. โครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการ และข้อมูลส าคญัเก่ียวกบัคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอ่ืนๆ 
  7.1 โครงสร้างการก ากบัดแูลกิจการ 

 
 

เว้นว่างไว้โดยเจตนา 
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7.2 ข้อมูลเก่ียวกบัคณะกรรมการบริษทั 
บรษิัทมคีณะกรรมการบรษิัท และคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการการลงทุน 
 

 7.2.1 องคป์ระกอบของคณะกรรมการบริษทั  
ตามขอ้บงัคบับรษิทั ก าหนดองคป์ระกอบของคณะกรรมการดงันี้ 
มีจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจกัร 
 
ทัง้น้ี ปจัจุบนัคณะกรรมการบรษิทัมจี านวน 6 คน ซึง่เป็นกรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิาร จ านวน 1 คน กรรมการทีไ่ม่ไดเ้ป็น
ผูบ้รหิาร จ านวน 5 คน (ในจ านวนนี้เป็นกรรมการอิสระจ านวน 4 คน) โดยสดัส่วนกรรมการอสิระ มจี านวนรอ้ยละ 
66.67 ของคณะกรรมการบรษิทั ซึง่มากกว่าหนึ่งในสามของกรรมการทัง้หมด  

 
 7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมการและผู้มีอ านาจควบคมุบริษทัรายบุคคล 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายอโณทยั อดุลพนัธุ ์ ประธานกรรมการ 
2. นายสุนทร เด่นธรรม รองประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. นายภทัร ยงวณิชย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
4. นายธนชาต ิ นุ่มนนท ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
5. นายไผท ผดุงถิน่ กรรมการอสิระ  
6. นางสาวปิยพร1 พรรณเชษฐ ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 
7. อยู่ระหวา่งการสรรหา2  กรรมการอสิระ 

1 นางสาวปิยะพร พรรณเชษฐไ์ดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวนัที ่3 กุมภาพนัธ ์2564 แทนนายพนา จนัทรวโิรจน์ที่ลาออก 

2 เนื่องจาก นายอนุพนัธ ์กจินิจชวีะ ไดล้าออกจากกรรมการอสิระของบรษิทัฯ โดยมผีลตัง้แต่วนัที ่23 ธ.ค. 64 ซึง่บรษิทัฯอยู่ระหว่างการสรรหาผู้ทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสม
เพื่อท าหน้าทีก่รรมการอสิระของบรษิทัฯต่อไป 

 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 

กรรมการผูม้อี านาจลงนาม คอื นายสุนทร เด่นธรรม และ นายอโณทยั อดุลพนัธุ์ กรรมการทัง้สองลงลายมอืชื่อร่วมกนั
และประทบัตราส าคญัของบรษิทั 

 
 7.2.3   ข้อมูลเก่ียวกบับทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ  

ขอ้มูลเกี่ยวกบับทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการได้รายงานไว้ภายใต้ ส่วนที ่2 การก ากบัดูแลกจิการ หวัขอ้ หลกั
ปฏบิตั ิ3.2 บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการบรษิทั ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและ
ตามกฎบตัรของคณะกรรมการ หน้า 60 

   
7.3 ข้อมูลเก่ียวกบัคณะกรรมการชุดย่อย 
 คณะกรรมการชุดย่อยประกอบดว้ย  
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1) คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทั มจี านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายภทัร ยงวณิชย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายธนชาต ิ นุ่มนนท ์ กรรมการตรวจสอบ 
3. นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ ์ กรรมการตรวจสอบ 

โดยกรรมการตรวจสอบทัง้ 3 ท่านเป็นกรรมการอสิระ และ น.ส. ปิยพร พรรณเชษฐ์ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ที่
สามารถสอบทานความน่าเชื่อถอืของงบการเงนิ 

 
ขอ้มลูเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบไดร้ายงานไวภ้ายใต ้ส่วนที ่2 การก ากบัดูแลกจิการ หวัขอ้

หลกัปฏบิตั ิ3.2 บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบ หน้า 62 
 

2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน มจี านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายอนุพนัธ1์ กจินิจชวีะ ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณคา่ตอบแทน 
2. นายอโณทยั อดุลพนัธุ ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
3. นายธนชาต ิ นุ่มนนท ์ กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

1 นายอนุพนัธ ์กจินิจชวีะ ไดล้าออกจากการเป็นประธานกรรมการสรรหาและพจิารณค่าตอบแทนเมื่อวนัที ่23 ธนัวาคม 2564 และทีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ที ่2/2565 
เมื่อวนัที ่25 ก.พ. 65 ไดแ้ต่งตัง้ นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ ์เป็นประธานกรรมการสรรหาและพจิารณค่าตอบแทน แทนนายอนุพนัธท์ีล่าออกไป 

 

                ขอ้มูลเกี่ยวกบับทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนไดร้ายงานไวภ้ายใต้ ส่วนที ่2 การ
ก ากบัดูแลกจิการ หวัขอ้ หลกัปฏบิตั ิ3.2 บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎ
บตัรคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน หน้า 63 

 

3) คณะกรรมการการลงทุน 
 คณะกรรมการการลงทุน มจี านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายไผท ผดุงถิน่ ประธานกรรมการการลงทุน 
2. นายอนุพนัธ1์ กจินิจชวีะ กรรมการการลงทุน 
3. นายภทัร ยงวณิชย ์ กรรมการการลงทุน 

1 นายอนุพนัธ์ กจินิจชวีะ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการการลงทุนเมื่อวนัที่ 23 ธนัวาคม 2564 และที่ประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 2/2565 เมื่อวนัที่ 25 ก.พ. 65 ได้
แต่งตัง้ นายสุนทร เด่นธรรม เป็นกรรมการการลงทุน แทนนายอนุพนัธท์ีล่าออกไป 
 

 ขอ้มลูเกีย่วกบับทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการการลงทุนไดร้ายงานไวภ้ายใต ้ส่วนที ่2 การก ากบัดูแลกจิการ หวัขอ้ 
หลกัปฏบิตั ิ3.2 บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการการลงทุนตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎบตัร หน้า 64 

 
4) คณะกรรมการบริหาร 
บรษิทัมคีณะกรรมการบรหิารจ านวนทัง้สิน้ 7 ท่าน ประกอบดว้ย 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
1. นายสุนทร เด่นธรรม ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นางสาวชื่นชม เตชรุ่งเกยีรต ิ กรรมการบรหิาร 

3. Ms. Bee Bee Lim กรรมการบรหิาร 
4. นางศศธิร หริญัศกัดิ ์ กรรมการบรหิาร 
5. นางสาวหทยัชนก สุวรรณจาง กรรมการบรหิาร 
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6. นายธรรมนูญ1 ก่อเกยีรตวินิช กรรมการบรหิาร 
7. นายสมศกัดิ ์ ตนัตธินวตัน์ กรรมการบรหิาร 

1 นายธรรมนูญ ก่อเกยีรติวนิช ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการบรหิาร เมื่อวนัที ่9 สงิหาคม 2564  

 
 ข้อมูลเกี่ยวกบับทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิารได้รายงานไว้ภายใต้ ส่วนที่ 2 การก ากบัดูแลกิจการ หวัข้อ 
หลกัปฏบิตั ิ3.2 บทบาทหน้าทีข่องคณะกรรมการบรหิาร หน้า 63 
 

7.4 ข้อมูลเก่ียวกบัผู้บริหาร 
 7.4.1  รายช่ือและต าแหน่งของผู้บริหาร 

บรษิทัมผีูบ้รหิารทัง้สิ้น 7 ท่าน ประกอบดว้ย 
ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

1. นายสุนทร เด่นธรรม รองประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2. นางสาวชื่นชม เตชรุ่งเกยีรต ิ ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิารธุรกจิดา้นทรพัยากรบุคคล 

3. Ms. Bee Bee Lim ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิารการพาณิชยแ์ละธุรกจิระหว่างประเทศ 
4. นางศศธิร หริญัศกัดิ ์ ประธานเจา้หน้าทีด่า้นปฏบิตักิารธุรกจิดา้นบรหิารจดัการบญัชแีละการเงนิ 
5. นางสาวหทยัชนก สุวรรณจาง ประธานเจา้หน้าทีด่า้นเทคโนโลย ี
6. นายธรรมนูญ1 ก่อเกยีรตวินิช ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยบญัชแีละการเงนิ และเลขานุการบรษิทั 
7. นายสมศกัดิ ์ ตนัตธินวฒัน์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ไทเกอร ์ซอฟท ์(1998) จ ากดั 

1 นายธรรมนูญ ก่อเกยีรติวนิช ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นประธานเจา้หน้าทีด่า้นบญัชแีละการเงนิ และเลขานุการบรษิทั เมื่อวนัที่ 9 สงิหาคม 2564  

 
อ านาจหน้าท่ีของผู้บริหาร 
1. ร่วมกนัตดัสนิใจในเรื่องทีส่ าคญัของบรษิทั ก าหนด ภารกจิ วตัถุประสงค ์แนวทาง นโยบายของบรษิทั รวมถงึ

การก ากบัดูแลการด าเนินงานโดยรวม ผลผลติ ความสมัพนัธ์กบัลูกคา้ และต้องรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการ
บรษิทั 

2. ก าหนดโครงสรา้งองค์กรทีอ่ยู่ในความรบัผดิชอบการแต่งตัง้ และก าหนดอ านาจหน้าทีข่องผูบ้รหิารตัง้แต่ระดบั
รองลงมา 

3. ก าหนดใหม้รีะบบการท างาน และกระบวนการปฏบิตังิานการควบคุมภายในใหม้ปีระสทิธภิาพ 
4. มอี านาจอนุมตัิค่าใช้จ่าย หรอืการจ่ายเงินตามโครง หรอืการลงทุน ตามขอบเขตและอ านาจหน้าที่ในการ

ด าเนินงานทีไ่ดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั 
5. มีอ านาจจ้าง แต่งตัง้ ปลดออก ให้ออก ไล่ออก ก าหนดอัตราค่าจ้าง ให้บ าเหน็จรางวลั ปรบัขึ้นเงินเดือน 

ค่าตอบแทน เงนิโบนัส ส าหรบัพนักงานในสายงาน 
6. มอี านาจกระท าการและแสดงตนเป็นตวัแทนบรษิทั ต่อบุคคลภายนอกในกจิการทีเ่กี่ยวขอ้งและเป็นประโยชน์

ต่อบรษิทั 
7. ด าเนินกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรหิารงานทัว่ไปของบรษิทั 
แต่ทัง้นี้ การอนุมตัิรายการของผู้บรหิารจะไม่รวมถึงการอนุมตัิรายการที่ท าให้ผู้บรหิาร หรอืบุคคลที่อาจมคีวาม
ขดัแย้ง มสี่วนได้ส่วนเสยี หรอือาจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกบับริษัท รวมทัง้รายการที่
ก าหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
สนิทรพัย์ของบรษิทั เพื่อใหส้อดคล้องกบัขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ ในเรื่องดงักล่าว ยกเวน้รายการที่เป็น
ลักษณะเงื่อนไขทางการค้าปกติ ซึ่งบริษัทอยู่ในระหว่างการพิจารณา ก าหนดขอบเขตและอ านาจหน้าที่ของ
ผูบ้รหิารแต่ละท่านเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกจิของบรษิทั 
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 7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร 
 นโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนผูบ้รหิารคณะกรรมการบรษิทัไดก้ าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์
การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยมีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาทบทวน
ค่าตอบแทนของประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เพื่อเสนอคณะกรรมการบรษิทั พจิารณาอนุมตั ิซึง่ค่าตอบแทนดงักล่าว มี
การก าหนดอย่างเหมาะสม ตามโครงสรา้งค่าตอบแทนของบรษิทั และพจิารณาเปรยีบเทยีบจาก 1) ขอ้มลูการส ารวจ
การจ่ายค่าตอบแทนจากสถาบนั องค์กร และหน่วยงานทีไ่ดร้บัความเชื่อถอื 2) อตัราการเตบิโตของผลติภณัฑ์มวล
รวมในประเทศ อัตราเงินเฟ้อ และก าไรสุทธิย้อนหลัง รวมทัง้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับ
ภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมายดว้ย 
 ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารจะเป็นผู้พจิารณาความเหมาะสมในการก าหนดค่าตอบแทน และการปรบัค่าจ้าง
ประจ าปี ของผูบ้รหิารระดบัสูง โดยพจิารณาจากผลการปฏบิตังิานและผลการด าเนินงานของบรษิทั ประกอบกบัผล
การปฏบิตังิานตามเป้าหมายทีไ่ดก้ าหนดไวล้่วงหน้า 

 
 7.4.3  จ านวนค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนผูบ้รหิารจ านวน 7 ท่าน ในปี 2564 เป็นจ านวนเงนิรวม 35 ลา้นบาท และ ในปี 2563 จ านวน 29
ลา้นบาท ทัง้นี้ค่าตอบแทนดงักล่าวรวมถงึ เงนิเดอืน โบนัส เงนิสมทบเขา้กองทุนส ารองเลีย้งชพี 

 
7.5  ข้อมูลเก่ียวกบัพนักงาน 

7.5.1  จ านวนบุคลากร 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษิทัมพีนักงานรวมทัง้สิ้นจ านวน 572 และ 582 คน ตามล าดบั (ไม่นับรวม
ผูบ้รหิารจ านวน 7 คน) มรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

แผนก 
จ านวนพนักงาน (คน) 

31 ธนัวาคม 2563 31 ธนัวาคม 2564 
1. ธุรกจิดา้นทรพัยากรบุคคล (HR Solutions)   

 -  ฝา่ยบรกิารรบัช่วงจดัการทรพัยากรบคุคลและการจดัท าเงนิเดอืน (HPO) 176 154 

2. ธุรกจิใหบ้รกิารดา้นบรหิารจดัการ บญัชแีละการเงนิ   
-  ฝา่ยระบบงานวางแผนทรพัยากรองคก์ร (ERP) 44 42 
- ฝา่ยบรกิารจดัท าบญัชแีละการเงนิ (Accounting and Finance Outsourcing)  30 25 

3. ธุรกจิใหบ้รกิารดา้นพาณิชยแ์ละธุรกจิต่างประเทศ (International Business) 20 22 

4. ฝา่ยเทคโนโลย ี   
-  ฝา่ยออกแบบ พฒันา และรบัประกนัคณุภาพ (Design & Development and 
Quality Assurance) 

54 49 

- ฝา่ยตดิตัง้โปรแกรม (Deployment) และใหบ้รกิารตดิตัง้ระบบบรหิารจดัการ
ทรพัยากร(HRIS) 

18 12 

-  ฝา่ยโครงสรา้งพืน้ฐานและความปลอดภยัดา้น IT (IT Infrastructure & Security) 12 16 
5. Solution Delivery 15 33 

6.    ไทเกอรซ์อฟท ์ 165 156 

7.    เบนนิกซ์ -   7 

7.    ฝา่ยบญัชแีละการเงนิ 8 15 
8.    ฝา่ยทรพัยากรบคุคลและธุรการ 34 35 
9.    ฝา่ยการตลาด 6 6 

รวม 582 572 
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7.5.2  ค่าตอบแทนพนักงาน 
ค่าตอบแทนทีเ่ป็นตวัเงนิ 
ในปี 2564 และ 2563 บริษัท จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานจ านวน 325 ล้านบาท และ 313 ล้านบาท 

ตามล าดบั โดยเป็นค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ และ
สวสัดกิารอื่นๆ  

 
กองทุนส ารองเลีย้งชพี 
คณะกรรมการกองทุนเป็นผูค้ดัเลอืกบรษิทัจดัการกองทุนโดยพจิารณาจาก 
1. ผลการด าเนินงานทีผ่่านมา 
2. ระบบงานของบรษิทัจดัการ 
3. มุมมองการลงทุนในอนาคต 
4. โครงสรา้งการบรหิารงานและความเสีย่ง 
5. ประวตัขิองบรษิทัจดัการและทมีงาน 
โดยคณะกรรมการกองทุนของบรษิทั ไดเ้ลอืก บรษิทัหลกัทรพัย์จดัการกองทุน กรุงศร ีจ ากดั เป็นผูบ้รหิาร

จดัการกองทุนส ารองเลีย้งชพีของบรษิทั 
 

ช่ือบริษทัและบริษทัยอ่ย มี/ไมม่ ี
กองทุนฯ 

จ านวนพนกังาน
ท่ีเข้ากองทุนฯ 

สดัส่วนพนักงานท่ีเขา้ร่วม
กองทุนฯต่อพนกังาน
ทัง้หมด (ร้อยละ) 

บรษิทั ฮวิแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) ม ี 148 43 
บรษิทั โปรเฟสชัน่แนล เอา้ทซ์อสซิง่ โซลูชัน่ จ ากดั ม ี 6 15 
บรษิทั ฮวิแมนิกา้ เอฟเอเอส จ ากดั ม ี 8 27 
Humanica Asia Pte. ม ี 12 71 
Humanica Sdn Bhd. ม ี 5 100 
บรษิทั ไทเกอรซ์อฟท ์(1998) จ ากดั ม ี 133 81 
บรษิทั เบนนิกซ์ จ ากดั ม ี - - 
บรษิทั ฮวิแมนิกา้ ออีซี ีจ ากดั ไม่ม ี - - 

รวม  307 54 
 

7.6  ข้อมูลส าคญัอ่ืนๆ 
 

เลขานุการบริษทั 
ตาม พรบ. หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ มาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 
5/2564 ไดม้มีตแิต่งตัง้ นายธรรมนูญ ก่อเกยีรตวินิช ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ เป็นเลขานุการบรษิทั โดยมผีล
วนัที ่9 สงิหาคม 2564 
 
ขอ้มูลเกี่ยวกบับทบาทหน้าทีข่องเลขานุการบรษิทั ไดร้ายงานไวภ้ายใต้ ส่วนที ่2 การก ากบัดูแลกจิการ หวัขอ้ หลกั
ปฏบิตั ิ3.9 การด าเนินงานของคณะกรรมการและเลขานุการบรษิทั หน้า 68 

   
  ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในสายงานบญัชีและการเงิน 

ผู้ที่ได้รบัมอบหมายให้รบัผดิชอบโดยตรงในสายงานบญัชแีละการเงนิของบรษิัท คอื นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช 
ต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงนิ ทัง้นี้ รายละเอียดเพิม่เติมแสดงในรายละเอียดประวตัิผูบ้รหิารในเอกสาร
แนบ 1 
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  ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี 
ผู้ที่ได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการท าบญัชขีองบริษัท คอื น.ส. ปญัจพร เตียวสกุล 
ต าแหน่ง ผูจ้ดัการบญัช ีทัง้นี้ รายละเอยีดเพิม่เตมิแสดงในรายละเอยีดประวตัผิูบ้รหิารในเอกสารแนบ 1 

 
 หวัหน้างานตรวจสอบภายใน 

บรษิัทได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คอื บรษิัท ไอเอ  ซิกเนเจอร์ จ ากดั ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ
บรษิทั โดยมอบหมายใหน้ายสุธ ีตาณวาณิชกุล ท าหน้าทีเ่ป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน ทัง้นี้ รายละเอยีดประวตัิ
หวัหน้างานตรวจสอบภายใน ในเอกสารแนบ 3 

 
 หวัหน้างานนักลงทุนสมัพนัธ์ 

ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายใหร้บัผดิชอบหวัหน้างานนักลงทุนสมัพนัธ์ คอื นายธรรมนูญ ก่อเกยีรตวินิช เพื่อเป็นช่องทางใน
การติดต่อสื่อสารข้อมูลอย่างหลากหลาย และตอบข้อซกัถามของนักลงทุน และสื่อมวลชน โดยสามารถติดต่อทาง
จดหมายอิเล็คทรอนิกส์ ที่ ir@humanica.com และทางโทรศัพท์ 0-2636-6999 หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท 
www.humanica.com  

 
 ค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี 

บรษิทัและบรษิทัย่อยจ่ายค่าธรรมเนียมการปฏบิตังิานสอบบญัช ี(Audit fee) ใหแ้ก่ส านักงานสอบบญัชทีี่ผูส้อบบญัชี
สงักดัในรอบปีบญัชทีี่ผ่านมามจี านวนเงนิรวม 2,940,000 บาท (สองล้านเก้าแสนสีห่มื่นบาท) นอกจากนี้ บรษิัทและ
บรษิทัย่อยไดจ้่ายค่าตอบแทนของงานบรกิารอื่น (Non-audit fee) ทีม่สีาระส าคญั เช่น ค่าตรวจสอบการประเมินการ
ด้อยค่าของค่าความนิยมและค่าตรวจสอบธุรกิจที่ได้รบัการส่งเสริมการลงทุน ในรอบปีบญัชทีี่ผ่านมา รวมจ านวน 
250,000 บาท (สองแสนหา้หมื่นบาท) 

 

8. รายงานผลการด าเนินงานส าคญัด้านการก ากบัดูแลกิจการ 

8.1 สรปุผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการในรอบปีท่ีผ่านมา 

8.1.1 การสรรหา พฒันา และประเมินผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
 

(1) กรรมการอิสระ 
หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกกรรมการอิสระ 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนมหีน้าทีใ่นการสรรหากรรมการอสิระเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น
เพื่อพจิารณาอนุมตั ิโดยกรรมการอสิระตอ้งมคีุณสมบตัดิงันี้ 
 
1) ถอืหุน้ไม่เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของผูข้ออนุญาต ทัง้นี้ ใหน้ับรวมการถอืหุ้นของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งของกรรมการอสิระรายนัน้ๆ ดว้ย 
2) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาทีไ่ดเ้งนิเดอืนประจ า หรอืผูม้อี านาจควบคุม

ของบรษิทั บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม บรษิทัย่อยล าดบัเดยีวกนั ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ 
เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต.  

3) ไม่เป็นบุคคลทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิา มารดา คู่สมรส พี่
น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุม หรอืบุคคลที่จะ
ไดร้บัการเสนอใหเ้ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัหรอืบรษิทัย่อย 

4) ไม่มหีรอืเคยมคีวามสมัพนัธท์างธุรกจิกบับรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ผูม้อี านาจควบคุมของ
บรษิทั หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในลกัษณะทีอ่าจเป็นการขดัขวางการใชว้จิารณญาณอย่างอสิระของตน รวมทัง้ไม่
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เป็นหรอืเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มนีัย หรอืผู้มอี านาจควบคุมของผู้ที่มคีวามสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับรษิัท  บรษิัทใหญ่ บรษิัทย่อย 
บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทั เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 
2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

5) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม หรอืนิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ และไม่
เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของส านักงานสอบบญัช ีซึ่งมผีูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอื นิตบิุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้สงักดัอยู่ เวน้แต่
จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

6) ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ ซึง่รวมถงึการใหบ้รกิารเป็นทีป่รกึษากฎหมายหรอืทีป่รกึษาทางการเงนิ ซึง่
ไดร้บัค่าบรกิารเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืนิตบิุคคลที่
อาจมคีวามขดัแยง้ ทัง้นี้ ในกรณีผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีเป็นนิตบิุคคล ใหร้วมถงึการเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่
กรรมการอสิระ ผูบ้รหิาร หรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีนัน้ดว้ย เวน้แต่จะไดพ้น้จากการมลีกัษณะดงักล่าว
มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวนัทีย่ื่นค าขออนุญาตต่อส านักงาน ก.ล.ต. 

7) ไม่เป็นกรรมการที่ไดร้บัการแต่งตัง้ขึ้นเพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการของบรษิทัฯ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูถ้อืหุน้ซึ่งเป็นผู้ที่
เกีย่วขอ้งกบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ 

8) ไม่ประกอบกิจการที่มสีภาพอย่างเดยีวกันและเป็นการแข่งขนัที่มีนัยกบักิจการของบรษิัทฯ หรอืบรษิัทย่อย หรอืไม่เป็น
หุน้ส่วนทีม่นีัยในห้างหุ้นส่วน หรอืเป็นกรรมการทีม่สี่วนร่วม บรหิารงาน ลูกจา้ง พนักงาน ทีป่รกึษาที่รบัเงนิเดอืนประจ า 
หรอืถอืหุน้เกนิรอ้ยละ 1 ของจ านวนหุน้ ทีม่สีทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทัอื่นซึ่งประกอบกิจการทีม่สีภาพอย่างเดียวกนั
และเป็นการแขง่ขนัทีม่นีัยกบักจิการของบรษิทัฯหรอืบรษิทัย่อย 

9) ไม่มลีกัษณะอื่นใดทีท่ าใหไ้ม่สามารถใหค้วามเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
 

 

(2) การสรรหากรรมการ  
ในปี 2564 บรษิทัมกีรรมการทีค่รบวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 จ านวน 3 ท่าน ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหา
และค่าตอบแทนฯ โดยคณะกรรมการบรษิทั พจิารณาตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาจากโครงสรา้งคณะกรรมการบรษิทั และ
กลัน่กรองคุณสมบตัิของกรรมการในด้านต่าง ๆ รวมถงึผลการปฏบิตังิานในต าแหน่งหน้าที่ของกรรมการ เป็นรายบุคคล ดว้ย
ความละเอยีดรอบคอบและระมดัระวงั โดยเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ปี 2564 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการท่านเดมิทีค่รบวาระ 
จ านวน 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ต่ออกีวาระหนึ่ง ไดแ้ก่  
1. นายภทัร ยงวณิชย ์ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ  
2. นายธนชาต ินุ่มนนท ์ด ารงต าแหน่งกรรมการอสิระ  
3. นายสุนทร เด่นธรรม ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
 
ทัง้นี้ หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหาฯ กรรมการอสิระ รายงานไวภ้ายใต ้ส่วนที ่2 การก ากบัดูแลกจิการ หวัขอ้หลกั
ปฏบิตั ิ3.3 การสรรหากรรมการ หน้า 65 
 

(3) การสรรหาผู้บริหารระดบัสูง 
คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ เป็นผูท้ าหน้าทีพ่จิารณาหลกัเกณฑแ์ละวธิสีรรหาบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อด ารง
ต าแหน่งผูบ้รหิารระดบัสูง และเสนอชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่าเหมาะสมพรอ้มเหตุผลเพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัพจิารณาแต่งตัง้ต่อไป 
โดยในการสรรหาได้พิจารณากลัน่กรองสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ ครบถ้วน เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ทกัษะและ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิัทและเข้าใจในธุรกิจของบรษิัทเป็นอย่างดแีละสามารถบรหิารงานให้
บรรลุวตัถุประสงค์ เป้าหมายทีค่ณะกรรมการบรษิทัก าหนดไวไ้ดใ้นการสรรหาผูบ้รหิารระดบัสูง ฝ่ายบรหิารไดส้รรหา คดัเลอืก
และเสนอชื่อบุคคลที่มคีุณวุฒ ิความรู้ คุณสมบตัิที่เหมาะสม มทีกัษะและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
บรษิทัและเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา  
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ในปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 5/2564 เมื่อวนัที่ 9 สงิหาคม 2564 คณะกรรมการบริษัท ได้มมีติแต่งตัง้นาย
ธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช ด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายการเงนิ ซึ่งเป็นการแต่งตัง้เพื่อทดแทนผู้บรหิารเดมิทีล่าออกไป 
และมอบหมายให้ นายธรรมนูญ ก่อเกียรติวนิช ท าหน้าที่ เลขานุการบรษิัท เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรพัย ์และหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบรษิทั 
 
ทัง้นี้ หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการในการสรรหา รายงานไวภ้ายใต้ ส่วนที ่2 การก ากบัดูแลกจิการ หวัขอ้ หลกัปฏบิตั ิ4.1 การสรร
หาและพฒันาประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารและผูบ้รหิารระดบัสงู หน้า 69 
 

(4) การพฒันาความรู้กรรมการและผู้บริหาร 
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญต่อการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้
ความสามารถในการปฏบิตัหิน้าทีก่รรมการอย่างสม ่าเสมอ โดยกรรมการของบรษิทัไดเ้ขา้รบัการอบรมกบัสมาคมส่งเสรมิสถาบนั
กรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ โดยมีหลักสูตรของ IOD คือ Directors 
Certification Program (DCP), Directors Accreditation Program (DAP), Audit Committee Program (ACP) รวมทัง้การเข้า
สมัมนาต่าง ๆ รายละเอยีดเพิม่เตมิแสดงในรายละเอยีดประวตักิรรมการในเอกสารแนบ 1 
 
ในปี 2564 บรษิทัมกีรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงูเขา้อบรมในหลกัสูตรดงันี้ 

ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง หลกัสตูร 
นายสุนทร เด่นธรรม รองประธานกรรมการ/ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 1. อบรมดา้นความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์

(IT Security Awareness) 
2. การปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคลส าหรบัทกุ

คน (PDPA for Everyone) 

นางสาวชื่นชม เตชรุ่งเกียรติ ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิการธุรกิจด้านทรัพยากร
บคุคล 

Ms. Bee Bee Lim ประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิการการพาณชิย์และ
ธุรกิจระหว่างประเทศ 

นางศศิธร หิรัญศกัดิ ์ ประธานเจ้าหน้าทีด้่านปฏิบตัิการธุรกิจด้านบริหาร
จดัการบญัชีและการเงิน 

นางสาวหทยัชนก สวุรรณ
จาง 

ประธานเจ้าหน้าทีด้่านเทคโนโลยี 

นายธรรมนญู ก่อเกียรติวนิช ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่ายบญัชีและการเงิน และ
เลขานกุารบริษัท 

นายสมศกัดิ์ ตนัติธนวฒัน์ กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์ (1998) 

จ ากดั 

 

(5) การประเมินผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั 
 
หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการบรษิทั รายงานไวภ้ายใต ้ส่วนที ่2 การก ากบัดูแลกิจการ 
หวัขอ้ หลกัปฏบิตั ิ3.7 การประเมนิผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการ หน้า 67 
 
ในปี 2564 บรษิทัไดม้กีารประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการ โดยมกีารแบ่งเป็นดงันี้  
1) การประเมนิตนเองของคณะกรรมการทัง้คณะ  
2) ประเมนิตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล  
3) ประเมนิตนเองของคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ไดแ้ก่ คณะกรรมการบรหิาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการการ

ลงทุน และคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนฯ 
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1) ผลการประเมนิตนเองของกรรมการทัง้คณะ ประจ าปี 2564 
    คะแนนเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 88 อยู่ในระดบั “ดเียีย่ม” 

หวัขอ้ประเมนิ คะแนนเฉลีย่ 
โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองกรรมการ รอ้ยละ 87 
การประชุมของคณะกรรมการ รอ้ยละ 86 
บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการ รอ้ยละ 90 
ความสมัพนัธ์กบัฝา่ยบรหิาร และ การพฒันาตนเองของกรรมการและผูบ้รหิาร รอ้ยละ 90 

 
2) ผลการประเมนิตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล ประจ าปี 2564 
     คะแนนเฉลี่ยทีร่อ้ยละ 92 อยู่ในระดบั “ดเียีย่ม” 

หวัขอ้ประเมนิ คะแนนเฉลีย่ 
โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองกรรมการ รอ้ยละ 92 
การประชุมของคณะกรรมการ รอ้ยละ 94 
บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการ รอ้ยละ 90 

 
3) ผลการประเมนิตนเองของกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 
    คะแนนเฉลีย่ทีร่อ้ยละ 87 อยู่ในระดบั “ดเียีย่ม” 

หวัขอ้ประเมนิ คะแนนเฉลีย่ 
โครงสรา้งและคุณสมบตัขิองกรรมการ รอ้ยละ 90 
การประชุมของคณะกรรมการ รอ้ยละ 85 
บทบาท หน้าที ่และความรบัผดิชอบของกรรมการ รอ้ยละ 77 - 95 

 
8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล 
 
การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษทั 
หลกัปฏบิตักิารเขา้ร่วมประชุมของคณะกรรมการบรษิทั ไดร้ายงานไวภ้ายใต้ ส่วนที ่2 การก ากบัดูแลกจิการ หวัขอ้ หลกัปฏบิตั ิ
3.5 การประชุมคณะกรรมการบรษิทั หน้า 66 
 
ในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ -19 ในประเทศไทย ยงัมกีารแพร่ระบาดเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ
บรษิัท โดยประธานกรรมการได้จดัให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ร่วมกบัการประชุมแบบมาด้วยตนเอง เพื่อเป็นการ
ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควดิ -19 โดยรายละเอยีดการเขา้ร่วมประชุมของกรรมการแต่ละ
ท่าน สรุปไดด้งันี้ 
 
ตารางการประชุมของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
และคณะกรรมการการลงทุน ประจ าปี 2564 

รายชื่อ จ านวนครัง้ทีเ่ขา้ประชุม/จ านวนการประชุมทัง้หมด 
คณะกรรมการ

บรษิทั 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา
และพจิารณา
ค่าตอบแทน 

คณะกรรมการการ
ลงทุน 

1. นายอโณทยั อดุลพนัธุ ์ 7/7 - 1/1 - 

2. นายสุนทร เด่นธรรม 7/7 - - - 

3. นายภทัร ยงวณิชย ์ 7/7 5/5 - 8/8 
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4. นายธนชาต ิ นุ่มนนท ์ 7/7 5/5 1/1 - 

5. นายไผท ผดุงถิน่ 7/7 - - 8/8 

6. น.ส.ปิยพร1 พรรณเชษฐ ์ 5/7 5/5 - - 

7. นายอนุพนัธ2์ กจินิจชวีะ 5/7 - 1/1 6/8 
1 นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ ์ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 1/2564 เมื่อวนัที ่3 กุมภาพนัธ์ 2564 
2 นายอนุพนัธ ์กจินิจชวีะ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอสิระเมื่อวนัที่ 23 ธนัวาคม 2564 

 
ค่าตอบแทนกรรมการ 
นโยบายและหลกัเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั รายงานไวภ้ายใต้ ส่วนที ่2 การก ากบัดูแลกจิการ หวัขอ้ หลกั
ปฏบิตั ิ3.4 ค่าตอบแทนกรรมการ หน้า 65 
 
โดยในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทนฯ และคณะกรรมการบรษิัทน าเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณา
อนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 แลว้ เมื่อวนัที ่19 เมษายน 2564 โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

ต าแหน่ง จ านวนเงนิคา่เบีย้ประชมุ (บาท/คน/ครัง้) 
ประธานกรรมการบรษิทั 35,000 
กรรมการบรษิทั 25,000 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 
กรรมการตรวจสอบ 25,000 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  5,000 
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  5,000 
ประธานกรรมการการลงทุน  5,000 
กรรมการการลงทุน  5,000 

หมายเหตุ 
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการส าหรบัปี 2564 เป็นจ านวนทีเ่ท่ากบัเบี้ยประชุมกรรมการส าหรบักรรมการส าหรบัปี 2563 (บรษิทั จะจ่ายเบี้ยประชุมดงักล่าวให้

เฉพาะประธานกรรมการบรษิทั กรรมการที่ไม่เป็นผูบ้รหิาร กรรมการอสิระซึง่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรรมการบรษิทั คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ทีเ่ขา้ประชุม) 

2. ค่าตอบแทนอื่น: ไม่มคี่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์อื่น 

 
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั ประจ าปี 2564 

รายชื่อ ค่าตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั (หน่วย: บาท) 
คณะกรรมการ

บรษิทั 
 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 

คณะกรรมการสรรหา
และพจิารณา
ค่าตอบแทน 

 

คณะกรรมการ
การลงทุน 

รวมทัง้หมด 

1. นายอโณทยั อดุลพนัธุ ์ 210,000 - 5,000 - 215,000 

2. นายสุนทร เด่นธรรม - - - - - 

3. นายภทัร ยงวณิชย ์ 150,000 150,000 - 40,000 340,000 

4. นายธนชาต ิ นุ่มนนท ์ 150,000 125,000 5,000 - 280,000 

5. นายไผท ผดุงถิน่ 150,000 - - 40,000 190,000 

6. น.ส.ปิยพร1 พรรณเชษฐ ์ 100,000 125,000 - - 225,000 

7. นายอนุพนัธ2์ กจินิจชวีะ 100,000 - 5,000 30,000 135,000 

รวม  860,000 400,000 15,000 110,000 1,385,000 
1 นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ ์ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบเมื่อวนัที ่3 กุมภาพนัธ ์2564 นายพนา จนัทรวโิรจน์ทีล่าออก 
2 นายอนุพนัธ ์กจินิจชวีะ ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการอสิระเมื่อวนัที ่23 ธนัวาคม 2564 
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8.1.3 การก ากบัดูแลบริษทัย่อยและบริษทัร่วม 
 
คณะกรรมการบรษิทัมกีลไกในการก ากบัดูแลทีท่ าใหส้ามารถควบคุมดูแลการจดัการและรบัผดิชอบการด าเนินงานของบรษิทัย่อย
และบรษิทัร่วม เพื่อดูแลรกัษาผลประโยชน์ ในเงนิลงทุนของบรษิทั ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ดงันี้ 
1. บรษิทัส่งบุคคลเพื่อเป็นตวัแทนของบรษิทัไปเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี านาจควบคุม ซึง่ไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุม

คณะกรรมการบรษิทั 
2. ก าหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทย่อยจะเป็นตามข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องของส านักงาน

คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
3. ก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรบัผดิชอบของกรรมการและผู้บรหิารที่เป็นตวัแทนของบรษิัท ในบรษิัทย่อยและ

บรษิทัร่วม  
4. ตดิตาม ดูแลใหค้ณะกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วม ปฏบิตัใิหเ้ป็นไปตามหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ

ตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และนโยบายของบรษิทั 
5. การท ารายการ หรอืการด าเนินการใด ๆ ของบรษิทัย่อยหรอืบรษิทัร่วม เช่น การเพิม่ทุน การลดทุน การจ่ายปนัผล เป็นต้น 

หรอืรายการที่ถือว่ามสีาระส าคญั และหากเข้าท ารายการจะมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อฐานะทางการเงนิและผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัย่อยจะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการของบรษิทั หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

6. ก าหนดทศิทางของของกลยุทธ ์นโยบาย และแผนธุรกจิของบรษิทัย่อย เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางของบรษิทั  
7. ด าเนินการให้บริษัทย่อยมรีะบบควบคุมภายใน ระบบบรหิารความเสี่ยงและระบบป้องกันการทุจรติ รวมทัง้ก าหนดให้มี

มาตรการในการตดิตามผลการด าเนินงานของบรษิัทย่อยและบรษิทัร่วมทีเ่หมาะสม มปีระสทิธภิาพและรดักุมเพยีงพอทีท่ า
ใหม้ัน่ใจไดว่้าการด าเนินการต่าง ๆ ของบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมจะเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบรษิทั 

8. รายงานผลประกอบการและการด าเนินงานของบริษัทย่อยให้บริษัททราบ การท ารายการที่เกี่ยวโยงกนัของบริษัทย่อย 
ตลอดจนการไดม้าหรอืจ าหน่ายไปซึง่ทรพัยส์นิ และ โดยเฉพาะอย่างยิง่รายการส าคญัทีอ่าจมผีลกระทบต่อฐานะทางการเงนิ
และผลการด าเนินงานของบรษิทัย่อย และรายการอื่นใดทีไ่ม่ใช่รายการธุรกจิของบรษิทัย่อยทีจ่ะมผีลกระทบต่อบรษิัทย่อย
อย่างมนีัยส าคญั 

9. หา้มมใิหก้รรมการ ผูบ้รหิาร พนักงาน ลูกจา้งหรอืผูไ้ดร้บัมอบหมายของบรษิทัและบรษิทัย่อย รวมถงึคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่
บรรลุนิตภิาวะของบุคคลดงักล่าวใช้ขอ้มูลภายในของบรษิทัย่อย ทัง้ทีไ่ดม้าจากการกระท าตามหน้าที่หรอืในทางอื่นใดที่มี
หรอือาจจะมผีลกระทบอย่างมนีัยส าคญัต่อบรษิทัย่อย เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรอืผูอ้ื่นไม่ว่าทางตรงและ/หรอืทางออ้ม และ
ไม่ว่าจะไดร้บัผลตอบแทนหรอืไม่กต็าม 

 

ขอ้ตกลงระหว่างบรษิทักบัผูถ้อืหุน้อื่นในการบรหิารจดัการบรษิทั 
ย่อยและบรษิทัร่วม 
-ไม่ม-ี 

 
8.1.4 การติดตามให้มีการปฏิบติัตามนโยบายและแนวปฏิบติัในการก ากบัดแูลกิจการ 

บรษิทัใหค้วามส าคญัในเรื่องการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีโดยไดก้ าหนดนโยบายและแนวปฏบิตัทิีเ่กีย่วขอ้งไว้ใน
นโยบายการก ากบัดูแลกจิการทีด่แีละจรยิธรรมธุรกจิและขอ้พงึปฏบิตัใินการท างาน พรอ้มทัง้ส่งเสรมิใหเ้กดิการปฏบิตัิ
อย่างแทจ้รงิเพื่อสรา้งความเชื่อมัน่ต่อผูม้สี่วนไดเ้สยีทุกกลุ่ม 

ในรอบปีทีผ่่านมา บรษิทัไดม้กีารตดิตามเพื่อใหเ้กดิการปฏบิตัติามการก ากบัดูแลกจิการทีด่คีรอบคลุม
ประเดน็ทีส่ าคญั ไดแ้ก่ 

1) การดูแลพนักงานและการไม่เลอืกปฏบิตั ิ 
2) การต่อตา้นการแขง่ขนัทีไ่ม่เป็นธรรม  
3) การดูแลสิง่แวดลอ้ม สุขอนามยัและความปลอดภยัในองคก์ร  
4) การรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลูสารสนเทศ  
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5) การคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล  
ซึ่งผลการตดิตามพบว่าบรษิทัไดด้ าเนินการตามแนวทางของแต่ละประเดน็ไดอ้ย่างครบถ้วนแล้ว นอกจากนี้ บรษิทัได้
ตดิตามเพื่อใหเ้กดิการปฏบิตัติามการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีดงันี้ 

 
(1) การป้องกนัความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

บรษิัทก าหนดนโยบายทีม่ใิห้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงานให้ใช้โอกาสจากการเป็นกรรมการ ผู้บรหิาร หรอื
พนักงานของบรษิทั แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ/หรอื ผูท้ ีเ่กี่ยวขอ้ง ในจรยิธรรมธุรกิจและขอ้พงึปฏบิัติใน
การท างาน ดงันี้  
1. หลีกเลี่ยงการท ารายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง และ/หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจก่อให้เกิดความขดัแย้งทาง

ผลประโยชน์กบับรษิทั  
2. กรณีที่จ าเป็นต้องท ารายการนัน้ เพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้ท ารายการนัน้เสมือนการท ารายการกับ

บุคคลภายนอกทีม่ขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญูชนพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไป ดว้ยอ านาจ
ต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีเ่ป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งและตอ้งไม่มสี่วน
ในการพจิารณาอนุมตั ิและมหีน้าทีต่้อง ปฏบิตัติามขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์ฯ และส านักงาน  ก.ล.ต.  
ในเรื่องการเปิดเผยขอ้มลูการท ารายการเกีย่วโยง 

3. กรณีทีบุ่คคลใดมสี่วนไดเ้สยีหรอืมสี่วนเกีย่วขอ้งในรายการทีพ่จิารณา บุคคลดงักล่าวจะต้องแจง้ใหห้น่วยงาน
เลขานุการบรษิัททราบ และเลขานุการบรษิัทจะรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการให้
รบัทราบ โดยบุคคลดงักล่าวจะไม่ร่วมพจิารณาการท าธุรกรรมดงักล่าว 

 
ในปี 2564 ผลการตรวจสอบพบว่าไม่มกีรณีทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 

 

(2) การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ 
คณะกรรมการบรษิทัก าหนดนโยบายการป้องกนัการใชข้อ้มลูภายใน โดยก าหนดมาตรการขอ้หา้มไม่ให้

มกีารใชโ้อกาสหรอืขอ้มูลทีไ่ด้จากการเป็นกรรมการผู้บรหิาร หรอืพนักงาน ในการหาประโยชน์ส่วนตน หรอืท า
ธุรกจิทีแ่ข่งขนักบับรษิทัหรอืธุรกจิที่เกี่ยวเนื่อง รวมทัง้ไม่ใชข้อ้มูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้น
ของบรษิทั หรอืใหข้อ้มูลภายในแก่บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุน้ของบรษิทั ไวใ้นคู่มอืจรยิธรรมธุรกจิ
ของบรษิทั  

ในปี 2564 ไม่พบว่ามกีรรมการและผูบ้รหิาร ซื้อขายหลกัทรพัย์ของบรษิทั ในช่วง 1 เดอืนก่อนทีบ่รษิทั
จะมกีารประกาศผลการด าเนินงาน หรอืข้อมูลภายในนัน้จะเปิดเผยต่อสาธารณชณ กรรมการและผู้บรหิารทีซ่ื้อ
ขายหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯ ได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถอืครองหลกัทรพัย์ต่อส านักงาน ก.ล.ต ภายใน 3 วนั
ท าการ นับจากวนัทีม่กีารเปลี่ยนแปลง ผ่านเวบ็ไซด์ของส านักงาน ก.ล.ต. และไดร้ายงานต่อฝ่ายเลขาฯ โดยเลขา
ฯไดร้ายงานใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและรายงานใหค้ณะกรรมการบรษิทัทราบ 

 

(3) การต่อต้านทุจริตคอรร์ปัชนั 
คณะกรรมการบรษิทัมุ่งมัน่ทีจ่ะด าเนินธุรกจิดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติเป็นธรรม และต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั เพื่อ
น าไปสู่การเป็นองค์กรโปร่งใส อย่างแทจ้ริง บรษิทัจงึก าหนดแผนส่งเสรมิและปลูกฝงัจรยิธรรมองค์กรในระยะยาว
และต่อเนื่อง เพื่อใหพ้นักงานมคีวามซื่อสตัยส์ุจรติและมจีติส านึกทีด่ ีมวีนิัย มคีวามรู ้และคุณธรรม  
 
นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการต่อตา้นการทุจรติการคอร์รปัชัน่ รายงานไวภ้ายใต ้ส่วนที ่2 การก ากบัดูแลกจิการ 
หวัขอ้ หลกัปฏบิตั ิ6.4 นโยบายและแนวปฏบิตัดิา้นการต่อตา้นการทุจรติการคอรร์ปัชัน่ หน้า 75 
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คณะกรรมการบรษิทัก าหนดใหม้แีนวทางการตดิตามประเมนิผลการปฏบิตัติามนโยบายการต่อต้านทุจรติคอรร์ปั
ชนั ดงันี้ 

1. ท าการส ารวจ การมสี่วนไดเ้สยี ของกรรมการ และผูบ้รหิาร 4 ล าดบัแรก ตามทีก่ฎหมายก าหนด เพื่อ
ป้องกนัการขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ทีจ่ะน าไปสู่การทุจรติคอรร์ปัชนั  

2. ก าหนดช่องทางการแจง้เบาะแส และมาตรการคุม้ครองผูแ้จง้เบาะแส ไวใ้นเวบ็ไซตบ์รษิทั โดยสื่อสารให้
พนักงานทุกระดบัรบัทราบ  

3. ก าหนดใหฝ้า่ยบรหิาร ท าหน้าทีส่อบทานความเสีย่งดา้นการทุจรติ และจดัท าแผนสอบทานใหส้อดคล้อง
กบัแผนฝา่ยตรวจสอบภายในประจ าปี  

4. ผูท้ีก่ระท าการทุจรติคอร์รปัชนั ถอืเป็นการกระท าที่ผดิจรยิธรรมของบรษิทั ซึ่งต้องไดร้บัการพจิารณา
โทษทางวนิัย ตามระเบยีบทีบ่รษิทัก าหนดไว ้และโทษตามกฎหมาย หากการกระท านัน้ผดิกฎหมาย  

5. สร้างความตระหนักรู้แก่พนักงาน โดยการจดัอบรมหลักสูตร จรยิธรรมธุรกิจของฮิวแมนิก้า ส าหรบั
พนักงานใหม่ เพื่อใหเ้กดิความเขา้ใจในจรยิธรรมธุรกจิ และขอ้พงึปฏบิตัใินการท างาน นโยบายต่อตา้น
ทุจรติคอรร์ปัชนั และช่องทางการแจง้เบาะแส 

 

ในปี 2564 บรษิทัไม่พบประเด็นปญัหา เหตุการณ์ทุจรติคอร์รปัชนั และการละเมดิจรรยาบรรณในการ
ด าเนินธุรกจิ 

 

(4) การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)  
บรษิัทได้เปิดช่องทางให้ผู้มสี่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านช่องทางที่บริษัทจดัไว้ผ่านอีเมล์ 
whistleblowing@humanica.com โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการเป็นผู้
พจิารณาและมฝีา่ยเลขานุการบรษิทั ท าหน้าทีก่ลัน่กรองเบาะแสและขอ้รอ้งเรยีนดงักล่าว 
 
นโยบายการแจง้เบาะแสการกระท าผดิ รายงานไวภ้ายใต้ ส่วนที ่2 การก ากบัดูแลกจิการ หวัขอ้ หลกัปฏบิตั ิ6.5 
กลไกในการรบัเรื่องรอ้งเรยีนและการด าเนินการกรณีมกีารชี้เบาะแส หน้า 75 
 
ในปี 2564 ทีผ่่านมา ไม่มเีบาะแสหรอืขอ้รอ้งเรยีนส่งมายงับรษิทั 

 

(5) รายงานการถือครองหลกัทรพัยข์องกรรมการและผู้บริหาร 
รายงานการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร 

 ชื่อ-สกุล จ านวนหุน้สามญั ลกัษณะการถอืหุน้ จ านวนหุน้ทีถ่อื 
    ณ วนัที ่15 ม.ีค. 2565   ทีไ่ม่ใช่หุน้สามญั 

1 นายอโณทยั อดุลพนัธุ ์ 250,000 ทางตรง - 
2 นายสุนทร เด่นธรรม 261,277,200 ทางตรง - 
    500,000 ทางออ้ม (คู่สมรส) - 
3 นายภทัร ยงวณิชย ์ 500,000 ทางตรง - 
4 นายธนชาต ินุ่มนนท ์ - - - 
5 นายไผท ผดุงถิน่ - - - 
6 นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ ์ - - - 
7 นางสาวชื่นชม เตชรุ่งเกยีรต ิ 1,546,000 - - 
8 นางศศธิร หริญัศกัดิ ์ 1,520,000 - - 
9 นางสาวหทยัชนก สวุรรณจาง 1,727,000 - - 
10 Ms. Bee Bee Lim 1,250,000 - - 
11 นายธรรมนูญ ก่อเกยีรตวินชิ - - - 
12 นายสมศกัดิ ์ตนัตธินวฒัน์ - - - 

mailto:whistleblowing@humanica.com%20โดย
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รายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลกัทรพัยข์องกรรมการและผูบ้รหิาร 
  ชื่อ-สกุล หุน้สามญั (หุน้) 
    15 ม.ีค. 2565 11 ม.ีค. 2564 จ านวนหุน้ทีเ่ปลีย่นแปลง 
        (เพิม่ขึน้/ลดลง) 

1 นาย อโณทยั อดุลพนัธุ ์               250,000                500,000  (250,000) 
2 นาย สุนทร เด่นธรรม        261,777,200         261,777,200                                -    
3 นาย ภทัร ยงวณิชย ์               500,000                500,000                                -    
4 นายธนชาต ินุ่มนนท ์                       -                          -                                  -    
5 นายไผท ผดุงถิน่                       -                          -                                  -    
6 นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ ์                       -                          -                                  -    
7 นางสาวชื่นชม เตชรุ่งเกยีรต ิ            1,546,000             1,546,000                                -    
8 นางศศธิร หริญัศกัดิ ์            1,520,000             1,950,000                      (430,000) 
9 นางสาวหทยัชนก สวุรรณจาง            1,727,000             1,727,000                                -    
10 Ms. Bee Bee Lim            1,250,000             1,250,000                                -    
11 นายธรรมนูญ ก่อเกยีรตวินชิ                       -                          -                                  -    
12 นายสมศกัดิ ์ตนัตธินวฒัน์                       -                          -                                  -    

 
 

8.2 รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2564 
สามารถดูรายละเอยีดไดจ้ากหน้า 96 
 
8.3 รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืนๆ ปี 2564 

8.3.1 รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2564 
สามารถดูรายละเอยีดไดจ้ากหน้า 98 

 
8.3.2 รายงานผลการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการการลงทุน ปี 2564 

สามารถดูรายละเอยีดไดจ้ากหน้า 99 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบดว้ยกรรมการอสิระ 3 ท่าน และปฏบิตัหิน้าทีต่ามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั 
และภายใต้กฎบตัรทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรซึง่จดัท าขึน้โดยคณะกรรมการตรวจสอบและไดร้บัการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั
ซึง่สอดคลอ้งกบัหลกัสากลและขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย 
 
ในปี 2564 มกีารจดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ ทัง้สิน้ 5 ครัง้ และไดร้ายงานผลกาด าเนินงานต่อคณะกรรมการบรษิทัเป็น
ประจ าทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบฯ เขา้ประชุมตามรายละเอยีด ดงันี้ 
 
นายภทัร ยงวณิชย์   ประธานกรรมการตรวจสอบ   เขา้ร่วมประชุม 5/5 ครัง้ 
นายธนชาต ินุ่มนนท์  กรรมการตรวจสอบ   เขา้ร่วมประชุม 5/5 ครัง้ 
นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์  กรรมการตรวจสอบ   เขา้ร่วมประชุม 5/5 ครัง้ 
 
ในการประชุมแต่ละครัง้คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดห้ารอืกบัฝา่ยจดัการ ผูส้อบบญัช ี และ ผูต้รวจสอบภายใน ตามวาระอนั
สมควร คณะกรรมการตรวจสอบฯ ไดแ้สดงความเหน็รวมทัง้ใหข้อ้เสนอแนะอย่างอสิระ โดยสรุปสาระส าคญัของผลการด าเนินงาน 
ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ ดงันี้ 
1. การสอบทานรายงานทางการเงนิ  

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและพจิารณางบการเงนิรวมรายไตรมาสและงบการเงนิรวมประจ าปี 2564 ของ 
บรษิทั  ฮวิแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย ซึง่รวมถงึการเปิดเผยรายการทีเ่กีย่วโยงกนัและรายการทีม่คีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์ร่วมกบัฝา่ยบรหิารและผูต้รวจสอบภายในโดยเชญิผูส้อบบญัชเีขา้ร่วมประชุมในการพจิารณางบการเงนิดงักล่าว ซึง่มี
การสอบถามผูส้อบบญัชเีรื่องความถูกตอ้งครบถ้วนของงบการเงนิ การปรบัปรุงรายการบญัชทีีม่สีาระส าคญัซึง่มผีลกระทบต่องบ
การเงนิ ขอบเขตการตรวจสอบ ความเพยีงพอเหมาะสมของวธิกีารบนัทกึบญัช ี ความเพยีงพอ ถูกตอ้งและครบถ้วนของการ
เปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิ และความมอีสิระของผูส้อบบญัชเีพื่อใหม้ัน่ใจว่าการจดัท างบการเงนิเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ
กฎหมายและหลกัการบญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และทนัเวลา รวมทัง้มกีารเปิดเผยขอ้มลูอย่างเพียงพอ ถูกตอ้งและครบถ้วน 
  
2. การก ากบัและดูแลงานการตรวจสอบภายใน 
  คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาและอนุมตัแิผนงานการตรวจสอบประจ าปี 2564 รวมทัง้งบประมาณเพื่อสนับสนุน
การด าเนินการตามแผน นอกจากนัน้มกีารทบทวนการปฏบิตังิานตามแผนและผลการตรวจสอบเป็นรายไตรมาส โดยให้
ขอ้แนะน าและตดิตามผลการด าเนินการแกไ้ขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเดน็ทีม่สีาระส าคญั เพื่อปรบัปรุงใหม้กีาร
ควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธภิาพ ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบพอใจในการด าเนินการปรบัปรุงระบบการควบคุมภายใน
ของฝา่ยบรหิาร 
 
3. การสอบทานประสทิธภิาพของระบบการควบคุมภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานและทบทวนระบบการควบคุมภายในร่วมกบัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัชี
เป็นรายไตรมาส โดยไดพ้จิารณาเรื่องการดูแลทรพัยส์นิ การใชท้รพัยส์นิ การป้องกนัหรอืลดความผดิพลาด ความเสยีหาย การ
รัว่ไหล หรอืการทุจรติ การด าเนินงานต่างๆ ความเชื่อถอืได้ของรายงานทางการเงนิ การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ
ขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ไดใ้หค้วามเหน็สอดคลอ้งกนัว่าไม่พบขอ้บกพร่องหรอืประเดน็ปญัหาทีเ่ป็น
สาระส าคญั การควบคุมดูแลเพื่อลดความเสีย่งดา้นการทุจรติไดร้วมอยู่ในการบรหิารความเสีย่งและการควบคุมภายใน 
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4. การสอบทานการบรหิารความเสีย่ง 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานการบรหิารจดัการความเสีย่งของบรษิทัฯ อนัเกดิจากปจัจยัทัง้ภายในและภายนอก

ของบรษิทัฯ รวมทัง้พจิารณาและสอบทานความเหมาะสมและประสทิธภิาพของกระบวนการบรหิารความเสีย่งอย่างสม ่าเสมอ 
พรอ้มทัง้ใหข้อ้เสนอแนะเพื่อปรบัปรุง 
 
5. การพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2564 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาเสนอใหแ้ต่งตัง้ 
1. นางสาววมิลพร  บุณยษัเฐยีร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4067 หรอื 
2. นายชพูงษ์  สุรชุตกิาล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4325 หรอื 
3. นางสาวจนัทริา จนัทราชยัโชต ิผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6326 

แห่ง บรษิทั ดลีอยท์ ทูช้ โธมทัสุ ไชยยส สอบบญัช ีจ ากดั (Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Audit)  ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีอง
บรษิทัส าหรบัปี 2564 รวมถงึพจิารณาค่าสอบบญัช ี ซึง่ไดเ้สนอคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาและขออนุมตัใินทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2564 เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ชค้วามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ ความระมดัระวงัรอบคอบ และมคีวามเป็นอสิระเพยีงพอในการ
ปฏบิตัหิน้าที ่ และความรบัผดิชอบตามทีร่ะบุไวใ้นกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทั และ
จากการสอบทานงบการเงนิรายไตรมาสและงบการเงนิประจ าปีส าหรบัปี 2564 และการประเมนิของผูส้อบบญัชแีละผูต้รวจสอบ
ภายในดงักล่าวขา้งต้น คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบการปฏบิตัซิึ่งไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์และกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
นายภทัร ยงวณิชย ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ท่าน โดยมี นางสาวปิยพร พรรณ

เชษฐ ์กรรมการอสิระ ท าหน้าทีป่ระธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนและมกีรรมการอสิระ 1 ท่าน และกรรมการ
ทีม่ใิช่ผูบ้รหิารอกี 1 ท่าน ท าหน้าทีก่รรมการในคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดแ้ก่ นาย ธนชาต ินุ่มนนท ์และ
นายอโณทยั อดุลพนัธุ ์ตามล าดบั มวีาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี 

 
ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จดัใหม้กีารประชุมรวม 1 ครัง้ โดยกรรมการทุกท่านไดเ้ขา้

ร่วมประชุมครบทุกครัง้ เพื่อตดิตามและพจิารณาเรื่องส าคญัที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั ซึ่งก าหนดไวใ้นกฎบตัร
ของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน สรุปไดด้งันี้ 

1. ทบทวนบทบาท หน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน 
2. ทบทวนนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรรหาและค่าตอบแทนฯ รวมถงึหลกัเกณฑท์ีส่ าคญัดงันี้ 

▪ หลกัเกณฑแ์ละกระบวนการสรรหากรรมการ และแต่งตัง้ผูบ้รหิาร 
▪ คดัเลอืกและเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเป็นกรรมการบรษิทั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัพจิารณา 
▪ หลกัเกณฑ์การปรบัอตัราค่าจา้ง และเงนิรางวลัจูงใจใหส้อดคล้องและสะทอ้นผลการปฏบิตังิานจรงิและเหมาะสม

กบัสภาวะเศรษฐกจิ และแนวโน้มอุตสาหกรรม 
▪ ทบทวนโครงสรา้งค่าตอบแทนและสทิธปิระโยชน์อื่นของกรรมการ เพื่อใหส้อดคล้องกบัความรบัผดิชอบและการ

ปฏบิตัหิน้าทีข่องกรรมการ 
▪ ทบทวนนโยบายและหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยพจิารณาจาก 

• ความรบัผดิชอบและผลการปฏบิตัหิน้าทีข่องคณะกรรมการบรษิัท 

• ขอ้มลูเปรยีบเทยีบอา้งองิบรษิทัอื่นทีอ่ยู่ในอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมทัง้ผลส ารวจค่าตอบแทนกรรมการ
ของสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) 

 
 

 
 
 
 

นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์  
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

99 
 

รายงานคณะกรรมการการลงทุน 
 

คณะกรรมการการลงทุน ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 3 ท่าน โดยมี นายผไท ผดุงถิ่น กรรมการอิสระ ท าหน้าที่
ประธานคณะกรรมการการลงทุนและมกีรรมการอิสระ 1 ท่าน และกรรมการที่เป็นผู้บริหารอีก 1 ท่าน ท าหน้าที่กรรมการใน
คณะกรรมการการลงทุน ไดแ้ก่ นายภทัร ยงวณิชย ์และนายสุนทร เด่นธรรม ตามล าดบั มวีาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี 

 
ในปี 2564 คณะกรรมการการลงทุน จดัใหม้กีารประชุมรวม 8 ครัง้ โดยกรรมการทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมครบทุกครัง้ 

เพื่อติดตามและพจิารณาเรื่องส าคญัทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิัท และมกีารพจิารณากลัน่กรองและเห็นชอบให้
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณาอนุมตักิารลงทุนทีส่ าคญั ดงันี้ 

 
โครงการ รายละเอยีด สดัส่วนการลงทุนใน

หุน้สามญัของ
พนัธมติรทางธุรกจิ 

มูลค่าการลงทุนที่
เพิ่มขึ้นในปี 2565 
(ลา้นบาท) 

ฟารม์แคร ์ แพลตฟอร์มร้านขายยาออนไลน์และระบบการปรึกษา
บุคลากรทางการแพทยอ์อนไลน์ 

รอ้ยละ 25 15.4 

บริษัท  เอ็นฟอร์ซ  ซี
เคยีว จ ากดั (มหาชน) 

บริการด้านการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และการ
ปกป้องขอ้มลูส่วนบุคคล 

ไม่เกนิรอ้ยละ 5 81.9 

แรบบทิ แคช ใหบ้รกิารสนิเชื่อผ่านแพลตฟอรม์ดจิทิลั รอ้ยละ 5 40.0 
โคนิเคลิ ใหบ้รกิารแพลตฟอร์มระบบจดัการเรยีนการสอนออนไลน์

ส าหรบัลูกคา้องคก์ร 
รอ้ยละ 20 17.7 

ฮวิแมนเชส แพลตฟอรม์การใหส้นิเชื่อออนไลน์ รอ้ยละ 50 2.0 
GreatDay ซอฟท์แวร์ระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลส าหรบั

ลูกคา้ SMEs 
รอ้ยละ 16 66.0 

 
คณะกรรมการการลงทุนยงัไดต้ดิตาม พจิารณาความคบืหน้า โอกาส และอุปสรรคของการลงทุนเดมิและการลงทุนใหม่

ในธุรกจิ ทัง้การลงทุนเชงิกลยุทธ์ และการลงทุนทางการเงนิ ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ และตดิตามภาวะสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิและสภาพแวดล้อมทีอ่าจส่งผลกระทบถึงการด าเนินงานและยุทธศาตร์องค์กร เพื่อใหข้อ้เสนอแนะต่อ
คณะกรรมการบรษิทัในการพจิารณาคดัเลอืกโครงการลงทุนทีจ่ะเพิม่รายไดแ้ละก าไรใหแ้ก่บรษิทัฯ เพื่อใหค้งความสามารถในการ
แขง่ขนั และสอดคลอ้งต่อทศิทางการพฒันาธุรกจิต่อไป 

 
คณะกรรมการการลงทุนไดป้ฏบิตัหิน้าทีค่รบถ้วนตามกฎบตัรและตามทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทั โดย

ไดพ้จิารณาเรื่องต่างๆ อย่างละเอยีดรอบคอบ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว่้าผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกฝา่ยจะไดร้บัประโยชน์สงูสุด  
 
 
 
 
 
 
 
นายไผท ผดุงถิน่ 
ประธานกรรมการการลงทุน 
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8.4 รายงานความรบัผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 
 

ฝ่ายบรหิารไดจ้ดัท างบการเงนิประจ าปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทัว่ไป โดยได้
เลอืกใชน้โยบายทีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัิโดยสม ่าเสมอ ตลอดจนใชดุ้ลยพนิิจอย่างระมดัระวงัและสมเหตุสมผลในการจดัท างบ
การเงนิ รวมทัง้เปิดเผยขอ้มลูทีส่ าคญัอย่างเพยีงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ  

 
คณะกรรมการบรษิัทได้ตระหนักถึงความรบัผดิชอบในการก ากบัดูแลรายงานทางการเงนิให้มปีระสทิธิภาพ โดยได้

แต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒ ิเพื่อรบัผดิชอบดูแลเกี่ยวกบัคุณภาพของรายงานทางการเงินให้
ถูกตอ้งครบถว้น มกีารใชน้โยบายทีเ่หมาะสมและถอืปฏบิตัิโดยสม ่าเสมอ ตลอดจนสอบทานใหบ้รษิทัมรีะบบการควบคุมภายในที่
เพยีงพอและเหมาะสมและร่วมประเมนิความเสีย่งของบรษิทั เพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการทุจรติหรอืการ
ด าเนินการทีผ่ดิปกตอิย่างมสีาระส าคญัและเพยีงพอทีจ่ะด ารงรกัษาทรพัยส์นิของบรษิทั 

 
จากวธิปีฏบิตัแิละการก ากบัดูแลขา้งต้น คณะกรรมการบรษิทัจงึมคีวามเหน็ว่างบการเงนิของบรษิทั ฮวิแมนิก้า จ ากดั 

(มหาชน) ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ไดแ้สดงฐานะการเงนิและผลการด าเนินงานไดถู้กตอ้ง เชื่อถอืได ้เป็นไปตามมาตรฐานการ
บญัชทีีร่บัรองทัว่ไป และปฏบิตัถิูกตอ้งตามกฎหมายและกฎระเบยีบทีเ่กี่ยวขอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
นายอโณทยั อดุลพนัธุ์ 
ประธานกรรมการ 
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9. การควบคมุภายในและรายการระหว่างกนั 
 9.1 การควบคมุภายใน 
  (1) ความเหน็เก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของคณะกรรมการบริษทั 

ในทุกๆปี คณะกรรมการบรษิทัจะมปีระเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษิทัร่วมกบัคณะกรรมการตรวจสอบ จาก
รายงานผลสอบทานประสทิธผิลของการควบคุมภายในจากผูต้รวจสอบภายใน และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้
การซกัถามขอ้มลูจากฝา่ยบรหิารแลว้ สรุปไดว่้า จากการประเมนิระบบการควบคุมภายในของบรษิทั ในดา้นต่างๆ 5 องคป์ระกอบ 
ประกอบดว้ย 

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment) 
2. การประเมนิความเสีย่ง (Risk Assessment) 
3. การควบคุมการปฏบิตังิาน (Control Activities) 
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอ้มลู (Information and Communication) 
5. ระบบการตดิตาม (Monitoring Activities) 
 

  คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าบรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในทีเ่พยีงพอและเหมาะสม โดยบรษิทัไดจ้ดัใหม้บีุคลากร
อย่างเพยีงพอทีจ่ะด าเนินการตามระบบดงักล่าวไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ สามารถท าใหก้ารด าเนินกจิการของบรษิทัเป็นไปตาม
หลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(Good Corporate Governance) และมคีวามโปร่งใส นอกจากนี้ บรษิทัยงัจดัใหม้รีะบบการตดิตาม
ดูแลการด าเนินงานของบรษิทัและบรษิทัย่อย เพื่อใหม้ัน่ใจไดว่้าจะสามารถป้องกนัทรพัยส์นิของบรษิทัและบรษิทัย่อยจากการที่
กรรมการหรอืผูบ้รหิารน าไปใชโ้ดยมชิอบหรอืโดยไม่มอี านาจ รวมถงึการมรีะบบการควบคุมดูแลทีเ่พยีงพอในเรื่องการท าธุรกรรม
กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวโยงกนั 
 
  (2) การด าเนินการเก่ียวกบัระบบควบคุมภายในของบริษทั 
      บรษิทัมคีณะกรรมการตรวจสอบเพื่อท าหน้าทีส่อบทานให้บรษิทัมรีะบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบ
ภายในทีเ่หมาะสมและมปีระสทิธผิล ตลอดจนสอบทานการปฏบิตังิานของบรษิทัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละ
ตลาดหลกัทรพัย ์ ขอ้ก าหนดของตลาดหลกัทรพัยแ์ละกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้งกบัธุรกจิของบรษิทั โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมี
การประชุมร่วมกนัอย่างน้อยทุกไตรมาส เพื่อพจิารณาและด าเนินการใหม้รีายงานทางการเงนิทีถู่กต้องและมกีารเปิดเผยขอ้มลู
อย่างครบถ้วนและเพยีงพอ รวมถงึการพจิารณารายการทีเ่กี่ยวโยงกนัหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ใหเ้ป็นไป
ตามกฎหมายและขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัย ์ ซึง่ในการประชุมจะมผีูส้อบบญัชเีขา้ร่วม
ประชุมเพื่อใหข้อ้สงัเกตจากการตรวจสอบบญัชขีองบรษิทั 
  
 เพื่อใหร้ะบบควบคุมภายในของบรษิทัเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ บรษิทัไดว่้าจา้งบรษิทั เอซเีอม็ คอนซลัติง้ จ ากดั 
เพื่อท าหน้าทีต่รวจสอบระบบการควบคุมภายในของบรษิทั ตัง้แต่ปี 2558 ถงึ 2562 และไดว่้าจา้งบรษิทั ไอเอ  ซกิเนเจอร ์จ ากดั 
ในปี 2563 ถงึ 2564 โดยผูต้รวจสอบภายในไดจ้ดัท ารายงานผลการประเมนิและตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบรษิทั และ
น าเสนอรายงานใหแ้ก่คณะกรรมการตรวจสอบทราบโดยตรงอย่างต่อเน่ือง ซึง่บรษิทัไดด้ าเนินการแกไ้ขปรบัปรุงระบบการ
ปฏบิตังิานในฝา่ยต่างๆ ตามขอ้เสนอแนะของผูต้รวจสอบภายในมาโดยตลอด 
 
 ในทุกๆปีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิทั จะตรวจสอบการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบภายในและ
พจิารณาผลการปฏบิตังิาน ค่าตอบแทน และขอบเขตการด าเนินงานในปีทีจ่ะถงึนี้ ก่อนทีจ่ะตดัสนิใจแต่งตัง้หรอืแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
รายใหม่ 
 

 (3) ความเหน็เก่ียวกบัระบบควบคมุภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
ในปี 2564 บรษิทั ได ้ว่าจา้งบรษิทั ไอเอ  ซกิเนเจอร์ จ ากดั ซึ่งเป็นส านักงานตรวจสอบภายในอสิระ ไดเ้ขา้ตรวจสอบ

และตดิตามระบบการบรหิารงานหลกัดา้นต่างๆ ของบรษิทัและบรษิทัย่อย ประกอบดว้ย การตรวจสอบใหค้วามเชื่อมัน่ ทดสอบ
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ในสาระส าคญั (Substantive Test) เพื่อใหท้ราบ รายละเอยีด สาเหตุ จ านวน ผลกระทบ โดยในปี 2564 ไดท้ าการตรวจสอบแล้ว
เสรจ็ส าหรบัของบรษิทัในเรื่องของ การจดัการความมัน่คงปลอดภยัของระบบสารสนเทศ (Information Security) และการขาย
และการบรหิารโครงการ และในส่วนของบรษิทัย่อยไดท้ าการตรวจสอบแล้วเสรจ็ในเรื่องของ การจดัซื้อสนิคา้และการจ่ายช าระ
เงนิ การจ่ายผลตอบแทนจากการขาย การพฒันาซอฟทแ์วร ์การขายและการบรหิารโครงการ การรบัรูร้ายไดแ้ละการรบัช าระเงนิ 
และการประเมนิความเพยีงพอของระบบการควบคุมภายใน (ตามแบบประเมนิ ก.ล.ต. – COSO ICIF) ทัง้นี้บรษิทัไดท้ าการแก้ไข
ปรบัปรุงและพฒันาคุณภาพของระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องตามขอ้เสนอแนะของ ผูต้รวจสอบภายในและไดร้ายงาน
ความคบืหน้าในการปรบัปรุงแกไ้ขดงักล่าว ใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบไดท้ราบแล้ว 
 
  (4) หวัหน้างานตรวจสอบภายในและหวัหน้างานก ากบัดแูลการปฏิบติังานของบริษทั  
  บรษิัทได้ว่าจ้างหน่วยงานภายนอก คอื บรษิัท ไอเอ  ซิกเนเจอร์ จ ากดั ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ
บรษิทั และบรษิทัย่อย ในปี 2564 บรษิทัไดม้อบหมายใหน้ายสุธ ีตาณวาณิชกุล ท าหน้าทีเ่ป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน โดย
คุณสมบตัขิองผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในดงัต่อไปนี้ 
 

ผูต้รวจสอบภายใน : บรษิทั ไอเอ  ซกิเนเจอร ์จ ากดั  
นายสุธ ีตาณวาณิชกุล (กรรมการผูจ้ดัการ) 
 

คุณวุฒทิางการศกึษา : ปรญิญาโท  บญัช,ี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
ปรญิญาโท  บรหิารธุรกจิ(การตลาด), มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
ปรญิญาตร ี บญัช ีเกยีรตนิยิมอนัดบั1, มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์
 

ประกาศนียบตัร : ผูต้รวจสอบภายในรบัอนุญาต (CPIAT:No.17), สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย 
 

ประสบการณ์การท างาน : • หวัหน้าผูต้รวจสอบภายในบรษิทัชัน้น าในหลากหลายธุรกจิ 
• ผูบ้รหิารทางดา้นบญัชกีารเงนิในธุรกจิรถยนต์ 
• กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ วาระ 2563-2564 ของสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศ

ไทย 
• อาจารยพ์เิศษ มหาวทิยาลยัมหดิล  
• วทิยากรพเิศษ ของสมาคมผูต้รวจสอบภายในแหง่ประเทศไทย สถาบนั 

OMEGAWORLDCLASS และตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย (SET) 
 

 
 ทัง้นี้ การพจิารณาและอนุมตัิ แต่งตัง้ ถอดถอน โยกย้ายผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท 
จะต้องผ่านการอนุมตั ิ(หรอืได้รบัความเห็นชอบ) จากคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคุณสมบตัิของผู้ด ารงต าแหน่งหวัหน้างาน
ตรวจสอบภายในปรากฏในเอกสารแนบ 3 
 

 
 
 9.2 รายการระหว่างกนั 
  
 รายการระหว่างกนั หมายถงึ ธุรกรรมหรอืธุรกจิทีค่ล้ายคลงึหรอืแข่งขนักนั หรอืความเกี่ยวขอ้งอื่นใดทีอ่าจก่อใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ระหว่างบรษิทักบับุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง การท ารายการระหว่างกนัทีบ่รษิทัมกีบับุคล/บรษิทัทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง
ทัง้หมด บริษัทจะถือปฏิบัติตามนโยบายและเงื่อนไขการค้าตามปกติธุรกิจ ซึ่งจะเป็นไปตามกระบวนการที่ก าหนดไว้อย่าง
เหมาะสม โปร่งใส และถูกต้องตามหลกัเกณฑ์ โดยค านึงถึงประโยชน์ของผูม้สี่วนได้เสยีของบรษิทั  รวมทัง้การเปิดเผยข้อมูล
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อย่างเพยีงพอตามข้อก าหนดของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์     
 
การปฏิบติังานและขัน้ตอนการอนุมติั 
 บริษัทมีการก าหนดมาตรการในเข้าท ารายการระหว่างกันของบริษัท กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยจะจัดให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูใ้หค้วามเหน็เกี่ยวกบัความจ าเป็นของการเขา้ท ารายการ ความสมเหตุสมผล และความเหม าะสม
ดา้นราคาของรายการนัน้ โดยพจิารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการด าเนินการคา้ปกตใินราคาตลาด ซึง่สามารถ
เปรยีบเทยีบไดก้บัราคาทีเ่กดิขึน้กบับุคคลภายนอก ในกรณีทีค่ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นบริษัท จะให้บุคคลที่มีความรู้ความช านาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรพัย์สิน ส านัก
กฎหมาย เป็นต้น ทีเ่ป็นอสิระจากบรษิทั และบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้เป็นผูใ้ห้ความเหน็เกี่ยวกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าว 
เพื่อน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ ตามแต่กรณี  
  
 ในกรณีทีเ่กดิรายการระหว่างกนัจะค านึงถงึผลประโยชน์ของบรษิทั บรษิทัย่อย และผูถ้อืหุน้เป็นส าคญั โดยผ่านขัน้ตอนการ
พจิารณาตามระเบยีบปฏบิตัขิองบรษิทั และบรษิทัย่อย และผ่านคณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้ง  บรษิทั และบรษิทัย่อย อาจมรีายการ
ระหว่างกนัในอนาคต บรษิัทจงึขออนุมตัหิลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถอนุมตัิการท าธุรกรรมดงักล่าว หากธุรกรรมเหล่านัน้มี
ขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนัดว้ยอ านาจต่อรองทางการ
คา้ทีป่ราศจากอทิธิพลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคล ทีม่คีวามเกี่ยวขอ้ง ทัง้นี้ บรษิทั จะจดัท ารายงาน
สรุปการท าธุรกรรม เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตามทีค่ณะกรรมการบรษิทัมคีวามประสงค์ 
 
 นอกจากนี้ รายการระหว่างกนัที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกบับุคคลที่มคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ หรอืมสี่วนได้เสยีใดๆ 
คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ าเป็น และความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มคีวามช านาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัทีอ่าจจะเกดิขึน้ใดๆ บรษิทัจะใหผู้เ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูต้รวจสอบ
บญัชขีองบรษิทั เป็นผูใ้หค้วามเหน็เพื่อใช้ในการตดัสนิใจตามแต่กรณี และเมื่อคณะกรรมการตรวจสอบไดใ้ห้ความเหน็รายการ
ระหว่างกนัแลว้จะน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาอนุมตัดิว้ยมตทิีเ่ป็นเอกฉันท ์และจะเปิดเผยรายการระหว่างกนัที่
ส าคญัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัช ี
 
การเปิดเผยข้อมูล 
 ในปี 2564 ทีผ่่านมามรีายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ระหว่างบรษิทั และบรษิทัย่อย หรอืกจิการทีเ่กีย่วขอ้งกนั ซึง่ไดเ้ปิดเผย
รายการดงักล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงนิประจ าปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 (ขอ้ 4) 
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ส่วนท่ี 3 
งบการเงิน 

 
สามารถดูรายละเอยีดไดจ้ากหน้า 124 
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ส่วนท่ี 4 
การรบัรองความถกูต้องของข้อมูล 

 
บรษิทัไดส้อบทานขอ้มูลในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปีฉบบันี้แล้ว ดว้ยความระมดัระวงั บริษัทขอรบัรองว่าข้อมูล

ดงักล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผู้อื่นส าคญัผิด หรือไม่ขาดข้อมูลทีค่วรตอ้งแจง้ในสาระส าคญั   นอกจากนี้ บรษิทัขอรบัรอง
ว่า 

(1) งบการเงนิและขอ้มลูทางการเงนิทีส่รุปมาในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี ไดแ้สดงขอ้มลูอย่างถูกตอ้งครบถ้วนใน
สาระส าคญัเกีย่วกบัฐานะการเงนิ ผลการด าเนินงาน และกระแสเงนิสดของบรษิทัและบรษิทัย่อยแล้ว 

(2) บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการเปิดเผยขอ้มูลทีด่ี เพื่อใหแ้น่ใจว่าบรษิทัไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในส่วนที่เป็นสาระส าค ัญ
ทัง้ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทัง้ควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว 

(3) บรษิทัไดจ้ดัใหม้รีะบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหม้กีารปฏบิตัติามระบบดงักล่าว และบรษิทัไดแ้จ้ง
ขอ้มูลการประเมนิระบบการควบคุมภายใน ณวนัที ่31 ธนัวาคม 2564 ต่อผูส้อบบญัชแีละกรรมการตรวจสอบของบรษิทัแล้ว ซึ่งครอบคลุมถงึ
ขอ้บกพร่องและการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของระบบการควบคุมภายใน รวมทัง้การกระท าทีม่ชิอบทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัท ารายงานทางการ
เงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ในการน้ีเพื่อเป็นหลกัฐานว่าเอกสารทัง้หมดเป็นเอกสารชุดเดยีวกนักบัทีบ่รษิทัไดร้บัรองความถูกตอ้งแล้ว บรษิทัได้
มอบหมายให ้นาย สุนทร เด่นธรรม เป็นผูล้งลายมอืชื่อก ากบัเอกสารนี้ไวทุ้กหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มลีายมอืชื่อของ นาย สุนทร เด่น
ธรรม ก ากบัไวบ้รษิทัจะถอืว่าไม่ใช่ขอ้มลูทีบ่รษิทัไดร้บัรองความถูกตอ้งของขอ้มลูแลว้ดงักล่าวขา้งต้น 
 
ช่ือ ต าแหน่ง ลายมือช่ือ 
 
นายสนุทร เด่นธรรม กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
 
นายอโณทยั อดุลพนัธุ์ กรรมการ  
 
ผูร้บัมอบอ านาจ นายสุนทร เด่นธรรม  กรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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เอกสารแนบ 1 
รายละเอียดเก่ียวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคมุของบริษทั ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบสูงสุดในสาย
งานบญัชีและการเงิน ผู้ท่ีได้รบัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคมุดแูลการท าบญัชี และเลขานุการบริษทั                                                                                                                                        
 
ข้อมูล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ช่ือ นายอโณทยั อดุลพนัธุ ์  
ต าแหน่ง ประธานกรรมการ   
อาย ุ(ปี) 49  
 

 
 

คณุวฒิุทางการศึกษา   
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ Kellogg School of Management, Northwestern University, U.S.A. 

- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

หลกัสูตรการอบรม   
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่122/2558 

- หลกัสตูร Role of Chairman Program (RCP) รุ่นที ่46/2563  

   
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั  

ระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั/ประเภทธรุกิจ 

2560 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการ บรษิทั ฮวิแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) 

  ซอฟต์แวรอ์งคก์รและบรกิารจดัท าเงนิเดอืน 

2561 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เอเอเอ แอสเสทส ์จ ากดั 

  การลงทุน 
2561 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ฟารม์่า แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 
 

 การลงทุน 

2562 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เอน็ฟอรซ์ซเีคยีว จ ากดั (มหาชน) 

  จ าหน่ายระบบ Cyber Security 
2562 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั  รเีลชัน่ชพิ รพีบับลคิ จ ากดั 

  ทีป่รกึษาดา้นการตลาดและท าซอฟแวร ์
2563 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั แคน อนิโนเวชัน่ จ ากดั 

  ทีป่รกึษาและการจดัหาเกีย่วกบัเฟอรน์ิเจอร ์
2563 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั มัง่ม ีอคีอมเมริซ์ จ ากดั 

  ตลาดกลางซื้อขายผ่านระบบออนไลน์ 

2560 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั โรจูคสิ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) 

  จ าหน่ายผลติภณัฑค์วามงาม 

2555 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ซลีคิ คอรพ์ จ ากดั (มหาชน) 

  จ าหน่ายเคมภีณัฑ์ 
2552 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เลคชอร ์แคปปิตอล พารท์เนอรส์ จ ากดั 

  บรกิารใหค้ าปรกึษาทางธุรกจิ และการจดัการ 
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ช่ือ นายสุนทร เด่นธรรม  
ต าแหน่ง รองประธานกรรมการและประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

อาย ุ(ปี) 64     
   
คณุวฒิุทางการศึกษา   
- ปรญิญาตร ีบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  
- ประกาศณียบตัรชัน้สงู ทางการสอบบญัช ีจุฬาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั  

   
หลกัสูตรการอบรม   
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่219/2559  
- หลกัสตูร Executive Program: Strategic Planning- Sasin & University of Michigan 

- หลกัสตูร E Business Program-University of Melbourne  
- หลกัสตูร Leading in a Disruptive World Program-Stanford University 

- หลกัสตูร Role of  the Chairman Program (RCP) รุ่นที ่46/2563  
-หลกัสตูรดา้นความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์(IT Security Awareness)  
-หลกัสตูรการปกป้องขอ้มลูสว่นบุคคลส าหรบัทุกคน (PDPA for Everyone)  

   
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั  

ระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั/ประภทธรุกิจ 
2546- ปจัจุบนั ผูก้่อตัง้ รองประธานกรรมการ และประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิาร 
บรษิทั ฮวิแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) 
ซอฟต์แวรอ์งคก์รและบรกิารจดัท าเงนิเดอืน 

2561 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั โคนิเคลิ จ ากดั 
 

 ซอฟต์แวรอ์งคก์ร 

2559 - ปจัจุบนั กรรมการ Humanica Asia Pte. Ltd. 

  บรกิารจดัท าเงนิเดอืน 
2559 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั โปรเฟสชัน่แนล เอา้ทซ์อสซิง่ โซลูชัน่ส ์จ ากดั 

  บรกิารจดัท าเงนิเดอืน 
2559 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ฮวิแมนิกา้ เอฟเอเอส จ ากดั 

  บรกิารดา้นบญัชแีละจดัท าเงนิเดอืน 

2561 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เรดดีแ้พลนเนต็ จ ากดั 
 

 ใหบ้รกิารเวบ็ไซต ์
2562 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทเกอร ์ซอฟท ์(1998) จ ากดั 
 

 ซอฟต์แวรอ์งคก์รและบรกิารจดัท าเงนิเดอืน 

2563 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั แพรก็มา แอนด ์วลิล ์กรุ๊ป จ ากดั 
 

 ทีป่รกึษาดา้นธุรกจิและบรหิารจดัการ 

2563 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ฮวิแมนเชส แคปปีตอล จ ากดั 

  บรกิารการเงนิ 
2563 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เบนนิกซ์ จ ากดั 

  บรกิารนายหน้าประกนัชวีติและวนิาศภยั 

2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ดจิทิลั แอสเซท็ แมเนจเมนท ์จ ากดั 
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ระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั/ประภทธรุกิจ 

  บรกิารดา้นการเงนิ 
2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ทบีเีอน็ ซอฟต์แวร ์จ ากดั 

ระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั/ประภทธรุกิจ 

  ประกอบธุรกจิพฒันาระบบไอทแีละใหบ้รกิารคอมพวิเตอร์ 

2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ฟารม์แคร ์กรุ๊ป จ ากดั 

  
บรกิารแพลตฟอรม์ส าหรบัปรกึษาบุคลากรทางการแพทยแ์ละ
รา้นขายยาออนไลน์ 

2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ฮวิแมนิกา้ ออีซี ีจ ากดั 

  บรกิารดา้นบญัชแีละจดัท าเงนิเดอืน 

2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั แคร ์ทเวนตี้โฟร ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
  บรกิารฝึกอบรมดูแลผูป่้วยและผูส้งูอายุ 

2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั แทนคุณไทย จ ากดั 

  ผลติปุ๋ยเคม ี
 
 

ช่ือ นายภทัร ยงวณิชย ์  
ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

อายุ (ปี) 46  
   
คณุวฒิุทางการศึกษา   
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ Cornell University, U.S.A.  
- ปรญิญาโท วศิวกรรมอตุสาหการ Stanford University, U.S.A.  
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมเครื่องกล Cornell University, U.S.A.  
   
หลกัสูตรการอบรม   
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่134/2560  
   
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั  

ระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั/ประเภทธรุกิจ 

2563 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เงนิตดิลอ้ จ ากดั (มหาชน) 
  เงนิทุนและหลกัทรพัย ์
2562 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั รเีลชัน่ชพิ รพีบับลคิ  จ ากดั 
  ทีป่รกึษาดา้นการบรหิารความสมัพนัธล์ูกคา้ 
2560 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บรษิทั ฮวิแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) 

ซอฟต์แวรอ์งคก์รและบรกิารจดัท าเงนิเดอืน 
2556 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ไรป์ เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จ ากดั 
  จ าหน่ายซอฟต์แวร ์
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ช่ือ นายธนชาต ินุ่มนนท ์  
ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ 

 
อายุ (ปี) 56  

 
 

 
คณุวฒิุทางการศึกษา   
- ปรญิญาเอก วศิวกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์The University of Auckland, NZ. 
- ปรญิญาโท วศิวกรรมไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนิกส ์The University of Auckland, NZ. 
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมไฟฟ้า มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

   
หลกัสูตรการอบรม   
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที1่21/2558 

- หลกัสตูร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุน่ที ่25/2559 

- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)  รุ่นที ่242/2560 

- หลกัสตูร Role of the Chairman Program  (RCP)  รุ่นที ่41/2560 

- หลกัสตูร Financial Statement for Directors (FSD) รุ่นที ่35/2561 
- หลกัสตูร Strategic Board Master Class  (SBM) รุ่นที ่5/2561  
- หลกัสตูร Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่นที ่19/2563 

   
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั  

ระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั/ประเภทธรุกิจ 
2560 - ปจัจุบนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บรษิทั ฮวิแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) 

ซอฟต์แวรอ์งคก์รและบรกิารจดัท าเงนิเดอืน 
2559 - ปจัจุบนั ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทั สยามอสีต์ โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน)   

สนิคา้อุตสาหกรรม 

2558 - ปจัจุบนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการ บรษิทั วนิทค์อม เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

  อุปกรณ์เครื่องคอมพวิเตอร ์

2562 - ปจัจุบนั กรรมการสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัขอนแกน่   
สถาบนัการศกึษา 

2556 - ปจัจุบนั กรรมการสภามหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัอุบลราชธาน ี
  

สถาบนัการศกึษา 

2556 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ไอเอม็ซ ีเอา้ทซ์อรส์ซิง่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

  บรกิารจดัเกบ็ขอ้มลูและทีป่รกึษาทางการตลาด 

2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ทุนธนชาต จ ากดั (มหาชน) 

  ธุรกจิการลงทุน 
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ช่ือ นายไผท ผดุงถิน่  
ต าแหน่ง กรรมการอสิระ  
อาย ุ(ปี) 42  
   
คณุวฒิุทางการศึกษา   
-ปรญิญาตรวีศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ (วศิวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   
หลกัสูตรการอบรม   
- หลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่158/2562  
  

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั  

ระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั/ประเภทธรุกิจ 

2562 - ปจัจุบนั กรรมการอสิระ บรษิทั ฮวิแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) 

  ซอฟต์แวรอ์งคก์รและบรกิารจดัท าเงนิเดอืน 
2561 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั บลิค ์วนั กรุ๊ป จ ากดั 

  ซอฟต์แวรบ์รหิารธุรกจิก่อสรา้งและอสงัหารมิทรพัย ์

2554 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั บลิคเ์อเชยี จ ากดั 
 

 B2B อคีอมเมริซ์ วสัดุก่อสรา้ง  
2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เทคซอส มเีดยี จ ากดั 
  ธุรกจิประเภทขา่วสารทางธุรกจิและเทคโนโลย ี
 
ช่ือ นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ ์  
ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ  
อาย ุ(ปี) 55  
   
คณุวฒิุทางการศึกษา   
- ปรญิญาโท การพฒันาดา้นอสงัหารมิทรพัย ์Massachusetts Institute of Technology (MIT), U.S.A. 

- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ University of New Hampshire, U.S.A.  
- ปรญิญาตร ีสาขาบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  
   
หลกัสูตรการอบรม   
- หลกัสตูร Executive Coaching Certification & Leadership Intensive, Berkeley Executive Coaching Institute, UC Berkeley 
- หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) ปี 2560 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการไทย 

- หลกัสตูร Role of the Chairman Program (RCP) ปี 2561 สมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการไทย 

- หลกัสตูร E: Engage Empower and Execute ปี 2562 สถาบนั SAEC  
   
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั  

ระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั/ประเภทธรุกิจ 

2564 - ปจัจุบนั กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บรษิทั ฮวิแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) 

  ซอฟต์แวรอ์งคก์รและบรกิารจดัท าเงนิเดอืน 
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ระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั/ประภทธรุกิจ 

2564 - ปจัจุบนั ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ทซีเีอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

  

ผลติ จดัจ าหน่าย และตดิตัง้พรม ทัง้ในและต่างประเทศ รวมถงึ
ลงทุนในกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง  

2563 - ปจัจุบนั กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั ทซีเีอม็ คอรป์อเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

  

ผลติ จดัจ าหน่าย และตดิตัง้พรม ทัง้ในและต่างประเทศ รวมถงึ
ลงทุนในกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง  

2551 - ปจัจุบนั รองประธานคณะกรรมการ CPMG สมาคมการจดัการธุรกจิแห่งประเทศไทย 

  วจิยัพฒันาและทีป่รกึษา 

2562 - ปจัจุบนั กรรมการและเหรญัญกิ มลูนิธ ิ100 ตน้สน 

  ใหบ้รกิารสถานทีจ่ดันิทรรศการ 
2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เวชาไชย จ ากดั 

  ลงทุนในกจิการอื่น 

2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั คารเ์ปท อนิเตอรแ์นชัน่แนล ไทยแลนด ์จ ากดั (มหาชน)  

  ผูผ้ลติและจ าหน่ายพรม 

2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ทซีเีอม็ซ ีเอชเค (2017) จ ากดั 

  จดัจ าหน่ายพรม 
2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั รอยลัไทย เอชเค (2017) จ ากดั 

  จดัจ าหน่ายพรม 

2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั แอนเดอรร์ี ่ จ ากดั 

  บรษิทัลงทุน 

2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ออนเซน็ จ ากดั 

  บรษิทัลงทุน 

2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั รอยลัไทย อเมรกิา ( 2017 ) จ ากดั 

  จดัจ าหน่ายพรม 

2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั รอยลัไทย คารเ์ปท (โฟซาน) จ ากดั 

  จดัจ าหน่ายพรม 

2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ท.ีซ.ีเอช ซูมโินเอะ จ ากดั 

  

ผลติและจดัจ าหน่ายสิง่ทอและพรมเพือ่ใชเ้ป็นวสัดุหุม้เบาะทีน่ัง่และ
ตกแต่งภายในส าหรบัรถยนต ์

2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ทซีเีอม็ ลฟิวิง่ จ ากดั 

  ลงทุนในกจิการเฟอรน์ิเจอร ์
2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ทซีเีอม็ เฟอรน์ิเจอร ์จ ากดั 

  ลงทุนในกจิการเฟอรน์ิเจอร ์

2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั มาเนอร ์(2016)โฮลดิง้ส ์จ ากดั 

  ลงทุนในกจิการอื่น 

2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั เจมส ์อเลก็ซานเดอร ์จ ากดั 

  ผลติและส่งออกเฟอรน์ิเจอร ์
2561 - 2563 กรรมการและกรรมการบรหิาร บรษิทั ย ูซติี้ จ ากดั (มหาชน) 

  พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
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ระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั/ประภทธรุกิจ 

2560 - 2563 ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร บรษิทั ย ูซติี้ จ ากดั (มหาชน) 

  พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

2562 - 2563  กรรมการ ย ูฮอสพทิอลลติี้ โฮลดิง้ (มอรเิชยีส) 

  การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
2562 - 2563 กรรมการ เวยีนนา อนิเตอรเ์นชัน่แนล แอสเสทส ์จ ากดั 

  ประกอบธุรกจิโรงแรมและหอ้งชุด 

2562 - 2563 กรรมการ เวยีนนา เฮา้ส ์ดโิพลแมต ปราก อาร ์อ ีจ ากดั 

  ประกอบธุรกจิโรงแรม 

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั ย ูโกลบอล ฮอสพทิอลลติี้ จ ากดั 

  ลงทุนในหลกัทรพัยแ์ละประกอบธุรกจิโรงแรม 
2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั อจีเีอส แอสเสทส ์จ ากดั 

  ประกอบธุรกจิโรงแรมและหอ้งชุด 

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั ขอนแก่นบุร ีจ ากดั 

  ประกอบธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์ 

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั ยนูิซนั วนั จ ากดั 

  ใหเ้ช่าพืน้ทีอ่าคารส านักงาน 
2561 – 2563 กรรมการ บรษิทั เมอืงทอง แอสเซท็ส ์จ ากดั 

  ประกอบธุรกจิโรงแรมและรสีอรท์ 

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั ปราณครี ีแอสเซท็ส ์จ ากดั 

  ซื้อและขายอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั สยาม เพจจิง้ แอนด ์คอมมวินเิคชัน่ จ ากดั 

  ซื้อและขายอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั ธนายง ฟู้ด แอนด ์เบเวอเรจ จ ากดั 

  อาหารและเครื่องดมื 

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แลนด ์จ ากดั 

  โรงแรมและหอ้งชุด 

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั ไนน์ สแควร ์พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั 

  พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั มรรค๘ จ ากดั 

  ซื้อและขายอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั ธนายง พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

  ใหบ้รกิารบรหิารและจดัการอาคาร 

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั ราษฎรบ์ูรณะ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั 

  พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์
2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั ธนาซติี้ กอลฟ์ แอนด ์สปอรต์ คลบั จ ากดั 

  ใหบ้รกิารสถานที ่

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั แอ๊บโซลูท โฮเตล็ เซอรว์สิ จ ากดั 

  โรงแรมและหอ้งชุด 

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั คยีส์โตน เอสเตท จ ากดั 
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  เช่าและด าเนินงานเกีย่วกบัอสงัหารมิทรพัย ์
2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั คยีส์โตน แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

  ใหบ้รกิารบรหิารและจดัการอาคาร 

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ วนั จ ากดั 

  การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ทู จ ากดั 

  การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ทร ีจ ากดั 

  การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ โฟร ์จ ากดั 

  การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ไฟฟ์ จ ากดั 

  การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ซกิส ์จ ากดั 

  การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ เซเว่น จ ากดั 

  การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ เอท จ ากดั 

  การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ไนน์ จ ากดั 

  การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั นูโว ไลน์ เอเจนซี ่จ ากดั 

  ซื้อและขายอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ อเีลฟเว่น จ ากดั 

  การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ทเวลฟ์ จ ากดั 

  การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ โฟรท์นี จ ากดั 

  การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ฟิฟทนี จ ากดั 

  การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ซกิซ์ทนี จ ากดั 

  การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ เซเว่นทนี จ ากดั 

  การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั รชัดา อลัไลแอนซ์ จ ากดั 

  ซื้อและขายอสงัหารมิทรพัย ์
2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ไนน์ทนี จ ากดั 

  การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
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2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ทเวนท ีจ ากดั 

  การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ทเวนท ีวนั จ ากดั 

  การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ทเวนท ีทู จ ากดั 

  การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ทเวนท ีทร ีจ ากดั 

  การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ทเวนท ีโฟว ์จ ากดั 

  การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ ทเวนท ีไฟฟ์ จ ากดั                              

  การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์

2561 - 2563 กรรมการ บรษิทั สริพิฒัน์ ทร ีจ ากดั 

  พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

2560 - 2563 กรรมการ บรษิทั บทีเีอส แสนสริ ิโฮลดิง้ เธอรท์นี จ ากดั 

  การลงทุนในอสงัหารมิทรพัย ์
2560 - 2563 ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแล รคีปู ทวัร ์ เอ เอส  

  บรกิารการท่องเทยีว  

2560 - 2563 กรรมการ บรษิทั กา้มกุง้ พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั 

  โรงแรมและหอ้งชุด 

2560 - 2563 กรรมการ บรษิทั แนเชอรลั พารค์ วลิล ์จ ากดั 

  พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

2560 - 2563 กรรมการ บรษิทั แนเชอรลั เรยีลเอสเตท จ ากดั 

  พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

2560 - 2563 กรรมการ บรษิทั พารค์ โอเปร่า จ ากดั 

  ท าธุรกจิดา้นความบนัเทงิ โรงละคร 

2560 - 2563 กรรมการ บรษิทั รชิชี ่พรอ็พเพอรต์ี้ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

  บรกิารบรหิารทรพัยส์นิ 
2560 - 2563 กรรมการ บรษิทั พารค์ กูรเ์ม่ต์ จ ากดั 

  บรกิารรา้นอาหาร 

2560 - 2563 กรรมการ บรษิทั โปรเจค กรนี จ ากดั 

  พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

2560 - 2562 ประธานคณะกรรมการก ากบัดูแล เวยีนนา เฮา้ส ์โฮเทลแมแนทเมน้ท ์จ ากดั 

  โรงแรมและรสีอรท์ 
2560 - 2562 กรรมการ บรษิทั หมอชติแลนด ์จ ากดั 

  พฒันาอสงัหารมิทรพัย ์

2553 - 2560 กรรมการผูจ้ดัการฝา่ยทรพัยส์นิ โซเนวา รสีอรท์ (เดมิบรษิทั Six Senses Resort and Spa) 

  โรงแรมและรสีอรท์ 

2556 - 2559 ทีป่รกึษา ส านักงานจดัการทรพัยส์นิ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
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  ใชเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์
 
 

ช่ือ นางสาวชื่นชม เตชรุ่งเกยีรต ิ  
ต าแหน่ง ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร - ธุรกจิดา้นบรหิารทรพัยากรบุคคล 
อาย ุ(ปี) 48     
คณุวฒิุทางการศึกษา   
- ปรญิญาโท บรหิารเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  
- ปรญิญาตร ีความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  
   
หลกัสูตรการอบรม   
- หลกัสตูรนายหน้าประกนัชวีติและวนิาศภยั  
-หลกัสตูรดา้นความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์(IT Security Awareness)  
-หลกัสตูรการปกป้องขอ้มลูสว่นบุคคลส าหรบัทุกคน (PDPA for Everyone)  
     
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั  

ระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั/ประเภทธรุกิจ 
2554 - ปจัจุบนั ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร - ธุรกจิดา้นบรหิาร

ทรพัยากรบุคคล 
บรษิทั ฮวิแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) 
ซอฟต์แวรอ์งคก์รและบรกิารจดัท าเงนิเดอืน 

2560 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั โปรเฟสชัน่แนล เอา้ทซ์อสซิง่ โซลูชัน่ส ์จ ากดั 

  บรกิารจดัท าเงนิเดอืน 
2562 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทเกอร ์ซอฟท ์(1998) จ ากดั 
  ซอฟต์แวรอ์งคก์รและบรกิารจดัท าเงนิเดอืน 
2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ฮวิแมนิกา้ ออีซี ีจ ากดั 
  บรกิารดา้นบญัชแีละจดัท าเงนิเดอืน 
2560 - 2561 กรรมการ บรษิทั ฮวิแมนิกา้ เอฟเอเอส จ ากดั 

  บรกิารดา้นบญัชแีละจดัท าเงนิเดอืน 
 

ช่ือ นางศศธิร หริญัศกัดิ ์  
ต าแหน่ง ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร - ธุรกจิดา้นบรหิารจดัการบญัชแีละการเงนิ 
อายุ 54     
คณุวฒิุทางการศึกษา   
- ปรญิญาตร ีบญัช ีมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์  
   
หลกัสูตรการอบรม      
-หลกัสตูรดา้นความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์(IT Security Awareness)  
-หลกัสตูรการปกป้องขอ้มลูสว่นบุคคลส าหรบัทุกคน (PDPA for Everyone)  
  
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั  

ระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั/ประเภทธรุกิจ 
2547 - ปจัจุบนั ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร – ธุรกจิดา้นบรหิาร

จดัการบญัชแีละการเงนิ 
บรษิทั ฮวิแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) 
ซอฟต์แวรอ์งคก์รและบรกิารจดัท าเงนิเดอืน 
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2560 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ฮวิแมนิกา้ เอฟเอเอส จ ากดั 

  บรกิารดา้นบญัชแีละจดัท าเงนิเดอืน 
2564 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ฮวิแมนิกา้ ออีซี ีจ ากดั 
  บรกิารดา้นบญัชแีละจดัท าเงนิเดอืน 

 
ช่ือ Ms. Bee Bee Lim  
ต าแหน่ง ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร - การพาณิชยแ์ละธุรกจิต่างประเทศ 
อาย ุ(ปี) 51  
   
คณุวฒิุทางการศึกษา   
- ปรญิญาตร ีManagement Studies University of London U.K.  
 
หลกัสูตรการอบรม   
-หลกัสตูรดา้นความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์(IT Security Awareness)  
-หลกัสตูรการปกป้องขอ้มลูสว่นบุคคลส าหรบัทุกคน (PDPA for Everyone)  
  
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั  

ระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั/ประเภทธรุกิจ 
2560 - ปจัจุบนั ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร - การพาณิชยแ์ละ

ธุรกจิต่างประเทศ 
บรษิทั ฮวิแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) 
ซอฟต์แวรอ์งคก์รและบรกิารจดัท าเงนิเดอืน 

2560 - ปจัจุบนั กรรมการ Humanica Asia Pte. Ltd. 
  บรกิารจดัท าเงนิเดอืน 
2560 - ปจัจุบนั กรรมการ Humanica Snd. Bhd. 
 

 บรกิารจดัท าเงนิเดอืน 
2558 - 2559 กรรมการ Tricor Humatrix Asia Pte. Ltd. 

  บรกิารจดัท าเงนิเดอืน 
 
ช่ือ นางสาวหทยัชนก สวุรรณจาง  
ต าแหน่ง ประธานเจา้หน้าทีด่า้นเทคโนโลย ี  
อาย ุ(ปี) 42  
   
คณุวฒิุทางการศึกษา   
- ปรญิญาโท วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ (วศิวกรรมซอฟต์แวร)์: วศิวกรรมศาสตร ์คอมพวิเตอร์, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปรญิญาตร ีวทิยาศาสตรบณัฑติ (เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อธรุกจิ): พาณิชยศาสตรแ์ละการบญัชี, จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
   
หลกัสูตรการอบรม   

- 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  
-หลกัสตูรดา้นความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์(IT Security Awareness)  
-หลกัสตูรการปกป้องขอ้มลูสว่นบุคคลส าหรบัทุกคน (PDPA for 

Everyone)  
  

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั  
ระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั/ประเภทธรุกิจ 

2546 - ปจัจุบนั ประธานเจา้หน้าทีด่า้นเทคโนโลย ี บรษิทั ฮวิแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน)   
ซอฟต์แวรอ์งคก์รและบรกิารจดัท าเงนิเดอืน 

 
ช่ือ นายสมศกัดิ ์ตนัตธินวฒัน์  
ต าแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ  
อาย ุ(ปี) 56  
  
คณุวฒิุทางการศึกษา  
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
- ปรญิญาตร ีวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกส ์สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
   
หลกัสูตรการอบรม   
-หลกัสตูรดา้นความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์(IT Security Awareness)  
-หลกัสตูรการปกป้องขอ้มลูสว่นบุคคลส าหรบัทุกคน (PDPA for Everyone)  
  
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 

ระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั/ประเภทธรุกิจ 
2541 - ปจัจุบนั กรรมการ บรษิทั ไทเกอร ์ซอฟท ์(1998) จ ากดั 
  ซอฟต์แวรอ์งคก์รและบรกิารจดัท าเงนิเดอืน 
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1 นายธรรมนูญ ก่อเกยีรตวินิช ไดร้บัการแต่งตัง้เป็นประธานเจา้หน้าที่ฝ่ายบญัชแีละการเงนิและเลขานุการบรษิทั เมื่อวนัที ่9 สงิหาคม 2564 

ช่ือ นายธรรมนูญ ก่อเกยีรตวินชิ1  
ต าแหน่ง ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยบญัชแีละการเงนิและเลขานุการบรษิทั 
อาย ุ(ปี) 45  
  

คณุวฒิุทางการศึกษา  
- ปรญิญาโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาการบญัช ีสถาบนับณัฑติพฒันาบรหิารศาสตร์ 
- ปรญิญาตร ีบรหิารธุรกจิ สาขาการบญัช ีมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที ่7331 
   
หลกัสูตรการอบรม   
- หลกัสตูรอบรม Director Accreditation Program (DAP) ปี 2563  
-หลกัสตูรดา้นความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์(IT Security Awareness)  

-หลกัสตูรการปกป้องขอ้มลูสว่นบุคคลส าหรบัทุกคน (PDPA for Everyone)  
  
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั  

ระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั/ประเภทธรุกิจ 
2564 – ปจัจุบนั ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยบญัชแีละการเงนิและ

เลขานุการบรษิทั 
บรษิทั ฮวิแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) 
ซอฟต์แวรอ์งคก์รและบรกิารจดัท าเงนิเดอืน 

2553 - 2564 กรรมการ/กรรมการบรหิาร บรษิทั ไซแมท เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

  ธุรกจิดา้น IT Solution ครบวงจร และ ใหบ้รกิารดา้น Internet 

2549 - 2564 ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยการเงนิ บรษิทั ไซแมท เทคโนโลย ีจ ากดั (มหาชน) 

  ธุรกจิดา้น IT Solution ครบวงจร และ ใหบ้รกิารดา้น Internet 
2561 - 2564 กรรมการ บรษิทั ฮนิซซิ ี(ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

  ประกอบกจิการผลติสตกิเกอร,์ ลาเบล, เนมเพลท ทีเ่กีย่วกบั
อุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า 

2562 - 2564 กรรมการ บรษิทั ฮนิซติซุ พรซีชิัน่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

  ธุรกจิผลติสตกิเกอรพ์มิพล์งบนพลาสตกิ 
2551 - 2564 กรรมการ บรษิทั ไซแมท เลเบล จ ากดั 

  ธุรกจิประเภท การผลติ โดยใหบ้รกิารดา้น การพมิพอ์ื่น ๆ 

2552 - 2564 กรรมการ บรษิทั ไซแมท เทเลคอม จ ากดั 
  ใหบ้รกิารดา้น รา้นขายปลกีคอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ต่อพ่วง

คอมพวิเตอร ์
2563 - 2564 กรรมการ บรษิทั อารจ์เีทค ไซแมท จ ากดั 

  ใหบ้รกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ จ าหน่ายอุปกรณ์ฮารด์แวร ์
พฒันาซอฟทแ์วร ์และใหบ้รกิารบ ารุงรกัษา 

2548 - 2549 ผูจ้ดัการฝา่ยสอบบญัช ี บรษิทั ไพรซ์วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอร ์เอบเีอเส จ ากดั 
  บรกิารทางดา้นตรวจสอบบญัช ี

2542 - 2548 ผูช้่วยผูส้อบบญัช ี บรษิทั ไพรซ์วอเตอรเ์ฮา้สค์เูปอร ์เอบเีอเส จ ากดั 

  บรกิารทางดา้นตรวจสอบบญัช ี
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ช่ือ นางสาวปญัจพร เตยีวสกุล  
ต าแหน่ง ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ  
อาย ุ(ปี) 40  
  
คณุวฒิุทางการศึกษา  
- ปรญิญาโท บญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ปรญิญาตร ีบญัช ีจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
- ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ทะเบยีนเลขที่ 8102 
   
หลกัสูตรการอบรม   
-หลกัสตูรดา้นความมัน่คงปลอดภยัไซเบอร ์(IT Security Awareness)  
-หลกัสตูรการปกป้องขอ้มลูสว่นบุคคลส าหรบัทุกคน (PDPA for Everyone)  
  
ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปีย้อนหลงั 

 

ระยะเวลา ต าแหน่ง ช่ือบริษทั/ประเภทธรุกิจ 
2560 - ปจัจุบนั ผูจ้ดัการฝา่ยบญัชแีละการเงนิ บรษิทั ฮวิแมนิกา้ จ ากดั (มหาชน) 
  ซอฟต์แวรอ์งคก์รและบรกิารจดัท าเงนิเดอืน 
2554 - 2560 ผูช้่วยผูอ้ านวยการ บรษิทั หลกัทรพัย ์ภทัร จ ากดั (มหาชน) 
  หลกัทรพัย ์
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เอกสารแนบ 2 
รายละเอียดกรรมการของบริษทัย่อย    
 

รายช่ือกรรมการ 
บริษทั โปรเฟสชัน่แนล 
เอ้าท์ซอสซ่ิง โซลูชัน่ส ์

จ ากดั 

บริษทั ฮิวแมนิก้า 
เอฟเอเอส จ ากดั 

Humanica 
Asia Pte.Ltd 

Humanica 
Sdn. Bhd. 

บริษทั ไทเกอร์
ซอฟท์ (1998) 

จ ากดั 

บริษทั เบน
นิกซ์ จ ากดั 

บริษทั ฮิวแม
นิก้า 

อีอีซี จ ากดั 

1. นายสุนทร เด่นธรรม X X X X X X X 

2. นางสาวชื่นชม เตชรุ่งเกยีรติ /    /  
/ 

3. Ms. Bee Bee Lim   / /  /  

4.นางศศธิร หริญัศกัดิ ์  /     
/ 

5. นายสมศกัดิ ์ตนัตธินวฒัน์     /  
 

 
หมายเหตุ:      / = กรรมการ        X = ประธานกรรมมการ        
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เอกสารแนบ 3 
รายละเอียดเก่ียวกบัหวัหน้างานตรวจสอบภายใน  
  

บรษิทัไดว่้าจา้งหน่วยงานภายนอก คอื บรษิทั ไอเอ  ซกิเนเจอร ์ จ ากดั ในการตรวจสอบระบบควบคุมภายในของ
บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ในปี 2564 บรษิทัไดม้อบหมายใหน้ายสุธ ีตาณวาณิชกุล ท าหน้าทีเ่ป็นหวัหน้างานตรวจสอบภายใน โดย
คุณสมบตัขิองผูด้ ารงต าแหน่งหวัหน้างานตรวจสอบภายในดงัต่อไปนี้ 
 

ผู้ตรวจสอบภายใน : บรษิทั ไอเอ  ซกิเนเจอร ์จ ากดั  
นายสุธ ีตาณวาณิชกุล (กรรมการผูจ้ดัการ) 
 

คณุวฒิุทางการศึกษา : ปรญิญาโท  บญัช,ี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
ปรญิญาโท  บรหิารธุรกจิ(การตลาด), มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ 
ปรญิญาตร ี บญัช ีเกยีรนิยมอนัดบั1, มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ 
 

ประกาศนียบตัร : ผูต้รวจสอบภายในรบัอนุญาต (CPIAT:No.17), สมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่ง
ประเทศไทย 
 

ประสบการณ์การท างาน : • หวัหน้าผูต้รวจสอบภายในบรษิทัชัน้น าในหลากหลายธุรกจิ 
• ผูบ้รหิารทางดา้นบญัชกีารเงนิในธุรกจิรถยนต์ 
• กรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ วาระ 2563-2564 ของสมาคมผูต้รวจสอบภายใน

แห่งประเทศไทย 
• อาจารย์พเิศษ มหาวทิยาลยัมหดิล  
• วทิยากรพเิศษ ของสมาคมผูต้รวจสอบภายในแห่งประเทศไทย สถาบนั 

OMEGAWORLDCLASS และตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) 
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เอกสารแนบ 4  
รายละเอียดเก่ียวกบัรายการประมินราคาทรพัยสิ์น 

 
-ไม่ม-ี 
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เอกสารแนบ 6 
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
สามารถดูรายละเอยีดไดจ้ากหน้า 96 
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บริษทั ฮิวแมนิก้า จ ากดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย 

งบการเงินส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

และ 

รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  













หมายเหตุ

ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5.1 334,587 246,798 147,329 105,736

ลูกหนี การคา้และลูกหนี หมุนเวียนอื(น 6 128,569 126,253 88,287 81,365

สินทรัพยที์(เกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 35,800 30,350 36,289 24,064

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั น 3,375 - 3,375           14,500       

สินคา้คงเหลือ 7 14,551 14,979 - -

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื(น 8 50,096 227,768 48,096 224,768

สินทรัพยห์มุนเวียนอื(น 4,531 7,256 4,107 1,324

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 571,509 653,404 327,483 451,757

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารที(มีภาระคํ าประกนั 9 641 864 574              756            

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื(น 8 634,150 392,294 634,150       392,294     

เงินลงทุนในบริษทัร่วม 10 63,675 28,565 60,798         25,700       

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 - - 276,504       250,619     

ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 12 43,740 44,647 37,246         37,645       

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 136,032 128,831 130,761       119,630     

ค่าความนิยม 14 108,619 108,619 - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื(นนอกจากค่าความนิยม 15 177,166 176,162 107,570       93,001       

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ระหวา่งพฒันา 16 15,864 34,194 15,864         32,178       

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 4,793 10,979 - 8,101         

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื(น 17 13,824 13,093 10,599         10,769       

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 1,198,504    938,248       1,274,066    970,693     

รวมสินทรัพย์ 1,770,013 1,591,652 1,601,549 1,422,450

บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ(งของงบการเงินนี 



หมายเหตุ

ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

หนี2สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี2สินหมุนเวยีน

เจา้หนี การคา้และเจา้หนี หมุนเวียนอื(น 18 51,127         58,542         25,851         37,824       

หนี สินที(เกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 58,017         47,817         38,622         32,668       

ส่วนของหนี สินตามสญัญาเช่าที(ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ(งปี 19 20,670         20,237         17,067         13,579       

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคา้งจ่าย 11,049         10,551         5,102           3,044         

หนี สินหมุนเวียนอื(น 14,820         13,954         9,492           8,931         

รวมหนี สินหมุนเวียน 155,683       151,101       96,134 96,046

หนี2สินไม่หมุนเวยีน

หนี สินตามสญัญาเช่า 19 128,992       117,388       127,163       114,630     

หนี สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 25 15,018         16,644         636 -             

ประมาณการหนี สินไม่หมุนเวียนสาํหรับผลประโยชนพ์นกังาน 20 31,752         39,666         20,725         25,324       

หนี สินไม่หมุนเวียนอื(น 941              -               1,085           -             

รวมหนี สินไม่หมุนเวียน 176,703 173,698 149,609 139,954

รวมหนี2สิน 332,386 324,799 245,743 236,000

บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที� ณ วนัที�

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2564 2563 2564 2563

หนี2สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 21

หุน้สามญั 690,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 345,000       345,000       

หุน้สามญั 680,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 340,000       340,000     

ทุนที(ออกและชาํระแลว้

หุน้สามญั 680,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 649,124 649,124 649,124       649,124     

ส่วนเกิน (ตํ(ากวา่) ทุนอื(น

ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ์ 5,145 5,145           5,145           5,145         

ส่วนตํ(ากวา่ทุนจากการเปลี(ยนแปลงสดัส่วนการถือหุน้ในบริษทัยอ่ย (12,666)        (12,666)        - -

กาํไรสะสม 

จดัสรรแลว้ - ทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 34,500 34,000 34,500 34,000

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 370,462 258,775 285,668       164,078     

องคป์ระกอบอื(นของส่วนของผูถื้อหุน้ 45,451         (8,756)          41,369         (5,897)        

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 1,432,016    1,265,622    1,355,806    1,186,450  

ส่วนไดเ้สียที(ไม่มีอาํนาจควบคุม 5,611           1,231           - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,437,627 1,266,853 1,355,806 1,186,450

รวมหนี2สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 1,770,013 1,591,652 1,601,549 1,422,450

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ(งของงบการเงินนี 

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564
หน่วย : พนับาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ
2564 2563 2564 2563

รายได้

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ 26 728,692      719,824      422,289      415,899      

รายไดอื้(น 29,375        9,431          52,750        29,073        

รวมรายได้ 758,067      729,255      475,039      444,972      

ค่าใช้จ่าย

ตน้ทุนขายและการใหบ้ริการ 398,258 384,966 231,017      221,730      

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 30,856        29,186        12,619        11,249        

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 146,095      131,062      104,556      91,283        

รวมค่าใชจ่้าย 575,209      545,214      348,192      324,262      

กําไรจากกิจกรรมดาํเนินงาน 182,858      184,041      126,847      120,710      

รายไดท้างการเงิน 23 12,426        11,096        77,343        28,233        

ตน้ทุนทางการเงิน (9,342)         (8,369)         (8,908)         (7,574)         

ส่วนแบ่งกาํไรของบริษทัร่วมที(ใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย                 13               931 - -

กําไรก่อนภาษีเงนิได้ 185,955      187,699      195,282      141,369      

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 25 (20,617)       (22,841)       (10,844)       (10,872)       

กําไรสําหรับปี        165,338        164,858        184,438        130,497 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�น

ผลต่างของอตัราแลกเปลี(ยนจากการแปลงค่างบการเงิน            6,941               706 - -

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในตราสารทุนที(กาํหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม

ผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื(น          73,475        (19,567)          73,475        (19,567)

รวมรายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

- สุทธิจากภาษีเงนิได้          80,416        (18,861)          73,475        (19,567)

บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

สําหรับปีสิ2นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

รายการที�อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง



หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ

2564 2563 2564 2563

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลกาํไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าใหม่ของผลประโยชนพ์นกังานที(กาํหนดไว้          11,356            2,468            6,643             (729)

รวมรายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

- สุทธิจากภาษีเงนิได้          11,356            2,468            6,643             (729)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื�นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี          91,772        (16,393)          80,118        (20,296)

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 257,110      148,465      264,556      110,201      

การแบ่งปันกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที(เป็นของบริษทัใหญ่        169,822        165,754        184,438        130,497 

ส่วนที(เป็นของส่วนไดเ้สียที(ไม่มีอาํนาจควบคุม          (4,484)             (896) - -

กําไรสําหรับปี 165,338 164,858 184,438 130,497

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที(เป็นของบริษทัใหญ่ 261,594 149,361 264,556 110,201

ส่วนที(เป็นของส่วนไดเ้สียที(ไม่มีอาํนาจควบคุม          (4,484)             (896) - -

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 257,110 148,465 264,556 110,201

กําไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั นพื นฐาน (บาท) 27 0.25 0.24 0.27 0.19

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลี(ยถ่วงนํ าหนกั (พนัหุน้) 27 680,000 680,000 680,000 680,000

งบกําไรขาดทุนและกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น (ต่อ)

สําหรับปีสิ2นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ(งของงบการเงินนี 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย



หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ ทุนที�ออก ส่วนเกนิ รวมส่วนของ ส่วนได้เสีย รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ส่วนเกนิทุน ส่วนตํ�ากว่าทุนจาก จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ผลต่างของ ผลกาํไร (ขาดทุน) จาก รวม ผู้ถือหุ้น ที�ไม่มีอาํนาจ ส่วนของผู้ถือหุ้น

จากการจ่าย การเปลี�ยนแปลง ทุนสํารอง อตัราแลกเปลี�ยน เงินลงทุนในตราสารทุน องค์ประกอบอื�น ของบริษทัใหญ่ ควบคุม

โดยใช้หุ้น สัดส่วนการถือหุ้น ตามกฎหมาย จากการแปลง ที�กาํหนดให้วดัมูลค่า ของส่วนของ

เป็นเกณฑ์ ในบริษทัย่อย ค่างบการเงิน ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน ผู้ถือหุ้น

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

ยอด ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 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             

กาํไรสาํหรับปี -          -             -       -                  -          165,754           -              -                            -              165,754          (896)             164,858                

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอื(นสาํหรับปี -          -             -       -                  -          2,468               706                    (19,567)                           (18,861)             (16,393)           -            (16,393)                 

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -          -             -       -                  -          168,222           706                    (19,567)                           (18,861)             149,361          (896)             148,465                

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 28 -          -             -       -                  -          (81,600)            -              -                            -                 (81,600)           -            (81,600)                 

โอนกาํไรสะสมส่วนที(ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

  เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 -          -             -       -                  11,290          (11,290)            -              -                            -                 -               -            -                      

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที(

  วดัมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื(น -          -             -       -                  -          3,347               -              (3,347)                             (3,347)               -               -            -                      

ส่วนไดเ้สียที(ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -          -             -       -                  -          -             -              -                            -              -               2,126           2,126                    

ยอด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 340,000        649,124           5,145         (12,666)                 34,000          258,775           (2,859)               (5,897)                             (8,756)               1,265,622       1,231           1,266,853             

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

กาํไรสาํหรับปี -          -             -       -                  -          169,822           -              -                            -              169,822          (4,484)          165,338                

กาํไรเบด็เสร็จอื(นสาํหรับปี -          -             -       -                  -          11,356             6,941                 73,475                            80,416               91,772            -            91,772                  

รวมกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -          -             -       -                  -          181,178           6,941                 73,475                            80,416               261,594          (4,484)          257,110                

เงินปันผลใหผู้ถ้ือหุน้ของบริษทั 28 -          -             -       -                  -          (95,200)            -              -                            -              (95,200)           -            (95,200)                 

โอนกาํไรสะสมส่วนที(ยงัไม่ไดจ้ดัสรร

  เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 -          -             -       -                  500               (500)                 -              -                            -              -            -            -                      

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที(

  วดัมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื(น -          -             -       -                  -          26,209             -              (26,209)                           (26,209)             -            -            -                      

ส่วนไดเ้สียที(ไม่มีอาํนาจควบคุมจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -          -             -       -                  -          -             -              -                            -              -            8,864           8,864                    

ยอด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 340,000        649,124           5,145         (12,666)                 34,500          370,462           4,082                 41,369                            45,451               1,432,016       5,611           1,437,627             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ(งของงบการเงินนี 

ส่วนเกนิ (ตํ�ากว่า) ทุนอื�น องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับปีสิ2นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564
งบการเงินรวม

กาํไรสะสม



หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ ทุนที�ออก ส่วนเกิน ส่วนเกินทุนอื�น รวม

และชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ ส่วนเกินทุนจาก จดัสรรแล้ว ยังไม่ได้จดัสรร ผลกําไร (ขาดทุน) จาก รวม ส่วนของผู้ถือหุ้น

การจ่ายโดยใช้หุ้น ทุนสํารอง เงนิลงทุนในตราสารทุน องค์ประกอบอื�น

เป็นเกณฑ์ ตามกฏหมาย ที�กําหนดให้วดัมูลค่า ของส่วนของ

ด้วยมูลค่ายุตธิรรมผ่าน ผู้ถือหุ้น

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

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

กาํไรสาํหรับปี -           -           -                -         130,497          -                            -             130,497               

ขาดทุนเบด็เสร็จอื(นสาํหรับปี -           -           -                -         (729)                (19,567)                           (19,567)            (20,296)                

รวมกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสําหรับปี -           -           -                -         129,768          (19,567)                           (19,567)            110,201               

เงินปันผลจ่าย 28 -           -           -                -         (81,600)           -                            -             (81,600)                

โอนกาํไรสะสมส่วนที(ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 -           -           -                11,290         (11,290)           -                            -             -                 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที(วดัมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื(น -           -           -                -         3,347              (3,347)                             (3,347)               -                 

ยอด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 340,000 649,124 5,145 34,000 164,078 (5,897)                             (5,897)               1,186,450            

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

กาํไรสาํหรับปี -           -           -                -         184,438          -                            -             184,438               

กาํไรเบด็เสร็จอื(นสาํหรับปี -           -           -                -         6,643              73,475                            73,475              80,118                 

รวมกําไรเบ็ดเสร็จสําหรับปี -           -           -                -         191,081          73,475                            73,475              264,556               

เงินปันผลจ่าย 28 -           -           -                -         (95,200)           -                            -             (95,200)                

โอนกาํไรสะสมส่วนที(ยงัไม่ไดจ้ดัสรรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 22 -           -           -                500              (500)                -                            -             -                 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในตราสารทุนที(วดัมูลค่ายตุิธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื(น -           -           -                -         26,209            (26,209)                           (26,209)            -                 

ยอด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 340,000 649,124 5,145 34,500 285,668 41,369                            41,369              1,355,806            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ(งของงบการเงินนี 

บริษทั ฮิวแมนิก้า จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

สําหรับปีสิ2นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2564

กําไรสะสม องค์ประกอบอื�นของส่วนของผู้ถือหุ้น



หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ
2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 185,955       187,699       195,282       141,369       

รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเสื(อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 83,369         78,006         54,859         50,387         

ค่าเผื(อผลขาดทุนดา้นเครดิตที(คาดวา่จะเกิดขึ น (กลบัรายการ) (400)            1,144           (213)            952              

ค่าเผื(อการลดมูลค่าสินคา้คงเหลือ 3,449           1,933           -          -          

กาํไรจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (324)            -          (57)              -          

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายอุปกรณ์ -          288              -          278              

ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ -          553              -          -          

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 6,092           2,556           3,516           3,002           

กาํไรจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื(นและไม่หมุนเวียนอื(น (7,129)         (2,851)         (7,129)         (2,851)         

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (13)              (931)            -          -          

(กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปลี(ยนที(ยงัไม่เกิดขึ นจริง (7,845)         3,633           (7,814)         3,650           

ขาดทุนจากการเปลี(ยนแปลงในมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื(นและ
ไม่หมุนเวียนอื(นที(ยงัไม่เกิดขึ นจริง 5,031           -          5,031           -          

เงินปันผลรับ (5,382)         (5,799)         (70,380)        (22,800)        

ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 9,342           8,369           8,908           7,574           

รายไดท้างการเงิน (7,044)         (5,297)         (6,963)         (5,433)         

กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลี(ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี สินดาํเนินงาน 265,101      269,303      175,040      176,128      
การเปลี(ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหนี สินดาํเนินงาน
สินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิ(มขึ น) ลดลง

ลูกหนี การคา้และลูกหนี หมุนเวียนอื(น (110)            (3,153)         (4,758)         (1,096)         
สินทรัพยที์(เกิดจากสญัญา - หมุนเวียน (5,451)         (5,766)         (12,225)       (6,019)         
สินคา้คงเหลือ (3,022)         (7,495)         -          -          
สินทรัพยห์มุนเวียนอื(น 3,220          (5,796)         (2,460)         (5,577)         
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื(น (731)            (6,587)         170             (2,193)         

หนี สินดาํเนินงานเพิ(มขึ น (ลดลง)
เจา้หนี การคา้และเจา้หนี หมุนเวียนอื(น 2,770          10,218        (11,430)       4,577          
สินทรัพยที์(เกิดจากสญัญา - หมุนเวียน 10,200        649             5,954          (986)            
หนี สินหมุนเวียนอื(น 875             1,899          570             1,495          
หนี สินไม่หมุนเวียนอื(น 941             (813)            1,085          -          

จ่ายผลประโยชนพ์นกังาน -          (1,744)         -          (1,744)         

เงินสดรับจากการดาํเนินงาน 273,793      250,715      151,946      164,585      
จ่ายภาษีเงินได้ (31,302)       (15,564)       (13,530)       (7,515)         
รับคืนภาษีเงินได้ 385             492             -          326             

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมดาํเนินงาน 242,876      235,643      138,416      157,396      

บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด 

สําหรับปีสิ2นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



หน่วย : พนับาท

หมายเหตุ
2564 2563 2564 2563

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที(มีภาระคํ าประกนั (เพิ(มขึ น) ลดลง 223             186             182             (56)              
เงินสดจ่ายซื อสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื(นและไม่หมุนเวียนอื(น (235,977)     (488,691)     (217,799)     (485,509)     
เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื(น

และไม่หมุนเวียนอื(น 263,297      481,801      244,195      481,801      
เงินสดจ่ายเพื(อซื อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 5.2 (21,198)       (26,309)       (17,045)       (24,154)       
เงินสดรับจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ 324             99               57               -          
เงินสดจ่ายในการพฒันา/ซื อซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ (16,998)       (15,991)       (16,398)       (13,388)       
เงินสดจ่ายเงินใหกู้ย้ืมระยะสั น (4,375)         -          (4,375)         (3,500)         
รับชาํระเงินใหกู้ย้ืมระยะสั น 1,000          -          15,500        2,000          
เงินปันผลรับ 5,204          5,781          70,202        22,817        
ดอกเบี ยรับ 7,044          5,297          6,963          -
เงินสดจ่ายเพื(อลงทุนในบริษทัร่วม (35,098)       (3,000)         (35,098)       (5,754)         
เงินสดจ่ายเพื(อลงทุนในบริษทัยอ่ย -          -          (25,885)       -          

เงินสดสุทธิ (ใชไ้ปใน) ไดม้าจากกิจกรรมลงทุน (36,554)       (40,827)       20,499        (25,743)       

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดจ่ายชาํระหนี สินตามสญัญาเช่า 5.3 (21,877)       (18,216)       (14,812)       (11,524)       
เงินสดจ่ายดอกเบี ยหนี สินตามสญัญาเช่า (9,341)         (8,369)         (8,909)         (7,573)         
เงินปันผลจ่าย (95,200)       (81,600)       (95,200)       (81,600)       

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (126,418)     (108,185)     (118,921)     (100,697)     
ผลต่างของอตัราแลกเปลี(ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 6,286          693             - -
ผลกระทบของอตัราแลกเปลี(ยนที(มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,599          -          1,599          -
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ(มขึ นสุทธิ 87,789        87,324        41,593        30,956        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที( 1 มกราคม 246,798      159,474      105,736      74,780        
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 5.1 334,587      246,798      147,329      105,736      

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ(งของงบการเงินนี 

บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับปีสิ2นสุดวนัที� 31 ธันวาคม 2564

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



 

 

บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 
สําหรับปีสิ%นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2564 

1. ข้อมูลทั&วไป 
บริษทั ฮิวแมนิกา้ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) จดัตั�งขึ�นเป็นบริษทัมหาชนและมีภูมิลาํเนาในประเทศไทย                  
ที*อยู่ตามที*จดทะเบียนของบริษทั อยูที่*เลขที* 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื*อเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2560 

บริษทัและบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) ดาํเนินธุรกิจหลกั คือ การให้บริการรับช่วงในการจดัทาํขอ้มูลพนกังาน
และเงินเดือน จาํหน่ายและให้บริการติดตั�งระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล จาํหน่ายและให้บริการ
ติดตั�งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระบบบริหารทรัพยากรสําหรับองคก์ร จาํหน่ายอุปกรณ์ควบคุมการเขา้
ออก รวมทั�งใหบ้ริการเป็นนายหนา้ประกนัชีวิตและวินาศภยั 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 19 (“COVID-19”) ที*ปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งขึ�น
อย่างต่อเนื*อง ทาํให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบทางลบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วน
ใหญ่ สถานการณ์ดังกล่าวอาจนํามาซึ* งความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการดาํเนิน
ธุรกิจ อยา่งไรก็ตาม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษทัจะติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวอย่างต่อเนื*อง
และจะประเมินผลกระทบทางการเงินเกี*ยวกบัมูลค่าของสินทรัพย ์ประมาณการหนี� สินและหนี� สินที*อาจจะ
เกิดขึ�นอยา่งสมํ*าเสมอ 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน 
2.1 กลุ่มบริษทัจดัทาํบญัชีเป็นเงินบาทและจดัทาํงบการเงินตามกฎหมายเป็นภาษาไทยตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินและวิธีปฏิบติัทางการบญัชีที*รับรองทั*วไปในประเทศไทย 

2.2 งบการเงินของกลุ่มบริษทัไดจ้ดัทาํขึ�นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที* 1 เรื*อง “การนาํเสนองบการเงิน”  
ซึ* งมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินที*มีรอบระยะเวลาบญัชีที*เริ*มในหรือหลงัวนัที* 1 มกราคม 2564 
เป็นตน้ไป และตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ลงวนัที* 2 ตุลาคม 2560  
เรื*อง “การจดัทาํและส่งงบการเงินและรายการเกี*ยวกบัฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั
จดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตามประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื*อง “กาํหนดรายการย่อที*ตอ้งมี
ในงบการเงิน (ฉบบัที* 3) พ.ศ. 2562” ลงวนัที* 26 ธนัวาคม 2562  
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2.3 งบการเงินนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมในการวดัมูลค่าขององคป์ระกอบของงบการเงิน 
ยกเวน้ตามที*ไดเ้ปิดเผยในนโยบายการบญัชีที*สาํคญั (ดูหมายเหตุขอ้ 3) 

2.4 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2563 
ซึ* งนาํมาแสดงเปรียบเทียบไดม้าจากงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของกลุ่มบริษทัและ
บริษทัสาํหรับปีสิ�นสุดวนัเดียวกนัซึ*งไดต้รวจสอบแลว้  

2.5 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 
ก) งบการเงินรวมนี� ไดจ้ดัทาํขึ�นโดยรวมงบการเงินของบริษทั ฮิวแมนิกา้ จาํกดั (มหาชน) 

(ซึ* งต่อไปนี� เรียกวา่ “บริษทั”) และบริษทัยอ่ยดงัต่อไปนี�  (ซึ* งต่อไปนี� เรียกวา่ “บริษทัย่อย”)  

ชื&อบริษัท ลักษณะธุรกิจ จัดตั%งขึ%นใน อัตราร้อยละของการถือหุ้น 
  ประเทศ วันที& 31 ธันวาคม วันที& 31 ธันวาคม 
   2564 2563 

บริษัทย่อยที&บริษัทถือหุ้นโดยตรง     
บริษทั โปรเฟสชั*นแนล  ให้บริการรับช่วงในการจดัทาํ ไทย 100.00 100.00 
     เอา้ทซ์อสซิ*ง โซลูชั*นส์ จาํกดั เงินเดือน    
บริษทั ฮิวแมนิกา้ เอฟเอเอส จาํกดั ให้บริการรับช่วงดา้นบญัชี ไทย 100.00 100.00 
 และการเงิน    
Humanica Asia Pte. Ltd. ให้บริการรับช่วงในการจดัทาํ สิงคโปร์ 100.00 100.00 
 เงินเดือนและให้คาํปรึกษา    
 ดา้นระบบงานบริหาร    
 ทรัพยากรบุคคล    
บริษทั ไทเกอร์ ซอฟท ์(1998) จาํกดั บริการวางระบบโปรแกรม

ทรัพยากรบุคคลและเงินเดือน และ
ขายเครื*องอุปกรณ์ควบคุม 

การเขา้ออก 

ไทย 100.00 100.00 

บริษทั เบนนิกซ์ จาํกดั  ให้บริการเป็นนายหน้าประกนัชีวิต
และวินาศภยั 

ไทย 51.00 51.00 

     
บริษัทย่อยที&ถือหุ้นโดย Humanica Asia Pte. Ltd.     
Humanica SDN. BHD. ให้บริการรับช่วงในการจดัทาํ มาเลเซีย 100.00 100.00 
 เงินเดือนและให้คาํปรึกษา    
 ดา้นระบบงานบริหาร    
 ทรัพยากรบุคคล    
     
บริษัทย่อยที&ถือหุ้นโดย บริษัท ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จํากัด 
บริษทั ฮิวแมนิกา้ อีอีซี จาํกดั ให้บริการรับช่วงดา้นบญัชี ไทย 70.00 - 
 และการเงิน    
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ข) บริษทัจะถือวา่มีการควบคุมกิจการที*เขา้ไปลงทุนหรือบริษทัย่อยได ้หากบริษทัมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการที*เขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้าํนาจในการสั*งการ
กิจกรรมที*ส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั�นได ้ 

ค) บริษทันํางบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจัดทาํงบการเงินรวมตั�งแต่วนัที*บริษทั 
มีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัที*บริษทัสิ�นสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั�น   

ง) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํขึ�นโดยใช้นโยบายการบญัชีที*สําคญัเช่นเดียวกนักบั
ของบริษทั 

จ) สินทรัพยแ์ละหนี� สินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซึ* งจ ัดตั�งในต่างประเทศแปลงค่า
เป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี*ยน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายได้และ
ค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปลี*ยนถวัเฉลี*ยรายเดือน ผลต่างซึ* งเกิดขึ�นจาก
การแปลงค่าดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างของอตัราแลกเปลี*ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน” ในงบแสดงการเปลี*ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกันที*มีสาระสําคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมนี�แลว้  

2.6 บริษทัจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

2.7 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที*มีผลต่อการรายงานและการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินสําหรับ
งวดบญัชีปัจจุบนั 

ในระหว่างปีกลุ่มบริษทัได้นาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่รวมถึง
แนวปฏิบติัทางบญัชีที*ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซึ*งมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีที*เริ*มใน
หรือหลังวนัที* 1 มกราคม 2564 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการ
ปรับปรุงหรือจดัใหมี้ขึ�นเพื*อใหมี้เนื�อหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ 
โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ปรับปรุงคาํนิยามของธุรกิจ การปรับปรุงคาํนิยามของความมีสาระสําคญั และขอ้กาํหนดทางการบญัชี
เกี*ยวกบัการปฏิรูปอตัราดอกเบี�ยอา้งอิง การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติันี�
ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัและกลุ่มบริษทั 
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2.8 มาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ*งไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที* 16 เรื* อง สัญญาเช่า (“TFRS 16”) ได้เพิ*มข้อกาํหนด
เกี*ยวกับขอ้ยกเวน้ชั*วคราวสําหรับการปฏิรูปอตัราดอกเบี� ยอา้งอิง ระยะที* 2 โดยกิจการตอ้งถือ
ปฏิบติัตามการปรับปรุงดงักล่าวกบังบการเงินประจาํปีสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีที*เริ*มในหรือ
หลงัวนัที* 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั�งนี�อนุญาตให้กิจการถือปฏิบติัก่อนวนัที*มีผลบงัคบัใช้ได ้
ซึ*ง TFRS 16 ฉบบัปรับปรุงนี�ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมื*อวนัที* 27 มกราคม 2564 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศเกี*ยวกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินที*มีการปรับปรุง ไดแ้ก่ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 4 เรื*อง สัญญาประกันภยั  (“TFRS 4”) มาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน ฉบบัที* 7 เรื*อง การเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเครื*องมือทางการเงิน (“TFRS 7”) และ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที* 9 เรื*อง เครื*องมือทางการเงิน (“TFRS 9”) ซึ* งไดป้ระกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาแลว้เมื*อวนัที* 28 มิถุนายน 2564 และจะมีผลบงัคบัใช้สําหรับงบการเงินที*มี
รอบระยะเวลาบญัชีที*เริ*มในหรือหลงัวนัที* 1 มกราคม 2565 เป็นตน้ไป ทั�งนี�  อนุญาตให้กิจการถือ
ปฏิบัติก่อนวนัที*มีผลบังคับใช้ การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว สืบ
เนื*องมาจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี� ยอ้างอิง ระยะที*  2 โดยได้เพิ*มข้อผ่อนปรนสําหรับการ
เปลี*ยนแปลงในกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินหรือหนี� สินทางการเงิน ที*เกิด
จากการปฏิรูปอตัราดอกเบี�ยอา้งอิง รวมทั�งขอ้ยกเวน้สําหรับการถือปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของการ
บญัชีป้องกนัความเสี*ยงโดยเฉพาะเป็นการชั*วคราว และการเปิดเผยขอ้มูลเพิ*มเติมตาม TFRS 7 

ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทัจะนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินที*เกี*ยวขอ้งมาเริ*มถือปฏิบติักบั
งบการเงินของกลุ่มบริษทั เมื*อมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมีผลบังคับใช้ โดย
ผูบ้ริหารของกลุ่มบริษทั ไดป้ระเมินผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว และ
เห็นว่าการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญั
ต่องบการเงินของบริษทัและกลุ่มบริษทัในงวดที*จะเริ*มถือปฏิบติั 

3. นโยบายการบัญชีที&สําคัญ  
3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายความรวมถึง เงินสด เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์
กระแสรายวนัและเงินฝากประจาํไม่เกิน 3 เดือน และเงินลงทุนระยะสั�นซึ* งถึงกาํหนดจ่ายคืนใน
ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ซึ*งปราศจากภาระผูกพนัแต่ไม่รวมเงินฝากเพื*อลูกคา้ในนามบริษทัและ
บริษทัยอ่ย 
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3.2 ลูกหนี�การคา้ 
ลูกหนี�การคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิที*จะไดรั้บ โดยบนัทึกค่าเผื*อผลขาดทุนดา้นเครดิต
ที*คาดวา่จะเกิดขึ�นสาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณที*อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงินจากลูกหนี�ไม่ได ้ซึ* ง
โดยทั*วไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุนี�  

3.3 การรับรู้และตดับญัชีสินทรัพยข์องลูกคา้ 
บริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกเงินที*ลูกคา้วางไวก้บับริษทัและบริษทัย่อยเพื*อใชใ้นการจ่ายเงินเดือน
และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แทนลูกคา้ในบญัชีเงินฝากธนาคารและบญัชีเงินรับจากลูกคา้เป็นสินทรัพย์
และหนี� สินของบริษทัและบริษทัย่อยเพื*อการควบคุมภายในของบริษทัและบริษทัย่อย และ ณ 
ว ันที*ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทและบริษัทย่อยได้ตัดรายการดังกล่าวออกทั� งด้าน
สินทรัพยแ์ละหนี� สิน โดยจะแสดงเฉพาะสินทรัพยที์*เป็นของบริษทัและบริษทัยอ่ยเท่านั�น  

3.4 สินคา้คงเหลือ 
สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที*จะได้รับแลว้แต่ราคาใดจะตํ*ากว่า และปรับดว้ย
ค่าเผื*อสินคา้เสื*อมสภาพหรือลา้สมยัและค่าเผื*อการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ โดยราคาทุนของ
สินคา้คงเหลือคาํนวณโดยวิธีเขา้ก่อน-ออกก่อน 

3.5 เงินลงทุน 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมที*แสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมที*แสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน 

3.6 ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ 
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื*อมราคาสะสม และค่าเผื*อการลด
มูลค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนเมื*อเกิดขึ�น) 

ค่าเสื*อมราคาของส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรง
ตามอายกุารใหป้ระโยชน์โดยประมาณ ดงันี�  

ส่วนปรับปรุงอาคาร 5  ปี 
อุปกรณ์สํานกังาน 5  ปี 
คอมพิวเตอร์ 3 - 5  ปี 
ยานพาหนะ 5  ปี 

การรื�อ การขนยา้ย และการบูรณะสถานที*ตั�งของสินทรัพยซึ์*งเป็นภาระผูกพนัของบริษทัที*เกิดขึ�น
เมื*อบริษทัไดสิ้นทรัพยม์า จะถูกบนัทึกเป็นตน้ทุนของสินทรัพยแ์ละคิดค่าเสื*อมราคาตลอดอายุ
การใหป้ระโยชน์โดยประมาณ  
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3.7 สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหนี� สินตามสัญญาเช่า 
บริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นผูเ้ช่า 

บริษทัและบริษทัย่อยประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ ณ 
วนัเริ*มตน้ของสัญญาเช่า บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช้และหนี� สินตาม
สัญญาเช่าที*เกี*ยวขอ้งกบัทุกขอ้ตกลงสัญญาเช่าที*เป็นสัญญาเช่า ยกเวน้สัญญาเช่าระยะสั�น (อายุ
สัญญาเช่า 12 เดือนหรือน้อยกว่า) และสัญญาเช่าซึ* งสินทรัพยมี์มูลค่าตํ*า สัญญาเช่าเหล่านี�  บริษทั
และบริษทัย่อยรับรู้การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าเป็นค่าใชจ่้ายดาํเนินงานดว้ยวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่า เว้นแต่เกณฑ์ที* เป็นระบบอื*นที* ดีกว่าซึ* งเป็นตัวแทนของรูปแบบเวลาที*แสดงถึง
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการใชสิ้นทรัพยที์*เช่า 

หนี� สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเริ*มแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที*ยงั
ไม่ไดจ่้ายชาํระ ณ วนันั�น โดยคิดลดดว้ยอตัราดอกเบี� ยตามนัยของสัญญาเช่า แต่หากอตัรานั�นไม่
สามารถกาํหนดได ้บริษทัและบริษทัยอ่ยใชอ้ตัราดอกเบี�ยการกูย้มืส่วนเพิ*ม 

การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที*รวมอยูใ่นการวดัมูลค่าของหนี� สินตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 
 การจ่ายชาํระคงที* (รวมถึง การจ่ายชาํระคงที*โดยเนื�อหา) หกัลูกหนี� สิ*งจูงใจตามสัญญาเช่าใด ๆ  

 การจ่ายชาํระค่าเช่าผนัแปรที*ขึ�นอยูก่บัดชันีหรืออตัรา ซึ* งการวดัมูลค่าเริ*มแรกใชด้ชันีหรืออตัรา 
ณ วนัที*สัญญาเช่าเริ*มมีผล 

 จาํนวนเงินที*คาดวา่ผูเ้ช่าจะจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 

 ราคาใชสิ้ทธิของสิทธิเลือกซื�อ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที*ผูเ้ช่าจะใช้สิทธิเลือกนั�น 
และ 

 การจ่ายชาํระค่าปรับเพื*อการยกเลิกสัญญาเช่า หากขอ้กาํหนดสัญญาเช่าแสดงให้เห็นว่า
ผูเ้ช่าจะใชสิ้ทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า 

หนี� สินตามสัญญาเช่าแสดงแยกบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะกิจการ 

หนี� สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าภายหลงัโดยการเพิ*มมูลค่าตามบญัชีเพื*อสะทอ้นดอกเบี�ยจากหนี� สิน
ตามสัญญาเช่า (ใชวิ้ธีดอกเบี�ยที*แทจ้ริง) และลดมูลค่าตามบญัชีเพื*อสะทอ้นการชาํระการจ่ายชาํระ
ตามสัญญาเช่าที*จ่ายชาํระ 
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บริษทัและบริษทัย่อยวดัมูลค่าหนี� สินตามสัญญาเช่าใหม่ (และปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ที*
เกี*ยวขอ้ง) เมื*อเกิดเหตุการณ์ดงัต่อไปนี�  
 มีการเปลี*ยนแปลงอายสุัญญาเช่า หรือมีเหตุการณ์สาํคญัหรือการเปลี*ยนแปลงในสถานการณ์ ที*

ส่งผลให้มีการเปลี*ยนแปลงในการประเมินสิทธิเลือกในการซื�อสินทรัพยอ์า้งอิง ในกรณีดังกล่าว
หนี� สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที*ปรับปรุง
โดยใช้อตัราคิดลดที*ปรับปรุง 

 มีการเปลี*ยนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า เนื*องจากการเปลี*ยนแปลงดชันีหรืออตัรา หรือ
การเปลี*ยนแปลงจาํนวนเงินที*คาดว่าจะตอ้งจ่ายชาํระภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ 
ในกรณีดังกล่าวหนี� สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่โดยคิดลดการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า
ที*ปรับปรุงโดยใช้อ ัตราคิดลดเดิม (เวน้แต่การเปลี*ยนแปลงการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่า
เป็นผลมาจากการเปลี*ยนแปลงอตัราดอกเบี�ยลอยตวั ในกรณีดงักล่าวใชอ้ตัราคิดลดที*ปรับปรุง) 

 มีการเปลี*ยนแปลงสัญญาเช่าหรือและการเปลี*ยนแปลงสัญญาเช่าไม่บนัทึกเป็นสัญญาเช่า
แยกต่างหาก ในกรณีนี� หนี� สินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าใหม่ขึ�นอยู่กบัอายุสัญญาเช่าของสัญญา
เช่าที*เปลี*ยนแปลงโดยคิดลดการจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าที*ปรับปรุงดว้ยอตัราคิดลดที*ปรับปรุง 
ณ วนัที*การเปลี*ยนแปลงสัญญามีผล 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ย การวดัมูลค่าเริ*มแรกของหนี� สินตามสัญญาเช่าที*เกี*ยวขอ้ง 
การจ่ายชาํระตามสัญญาเช่าใด ๆ ที*จ่ายชาํระ ณ วนัที*สัญญาเช่าเริ*มมีผลหรือก่อนวนัที*สัญญาเริ*มมีผล
หักสิ*งจูงใจตามสัญญาเช่าที*ไดรั้บใด ๆ และตน้ทุนทางตรงเริ*มแรกใด ๆ สินทรัพยสิ์ทธิการใช้วดั
มูลค่าภายหลงัโดยใชร้าคาทุนหกัค่าเสื*อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม 

เมื*อบริษทัและบริษทัย่อยมีประมาณการต้นทุนที*จะเกิดขึ�นในการรื� อและการขนยา้ยสินทรัพย์
อา้งอิงการบูรณะสถานที*ตั�งของสินทรัพย์อา้งอิงหรือการบูรณะสินทรัพยอ์า้งอิงให้อยู่ในสภาพ
ตามที*กาํหนดไวใ้นขอ้ตกลงและเงื*อนไขของสัญญาเช่า ประมาณการดงักล่าวรับรู้และวดัมูลค่า
ตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที* 37 เรื*อง ประมาณการหนี� สิน หนี� สินที*อาจเกิดขึ�น และสินทรัพยที์*
อาจเกิดขึ�น เพื*ออธิบายตน้ทุนที*เกี*ยวขอ้งกบัสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ ตน้ทุนรับรู้เป็นส่วนหนึ* งของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชที้*เกี*ยวขอ้ง เวน้แต่ตน้ทุนเหล่านั�นเกิดขึ�นเพื*อผลิตสินคา้คงเหลือ 

สินทรัพยสิ์ทธิการใชค้ิดค่าเสื*อมราคาตลอดช่วงเวลาที*สั�นกวา่ของอายสุัญญาเช่าและอายุการใชป้ระโยชน์
ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หากสัญญาเช่าโอนความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงหรือราคาทุน
ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้สะทอ้นว่าบริษทัและบริษทัย่อยจะใชสิ้ทธิเลือกซื�อ สินทรัพยสิ์ทธิการใชที้*
เกี*ยวขอ้งคิดค่าเสื*อมราคาตลอดอายกุารใชป้ระโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้การคิดค่าเสื*อมราคาเริ*ม 
ณ วนัที*สัญญาเช่าเริ*มมีผล  
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สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้สดงแยกบรรทดัในงบแสดงฐานะการเงิน 

บริษทัและบริษทัย่อยปฏิบตัิตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัที* 36 เรื*อง การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
เพื*อประเมินว่าสินทรัพยสิ์ทธิการใชด้อ้ยค่าหรือไม่และบนัทึกสําหรับผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าใด ๆ 
ที*ระบุไดต้ามที*กล่าวในนโยบายเรื*อง “ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์” 

ค่าเช่าผนัแปรที*ไม่ขึ�นอยูก่บัดชันีหรืออตัราไม่ถูกรวมในการวดัมูลค่าของหนี� สินตามสัญญาเช่าและ
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ การจ่ายชาํระที*เกี*ยวข้องรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับงวดที*มีเหตุการณ์หรือ
เงื*อนไขการจ่ายชาํระเหล่านั�นเกิดขึ�นและรวมอยูใ่นบรรทดั “ค่าใชจ่้ายอื*น” ในกาํไรหรือขาดทุนและ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*น 

ค่าเสื*อมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชค้าํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
ของสัญญาเช่า ดงันี�  

อาคารสาํนกังาน 2 - 30  ปี 
3.8 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที*ได้มาจากการรวมธุรกิจบันทึกต้นทุนเริ* มแรกตามมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพยน์ั�น ณ วนัที*ซื�อธุรกิจ ส่วนสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที*ไดม้าจากการอื*น บนัทึกตน้ทุนเริ*มแรก
ของสินทรัพยน์ั�นตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการเริ*มแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่า
ตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื*อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี)  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที*มีอายุการให้ประโยชน์จาํกัดตัดจาํหน่ายอย่างมีระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั�น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเมื*อมี
ขอ้บ่งชี�ว่าสินทรัพยน์ั�นเกิดการดอ้ยค่า ระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนดงักล่าวจะถูกทบทวนทุกสิ�นปีเป็นอย่างนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไร
ขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*น 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที*มีอายกุารใหป้ระโยชน์จาํกดัมีดงันี�  

ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ที*ใชใ้นการดาํเนินงาน 3 - 5  ปี 
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ที*พฒันาขึ�นภายใน 10  ปี 
เครื*องหมายทางการคา้ 15  ปี 
ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ 7  ปี 
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3.9 ค่าความนิยม 
ค่าความนิยมบนัทึกมูลค่าเริ*มแรกของในราคาทุน ซึ* งเท่ากับตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนที*สูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที*ได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิที*ได ้มาสูงกว่า
ตน้ทุนการรวมธุรกิจจะรับรู้ส่วนที*สูงกว่านี� เ ป็นกาํไรในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื*นทนัที 

ค่าความนิยมแสดงในราคาทุนหกัค่าเผื*อการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) และจะทดสอบการดอ้ยค่าของค่า
ความนิยมทุกปีและเมื*อใดก็ตามที*มีขอ้บ่งชี�ของการดอ้ยค่าเกิดขึ�น 

เพื*อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า ค่าความนิยมที*เกิดขึ�นจากการรวมกิจการจะถูก     
ปันส่วนให้กบัหน่วยสินทรัพยที์*ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยที์*ก่อให้เกิดเงิน
สด) ที*คาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เพิ*มขึ�นจากการรวมกิจการ บริษทัและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมิน
มูลค่าที*คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที*ก่อให้เกิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือ
กลุ่มของหน่วยของสินทรัพย์ที*ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าที*คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของ
สินทรัพยที์*ก่อให้เกิดเงินสดตํ*ากว่ามูลค่าตามบญัชี บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้ขาดทุนจากการ
ด้อยค่าในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น บญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าที*เกิดขึ�น
ไม่สามารถกลบับญัชีไดใ้นอนาคต 

3.10 การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ทุกวันสิ�นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทและบริษัทย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของ 
ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย ์ไม่มีต ัวตนอื*น หากมีข ้อบ่งชี� ว่าสินทรัพย์
ดังกล่าวอาจด้อยค่า บริษทัและบริษทัย่อยจะทาํการประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและ
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที*มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอนเป็นรายปี ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูก
รับรู้เมื*อมูลค่าที*คาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ*ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น 
ทั�งนี�มูลค่าที*คาดวา่จะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่า
จากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัและบริษทั
ย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที*กิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลด
เป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีที*สะท้อนถึงการประเมินความเสี*ยงในสภาพตลาด
ปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสี*ยงซึ*งเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยที์*กาํลงัพิจารณา
อยู ่ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัและบริษทัยอ่ยใชแ้บบจาํลองการประเมินมูล
ค่าที*เหมาะสมกบัสินทรัพยจ์ากขอ้มูลที*มี ซึ* งสะทอ้นถึงจาํนวนเงินที*กิจการสามารถจะไดม้าจาก
การจาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั�นผูซื้�อกบัผูข้ายมีความรอบ
รู้และเตม็ใจในการแลกเปลี*ยนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูที้*ไม่
มีความเกี*ยวขอ้งกนั  
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ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*น 

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งชี� ที*แสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยที์*รับรู้ในปีก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัและบริษทัย่อยจะประมาณมูลค่าที*คาดว่า
จะไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั�น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าที*รับรู้ในปีก่อนก็ต่อเมื*อ
มีการเปลี*ยนแปลงประมาณการที*ใช้กาํหนดมูลค่าที*คาดว่าจะไดร้ับคืนภายหลงัจากการรับรู้
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าครั� งล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยที์*เพิ*มขึ�นจากการกลบัรายการ
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าตามบญัชีที*ควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นปีก่อนๆ บริษทัและบริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสินทรัพย์โดยรับรู้ไปยงังบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*นทนัที เวน้แต่
สินทรัพยน์ั�นแสดงดว้ยราคาที*ตีใหม่ การกลบัรายการส่วนที*เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีที*ควรจะเป็นถือเป็น
การตีราคาสินทรัพยเ์พิ*ม 

3.11 ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนกังาน 

เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและโครงการสะสมหุ้นสําหรับ
พนกังานบริษทัและบริษทัยอ่ยรับรู้เป็นค่าใชจ่้าย เมื*อเกิดรายการ 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน 

โครงการสมทบเงิน 
บริษทัและบริษทัย่อย และพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ ซึ*งประกอบดว้ยเงินที*
พนักงานจ่ายสะสมและเงินที*บริษทัและบริษทัย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของ
กองทุนสํารองเลี�ยงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัย่อย เงินที*บริษทัและบริษทัยอ่ย
จ่ายสมทบกองทุนสาํรองเลี�ยงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเมื*อเกิดรายการ 

โครงการผลประโยชน์ที*กาํหนดไว ้
บริษทัและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัสาํหรับเงินชดเชยที*ตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเมื*อออกจากงาน
ตามกฎหมายแรงงาน ซึ*งบริษทัและบริษทัย่อยถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์
ที*กาํหนดไวส้าํหรับพนกังาน 
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บริษทัและบริษทัย่อยคาํนวณหนี� สินตามโครงการผลประโยชน์ที*กาํหนดไวข้องพนกังาน โดยใช้
วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที*ประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ชี*ยวชาญอิสระไดท้าํ
การประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สําหรับโครงการ
ผลประโยชน์ที*กาํหนดไวข้องพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*น 

3.12 ประมาณการหนี� สิน 
บริษทัและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหนี� สินเมื*อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ของการเกิด
ภาระผูกพนัในปัจจุบนัตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอนัเป็นผลสืบเนื*องมาจากเหตุการณ์ในอดีต 
ภาระผูกพนัดงักล่าวคาดว่าจะส่งผลให้สูญเสียทรัพยากรที*มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจเพื*อจ่ายชาํระ
ภาระผูกพนัและจาํนวนที*ตอ้งจ่ายสามารถประมาณการไดอ้ย่างน่าเชื*อถือ หากคาดว่าจะไดรั้บคืน
รายจ่ายที*จ่ายชําระไปตามประมาณการหนี� สินทั�งหมดหรือบางส่วนอย่างแน่นอน บริษทัและ
บริษทัยอ่ยจะรับรู้รายจ่ายที*ไดรั้บคืนเป็นสินทรัพยแ์ยกต่างหาก แต่ตอ้งไม่เกินจาํนวนประมาณการ
หนี� สินที*เกี*ยวขอ้ง และแสดงค่าใช้จ่ายที*เกี*ยวขอ้งกบัประมาณการหนี� สินในงบกาํไรขาดทุน
และกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*น โดยแสดงสุทธิจากจาํนวนรายจ่ายที*จะไดรั้บคืนที*รับรู้ไว ้

3.13 ตน้ทุนทางการเงิน 
ตน้ทุนทางการเงิน ไดแ้ก่ ดอกเบี�ยจ่ายและค่าใชจ่้ายในทาํนองเดียวกนัที*บนัทึกในงบกาํไรขาดทุน
และงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*นในปีที*ค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดขึ�น ยกเวน้ในกรณีที*มีการบนัทึกเป็น
ตน้ทุนส่วนหนึ* งของสินทรัพยอ์นัเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจดัหา ก่อสร้าง หรือ
การผลิตสินทรัพยด์งักล่าวก่อนที*จะนาํมาใชเ้องหรือเพื*อขาย 

3.14 รายการที*มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ 
รายการที*มีมูลค่าเป็นเงินตราต่างประเทศ บนัทึกโดยแปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปลี*ยน  
ณ วนัที*เกิดรายการ ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที*เป็นตวัเงินที*เป็นเงินตราต่างประเทศ  
ณ วนัที*ในงบแสดงฐานะการเงิน แปลงค่าเป็นเงินบาทตามอตัราแลกเปลี*ยน ณ วนันั�น ผลกาํไร
หรือขาดทุนจากการแปลงค่าดงักล่าวทั�งที*เกิดขึ�นจริงและยงัไม่เกิดขึ�นจริงแสดงรวมไวเ้ป็นรายได้
หรือค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*นสาํหรับปี 

การแปลงค่างบการเงินของบริษทัย่อยในต่างประเทศเป็นเงินบาทเพื*อทาํงบการเงินรวมใช้อตัรา
แลกเปลี*ยนดงัต่อไปนี�  
ก. สินทรัพยแ์ละหนี� สิน แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลี*ยน ณ วนัที*ในงบแสดงฐานะการเงิน 
ข. ส่วนของผูถื้อหุน้ แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลี*ยน ณ วนัที*เกิดรายการ 
ค. รายไดแ้ละค่าใชจ่้าย แปลงค่าโดยใชอ้ตัราแลกเปลี*ยนถวัเฉลี*ยระหวา่งปี  
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กําไร (ขาดทุน) จากการแปลงค่างบการเงินที*ใช้เงินตราต่างประเทศแสดงไว้เป็นรายการ
องคป์ระกอบอื*นส่วนของผูถื้อหุน้ภายใตส่้วนของผูถื้อหุ้น 

3.15 การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 
การที*บริษทัให้สิทธิซื�อตราสารทุนของบริษทักบัพนักงานหรือบุคคลต่าง ๆ ถือเป็นรายการจ่าย 
โดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์หากไม่ปรากฏวา่การใหสิ้ทธิซื�อตราสารทุนดงักล่าวมีวตัถุประสงคเ์ป็นอย่างอื*น
นอกเหนือจากการชาํระค่าสินคา้หรือบริการที*ไดส่้งมอบใหแ้ก่บริษทั 

บริษทัจะบนัทึกผลต่างของมูลค่ายุติธรรมและราคาซื�อของตราสารทุน ณ วนัที*ให้สิทธิ เป็นค่าใชจ่้าย
ในกาํไรหรือขาดทุนและส่วนทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นส่วนของผูถื้อหุน้ 

3.16 บุคคลหรือกิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั 
บุคคลหรือกิจการที*เกี*ยวขอ้งกันกับบริษทัและบริษทัย่อย หมายถึงบุคคลหรือกิจการที*มีอาํนาจ
ควบคุมบริษทัและบริษทัย่อย หรือถูกควบคุมโดยบริษทัและบริษทัย่อยไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรง
หรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบับริษทัและบริษทัย่อย นอกจากนี�  บุคคลหรือ
กิจการที*เกี*ยวข้องกันยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซึ* งถือหุ้นที*มีสิทธิออกเสียงไม่ว่า
ทางตรงหรือทางออ้ม และมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญักบับริษทั ผูบ้ริหารที*สําคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อยที*มีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของ
บริษทัและบริษทัย่อย ตลอดทั�งสมาชิกในครอบครัวที*ใกลชิ้ดกบับุคคลดงักล่าวซึ*งมีอาํนาจชกัจูง
หรืออาจชักจูงให้ปฏิบัติตามบุคคลดังกล่าว และกิจการที*บุคคลดังกล่าวมีอาํนาจควบคุมหรือ
มีอิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม 

3.17 การรับรู้รายได ้
รายไดจ้ากการขาย 
รายไดจ้ากการขายซอฟต์แวร์รับรู้ ณ ช่วงเวลาที*ไดโ้อนการควบคุมที*มีนัยสําคญัให้กบัผูซื้�อแลว้ 
รายได้จากการขายแสดงมูลค่าตามราคาในใบกาํกับภาษีโดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ*ม หลงัจาก
หักส่วนลดแลว้ 

รายไดจ้ากการขายสินคา้จะรับรู้เมื*อการควบคุมสินคา้ถูกโอนใหแ้ก่ลูกคา้หรือทาํการส่งมอบสินคา้
ไปยงัสถานที*ที*ลูกคา้กาํหนด ลูกคา้มีอิสระในการตดัสินใจเกี*ยวกบัสินคา้และรับความเสี*ยงจาก
การลา้สมยัของสินคา้และผลขาดทุนที*เกี*ยวข้องกบัสินคา้นั�น กลุ่มบริษทัรับรู้ลูกหนี� การคา้เมื*อ
สินคา้ไดถู้กส่งให้กบัลูกคา้ โดยรับรู้รายได ้ณ เวลาที*กิจการปราศจากการควบคุมสินคา้ ในขณะที*
เวลาที*เหลือมีไวส้าํหรับการจ่ายชาํระเงินเท่านั�น 
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รายไดจ้ากการใหบ้ริการ 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการรับรู้ตลอดช่วงเวลาที*ใหบ้ริการโดยพิจารณาถึงขั�นความสาํเร็จของงาน 

รายไดจ้ากการให้บริการติดตั�งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ และรายไดจ้ากการให้บริการตามสัญญา
พฒันาระบบพร้อมติดตั�งรับรู้ตลอดช่วงระยะเวลาที*ใหบ้ริการ โดยพิจารณาถึงขั�นความสําเร็จของงาน
จากการประเมินของผูค้วบคุมโครงการของบริษทั รายไดค้่าบริการติดตั�งซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์
และรายไดค้่าบริการตามสัญญาพฒันาระบบพร้อมติดตั�งที*ได้ให้บริการแลว้เสร็จแต่ยงัไม่ได้
เรียกชาํระเแสดงไวเ้ป็น “สินทรัพยที์*เกิดจากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน และเงินที*เรียกเก็บ
ตามงวดชาํระตามสัญญาที*ยงัมิไดส่้งมอบบริการแก่ลูกคา้จนเสร็จสิ�นแสดงไวเ้ป็น “หนี� สินที*เกิด
จากสัญญา” ในงบแสดงฐานะการเงิน ในกรณีที*มีผลขาดทุนที*คาดว่าจะเกิดขึ�นจะบนัทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายทันที เมื*อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที*ต้นทุนการบริการทั�งสิ�นจะสูงกว่ารายได้
ค่าบริการทั�งสิ�น 

รายได้จากการให้บริการดูแลระบบรับรู้เป็นรายได้ตลอดช่วงระยะเวลาที*ให้บริการตามสัญญา
ใหบ้ริการตามวิธีเส้นตรง 

รายไดจ้ากการใหบ้ริการตามสัญญาบริการอื*นรับรู้ ณ ช่วงเวลาที*ใหบ้ริการแลว้เสร็จ 

ดอกเบี�ยรับ 
ดอกเบี�ยรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนที*แทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 
เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้มื*อบริษทัมีสิทธิในการรับเงินปันผล   

3.18 การรับรู้ค่าใชจ่้าย 
ค่าใชจ่้ายบนัทึกตามเกณฑค์งคา้ง 

3.19 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยจาํนวนรวมของภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

ภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนั 
ภาษีเงินไดที้*ตอ้งชาํระในปีปัจจุบนัคาํนวณจากกาํไรทางภาษีสําหรับปี กาํไรทางภาษีแตกต่างจาก
กาํไรที*แสดงในงบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น เนื*องจากกาํไรทางภาษีไม่ไดร้วม
รายการที*สามารถถือเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายทางภาษีในปีอื*นๆ และไม่ได้รวมรายการที*ไม่
สามารถถือเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายทางภาษี หนี� สินภาษีเงินไดใ้นปีปัจจุบนัคาํนวณโดยใชอ้ตัราภาษีที*
บงัคบัใชอ้ยูห่รือที*คาดวา่จะมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัที*ในงบแสดงฐานะการเงิน 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็นการรับรู้ผลแตกต่างชั*วคราวระหว่างมูลค่าทางบญัชีของสินทรัพย์
และหนี� สินในงบการเงินกบัมูลค่าของสินทรัพยแ์ละหนี� สินที*ใชใ้นการคาํนวณกาํไรทางภาษี 
(ฐานภาษี) บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชั*วคราว
ทุกรายการ และรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํหรับผลแตกต่างชั*วคราวเท่าที*
มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่ากาํไรทางภาษีจะมีจาํนวนเพียงพอที*จะนาํผลแตกต่างชั*วคราวนั�น
มาใช้ประโยชน์ได ้โดยมีการทบทวนมูลค่าตามบญัชี ณ วนัที*ในงบแสดงฐานะการเงิน 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกปรับลดลง เมื*อกาํไรทางภาษีที*จะนาํมาใช้ประโยชน์ลดลง 
การกลบัรายการจะทาํเมื*อมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัและบริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษี
เพียงพอที*จะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีบางส่วนหรือทั�งหมดมาใชป้ระโยชน์ได ้

บริษทัและบริษทัยอ่ยคาํนวณมูลค่าสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีดว้ยอตัราภาษีที*
คาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีหรือในปีที*คาดว่าจะจ่ายชาํระ
หนี� สินภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีที*มีผลบงัคบัใชอ้ยูห่รือที*คาดไดค้่อนขา้งแน่วา่จะมีผลบงัคบัใชภ้ายใน
สิ�นรอบระยะเวลาที*รายงาน 

ในงบการเงินรวม สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี
จะแยกพิจารณาของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั และบริษทัจะนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดั
บญัชีของบริษทัหนึ*งในกลุ่มบริษทัมาหักกลบกบัหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของอีกบริษทั
หนึ* งในกลุ่มบริษทัไดก้็ต่อเมื*อบริษทัทั�งสองมีสิทธิตามกฏหมายที*จะจ่ายชาํระหรือรับคืนภาษี
ดว้ยจาํนวนสุทธิจาํนวนเดียวได ้และบริษทัทั�งสองตั�งใจที*จะจ่ายชาํระหรือรับคืนภาษีเงินได ้
ดว้ยจาํนวนสุทธิจาํนวนเดียว และบริษทัทั�งสองตั�งใจจะรับชาํระสินทรัพยห์รือชาํระหนี� สินในเวลาเดียวกนั 

3.20 กาํไรต่อหุน้ 
กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยการหารกาํไรสาํหรับปีที*เป็นของผูถื้อหุน้สามญัดว้ยจาํนวนหุน้สามญั
ถวัเฉลี*ยถ่วงนํ� าหนักที*ถือโดยบุคคลภายนอกในระหว่างปีสุทธิจากหุ้นทุนซื�อคืน และกาํไร
ต่อหุ้นปรับลด (ถา้มี) คาํนวณจากจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี*ยถ่วงนํ� าหนกัที*รวมสมมติฐานว่าหุ้นสามญั
เทียบเท่าปรับลดไดถู้กแปลงเป็นหุน้สามญัทั�งหมด 

3.21 เครื*องมือทางการเงิน 
สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินของบริษทัและบริษทัย่อยเมื*อ
บริษทัและบริษทัยอ่ยเป็นคู่สัญญาตามขอ้กาํหนดของสัญญาของเครื*องมือทางการเงิน 
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สินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินรับรู้รายการเมื*อเริ*มแรกดว้ยมูลค่ายุติธรรม ตน้ทุน
การทาํรายการที*เกี*ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื�อ การออกตราสารสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงิน 
(นอกจากสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินที*วดัมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน) 
เพิ*มหรือหกัจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหนี� สินทางการเงินตามความเหมาะสม เมื*อรับรู้
รายการเมื*อเริ*มแรก ตน้ทุนการทาํรายการที*เกี*ยวขอ้งโดยตรงกบัการซื�อสินทรัพยท์างการเงินหรือหนี� สิน
ทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน รับรู้ทนัทีในกาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพย์ทางการเงิน 

สินทรัพยท์างการเงินที*รับรู้ทั�งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรม 
ขึ�นอยูก่บัการจดัประเภทรายการของสินทรัพยท์างการเงิน 

การจัดประเภทรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน 

ตราสารหนี� ที*เขา้เงื*อนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย 

 สินทรัพย์ทางการเงินที*ถือครองตามโมเดลธุรกิจที*มีวตัถุประสงค์การถือครองสินทรัพย์
ทางกาารเงินเพื*อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ 

 ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซึ* งทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึ* งเป็นการจ่ายเพียง
เงินตน้และดอกเบี�ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที*กาํหนดไว ้

ตราสารหนี� ที*เขา้เงื*อนไขการวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*น 
 สินทรัพยท์างการเงินถูกถือตามโมเดลธุรกิจที*มีวตัถุประสงคเ์พื*อทาํใหส้าํเร็จทั�งรับกระแสเงินสด

ตามสัญญาและเพื*อขายสินทรัพยท์างการเงิน 
 ขอ้กาํหนดตามสัญญาของสินทรัพยท์างการเงิน ซึ* งทาํให้เกิดกระแสเงินสดซึ* งเป็นการจ่ายเพียง

เงินตน้และดอกเบี�ยจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัที*กาํหนดไว ้

โดยปกติ สินทรัพยท์างการเงินอื*นทั�งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 

เวน้แต่ที*กล่าวไวก่้อนหนา้ บริษทัและบริษทัย่อยอาจปฏิบติัดงัต่อไปนี� กบัสินทรัพยท์างเงินที*เมื*อ
เลือกรับรู้รายการเมื*อเริ*มแรกแลว้ไม่สามารถยกเลิกได ้
 บริษทัและบริษทัย่อย อาจเลือกให้แสดงการเปลี*ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมที*เกิดขึ�นภายหลงั

กบัตราสารทุนในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*น หากเขา้เงื*อนไข (2) ดา้นล่าง และ 

 บริษทัและบริษทัย่อย อาจเลือกกาํหนดให้ตราสารหนี� ที*เขา้เงื*อนไขราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือ
มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น วดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
หากการปฏิบติัดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดการจบัคู่ไม่เหมาะสมทางการบญัชีอย่างมีนัยสาํคัญ 
ดู (3) ดา้นล่าง  
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(1) ราคาทุนตดัจาํหน่ายและวิธีดอกเบี�ยที*แทจ้ริง 
วิธีดอกเบี�ยที*แทจ้ริงเป็นวิธีการคาํนวณราคาทุนตดัจาํหน่ายของตราสารหนี� และปันส่วนดอกเบี�ยรับ
ตลอดช่วงระยะเวลาที*เกี*ยวขอ้ง 

ดอกเบี�ยรับ รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนและรวมแสดงเป็นรายการ “รายไดท้างการเงิน” 

(2) ตราสารทุนที*เลือกกาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*น 
ณ วนัที*รับรู้รายการเมื*อเริ*มแรก บริษทัและบริษทัย่อยอาจเลือกให้เงินลงทุนในตราสารทุนแสดงด้วย
มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น (เป็นรายตราสาร) ทั�งนี� เมื*อเลือกแล้วไม่สามารถ
ยกเลิกได ้การเลือกกาํหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*นไม่สามารถ
ปฏิบติัได ้หากตราสารทุนเป็นการถือไวเ้พื*อคา้หรือหากเป็นสิ*งตอบแทนที*คาดวา่จะตอ้งจ่ายที*รับรู้
โดยผูซื้�อในการรวมธุรกิจ 

เงินลงทุนในตราสารทุนที*แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*นวดัมูลค่า
เมื*อเริ*มแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรมรวมตน้ทุนการทาํรายการ 

รายการดงักล่าววดัมูลค่าภายหลงัดว้ยมูลค่ายุติธรรมกบักาํไรและขาดทุนที*เกิดจากการเปลี*ยนแปลง
ในมูลค่ายุติธรรมที*รับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*นและสํารองการวดัมูลค่าเงินลงทุนสะสม 
ผลสะสมกาํไรหรือขาดทุนจะไม่ถูกจดัประเภทรายการใหม่เป็นกาํไรหรือขาดทุนเมื*อตดัจาํหน่าย
เงินลงทุนในตราสารทุน รายการดงักล่าวจะโอนไปกาํไรสะสมแทน 

บริษทัและบริษทัย่อยเลือกกาํหนดให้เงินลงทุนในตราสารทุนทั�งหมดที*ไม่ใช่ถือไวเ้พื*อการคา้แสดงดว้ย
มูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื*น ณ วนัที*นาํ TFRS 9 มาปฏิบติัใชค้รั� งแรก 

(3) สินทรัพยท์างการเงินที*แสดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 
สินทรัพยท์างการเงินที*ไม่เขา้เงื*อนไขสําหรับการวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น (ดู (1) ถึง (2) ด้านบน) วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาํไรหรือขาดทุน 

สินทรัพยท์างการเงินที*แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ณ วนัสิ�นรอบของแต่ละรอบระยะเวลารายงาน กาํไรหรือขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมใด ๆ รับรู้ใน
กาํไรหรือขาดทุน ตราบเท่าที*สินทรัพยท์างการเงินนั�นไม่เป็นส่วนหนึ* งของความสัมพนัธ์ของ
การป้องกนัความเสี*ยงที*เลือกกาํหนดไว ้กาํไรหรือขาดทุนสุทธิรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุนรวมถึง 
เงินปันผลใด ๆ หรือดอกเบี� ยรับจากสินทรัพยท์างการเงินและแสดงรวมอยู่ในรายการ “กาํไรและ
ขาดทุนอื*น”  
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การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
บริษทัและบริษทัย่อย รับรู้ค่าเผื*อผลขาดทุนสําหรับผลขาดทุนดา้นเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึ�นกบั
เงินลงทุนในตราสารหนี� ที*วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายหรือดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื*น ลูกหนี�การคา้และสินทรัพยที์*เกิดจากสัญญา จาํนวนเงินของผลขาดทุนดา้นเครดิต
ที*คาดว่าจะเกิดขึ�นจะถูกวดัมูลค่าใหม่ทุกวนัที*รายงานเพื*อให้สะทอ้นการเปลี*ยนแปลงของความเสี*ยง
ดา้นเครดิตจากที*เคยรับรู้รายการเมื*อเริ*มแรกของเครื*องมือทางการเงินที*เกี*ยวขอ้ง 

บริษทัและบริษทัย่อย ตอ้งรับรู้ค่าเผื*อผลขาดทุนด้านเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุเสมอ
สําหรับลูกหนี�การคา้และสินทรัพยที์*เกิดจากสัญญา ผลขาดทุนดา้นเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึ�นกบั
สินทรัพยท์างการเงินเหล่านี�ประมาณการโดยใชต้ารางการตั�งสาํรองซึ*งขึ�นอยูก่บัขอ้มูลผลขาดทุน
ด้านเครดิตจากประสบการณ์ในอดีตของบริษทัและบริษทัย่อย ปรับปรุงด้วยปัจจยัเฉพาะของ
ผูกู้้ยืม สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจทั*วไปและการประเมินทิศทางทั�งในปัจจุบนัและในอนาคต ณ 
วนัที*รายงาน รวมถึงมูลค่าเงินตามเวลาตามความเหมาะสม 

ผลขาดทุนด้านเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุแสดงถึงผลขาดทุนด้านเครดิตที*คาดว่าจะ
เกิดขึ�นจากเหตุการณ์ปฏิบติัผิดสัญญาที*มีความเป็นไปไดว้่าจะเกิดขึ�นตลอดอายุของเครื*องมือ
ทางการเงินที*คาดไว ้ในทางกลบักนัผลขาดทุนดา้นเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึ�นใน 12 เดือนขา้งหนา้
แสดงถึงสัดส่วนของผลขาดทุนดา้นเครดิตที*คาดว่าจะเกิดตลอดอายุที*คาดว่าจะเกิดจากเหตุการณ์
ปฏิบติัผิดสัญญาของเครื*องมือทางการเงินที*มีความเป็นไปไดว้่าจะเกิดขึ�นภายใน 12 เดือนหลงัจาก
วนัที*รายงาน 
(1) นโยบายการตดัรายการ 
บริษทัและบริษทัย่อย ตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินเมื*อมีขอ้มูลที*บ่งชี�ว่าลูกหนี� มีปัญหาดา้นการเงิน
อย่างร้ายแรงและไม่มีความเป็นไปได้ที*จะได้รับคืน สินทรัพยท์างการเงินที*ถูกตดัรายการอาจ
ขึ�นอยูก่บัวิธีการบงัคบัภายใตก้ระบวนการทวงถามของบริษทัและบริษทัย่อย โดยใชค้าํปรึกษาทาง
กฎหมายตามความเหมาะสม เงินที*ไดรั้บคืนรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

(2) การวดัมูลค่าและการรับรู้รายการผลขาดทุนดา้นเครดิตที*คาดวา่จะเกิดขึ�น 
การวดัมูลค่าของผลขาดทุนดา้นเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึ�นเป็นการคาํนวณความน่าจะเป็นของ
การปฏิบติัผิดสัญญา และความเสียหายที*อาจจะเกิดขึ�นเมื*อลูกหนี�ปฏิบติัผิดสัญญา การประเมินคาํนวณ
ความน่าจะเป็นของการปฏิบติัผิดสัญญาและความเสียหายที*อาจจะเกิดขึ�นเมื*อลูกหนี�ปฏิบติัผิดสัญญา
ขึ�นอยู่ก ับข้อมูลในอดีต ปรับปรุงด้วยการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต สําหรับยอดหนี�
เมื*อลูกหนี� ปฏิบติัผิดสัญญาของสินทรัพยท์างการเงินแสดงโดยมูลค่าตามบญัชีขั�นตน้ของสินทรัพย ์
ณ วนัที*รายงาน  
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หากบริษทัและบริษทัยอ่ยวดัมูลค่าของค่าเผื*อผลขาดทุนของเครื*องมือทางการเงินดว้ยจาํนวนเงินที*เท่ากบั
ค่าเผื*อผลขาดทุนด้านเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึ� นตลอดอายุในรอบระยะเวลารายงานก่อน 
แต่ ณ วนัที*รายงานปัจจุบนั พิจารณาแลว้เห็นว่าไม่ตอ้งถือปฏิบติั บริษทัและบริษทัย่อยตอ้งวดัมูลค่า
ของค่าเผื*อผลขาดทุนดว้ยจาํนวนเงินที*เท่ากบัผลขาดทุนดา้นเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึ�นใน 12 เดือนขา้งหน้า 
ณ วนัที*รายงานปัจจุบนั เวน้แต่สินทรัพยเ์หล่านั�นใชวิ้ธีการอยา่งง่าย 

หนี%สินทางการเงิน 
หนี� สินทางการเงินทั�งหมดวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยใช้วิธีดอกเบี�ยที*แทจ้ริง
หรือดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

หนี�สินทางการเงินแสดงด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 
หนี� สินทางการเงินจดัประเภทดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน เมื*อหนี� สินทางการเงินเป็น 
(1) สิ*งตอบแทนที*คาดวา่จะตอ้งจ่ายที*รับรู้โดยผูซื้�อในการรวมธุรกิจ (2) ถือไวเ้พื*อคา้ หรือ (3) เลือก
กาํหนดใหแ้สดงดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นกาํไรหรือขาดทุน 

หนี� สินทางการเงินจดัประเภทเป็นที*ถือไวเ้พื*อคา้ หากเขา้เงื*อนไขดงันี�  
 ไดม้าโดยมีวตัถุประสงคห์ลกัเพื*อซื�อกลบัคืนในอนาคตอนัใกล ้

 ถูกกาํหนดใหเ้ป็นส่วนหนึ*งของกลุ่มเครื*องมือทางการเงินซึ*งบริษทัและบริษทัยอ่ย บริหารเป็นกลุ่ม 
ณ วนัที*รับรู้รายการเมื*อเริ*มแรก และมีหลกัฐานที*แสดงถึงรูปแบบของการทาํกาํไรระยะสั�น   
ที*เกิดขึ�นจริงในปัจจุบนั หรือ 

 เป็นอนุพนัธ์ ยกเวน้อนุพนัธ์ที*เป็นสัญญาคํ�าประกันทางการเงินหรือเลือกกาํหนดให้เป็น
เครื*องมือที*ใชป้้องกนัความเสี*ยงในส่วนที*มีประสิทธิผล 

หนี� สินทางการเงินนอกเหนือจากหนี� สินทางการเงินที*ถือไวเ้พื*อคา้หรือเป็นสิ*งตอบแทนที*คาดว่า
จะตอ้งจ่ายที*รับรู้โดยผูซื้�อในการรวมธุรกิจ อาจเลือกกาํหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน 
ณ วนัที*รับรู้รายการเมื*อเริ*มแรก หากเขา้เงื*อนไขดงันี�  
 การกาํหนดดงักล่าวช่วยขจดัหรือลดความไม่สอดคลอ้งในการวดัมูลค่าหรือการรับรู้รายการ

อยา่งมีนยัสาํคญัที*จะเกิดขึ�น 

 หนี� สินทางการเงินเป็นส่วนหนึ* งของกลุ่มสินทรัพยท์างการเงินหรือหนี� สินทางการเงินหรือ
ทั�งสองแบบ ที*มีการบริหารและประเมินผลการดําเนินงานด้วยเกณฑ์มูลค่ายุติธรรมซึ* ง
สอดคลอ้งกบักลยุทธ์การบริหารความเสี*ยง หรือกลยุทธ์การลงทุนของบริษทัและบริษทัย่อยที*เป็น
ลายลกัษณ์อกัษร และขอ้มูลเกี*ยวกบักลุ่มดงักล่าวมีการนาํเสนอเป็นการภายใน หรือ 
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 หนี� สินทางการเงินเป็นส่วนหนึ* งของสัญญาที*มีอนุพนัธ์แฝงหนึ* งรายการหรือมากกว่า และ 
TFRS 9 อนุญาตให้สัญญาแบบผสมทั�งสัญญาเลือกกาํหนดให้แสดงดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กาํไรหรือขาดทุน 

หนี�สินทางการเงินที(วัดมูลค่าภายหลังด้วยราคาทุนตัดจําหน่าย 
วิธีดอกเบี�ยที*แทจ้ริงเป็นวิธีการคาํนวณราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนี� สินทางการเงินและปันส่วน
ดอกเบี� ยจ่ายตลอดช่วงระยะเวลาที*เกี*ยวขอ้ง อตัราดอกเบี� ยที*แทจ้ริงคืออตัราที*ใช้ในการคิดลด
ประมาณการเงินสดจ่ายในอนาคต (รวมถึงค่าธรรมเนียมและตน้ทุนในการรับและจ่ายทั�งหมด 
ซึ*งเป็นส่วนหนึ*งของอตัราดอกเบี�ยที*แทจ้ริง ตน้ทุนการทาํรายการ และส่วนเกินหรือส่วนลดมูลค่าอื*น  ๆ) 
ตลอดอายุที*คาดไวข้องหนี� สินทางการเงินหรือ (ตามความเหมาะสม) ระยะเวลาที*สั�นกว่า เพื*อให้ได้
ราคาทุนตดัจาํหน่ายของหนี� สินทางการเงิน 

การตัดรายการของหนี�สินทางการเงิน 
บริษทัและบริษทัย่อยตดัรายการหนี� สินทางการเงิน เฉพาะเมื*อภาระผูกพนัของบริษทัและบริษทัย่อย 
ไดมี้การปฏิบติัตามแลว้ ไดมี้การยกเลิก หรือสิ�นสุด ผลแตกต่างระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของหนี� สิน
ทางการเงินที*ตดัรายการและสิ*งตอบแทนที*จ่ายและคา้งจ่ายรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน 

เมื*อบริษทัและบริษทัยอ่ยแลกเปลี*ยนตราสารหนี� ที*มีความแตกต่างอยา่งมากในขอ้กาํหนดกบัผูใ้ห้กู ้
ตอ้งถือเป็นการสิ�นสุดของหนี� สินทางการเงินเดิม และถือเป็นการรับรู้รายการของหนี� สินทางการเงินใหม่ 
ในทาํนองเดียวกนับริษทัและบริษทัย่อยบนัทึกการเปลี*ยนแปลงอย่างมากในขอ้กาํหนดของหนี� สิน
ทางการเงินที*มีอยู่หรือบางส่วนของการสิ�นสุดของหนี� สินทางการเงินเดิม และถือเป็นการรับรู้
รายการของหนี� สินทางการเงินใหม่ โดยสมมติว่าข้อกาํหนดจะมีความแตกต่างอย่างมาก
หากการคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดภายใตเ้งื*อนไขใหม่รวมถึงค่าธรรมเนียมจ่ายใด ๆ 
สุทธิดว้ยค่าธรรมเนียมรับใด ๆ และคิดลดโดยใช้อตัราดอกเบี�ยที*แทจ้ริงเดิม ซึ* งมีความแตกต่าง
อยา่งนอ้ยร้อยละ 10 จากการคิดลดมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดคงเหลือของหนี� สินทางการเงินเดิม 
หากการเปลี*ยนแปลงไม่เป็นนัยสําคญั ผลแตกต่างระหว่าง (1) มูลค่าตามบญัชีของหนี� สินก่อนมี
การเปลี*ยนแปลงและ (2) มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดหลงัจากเปลี*ยนแปลง ควรรับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน
เป็นกาํไรหรือขาดทุนจากการเปลี*ยนแปลงในกาํไรและขาดทุนอื*น 
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3.22 การวดัมูลค่ายติุธรรม 
มูลค่ายุติธรรมเป็นราคาที*จะไดรั้บจากการขายสินทรัพย ์หรือจะจ่ายเพื*อโอนหนี� สินในรายการที*เกิดขึ�น
ในสภาพปกติระหว่างผูร่้วมตลาด ณ วนัที*วดัมูลค่า ไม่ว่าราคานั�นจะสามารถสังเกตได้โดยตรงหรือ
ประมาณมาจากเทคนิคการประเมินมูลค่า ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของรายการสินทรัพยห์รือ
หนี� สินรายการใดรายการหนึ* ง บริษทัและบริษทัย่อยพิจารณาถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือหนี� สินนั�น
ซึ*งผูร่้วมตลาดจะนาํมาพิจารณาในการกาํหนดราคาของสินทรัพยห์รือหนี� สิน ณ วนัที*วดัมูลค่า โดย
การวดัมูลค่ายติุธรรมและ/หรือการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินรวมนี� ใชต้ามเกณฑต์ามที*กล่าว  

นอกจากนี�  การวดัมูลค่ายุติธรรมไดจ้ดัลาํดบัชั�นเป็นระดบัที* 1 ระดบัที* 2 และระดบัที* 3 โดยแบ่ง
ตามลาํดบัขั�นของขอ้มูลที*สามารถสังเกตได ้และตามลาํดบัความสําคญัของขอ้มูลที*ใชว้ดัมูลค่ายติุธรรม
ซึ*งมีดงัต่อไปนี�  
- ระดบัที* 1 เป็นราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที*มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย ์

หรือหนี� สินอยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั�น ณ วนัที*วดัมูลค่า 

- ระดบัที* 2 เป็นขอ้มูลอื*นที*สังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ั�น
หรือหนี� สินนั�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ*งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัที* 3 เป็นขอ้มูลที*ไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั�นหรือหนี� สินนั�น 

3.23 การใชดุ้ลยพินิจและประมาณการทางบญัชีที*สาํคญั 
ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
และการประมาณการในเรื*องที*มีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี�
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินที*แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที*แสดงในหมายเหตุประกอบ    
งบการเงิน ผลที*เกิดขึ�นจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนที*ประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการทางบญัชีที*สําคญัมีดงันี�   

การประมาณการรายได้ค่าบริการติดตั%งซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และรายได้ตามสัญญาพัฒนา
ระบบพร้อมติดตั%ง 
บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้รายไดจ้ากค่าบริการติดตั�งซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์และรายไดต้ามสัญญา
พฒันาระบบพร้อมติดตั�งโดยอา้งอิงกบัขั�นความสําเร็จของงาน เมื*อกิจการสามารถประมาณผล
ของงานไดอ้ยา่งน่าเชื*อถือ ในการประเมินขั�นความสําเร็จของงาน ฝ่ายบริหารใชดุ้ลยพินิจบนพื�นฐาน
ของขอ้มูลที*ดีที*สุดที*มีในสภาวะปัจจุบนัและประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจโดยอิงขอ้มูลจาก
ผูค้วบคุมโครงการในการประมาณการส่วนของงานที*แลว้เสร็จ 
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อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจสําหรับส่วนปรับปรุงสํานักงานและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ในการคาํนวณค่าเสื*อมราคาของส่วนปรับปรุงสํานกังานและอุปกรณ์และค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพย์
ไม่มีตวัตน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและมูลค่า
คงเหลือเมื*อเลิกใช้งานของส่วนปรับปรุงสํานักงานและอุปกรณ์และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน และ 
ตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจและมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปลี*ยนแปลงเกิดขึ�น 

นอกจากนี�  ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงสํานักงานและอุปกรณ์
และสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนหากมีขอ้บ่งชี�และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าที*คาดว่า
จะไดรั้บคืนตํ*ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั�น  

ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัที*ไดม้า ตลอดจนการ
ทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดที*คาดวา่จะไดรั้บ
ในอนาคตจากสินทรัพย ์หรือหน่วยของสินทรัพยที์*ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั�งการเลือกอตัราคิดลดที*
เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั�นๆ  

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ที&กําหนดไว้  
หนี� สินตามโครงการผลประโยชน์ที*ก ําหนดไว้ของพนักงานประมาณขึ� นตามหลักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซึ*งตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั�น เช่น อตัราคิดลด อตัราการขึ�น
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการหมุนเวียนพนกังาน เป็นตน้ 

4. รายการธุรกิจกับกิจการที&เกี&ยวข้องกัน 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที* 31 ธันวาคม บริษทัและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจที*สําคญักบับุคคลหรือกิจการที*
เกี*ยวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงื*อนไขทางการคา้และเกณฑต์ามที*ตกลงกนัระหวา่งบริษทั
และบุคคลหรือกิจการที*เกี*ยวขอ้งกนัเหล่านั�น ซึ*งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งันี�   

หน่วย: พันบาท 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 
 2564 2563 2564 2563  
รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ตดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดค้่าบริการ - - 7,578 5,994 ราคาที*ตกลงร่วมกนั 
รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 21,485 16,741 ราคาตามสัญญา/ราคาที*ตกลงร่วมกนั 
รายไดท้างการเงิน - เงินปันผลรับ - - 64,998 17,000 อตัราที*ประกาศจ่าย 
รายไดท้างการเงิน - ดอกเบี�ยรับ - - 23 216 อตัราดอกเบี�ยร้อยละ 0.9 - 1.8 ต่อปี 
ค่าเช่ารับ - - 4,312 3,516 ราคาที*ตกลงร่วมกนั 
รายไดอื้*น - - 2,227 4,321 ราคาที*ตกลงร่วมกนั 
ค่าบริการจ่าย - - 2,891 2,341 ราคาที*ตกลงร่วมกนั 
ค่าใชจ่้ายอื*น - - 17 500 ราคาที*ตกลงร่วมกนั 
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หน่วย: พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2564 2563 2564 2563  

รายการธุรกิจกับกิจการที&เกี&ยวข้องกัน      
รายไดค้่าบริการ 6,691 847 5,957 292 ราคาตลาด 
ค่าเช่ารับ 897 561 897 561 ราคาตามสัญญา 
รายไดอื้*น 314 379 314 379 ราคาตามสัญญา 
ค่าเช่าจ่ายใชล้ิขสิทธิp ซอฟตแ์วร์  8,457 8,262 8,457 8,262 ราคาตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอื*น 2,452 1,812 2,121 1,812 ราคาตลาด 

ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัและกิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั ณ วนัที* 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงันี�  

หน่วย: พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ลูกหนี%การค้า - กิจการที&เกี&ยวข้องกัน (หมายเหตุขอ้ 6)        
บริษทัร่วม 84 26 52 - 
กิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั 276 161 262 106 
 360 187 314 106 

    ลูกหนี%อื&น - กิจการที&เกี&ยวข้องกัน (หมายเหตุขอ้ 6)     
บริษทัยอ่ย - - 4,359 5,825 
บริษทัร่วม 50 - 50 - 
กิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั 47 50 47 50 
 97 50 4,456 5,875 

        สินทรัพย์ที&เกิดจากสัญญา - กิจการที&เกี&ยวข้องกัน   
บริษทัยอ่ย -  - 8,976 2,101 
บริษทัร่วม 20  - - - 
กิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั 484  6 484 6 
 504  6 9,460 2,107 

     ดอกเบี%ยค้างรับ - กิจการที&เกี&ยวข้องกัน (หมายเหตุขอ้ 6)     
บริษทัยอ่ย - - - 86 
 - - - 86 

     เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที&เกี&ยวข้องกัน (หมายเหตุขอ้ 4.1)     
บริษทัยอ่ย - - - 14,500 
 - - - 14,500 
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หน่วย: พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
เจ้าหนี%การค้า - กิจการที&เกี&ยวข้องกัน (หมายเหตขุอ้ 18)     
กิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั 788 1,462 787 1,462 

788 1,462 787 1,462 

     เจ้าหนี%อื&น - กิจการที&เกี&ยวข้องกัน (หมายเหตุขอ้ 18)     
บริษทัยอ่ย - - 932 899 

- - 932 899 
 
หนี%สินที&เกิดจากสัญญา – กิจการที&เกี&ยวข้องกัน     
กิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั 1,396 1,914 1,396 1,914 

 1,396 1,914 1,396 1,914 

     ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย - กิจการที&เกี&ยวข้องกัน (หมายเหตุขอ้ 18)     
กิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั 736 662 736 662 

736 662 736 662 
        

หนี%สินไม่หมุนเวียนอื&น - กิจการที&เกี&ยวข้องกัน   
บริษทัยอ่ย -  - 144 - 
บริษทัร่วม 237  - 237 - 
กิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั 116  - 116 - 
 353  - 497 - 

4.1 เมื*อวนัที* 15 มิถุนายน 2561 บริษทัไดล้งนามในสัญญาให้กูย้ืมเงินแก่บริษทั ฮิวแมนิกา้ เอฟเอเอส 
จาํกัด (บริษทัย่อย) เป็นจาํนวนทั�งสิ�น 32.00 ลา้นบาท เงินให้กูย้ืมนี� มีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 1.8 
ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั และมีเงื*อนไขการชาํระคืนเมื*อทวงถาม ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2563 
เงินใหกู้ย้มืนี� มียอดคงเหลือจาํนวน 11.00 ลา้นบาท 

เมื*อวนัที* 25 พฤศจิกายน 2563 บริษทัไดล้งนามในสัญญาให้กูย้มืเงินแก่ บริษทั ฮิวแมนิกา้ เอฟเอเอส 
จาํกัด (บริษทัย่อย) เป็นจาํนวนทั�งสิ�น 3.50 ลา้นบาท เงินให้กูย้ืมนี� มีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 0.90 
ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั และมีเงื*อนไขการชาํระคืนเมื*อทวงถาม ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2563 เงินให้
กูย้มืนี� มียอดคงเหลือ จาํนวน 3.50 ลา้นบาท 

บริษทัไดรั้บชาํระเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวคืนทั�งจาํนวนเท่ากบั 14.50 ลา้นบาท เมื*อวนัที* 5 กุมภาพนัธ์ 2564 
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เมื*อวนัที* 1 มิถุนายน 2564 บริษทัไดล้งนามในสัญญาให้กูย้ืมเงินแก่ บริษทั  ฮิวแมนเชส แคปปิตอล 
จาํกดั (บริษทัร่วม) เป็นจาํนวนทั�งสิ�น 0.50 ลา้นบาท เงินให้กูย้ืมนี� มีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 0.95 
ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั และมีเงื*อนไขการชาํระคืนภายในวนัที* 31 พฤษภาคม 2565  

เมื*อวนัที* 10 สิงหาคม 2564 บริษทัไดล้งนามในสัญญาใหกู้ย้ืมเงินแก่ บริษทั  ฮิวแมนเชส แคปปิตอล 
จาํกดั (บริษทัร่วม) เป็นจาํนวนทั�งสิ�น 0.50 ลา้นบาท เงินให้กูย้ืมนี� มีอตัราดอกเบี�ยร้อยละ 0.95 
ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ�าประกนั และมีเงื*อนไขการชาํระคืนภายในวนัที* 9 สิงหาคม 2565  

บริษทัไดรั้บชาํระเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวคืนทั�งจาํนวนเท่ากบั 1.00 ลา้นบาท เมื*อวนัที* 25 ตุลาคม 2564 

ในระหวา่งปี 2564 และ 2563 เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการที*เกี*ยวขอ้งกนัมีการเคลื*อนไหว ดงัต่อไปนี�  

หน่วย: พันบาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินให้กู้ยืม ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 
 ยอด 

ณ วันที& 
1 มกราคม 2564 

 เพิ&มขึ%น 
ระหว่างปี 

 ลดลง 
ระหว่างปี 

 ยอด 
ณ วันที& 

31 ธันวาคม 2564 
บริษทั ฮิวแมนิกา้ เอฟเอเอส จาํกดั บริษทัยอ่ย 14,500 - (14,500) - 
บริษทั  ฮิวแมนเชส แคปปิตอล จาํกดั บริษทัร่วม - 1,000 (1,000) - 
รวม 14,500 1,000 (15,500) - 

หน่วย: พันบาท 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
เงินให้กู้ยืม ลักษณะ

ความสัมพันธ์ 
 ยอด 

ณ วันที& 
1 มกราคม 2563 

 เพิ&มขึ%น 
ระหว่างปี 

 ลดลง 
ระหว่างปี 

 ยอด 
ณ วันที& 

31 ธันวาคม 2563 
บริษทั ฮิวแมนิกา้ เอฟเอเอส จาํกดั บริษทัยอ่ย 13,000 3,500 (2,000) 14,500 
รวม 13,000 3,500 (2,000) 14,500 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 
ในระหว่างปีสิ�นสุดวนัที* 31 ธนัวาคม บริษทัและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานที*ให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปนี�  

หน่วย: พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

ผลประโยชน์ระยะสั�น 32.9 32.8 27.3 21.8 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 4.8 3.6 4.4 3.4 
รวม 37.7 36.4 31.7 25.2 
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5. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที* 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย: พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

เงินสดในมือ  595  695  465  450 
เงินฝากสถาบนัการเงิน 434,426  279,717  218,552  120,760 
เช็คที*ถึงกาํหนดชาํระแต่ยงัมิไดน้าํฝาก  -    462 -    -    
หกั เงินฝากในนามบริษทัและบริษทัยอ่ยเพื*อลูกคา้ (100,434) (34,076)  (71,688) (15,474) 
รวม 334,587 246,798  147,329  105,736 

ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 เงินฝากธนาคารบญัชีออมทรัพย ์มีอตัราดอกเบี�ยระหว่างร้อยละ 0.05 ถึง 
0.40 ต่อปี (2563: ร้อยละ 0.05 ถึง 0.45 ต่อปี) 

5.2 รายการที*ไม่เกี*ยวขอ้งกบัเงินสดประกอบดว้ย 
เงินสดจ่ายเพื*อซื�อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที* 31 ธนัวาคม มีดงันี�  

หน่วย: พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 
งบเฉพาะกิจการ 

 2564  2563  2564  2563 
ส่วนที*บนัทึกเป็นหนี� สินจากการซื�อ        

   ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์         

   ณ วนัที* 1 มกราคม 685  394  685  - 

บวก ค่าซื�อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์        

        ในระหวา่งปี 20,580  26,600  16,427  24,839 

หกั ส่วนที*จ่ายเป็นเงินสด (21,198)  (26,309)  (17,045)  (24,154) 

ส่วนที*บนัทึกเป็นหนี� สินจากการซื�อ        

   ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์         

   ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 67  685  67  685 
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5.3 การเปลี*ยนแปลงในหนี� สินที*เกิดขึ�นจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
หน่วย: พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 ยอด ณ วันที&  

1 มกราคม 
 กระแสเงินสด

จากกิจกรรม 
 การเปลี&ยนแปลง 

ที&ไม่ใช่เงินสด 
 ยอด ณ วันที& 

31 ธันวาคม 
 2564  จัดหาเงิน    2564 

หนี� สินตามสัญญาเช่า 137,625  (21,877)  33,914  149,662 
รวม 137,625  (21,877)  33,914  149,662 

หน่วย: พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ยอด ณ วันที&  

1 มกราคม 
 กระแสเงินสด

จากกิจกรรม 
 การเปลี&ยนแปลง 

ที&ไม่ใช่เงินสด 
 ยอด ณ วันที& 

31 ธันวาคม 
 2563  จัดหาเงิน    2563 

หนี� สินตามสัญญาเช่า 3,877  (18,216)  151,964  137,625 
รวม 3,877  (18,216)  151,964  137,625 

หน่วย: พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอด ณ วันที&  

1 มกราคม 
 กระแสเงินสด

จากกิจกรรม 
 การเปลี&ยนแปลง 

ที&ไม่ใช่เงินสด 
 ยอด ณ วันที& 

31 ธันวาคม 
 2564  จัดหาเงิน    2564 

หนี� สินตามสัญญาเช่า 128,209  (14,812)  30,833  144,230 
รวม 128,209  (14,812)  30,833  144,230 

หน่วย: พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอด ณ วันที&  

1 มกราคม 
 กระแสเงินสด

จากกิจกรรม 
 การเปลี&ยนแปลง 

ที&ไม่ใช่เงินสด 
 ยอด ณ วันที& 

31 ธันวาคม 
 2563  จัดหาเงิน    2563 

หนี� สินตามสัญญาเช่า 3,853  (11,524)  135,880  128,209 
รวม 3,853  (11,524)  135,880  128,209 
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6. ลูกหนี%การค้าและลูกหนี%หมุนเวียนอื&น 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื*น ณ วนัที* 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย: พันบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
ลูกหนี�การคา้ - กิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั        
อายหุนี�คงคา้งนับจากวนัที*ถึงกาํหนดชาํระ        
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 158  63  112  23 
คา้งชาํระ        
 ไม่เกิน 3 เดือน  - 124 - 83 
 6 - 12 เดือน 202 - 202 - 

รวมลูกหนี�การคา้ - กิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 4) 360 187 314 106 
ลูกหนี�การคา้ - อื*น ๆ     
อายหุนี�คงคา้งนับจากวนัที*ถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 63,221  63,305  43,793  31,648 
คา้งชาํระ        
 ไม่เกิน 3 เดือน  45,037  42,933  28,170  30,110 
 3 - 6 เดือน 6,996  3,136  3,571  1,117 
 6 - 12 เดือน 1,148  1,741  3  813 
 มากกว่า 12 เดือน 3,638  3,015  3,173  2,737 

รวม 120,040  114,130  78,710  66,425 
หกั: ค่าเผื*อผลขาดทุนดา้นเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึ�น (3,638) (3,663) (3,173) (3,386) 

รวมลูกหนี�การคา้ - อื*น ๆ  116,402 110,467 75,537 63,039 
รวมลูกหนี�การคา้  116,762 110,654 75,851 63,145 

ลูกหนี� อื*น     
ลูกหนี� อื*น - กิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 4) 97  50  4,456  5,875 
ลูกหนี� อื*น - อื*น ๆ 3,781  1,320  3,504  561 
เงินจ่ายล่วงหนา้ค่าบริการ 899  2,169  844  2,169 
เงินจ่ายล่วงหนา้ให้ลูกคา้ 724  372  -  - 
เงินจ่ายล่วงหนา้ให้พนกังาน 475  344  475  205 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ - อื*น ๆ 5,711  3,533  3,045  1,513 
ดอกเบี�ยคา้งรับ - กิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 4) -  -  -  86 
ดอกเบี�ยคา้งรับ - อื*นๆ 120  7,811  112  7,811 

รวมลูกหนี� อื*น 11,807 15,599 12,436 18,220 
รวม  128,569 126,253 88,287 81,365 
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7. สินค้าคงเหลือ 
สินคา้คงเหลือ ณ วนัที* 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย: พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 2564  2563 
สินคา้สาํเร็จรูป 20,257 17,236 
หกั ค่าเผื*อการลดลงของมูลค่า (5,706) (2,257) 

รวม 14,551 14,979 

รายการเปลี*ยนแปลงของค่าเผื*อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือในงบการเงินรวมสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที* 
31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี�  

หน่วย: พนับาท 
 งบการเงินรวม 

 2564  2563 
ค่าเผื*อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือตน้ปี 2,257 324 
รายการปรับมูลค่าสุทธิที*จะไดรั้บสาํหรับปี 3,449 1,933 
ค่าเผื*อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือปลายปี 5,706 2,257 

ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไม่มีรายการสินคา้คงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะ
กิจการ 

ต้นทุนของสินค้าคงเหลือที*บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายและได้รวมในบัญชีต้นทุนขาย สําหรับปีสิ�นสุดวนัที*               
31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย: พนับาท 
  งบการเงินรวม 
  2564 2563 

ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือที*บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและ 
ไดร้วมในบญัชีตน้ทุนขาย 

  

- ตน้ทุนขาย 34,937 40,979 
- ค่าเผื*อสินคา้ลา้สมยัและสินคา้เคลื*อนไหวชา้ 3,449 1,933 

รวม 38,386 42,912 
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8. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื&นและไม่หมุนเวียนอื&น 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื*นและไม่หมุนเวียนอื*น ณ วนัที* 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย: พันบาท 
สินทรัพย์ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม  มูลค่ายุติธรรม  ลําดับชั%น เทคนิคการประเมินมูลค่า 

 ณ วันที& 31 ธันวาคม 2564  ณ วันที& 31 ธันวาคม 2563  มูลค่ายุติธรรม และข้อมูลที&ใช้ในการ 
 งบการเงินรวม งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
  วัดมูลค่ายุติธรรม 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื&น        
 สินทรัพยท์างการเงินที*วดัมูลค่าดว้ย        
  มูลค่ายุติธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน        

ตราสารหนี� ที*อยู่ในความตอ้งการของตลาด -  -  116,015  116,015  ระดบั 2 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน  
ณ สิ�นวนัทาํการสุดทา้ยของรอบ
ระยะเวลารายงาน 

           ตราสารหนี� ที*ไม่อยูในความตอ้งการของตลาด 48,096  48,096  59,550  59,550  ระดบั 3 มูลค่าที*คาดว่าจะไดรั้บคืน 
            สินทรัพยท์างการเงินที*วดัมูลค่าดว้ย           
  ราคาทุนตดัจาํหน่าย           

ตราสารหนี�ที*จะถือจนครบกาํหนด 2,000  -  52,203  49,203  ระดบั 3 
 

ราคาทุนตดัจาํหน่ายและวิธีดอกเบี�ยที*
แทจ้ริง 

       รวมสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื&น 50,096 48,096  227,768  224,768    
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื&น        
 สินทรัพยท์างการเงินที*วดัมูลค่าดว้ย        

มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรหรือขาดทุน          
ตราสารหนี� ที*อยู่ในความตอ้งการของตลาด 222,528 222,528  215,449  215,449  ระดบั 1 ราคาเสนอซื�อครั� งสุดทา้ยของตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ สิ�นวนั
ทาํการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 

ตราสารหนี� ที*อยู่ในความตอ้งการของตลาด 17,058 17,058  29,416  29,416  ระดบั 2 มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุน  
ณ สิ�นวนัทาํการสุดทา้ยของรอบ
ระยะเวลารายงาน 

 สินทรัพยท์างการเงินที*วดัมูลค่าดว้ย          
มูลค่ายติุธรรมผ่านกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*น          

ตราสารทุนที*อยู่ในความตอ้งการของตลาด 266,372  266,372  126,744  126,744  ระดบั 1 ราคาเสนอซื�อครั� งสุดทา้ยของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
ณ สิ�นวนัทาํการสุดทา้ยของรอบ
ระยะเวลารายงาน 

          ตราสารทุนที*ไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 128,192  128,192  20,685  20,685  ระดบั 3 กระแสเงินสดคิดลด  
รวมสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื&น 634,150 634,150 392,294 392,294   

รวมสินทรัพย์ทางการเงินอื&น 684,246 682,246 620,062 617,062   



 
- 30 - 

 

 

ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2564 ตราสารหนี� ที*ไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดเป็นหุ้นกูแ้ปลงสภาพชนิดไม่
ดอ้ยสิทธิมูลค่า 1.7 ลา้นดอลลาร์สหรัฐมีรายละเอียด ดงันี�  

1) หุ้นกูแ้ปลงสภาพที*ออกเมื*อวนัที* 6 กนัยายน 2561 จาํนวน 1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ไดข้ยายวนัครบกาํหนด
จากวนัที* 13 กนัยายน 2563 เป็นวนัที* 27 เมษายน 2564 โดยมีอตัราดอกเบี�ยเพิ*มขึ�นจากร้อยละ 8 
ต่อปี เป็นร้อยละ 12 ต่อปี นบัจากวนัที* 13 กนัยายน 2563 จนครบกาํหนด ต่อมาในวนัที* 5 พฤษภาคม 
2564 ไดมี้การขยายวนัครบกาํหนดจากวนัที* 27 เมษายน 2564 เป็นวนัที* 31 ธนัวาคม 2564 ต่อมาใน
วนัที* 21 ธนัวาคม 2564 ไดมี้การขยายวนัครบกาํหนดจากวนัที* 31 ธนัวาคม 2564 เป็นวนัที* 30 มิถุนายน 
2565 และบริษทัไดรั้บชาํระคืนเป็นเงินสดจาํนวน 0.3 ลา้นดอลลาร์สหรัฐเมื*อวนัที* 3 ธนัวาคม 2564 
ทาํใหบ้ริษทัมีหุน้กูแ้ปลงสภาพคงเหลือ 0.7 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ 

2) หุน้กูแ้ปลงสภาพที*ออกเมื*อวนัที* 27 เมษายน 2563 จาํนวน 1 ลา้นดอลลาร์สหรัฐจะครบกาํหนดในวนัที* 
27 เมษายน 2564 โดยมีอตัราดอกเบี� ยที*ร้อยละ 8 ต่อปี ต่อมาในวนัที* 5 พฤษภาคม 2564 ได้มีการ
ขยายวนัครบกําหนดจากวนัที*  27 เมษายน 2564 เป็นวันที*  31 ธันวาคม 2564 ต่อมาในวนัที*  21 
ธนัวาคม 2564 ไดมี้การขยายวนัครบกาํหนดจากวนัที* 31 ธนัวาคม 2564 เป็นวนัที* 30 มิถุนายน 2565 

โดยมีเงื*อนไขการแปลงสภาพตามที*กาํหนดในสัญญา 

9. เงินฝากธนาคารที&มีภาระคํ%าประกัน 
 ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีเงินฝากประจาํ ซึ* งไดใ้ช้วางเป็นหลกัทรัพยที์*ธนาคาร

เพื*อคํ�าประกนัหนงัสือคํ�าประกนัที*ออกโดยธนาคาร (ดูหมายเหตุขอ้ 31.3) 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม  
เงินลงทุนในบริษทัร่วม ณ วนัที* 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงันี�  

หน่วย: พันบาท 
  จัดตั%งขึ%น      งบการเงินรวม  งบการเงิน 

ชื&อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน     มูลค่าตามบัญชีตามวิธี  เฉพาะกิจการ 
   (ร้อยละ) ทุนชําระแล้ว  วิธีราคาทุน  ส่วนได้เสีย  วิธีราคาทุน 

   2564 2563 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
บริษทั โคนิเคิล จาํกดั ให้บริการแพลตฟอร์มระบบ

จดัการการเรียนรู้ออนไลน์
สาํหรับองคก์ร 

 
ไทย 

 
20 

 
20 3,265 

 
2,638 

 
40,396 

 
22,700 

 
45,240 

 
26,124 40,396 22,700 

บริษทั  ฮิวแมนเชส 
แคปปิตอล จาํกดั 

ให้บริการเป็นตวักลางการ
กูย้ืมระหว่างผูกู้แ้ละผูใ้ห้กู้
ผ่านช่องทางออนไลน์ 

 
 

ไทย 50 50 10,004 6,000 

 
 

5,002  3,000 

 
 

3,441 

 
 

2,441 5,002 3,000 
บริษทั  ฟาร์มแคร์ กรุ๊ป 

จาํกดั 
ให้บริการแพลตฟอร์ม

สาํหรับปรึกษาบุคลากร
ทางการแพทยอ์อนไลน์
และร้านขายยาออนไลน์ 

 
 
 

ไทย 

 
 
 

25 - 4,000 

  
 
 
- 

 
 
 

15,400  - 

 
 
 

14,994 

 
 
 

- 15,400 
 
- 

รวม     17,269 8,638 60,798  25,700 63,675 28,565 60,798 25,700  
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ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม มีดงันี�  
 หน่วย : ล้านบาท 

   
ทุนที&เรียกชําระ 

  
สินทรัพย์รวม 

  
หนี%สินรวม 

  
รายได้รวมสําหรับปี  

 กําไร (ขาดทุน)  
สําหรับปี 

ชื&อบริษัท  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
บริษทั โคนิเคิล จาํกดั  3.26  2.64  198.42  77.86  56.36  31.67  100.37  58.99  7.11  7.45 
บริษทั  ฮิวแมนเชส แคปปิตอล 

จาํกดั   
  

10.00 
  

6.00 
  

6.99 
  

5.64 
  

0.09 
  

0.76 
  

- 
  

- 
  

(2.00) 
  

(1.12) 
บริษทั  ฟาร์มแคร์ กรุ๊ป จาํกดั  4.00  -  14.89  -  2.16  -  2.59  -  (3.25)  - 

เมื*อวนัที* 5 มกราคม 2564 ที*ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั โคนิเคิล จาํกดั ซึ* งเป็นบริษทัร่วมแห่งหนึ*ง 
ได้มีมติออกหุ้นสามญัเพิ*มทุน จาํนวน 6,271 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท เมื*อวนัที* 26 มกราคม 2564 
บริษทัได้จ่ายชาํระค่าหุ้นเพิ*มทุน จาํนวน 1,255 หุ้น เป็นจาํนวนเงิน 17.70 ลา้นบาท เพื*อคงสัดส่วน
เงินลงทุนร้อยละ 20 

เมื*อวนัที* 9 กนัยายน 2564 ที*ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั  ฮิวแมนเชส แคปปิตอล จาํกดั ไดมี้มติออก
หุ้นสามัญเพิ*มทุน จํานวน 1,400,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยบริษัทได้ซื� อหุ้นเพิ*ม จํานวน 
700,000 หุน้รวมเป็นเงิน 7.00 ลา้นบาท เพื*อคงสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 50 ซึ*งบริษทัร่วมไดเ้รียกชาํระค่า
หุ้นเพิ*มทุนครั� งแรกหุ้นละ 2.86 บาท และเมื*อวนัที* 10 กนัยายน 2564 บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นดงักล่าวแลว้ 
จาํนวน 2.00 ลา้นบาท คงเหลือค่าหุ้นที*ยงัไม่เรียกชาํระจาํนวน 5.00 ลา้นบาท 

เมื*อวนัที* 29 เมษายน 2563 บริษทัเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษทั  ฮิวแมนเชส แคปปิตอล จาํกัด 
จาํนวน 299,999 หุ้น ในราคาเท่ากบัมูลค่าที*ตราไวหุ้้นละ 10 บาท รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 3.00 ลา้นบาท 
โดยมีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 50 ของจาํนวนหุ้นที*จาํหน่ายแลว้ทั�งหมดของบริษทัดังกล่าว 
อย่างไรก็ตาม จากการประเมินของบริษทั ผูถ้ือหุ้นอีกรายซึ* งถือหุ้นร้อยละ 50 ของบริษทัดงักล่าว            
มีความสามารถในการใช้อาํนาจการควบคุมเหนือบริษทัดงักล่าวไดโ้ดยตรง บริษทัจึงจดัประเภทเงินลงทุนนี�
เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุน้ทั�งหมดเมื*อวนัที* 18 พฤษภาคม 2563 

เมื*อวนัที* 22 มิถุนายน 2564 บริษทัไดเ้ขา้ลงทุนในหุน้สามญัของบริษทั ฟาร์มแคร์ กรุ๊ป จาํกดั จาํนวน 10,000 
หุน้ เป็นจาํนวนเงิน 15.40 ลา้นบาทโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 25 ของจาํนวนหุ้นที*ออกทั�งหมด
ของบริษัทดังกล่าวและได้จ่ายชําระค่าหุ้นทั� งหมดแล้วในวนัเดียวกัน บริษัทจัดประเภทเงินลงทุนนี�  
เป็นเงินลงทุนในบริษทัร่วม  
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย  
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามที*แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัที* 31 ธนัวาคม มีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  

หน่วย: พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

บริษัท ทุนเรียกชําระแล้ว สัดส่วนเงินลงทุน  
(ร้อยละ) 

วิธีราคาทุน  เงินปันผลรับ 

 2564 2563 2564 2563 2564  2563  2564  2563 
บริษัทย่อยที&ถือหุ้นโดยบริษัทโดยตรง  
บริษทั โปรเฟสชั*นแนล เอา้ท์ซอสซิ*งโซลูชั*นส์ จาํกดั 10 ลา้นบาท 10 ลา้นบาท 100.00 100.00 72,899 72,899  44,999 17,000 
บริษทั ฮิวแมนิกา้ เอฟเอเอส จาํกดั 20 ลา้นบาท 1 ลา้นบาท 100.00 100.00 48,999 29,999  - - 
Humanica Asia Pte. Ltd. 0.2 ลา้นดอลลาร์ 

สิงคโปร์ 
0.2 ลา้นดอลลาร์ 

สิงคโปร์ 
      
100.00 

      
100.00 

 
19,967 

 
19,967 

  
- 

 
- 

บริษทั ไทเกอร์ ซอฟท ์(1998) จาํกดั 5 ลา้นบาท 5 ลา้นบาท 100.00 100.00 125,000 125,000  19,999 
บริษทั เบนนิกซ์ จาํกดั 18 ลา้นบาท 4 ลา้นบาท 51.00 51.00 9,639 2,754  - - 
        

บริษัทย่อยที&ถือหุ้นโดย Humanica Asia Pte. Ltd.        
Humanica SDN. BHD. 0.5 ลา้นริงกิต 

มาเลเซีย 
0.5 ลา้นริงกิต 

มาเลเซีย 
 

100.00 
 

100.00 
 

- 
 

- 
  

- 
 

- 
          
บริษัทย่อยที&ถือหุ้นโดย บริษัท ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จํากัด          
บริษทั ฮิวแมนิกา้ อีอีซี จาํกดั                                    7.5 ลา้นบาท - 70.00 - - -  - - 

รวมเงินลงทุนในบริษทัย่อย     276,504 250,619  64,998 17,000 
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เมื*อวนัที* 30 กนัยายน 2563 บริษทัเขา้ลงทุนในหุ้นสามญัของบริษทั เบนนิกซ์ จาํกดั จาํนวน 20,400 หุ้น 
ในราคาเสนอขายหุ้นละ 135 บาท รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 2.75 ลา้นบาท โดยมีสัดส่วนการถือหุ้น คิดเป็นร้อยละ 51 
ของจาํนวนหุ้นที*ออกแลว้ทั�งหมดของบริษทัดงักล่าว จากการประเมินของบริษทั บริษทัมีความสามารถ
ในการใชอ้าํนาจการควบคุมเหนือบริษทัดงักล่าวไดโ้ดยตรง บริษทัจึงจดัประเภทเงินลงทุนนี� เป็นเงินลงทุน
ในบริษทัยอ่ย บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นทั�งหมดเมื*อวนัที* 10 กนัยายน 2563 

ต่อมาเมื*อวนัที* 3 กุมภาพนัธ์ 2564 ที*ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั เบนนิกซ์ จาํกดั ไดมี้มติออกหุ้น
สามญัเพิ*มทุน จาํนวน 460,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100 บาท โดยบริษทัไดซื้�อหุ้นเพิ*มจาํนวน 234,600 
หุน้รวมเป็นเงิน 23.46 ลา้นบาท เพื*อคงสัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ 51 ซึ*งบริษทัยอ่ยไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพิ*ม
ทุนเป็นจาํนวนเงิน 6.89 ลา้นบาท และเมื*อวนัที* 11 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นดงักล่าว
แลว้ คงเหลือค่าหุน้ที*ยงัไม่เรียกชาํระจาํนวน 16.57 ลา้นบาท 

เมื*อวนัที* 5 มกราคม 2564 บริษทั ฮิวแมนิกา้ เอฟเอเอส จาํกดั ซึ*งเป็นบริษทัยอ่ยแห่งหนึ*งเขา้ร่วมลงทุนใน
หุ้นสามญับริษทั ฮิวแมนิกา้ อีอีซี จาํกดั จาํนวน 2,099,997 หุ้น รวมเป็นเงินทั�งสิ�น 5.25 ลา้นบาท โดยมี
สัดส่วนการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 70 ของจาํนวนหุ้นที*ออกทั�งหมดของบริษทัดังกล่าว บริษทัจึงจัด
ประเภทเงินลงทุนนี� เป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

เมื*อวนัที* 3 กุมภาพนัธ์ 2564 ที*ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ฮิวแมนิก้า เอฟเอเอส จาํกัด ซึ* งเป็น
บริษทัย่อยแห่งหนึ* งไดมี้มติออกหุ้นสามญัเพิ*มทุน จาํนวน 1,900,000 หุ้น  ในราคาหุ้นละ 10 บาท เมื*อ
วนัที* 4 กุมภาพนัธ์ 2564 บริษทัไดจ่้ายชาํระค่าหุ้นเพิ*มทุนจาํนวนเงิน 19.00 ลา้นบาท เพื*อคงสัดส่วนเงิน
ลงทุนร้อยละ 99.98 

สําหรับปีสิ�นสุดวนัที* 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัย่อยประกาศจ่ายเงินปันผลรวมเป็นจาํนวน 
65.00 ลา้นบาท และ 17.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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12. ส่วนปรับปรุงสํานักงานและอุปกรณ์  

ส่วนปรับปรุงสาํนกังานและอุปกรณ์ ณ วนัที* 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย: พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ส่วนปรับปรุงสํานักงาน  อุปกรณ์สํานักงาน  คอมพวิเตอร์  ยานพาหนะ  รวม 

ราคาทุน           
ณ วนัที* 1 มกราคม 2563 18,172 22,059 98,114 14,409 152,754 
ซื�อเพิ*ม 9,535 6,625 9,925 - 26,085 
โอนเขา้จากการซื�อกิจการ 305 170 40 - 515 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (678) (251) (3,129) - (4,058) 
โอนเขา้ (ออก) - 478 (478) - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 42 15 23 - 80 
ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2563 27,376 29,096 104,495 14,409 175,376 
ซื�อเพิ*ม 3,331 3,419 13,830 - 20,580 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (5,869) (1,323) (7,192) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 253 91 179 - 523 
ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 30,960 32,606 112,635 13,086 189,287 
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หน่วย: พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ส่วนปรับปรุงสํานักงาน  อุปกรณ์สํานักงาน  คอมพวิเตอร์  ยานพาหนะ  รวม 

ค่าเสื&อมราคาสะสม      
ณ วนัที* 1 มกราคม 2563 7,206 13,825 84,250 7,367 112,648 
ค่าเสื*อมราคาสาํหรับปี 4,718 3,210 10,909 2,402 21,239 
ค่าเสื*อมราคาสาํหรับส่วนที*โอนเขา้จากการซื�อกิจการ 295 160 40 - 495 
ค่าเสื*อมราคาสาํหรับส่วนที*จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (466) (217) (3,014) - (3,697) 
โอนเขา้ (ออก) - 280 (280) - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 23 8 13 - 44 
ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2563 11,776 17,266 91,918 9,769 130,729 
ค่าเสื*อมราคาสาํหรับปี 5,365 4,523 9,388 2,316 21,592 
ค่าเสื*อมราคาสาํหรับส่วนที*จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (5,868) (1,323) (7,191) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 212 74 131 - 417 
ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 17,353 21,863 95,569 10,762 145,547 
      มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 13,607 10,743 17,066 2,324 43,740 
ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2563 15,600 11,830 12,577 4,640 44,647 

      ค่าเสื&อมราคาสําหรับปีสิ%นสุดวันที& 31 ธันวาคม      
2564 (จาํนวน 7.15 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนที*เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) พนับาท 21,592 

2563 (จาํนวน 4.79 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนที*เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) พนับาท 21,239 
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หน่วย: พนับาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส่วนปรับปรุงสํานักงาน  อุปกรณ์สํานักงาน  คอมพวิเตอร์  ยานพาหนะ  รวม 

ราคาทุน           
ณ วนัที* 1 มกราคม 2563 14,253 17,367 85,286 5,600 122,506 
ซื�อเพิ*ม 9,529 6,954 8,356 - 24,839 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (373) - (2,725) - (3,098) 
ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2563 23,409 24,321 90,917 5,600 144,247 
ซื�อเพิ*ม 2,807 2,199 11,421 - 16,427 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (5,420) - (5,420) 
ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 26,216 26,520 96,918 5,600 155,254 
      ค่าเสื&อมราคาสะสม      
ณ วนัที* 1 มกราคม 2563 4,949 10,758 75,149 1,863 92,719 
ค่าเสื*อมราคาสาํหรับปี 3,990 2,505 9,088 1,120 16,703 
ค่าเสื*อมราคาสาํหรับส่วนที*จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (171) - (2,649) - (2,820) 
ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2563 8,768 13,263 81,588 2,983 106,602 
ค่าเสื*อมราคาสาํหรับปี 4,655 3,743  7,308 1,120  16,826  
ค่าเสื*อมราคาสาํหรับส่วนที*จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (5,420)  - (5,420)  
ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 13,423 17,006 83,476 4,103 118,008 
      มูลค่าสุทธิตามบัญชี      
ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 12,793 9,514 13,442 1,497 37,246 
ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2563 14,641 11,058 9,329 2,617 37,645 

    ค่าเสื&อมราคาสําหรับปีสิ%นสุดวันที& 31 ธันวาคม    
2564 (จาํนวน 4.99 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนที*เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) พนับาท 16,826 
2563 (จาํนวน 3.82 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขายและบริการ ส่วนที*เหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ้่ายในการบริหาร) พนับาท 16,703 
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ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2564 บริษทัและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ซึ* งได้มา
ภายใตสั้ญญาเช่าซื�อและสัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 1.50 ลา้นบาท 
(2563: 2.62 ลา้นบาท)  

ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัย่อยมีส่วนปรับปรุงสํานักงานและอุปกรณ์จาํนวนหนึ*ง
ซึ* งตัดค่าเสื*อมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีก่อนหักค่าเสื*อมราคาสะสมของสินทรัพย์
ดงักล่าว มีจาํนวนเงินประมาณ 94 ลา้นบาท และ 86 ลา้นบาท ตามลาํดบั (เฉพาะกิจการ มีจาํนวนเงินประมาณ 
82 ลา้นบาท และ 72 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

13. สินทรัพย์สิทธิการใช้ 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัที* 31 ธนัวาคม แสดงไดด้งันี�  

หน่วย: พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อาคารสํานักงาน  อาคารสํานักงาน 

ราคาทุน:   
ณ วนัที* 1 มกราคม 2563 - - 
ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที* 16  124,978 121,192 
เพิ*มขึ�น  27,869 14,689 
ลดลง (1,707) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (9) - 
ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2563 151,131 135,881 
เพิ*มขึ�น  33,914 30,832 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 827 - 
ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 185,872 166,713 
ค่าตัดจําหน่ายสะสม:   
ณ วนัที* 1 มกราคม 2563 - - 
ผลกระทบจากการใชม้าตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัที* 16  (210) - 
เพิ*มขึ�น  (23,133) (16,251) 
ลดลง 1,040 - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 3 - 
ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2563 (22,300) (16,251) 
เพิ*มขึ�น  (27,034) (19,701) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (506) - 
ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 (49,840) (35,952) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:   
ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 136,032  130,761 
ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2563 128,831 119,630 
   
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสิ%นสุดวันที& 31 ธันวาคม   
2564                                                                                 พันบาท 27,034 19,701 
2563                                                                            พนับาท 23,133 16,251 
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14. ค่าความนิยม 
ค่าความนิยมในงบการเงินรวม ณ วนัที* 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย: พนับาท 
 2564  2563 

บริษทั โปรเฟสชั*นแนล เอา้ทซ์อสซิ*ง โซลูชั*นส์ จาํกดั 19,679 19,679 
บริษทั ฮิวแมนิกา้ เอฟเอเอส จาํกดั 33,709 33,709 
บริษทั ไทเกอร์ ซอฟท ์(1998) จาํกดั 55,231 55,231 

 108,619 108,619 

บริษทัพิจารณามูลค่าที*คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยสินทรัพยที์*ก่อให้เกิดเงินสดจากมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย ์โดยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที*กิจการคาดว่าจะได้รับอา้งอิงจากประมาณการ 
ทางการเงินซึ*งไดรั้บอนุมติัจากฝ่ายบริหาร ประมาณการกระแสเงินสดดงักล่าวครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี
สําหรับ บริษทั โปรเฟสชั*นแนล เอา้ท์ซอสซิ*ง โซลูชั*นส์ จาํกดั บริษทั ฮิวแมนิกา้ เอฟเอเอส จาํกดั และ 
บริษทั ไทเกอร์ ซอฟท ์(1998) จาํกดั 

ขอ้สมมติที*สาํคญัในการคาํนวณมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์สรุปไดด้งันี�  

 

บริษัท โปรเฟสชั&นแนล                   
เอ้าท์ซอสซิ&ง โซลูชั&นส์ 

จํากัด 

บริษัท ฮิวแมนิก้า  
เอฟเอเอส จํากัด  

บริษัท ไทเกอร์ ซอฟท์ 
(1998) จํากัด 

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
อตัราการเติบโต (ร้อยละ) 5 4 - 6 5 4 - 6 8 4 - 6 
อตัราคิดลดก่อนภาษี (ร้อยละ) 9 11 9 11 9 11 

ฝ่ายบริหารพิจารณาอตัราการเติบโตจากผลประกอบการในอดีตและการคาดการณ์การเติบโตของตลาด 
และอตัราคิดลดเป็นอตัราก่อนภาษีที*สะทอ้นถึงความเสี*ยงซึ*งเป็นลกัษณะเฉพาะที*เกี*ยวขอ้งกบัส่วนงานนั�น ๆ 

ฝ่ายบริหารพิจารณาแลว้เชื*อวา่ค่าความนิยมไม่เกิดการดอ้ยค่า ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 
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15. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื&นนอกจากค่าความนิยม 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอื*นนอกจากค่าความนิยม ณ วนัที* 31 ธนัวาคม แสดงไดด้งันี�  

หน่วย: พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 ซอฟต์แวร์

คอมพวิเตอร์ 
 เครื&องหมาย

ทางการค้า 
 ความสัมพนัธ์ 

กับลูกค้า 
 

รวม 
 ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ 
ราคาทุน:     
ณ วนัที* 1 มกราคม 2563 237,358 29,574 57,511 324,443 185,284 
ซื�อเพิ*ม  1,477 - - 1,477 1,008 
โอนเขา้  7,833 - - 7,833  7,833 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (1,336) - - (1,336)  - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 68 - - 68  - 
ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2563 245,400 29,574 57,511  332,485  194,125 
ซื�อเพิ*ม 1,053 - - 1,053 723 
โอนเขา้ 34,464 - - 34,464 32,178 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 415 - - 415 - 
ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 281,332 29,574 57,511 368,417 227,026 
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หน่วย: พนับาท 
 

งบการเงินรวม 
 งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
 ซอฟต์แวร์

คอมพวิเตอร์ 
 เครื&องหมาย

ทางการค้า 
 ความสัมพนัธ์ 

กับลูกค้า 
 

รวม 
 ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์ 
ค่าตัดจําหน่ายสะสม:      
ณ วนัที* 1 มกราคม 2563 94,244 5,393 23,814 123,451  83,691 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 24,053 1,365 8,216 33,634  17,433 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับส่วนที*      

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (782) - - (782) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 20 - - 20  - 
ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2563 117,535 6,758 32,030 156,323  101,124 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 25,162 1,365 8,216 34,743 18,332 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 185 - - 185 - 
ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 142,882 8,123 40,246 191,251 119,456 

      
มูลค่าสุทธิตามบัญชี:      
ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 138,450 21,451 17,265 177,166 107,570 

ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2563 127,865 22,816 25,481 176,162 93,001 

 
    งบการเงิน งบการเงิน 
    รวม เฉพาะกิจการ 
ค่าตัดจําหน่ายสําหรับปีสิ%นสุดวันที& 31 ธันวาคม     

2564   พันบาท 34,743 18,332 

2563   พันบาท 33,634 17,433 
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16. ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ระหว่างพฒันา 
มูลค่าตามบญัชีของซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ระหวา่งพฒันา ณ วนัที* 31 ธนัวาคม แสดงไดด้งันี�  

หน่วย: พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 34,194  27,433  32,178  27,482 
ตน้ทุนพฒันาซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 16,134  14,594  15,864  12,529 
โอนออก (34,464)  (7,833)  (32,178)  (7,833) 
มูลค่าตามบญัชีสิ�นปี 15,864  34,194  15,864  32,178 

 
17. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื&น 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื*น ณ วนัที* 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 
หน่วย: พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
เงินมดัจาํ 12,371 12,047 9,813 9,983 
ภาษีเงินไดห้กั ณ ที*จ่ายรอขอคืน 1,453 1,046 786 786 

รวม 13,824 13,093 10,599 10,769 

18. เจ้าหนี%การค้าและเจ้าหนี%หมุนเวียนอื&น 
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื*น ณ วนัที* 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย: พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
เจา้หนี�การคา้ - กิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 4) 788 1,462 787 1,462 
เจา้หนี�การคา้ - อื*น ๆ 4,996 8,153 2,187 5,890 
เจา้หนี� อื*น - กิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 4) - - 932 899 
เจา้หนี� อื*น - อื*น ๆ 4,447 3,058 3,212 2,732 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 4) 736 662 736 662 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - อื*น ๆ 40,160 45,207 17,997 26,179 

รวม 51,127 58,542 25,851 37,824 
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19. หนี%สินตามสัญญาเช่า 
หนี� สินตามสัญญาเช่า ณ วนัที* 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

หน่วย: พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
หนี� สินตามสัญญาเช่า  182,526 170,255  176,843  160,403 
หกั ดอกเบี�ยรอการตดัจาํหน่าย  (32,864) (32,630)  (32,613) (32,194) 
  149,662  137,625  144,230  128,209 
หกั ส่วนที*ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ*งปี  (20,670) (20,237)  (17,067) (13,579) 
หนี� สินตามสัญญาเช่า - สุทธิจาก        

ส่วนที*ถึงกาํหนดชาํระภายในหนึ*งปี 128,992  117,388 127,163  114,630 

กลุ่มบริษัทได้ทําสัญญาเช่าหลายฉบับเพื*อเช่าอาคาร และรถยนต์เพื*อใช้ในการดําเนินงานโดยมี
กาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี*ยประมาณ 2 ปี ถึง 30 ปี  

ภาระผูกพนัที*จะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั�นตํ*าตามสัญญาเช่า ประกอบดว้ย 

หน่วย: พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 ไม่เกิน 1 ปี  1 ถึง 5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั�นตํ*า                
ที*ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตามสัญญาเช่า  28,855  28,016  131,313  109,765  22,358  32,474  182,526  170,255 

ดอกเบี�ยตามสัญญาเช่า                
รอการตดับญัชี    (8,185) (7,779)  (23,265) (23,220)  (1,414) (1,631)  (32,864) (32,630) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ*า                
ที*ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตามสัญญาเช่า  20,670  20,237  108,048  86,545  20,944  30,843 149,662  137,625 

หน่วย: พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ไม่เกิน 1 ปี  1 ถึง 5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม 
 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั�นตํ*า                
ที*ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตามสัญญาเช่า  25,072  20,998 129,412  106,930  22,359  32,475 176,843  160,403 

ดอกเบี�ยตามสัญญาเช่า                
รอการตดับญัชี    (8,005) (7,419)  (23,194) (23,144)  (1,414) (1,631)  (32,613) (32,194) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั�นตํ*า                
ที*ตอ้งจ่ายทั�งสิ�นตามสัญญาเช่า  17,067  13,579 106,218  83,786 20,945  30,844 144,230  128,209 
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20. ประมาณการหนี%สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนักงาน  
ประมาณการหนี� สินไม่หมุนเวียนสําหรับผลประโยชน์พนกังานซึ* งเป็นเงินชดเชยพนกังานเมื*อออกจากงาน 
ณ วนัที* 31 ธนัวาคม แสดงไดด้งันี�  

หน่วย: พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

ประมาณการหนี%สินไม่หมนุเวียนสําหรับผลประโยชน์
พนักงานต้นปี 39,666 38,706 25,324 23,005 

ส่วนที*รับรู้ในกาํไรหรือขาดทุน:     
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  5,559 4,945 3,103 2,638 
ตน้ทุนดอกเบี�ย  985 846 602 514 

ส่วนที*รับรู้ในกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื*น:     
(กาํไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั     
ส่วนที*เกิดจากการเปลี*ยนแปลงขอ้สมมติทางการเงิน  (14,458)  973  (8,304)  911 
ผลประโยชน์พนกังานที*จ่าย -  (1,744)  -  (1,744) 
เพิ*มขึ�น (ลดลง) จากการโอนยา้ยพนกังาน - (4,060) - - 

ประมาณการหนี%สินไม่หมนุเวียนสําหรับผลประโยชน์
พนักงานสิ%นปี 31,752 39,666 20,725 25,324 

บริษทัและบริษทัย่อยคาดว่าจะมีการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานภายใน 1 ปีขา้งหน้า
จาํนวน 0.10 ลา้นบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ (2563 : 0.45 ลา้นบาทในงบการเงินรวม
และ 0.14 ลา้นบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการ)  

ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 ระยะเวลาเฉลี*ยถ่วงนํ� าหนักของหนี� สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยประมาณ 16.7 ปี (2563 : 20 ปี) 

  



 
- 44 - 

 

 

สมมติฐานที*สาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั สรุปไดด้งันี�  

 งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 0.52 - 3.49 1.61 - 1.87 
อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต  4.00 - 8.50 4.00 - 12.00 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน  0 - 35 0 - 24  

ขอ้สมมติที*สําคญัในการกาํหนดภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนกังานตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
ประกอบดว้ย อตัราคิดลด และอตัราการเพิ*มขึ�นของเงินเดือน การวิเคราะห์ความอ่อนไหวไดพ้ิจารณา 
จากการเปลี*ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัที*เกี*ยวขอ้งที*อาจ
เป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน ในขณะที*ขอ้สมมติอื*นคงที* 

ผลกระทบต่อภาระผกูพนัผลประโยชน์ของพนกังาน เพิ*มขึ�น / (ลดลง) ณ วนัที* 31 ธนัวาคม มีดงันี�  
หน่วย: พันบาท 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เพิ&มขึ%นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 เพิ&มขึ%นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
อตัราคิดลด  (3,654) (4,811)  4,285  5,739  (1,600) (2,076)  1,817  2,439 
อตัราการขึ�นเงินเดือนในอนาคต   4,133  6,193  (3,593) (5,277)  1,765  2,816  (1,575) (2,427) 
         
 เพิ&มขึ%นร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 20 เพิ&มขึ%นร้อยละ 20 ลดลงร้อยละ 20 
อตัราการหมุนเวียนพนกังาน  (3,200) (4,761) 4,099 6,255 (1,751) (2,516) 2,388 3,484 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้อาจไม่ไดแ้สดงถึงการเปลี*ยนแปลงที*เกิดขึ�นจริงในภาระผกูพนัผลประโยชน์ 
ของพนกังาน เนื*องจากเป็นการยากที*การเปลี*ยนแปลงขอ้สมมติต่าง ๆ  จะเกิดขึ�นแยกต่างหากจากขอ้สมมติอื*น
ซึ*งอาจมีความสัมพนัธ์กนั 

นอกจากนี� ในการแสดงการวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์ของ
พนักงาน ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงาน คาํนวณโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที*ประมาณการไว ้ (Projected 
Unit Credit Method) ซึ* งเป็นวิธีเดียวกันกับการคาํนวณหนี� สินภาระผูกพนัผลประโยชน์ของพนักงาน
หลงัออกจากงานที*รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

  



 
- 45 - 

 

 

21. ทุนจดทะเบียน  
เมื*อวนัที* 19 เมษายน 2564 ที*ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นของบริษทัได้มีมติอนุมติัการเพิ*มทุนจดทะเบียน 
อีกจาํนวน 5,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 340,000,000 บาท เป็นจาํนวน 345,000,000 บาท  
โดยการออกหุน้สามญัเพิ*มทุน จาํนวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าที*ตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพื*อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที*จะซื�อหุ้นสามญัของบริษทัที*ออกให้แก่ผูบ้ริหารและพนกังานของบริษทั 
บริษทัจดทะเบียนเพิ*มทุนดงักล่าวกับกรมพฒันาธุรกิจการคา้เมื*อวนัที*  6 พฤษภาคม 2564 ซึ* ง ณ วนัที*        
31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยงัไม่ไดเ้รียกชาํระค่าหุน้เพิ*มทุนดงักล่าว   

22. ทุนสํารองตามกฎหมาย 
ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัตอ้งจดัสรร
กาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ* งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปีหักด้วย                  
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองนี�จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
ทุนสาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้ 

23. รายได้ทางการเงิน 
รายไดท้างการเงินสําหรับปีสิ�นสุดวนัที* 31 ธนัวาคม ประกอบดว้ย 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563  2564 2563 
 พันบาท พันบาท  พันบาท พันบาท 
  

รายไดด้อกเบี�ย:        
เครื*องมือทางการเงินที*วดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจาํหน่าย:        

เงินฝากธนาคาร 239  316  158  452 
สินทรัพยท์างการเงินอื*นที*วดัมูลค่าดว้ยราคาทุน 

ตดัจาํหน่าย  
 

6,805 
  

4,981 
  

6,805 
  

4,981 
 7,044  5,297  6,963  5,433 
  อื*น ๆ:        

รายการที*เกี*ยวขอ้งกบัเงินลงทุนที*ถือไว ้ ณ วนัสิ�นรอบ
ระยะเวลารายงาน 

 
5,382 

  
5,799 

  
70,380 

  
22,800 

รวม 12,426  11,096  77,343  28,233 
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24. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
สําหรับปีสิ�นสุดวนัที* 31 ธันวาคม รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลกัษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที*
สาํคญัดงัต่อไปนี�  

หน่วย: พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื*นของพนกังาน  336,407   321,311   206,172   198,149  
ค่าเสื*อมราคา  21,592   21,239   16,826   16,703  
ค่าตดัจาํหน่าย 61,777  56,767  38,033  33,684  
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน  6,193   4,681   4,584   3,835  
ค่าลิขสิทธิp   6,658   10,042   6,612   9,990  
ค่าใชจ้่ายบาํรุงรักษา  21,046   22,408   21,046   21,089  

25. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี%สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีสิ�นสุดวนัที* 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี�  

หน่วย: พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดส้าํหรับปี (31,248) (25,885) (15,811) (11,145) 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดข้องปีก่อน 449 (218) 227 (283) 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผลแตกต่าง

ชั*วคราวและการกลบัรายการผลแตกต่างชั*วคราว 10,182 3,262 
 

4,740 
 

556 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที&แสดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนและ

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื&น (20,617) (22,841) 

 
(10,844) 

 
(10,872) 
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จาํนวนภาษีเงินไดที้*เกี*ยวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื*นสําหรับปีสิ�นสุดวนัที* 
31 ธนัวาคม สรุปไดด้งันี�   

หน่วย: พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที*เกี*ยวขอ้งกบั (กาํไร) ขาดทุน     
จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื*อขาย (11,816) 5,728 (11,816) 5,728 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที*เกี*ยวขอ้งกบัผล (กาํไร) 
ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 
ประกนัภยั 

 
 

(2,839) 

 
 

(617) 

 
 

(1,661) 

 
 

182 
 (14,655) 5,111 (13,477) 5,910 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงันี�  

หน่วย: พนับาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได ้ 185,955 187,699 195,282 141,369 

     
อตัราภาษีเงินได ้ 20 20 20 20 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดค้ณูอตัราภาษี 37,191 37,539 39,056 28,274 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษเีงินไดข้องปีก่อน (450) 218 (227) 283 
ผลแตกต่างของอตัราภาษีเงินไดที้*ไม่เท่ากนัของกลุ่มบริษทั (310) (729) - - 
ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:     

การส่งเสริมการลงทุน (ดูหมายเหตุ 26) (13,184) (14,778) (13,184) (14,778) 
รายไดที้*ไดรั้บการยกเวน้ภาษเีงินได ้ (1,311) (2,870) (13,240) (3,400) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งห้าม 2,502 2,699 748 350 
อื*น ๆ (3,821) 762 (2,309) 143 

รวม (15,814) (14,187) (27,985) (17,685) 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินไดที้*แสดงอยู่ใน     

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จอื*น 20,617 22,841 10,844 10,872 

อตัราภาษีที*มีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิ�นรอบระยะเวลารายงานของบริษทัย่อยในต่างประเทศอยู่ในช่วงระหว่าง
ร้อยละ 17 ถึงร้อยละ 18  
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ประกอบดว้ย
รายการดงัต่อไปนี�  

หน่วย: พนับาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 2563 2564  2563 

ค่าเผื*อผลขาดทุนดา้นเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึ�น 721 717 635 677 
ประมาณการหนี� สินไม่หมนุเวียนสําหรับผลประโยชน์

พนกังาน 7,078 7,849 4,145 5,065 
 (กาํไร) ขาดทุนที*ยงัไม่เกิดขึ�นจากการเปลี*ยนแปลง 

มูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื*น 
และไม่หมุนเวียนอื*น (9,336) 1,155 (9,336) 1,155 

ประมาณการดอ้ยค่าสาํหรับสินทรัพย ์     
ทางการเงินหมุนเวียนอื*น 2,698 - 2,698 - 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีอื*นๆ 2,267 1,258 1,222 1,204 
มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที*ไดม้าจาก 

การซื�อกิจการ (12,892) (15,947) - - 
หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีอื*นๆ (761) (697) - - 

สินทรัพย์ (หนี%สิน) ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ (10,225) (5,665) (636) 8,101 

     
การแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 4,793 10,979 - 8,101 
หนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (15,018) (16,644) (636) - 
รวม (10,225) (5,665) (636) 8,101 
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รายการเคลื*อนไหวของสินทรัพยแ์ละหนี� สินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีที*เกิดขึ�นสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที* 31 
ธนัวาคม มีดงันี�  
2564 

หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินรวม 
 ณ วันที&  รายการที&รับรู้ รายการที&รับรู้  ณ วันที& 
 1 มกราคม  ในกําไร ในกําไรขาดทุน  31 ธันวาคม 
 2564  ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื&น  2564 
ค่าเผื*อผลขาดทุนดา้นเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึ�น 717 5 - 722 
ประมาณการหนี� สินไม่หมนุเวียนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 7,849 (771) - 7,078 
ประมาณการดอ้ยค่าสาํหรับสินทรัพยท์างการเงิน

หมุนเวียนอื*น - 2,697 - 2,697 
(กาํไร) ขาดทุนที*ยงัไม่เกิดขึ�นจากการเปลี*ยนแปลง 

มูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงิน
หมุนเวียนอื*น และไม่หมุนเวียนอื*น 1,155 1,325 (11,816) (9,336) 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที*ไดม้าจาก
การซื�อกิจการ (15,947) 3,054 - (12,893) 

อื*น ๆ 561 946 - 1,507 
รวม (5,665) 7,256 (11,816) (10,225) 

2563 

หน่วย : พนับาท 
 งบการเงินรวม 
 ณ วันที&  รายการที&รับรู้ รายการที&รับรู้  ณ วันที& 
 1 มกราคม  ในกําไร ในกําไรขาดทุน  31 ธันวาคม 
 2563  ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื&น  2563 
ค่าเผื*อผลขาดทุนดา้นเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึ�น 490 227 - 717 
ประมาณการหนี� สินไม่หมนุเวียนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 8,386 (537) - 7,849 
(กาํไร) ขาดทุนที*ยงัไม่เกิดขึ�นจากการเปลี*ยนแปลง 

มูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงิน
หมุนเวียนอื*น และไม่หมุนเวียนอื*น (4,254) (319) 5,728 1,155 

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนที*ไดม้าจาก
การซื�อกิจการ (18,999) 3,052 - (15,947) 

อื*น ๆ 569 839 (847) 561 
รวม (13,808) 3,262 4,881 (5,665) 
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2564 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที&  รายการที&รับรู้ รายการที&รับรู้  ณ วันที& 
 1 มกราคม  ในกําไร ในกําไรขาดทุน  31 ธันวาคม 
 2564  ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื&น  2564 
ค่าเผื*อผลขาดทุนดา้นเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึ�น 677  (42)  - 635 
ประมาณการหนี� สินไม่หมนุเวียนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 
 

5,065 
 

 
(920) 

 
 

- 
 

4,145 
ประมาณการดอ้ยค่าสาํหรับสินทรัพยท์างการเงิน

หมุนเวียนอื*น -  2,698  - 2,698 
(กาํไร) ขาดทุนที*ยงัไม่เกิดขึ�นจากการเปลี*ยนแปลง 
    มูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงิน

หมุนเวียนอื*น และไม่หมุนเวียนอื*น 1,155  1,325  (11,816) (9,336) 
อื*น ๆ 1,204  18  -  1,222 

รวม 8,101  3,079  (11,816)  (636) 

2563 
หน่วย : พนับาท 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วันที&  รายการที&รับรู้ รายการที&รับรู้  ณ วันที& 
 1 มกราคม  ในกําไร ในกําไรขาดทุน  31 ธันวาคม 
 2563  ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื&น  2563 
ค่าเผื*อผลขาดทุนดา้นเครดิตที*คาดว่าจะเกิดขึ�น 490  187  - 677 
ประมาณการหนี� สินไม่หมนุเวียนสาํหรับ

ผลประโยชน์พนกังาน 4,601  464  - 5,065 
(กาํไร) ขาดทุนที*ยงัไม่เกิดขึ�นจากการเปลี*ยนแปลง 

มูลค่าเงินลงทุนในสินทรัพยท์างการเงิน
หมุนเวียนอื*น และไม่หมุนเวียนอื*น (4,254)  (319)  5,728 1,155 

อื*น ๆ 798  224  182 1,204 
รวม 1,635  556  5,910 8,101 
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26. สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน 
กลุ่มบริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบญัญติัส่งเสริมการลงทุน (พ.ศ. 2520) 
โดยการอนุมติัของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนตามแต่ละบตัรส่งเสริม ดงัต่อไปนี�   

 เลขที&บัตรส่งเสริมการลงทุน การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
  สําหรับกําไรสุทธิเป็นเวลา 8 ปี นับจากวันที& 

กิจการซอฟตแ์วร์ 2103(7)/2555 12 กรกฎาคม 2559 

เพื*อให้เป็นไปตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที* ป. 14/2541 ลงวนัที* 
30 ธันวาคม 2541 เรื*อง กาํหนดวิธีการรายงานรายไดส้าํหรับผูไ้ดรั้บการส่งเสริม สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที* 
31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 รายไดจ้ากการขายทั�งหมดของกลุ่มบริษทัเป็นรายไดจ้ากการขายในประเทศ 
โดยจาํแนกตามกิจกรรมที*ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนและไม่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนไดด้งันี�  

หน่วย: พนับาท 

 กิจการที&ได้รับ 
การส่งเสริม 

 กิจการที&ไม่ได้รับ 
การส่งเสริม 

 รวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563 
รายได้จากการขายและให้บริการ            
ในประเทศ 172,809  151,228  246,242  256,943 419,051  408,171 
ต่างประเทศ 955  6,118  2,523  1,610 3,478  7,728 

รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 173,764  157,346  248,765  258,553 422,529  415,899 

27. กําไรต่อหุ้น 
กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีที*เป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั (ไม่รวมกาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื*น) ดว้ยจาํนวนถวัเฉลี*ยถ่วงนํ�าหนกัของหุน้สามญัที*ออกอยูใ่นระหวา่งปี 

กาํไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน แสดงการคาํนวณไดด้งันี�  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564  2563  2564  2563 
กาํไรสาํหรับปี (พนับาท) 169,822 165,754 184,438 130,497 
จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลี*ยถ่วงนํ�าหนกั (พนัหุ้น) 680,000 680,000 680,000 680,000 
กาํไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.25 0.24 0.27 0.19 
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28. เงินปันผลจ่าย 
เมื*อวนัที* 27 เมษายน 2563 ที*ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2562 
เป็นจาํนวนเงิน 81.60 ลา้นบาท ทั�งนี�  คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับ     
ผลการดาํเนินงานปี 2562 ไปแลว้เป็นจาํนวนเงิน 40.80 ลา้นบาท คงเหลือสาํหรับเงินปันผลที*จ่ายอีกจาํนวนเงิน 
40.80 ลา้นบาท คิดเป็นจาํนวน 0.06 บาทต่อหุน้ บริษทัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที* 26 พฤษภาคม 2563 

เมื*อวนัที* 11 สิงหาคม 2563 ที*ประชุมคณะกรรมการไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับปี 2563 
เป็นจาํนวนเงิน 40.80 ลา้นบาท คิดเป็นจาํนวน 0.06 บาทต่อหุ้น บริษทัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที* 
10 กนัยายน 2563 

เมื*อวนัที* 19 เมษายน 2564 ที*ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2563 
เป็นจาํนวนเงิน 95.20 ลา้นบาท ทั�งนี�  คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับผลการ
ดาํเนินงานปี 2563 ไปแลว้เป็นจาํนวนเงิน 40.80 ล้านบาท คงเหลือสําหรับเงินปันผลที*จ่ายอีกจาํนวนเงิน 
54.40 ลา้นบาท คิดเป็นจาํนวน 0.08 บาทต่อหุน้ บริษทัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที* 17 พฤษภาคม 2564 

เมื*อวนัที* 9 สิงหาคม 2564 ที*ประชุมคณะกรรมการบริษทัไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับ
ปี 2564 เป็นจาํนวนเงิน 40.80 ลา้นบาท คิดเป็นจาํนวน 0.06 บาทต่อหุ้น บริษทัจ่ายเงินปันผลดงักล่าวใน
วนัที* 8 กนัยายน 2564 

29. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 
 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานที*นาํเสนอนี�สอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัที*ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด

ดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ*าเสมอเพื*อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรรทรัพยากร
ใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน  

เพื*อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของบริการ บริษทัและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานที*รายงานทั�งสิ�น 5 ส่วนงาน ดงันี�   
1) ส่วนงานธุรกิจระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
2) ส่วนงานธุรกิจระบบงานบริหารทรัพยากรสําหรับองคก์ร 
3) ส่วนงานธุรกิจบริการดา้นบญัชีและการเงิน 
4) จาํหน่ายอุปกรณ์ควบคุมการเขา้ออก 
5) นายหนา้ประกนัชีวิตและวินาศภยั 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีการรวมส่วนงานดาํเนินงานเป็นส่วนงานที*รายงานขา้งตน้  
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ผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุดสอบทานผลการดาํเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกนัเพื*อวตัถุประสงค์
ในการตดัสินใจเกี*ยวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัประเมินผลการปฏิบติังาน
ของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานซึ* งวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบั
ที*ใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานในงบการเงิน  

การบนัทึกบญัชีสําหรับรายการระหว่างส่วนงานที*รายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบัญชี
สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 
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ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัและบริษทัยอ่ยสาํหรับปีสิ�นสุดวนัที* 31 ธนัวาคม มีดงัต่อไปนี�  

หน่วย: พันบาท 
 ส่วนงานธุรกิจ                   

ระบบงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ส่วนงานธุรกิจ                  

ระบบงานบริหารทรัพยากร
สําหรับองค์กร 

 ส่วนงานธุรกิจ 
บริการด้านบัญชี                   

และการเงิน 

 จําหน่ายอุปกรณ์ 
ควบคุมการเข้าออก 

 นายหน้าประกันชีวิต 
และวินาศภัย 

 งบการเงินรวม 

 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 
                       
รายไดจ้ากการขายและบริการให้กบัลูกคา้ภายนอก 552,546 536,336 90,092 85,357 21,090 22,354 64,352 75,764  612 13 728,692 719,824 
รวมรายได ้ 552,546 536,336 90,092 85,357 21,090 22,354 64,352 75,764  612 13 728,692 719,824 

             
กาํไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 136,945 148,142 6,945 2,426 7,136 8,135 25,965 32,851  (8,235) (1,130) 168,756 190,424 
รายได ้(ค่าใช้จ่าย) ที*ไม่ไดป้ันส่วน:           

รายไดอ้ื*น         29,375 9,431 
รายไดท้างการเงิน         12,426 11,096 
ขาดทุนจากการซื�อหุ้นสูงกว่าราคาพาร์         - (541) 
ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนจากการซื�อบริษทัยอ่ย          (15,273) (15,273) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนบริษทัร่วม         13 931 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน         (9,342) (8,369) 

กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได ้     185,955 187,699 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้     (20,617) (22,841) 
กาํไรสาํหรับปี     165,338 164,858 
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การจําแนกรายได้ 
กลุ่มบริษทัจาํแนกรายไดจ้ากการขายสินคา้และให้บริการให้แก่ลูกคา้ตลอดช่วงเวลาและ ณ เวลาใดเวลาหนึ* งตามสายผลิตภณัฑ์หลกัซึ* งสอดคลอ้งกบัการเปิดเผยข้อมูลรายไดแ้ยกตาม
ส่วนงานที*รายงานส่วนงานที*รายงานภายใตม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที* 8 เรื* อง ส่วนงานดาํเนินงาน 

หน่วย : พันบาท 
 ส่วนงานธุรกิจ   ส่วนงานธุรกิจ  ส่วนงานธุรกิจ   จําหน่ายอุปกรณ์  นายหน้าประกันชีวิต 

และวินาศภัย 
 งบการเงินรวม 

 ระบบงานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 ระบบงานบริหาร
ทรัพยากร  

 บริการด้านบัญชีและ
การเงิน 

 ควบคุมการเข้าออก    

   สําหรับองค์กร           
 2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563  2564  2563 

สําหรับปีสิ%นสุดวันที& 31 ธันวาคม                      
ช่วงเวลาแห่งการรับรู้รายได้                      
ณ เวลาใดเวลาหนึ*ง                      
     - รายไดจ้ากการขายซอฟตแ์วร์ 48,809  59,296  14,438  16,399  - -  - - - - 63,247 75,695 
       - รายไดจ้ากการขายสินคา้ -  - 12  89  -  -  64,352 75,764 - - 64,364 75,853 
     - รายไดค้่าบริการรายเดือน 371,111  373,671  -  -  21,050  22,249  -  - - - 392,161 395,920 
     - รายไดค้่าบริการครั� งเดียว 38,336  30,998  -  -  20  105  -  - 612 13 38,968 31,116 
ตลอดช่วงเวลา                    
     - รายไดค้่าบริการติดตั�งซอฟตแ์วร์ 56,495  39,139  28,691  23,210  20  -  - - - - 85,206 62,349 
     - รายไดค้่าบริการอื*น 37,795  33,232  46,951  45,659  -  -  - - - - 84,746 78,891 

            รวมรายได ้ 552,546  536,336  90,092  85,357  21,090  22,354  64,352  75,764 612 13 728,692 719,824 

สาํหรับปีสิ�นสุดวนัที* 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดที*มีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่าร้อยละ 10 ของรายไดข้องกลุ่มกิจการ 
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ข้อมูลเกี&ยวกับเขตภูมิศาสตร์  
รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกจาํแนกตามสถานที*ตั�งของลูกคา้ 

หน่วย: พนับาท 

 2564  2563 
รายได้จากลูกค้าภายนอก   
ประเทศไทย 648,296  645,738 
สิงคโปร์  62,929   58,603 
ญี*ปุ่น  1,284   2,127 
มาเลเซีย  13,990   13,208 
อื*น ๆ  2,193   148 

รวม 728,692  719,824 

30. กองทุนสํารองเลี%ยงชีพ 
 บริษทัและบริษทัย่อยและพนกังานของบริษทัและบริษทัย่อยไดร่้วมกนัจดัตั�งกองทุนสํารองเลี�ยงชีพขึ�น

ตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเลี� ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัและบริษทัย่อยและพนักงานจะจ่าย
สมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 4 ถึง 15 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี� ยงชีพนี�บริหาร
โดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กรุงศรี จาํกดั และบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน กสิกรไทย จาํกดั 
และจะจ่ายให้แก่พนกังานเมื*อพนกังานนั�นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุนของบริษทัและบริษทัย่อย 
สําหรับปี 2564 บริษทัและบริษทัย่อยรับรู้เงินสมทบดงักล่าวเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับปีจาํนวน 13.58 ลา้นบาท 
(2563: 13.37 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทั 2564: จาํนวน 8.05 ลา้นบาท 2563: 7.95 ลา้นบาท) 

31. ภาระผูกพนัและหนี%สินที&อาจเกิดขึ%น 
31.1 ภาระผกูพนัเกี*ยวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ 

บริษทัและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานที*เกี*ยวขอ้งกบัการเช่าพื�นที*ในอาคารสาํนกังาน 
การเช่าอุปกรณ์ รถยนต์ และสัญญาบริการอื*น อายุของสัญญาเช่าพื�นที*ในอาคารสํานักงานมี
ระยะเวลาตั�งแต่ 1 ถึง 21 ปี  
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จาํนวนเงินขั�นตํ*าที*ตอ้งจ่ายในอนาคตทั�งสิ�นภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการที*ยกเลิก
ไม่ได ้ดงันี�  

หน่วย: ล้านบาท 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วันที&                
31 ธันวาคม 

2564 

 ณ วันที&                    
31 ธันวาคม 

2563 

 ณ วันที&                
31 ธันวาคม 

2564 

 ณ วันที&                    
31 ธันวาคม 

2563 
จ่ายชาํระภายใน     

ภายใน 1 ปี 7 7  6 6  
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 16 15  15  14 
มากกวา่ 5 ปี  365  393 365  393 

31.3 การคํ�าประกนั 
ณ วนัที*  31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนังสือคํ� าประกันซึ* งออกโดยบริษัทและบริษัทย่อย และ
ธนาคารในนามบริษทัและบริษทัย่อย เหลืออยู่เป็นจาํนวน 0.6 ลา้นบาท (2563 : 0.9 ลา้นบาท) 
(เฉพาะบริษทั 2564 : 0.6 ลา้นบาท 2563 : 0.8 ลา้นบาท) เพื*อค ํ�าประกนัการปฏิบติังานตามสัญญา
แก่ผูว้่าจา้งหนังสือคํ�าประกนัธนาคารดงักล่าวมีบญัชีเงินฝากประจาํของบริษทัเป็นหลกัทรัพย์
คํ�าประกนั (ดูหมายเหตุขอ้ 9) 

31.4 สัญญาเงินกู ้
บริษทัไดล้งนามในสัญญาเงินกูที้*ไม่มีหลกัประกนัสําหรับเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารเป็นจาํนวนเงิน 
25 ลา้นบาท ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัยงัไม่ไดมี้การเบิกใชเ้งินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 
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32. ลําดับชั%นและประเภทของเครื&องมือทางการเงินและมูลค่ายุติธรรมของเครื&องมือทางการเงิน 
ตารางต่อไปนี�แสดงขอ้มูลเกี*ยวกบั: 
- ประเภทของเครื*องมือทางการเงินตามลกัษณะและคุณสมบติั 

- มูลค่าตามบญัชีของเครื*องมือทางการเงิน 

- มูลค่ายติุธรรมของเครื*องมือทางการเงิน (ยกเวน้เครื*องมือทางการเงินที*มีมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบั
มูลค่ายติุธรรม) และ 

- ลาํดบัชั�นของมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหนี� สินทางการเงินที*เปิดเผยมูลค่ายติุธรรม 

ลาํดบัชั�นมูลค่ายติุธรรมระดบัที* 1 ถึง 3 ขึ�นอยูก่บัระดบัที*สามารถสังเกตไดข้องมูลค่ายติุธรรม: 
ระดบัที* 1 เป็นราคาเสนอซื�อขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดที*มีสภาพคล่องสาํหรับสินทรัพย ์หรือหนี� สิน

อยา่งเดียวกนัและกิจการสามารถเขา้ถึงตลาดนั�น ณ วนัที*วดัมูลค่า 

ระดบัที* 2 เป็นขอ้มูลอื*นที*สังเกตไดไ้ม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางออ้มสําหรับสินทรัพยน์ั�นหรือหนี� สิน
นั�นนอกเหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ*งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

ระดบัที* 3 เป็นขอ้มูลที*ไม่สามารถสังเกตไดส้าํหรับสินทรัพยน์ั�นหรือหนี� สินนั�น 
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หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที& 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์ทางการเงิน  หนี%สินทางการเงิน  รายการที&ไม่ใช่  รวม  ระดับที& 

 ตราสารอนุพันธ์  แสดงด้วยมูลค่า  แสดงด้วยมูลค่า  เลือกกําหนดให้  แสดงด้วย  เลือกกําหนด  แสดงด้วยมูลค่า  แสดงด้วย  สินทรัพย์    1   2   3  รวม 
 ที&กําหนดไว้ใน  ยุติธรรมผ่าน  ยุติธรรมผ่าน  แสดงด้วยมูลค่า  ราคาทุนตัด  ให้แสดงด้วย  ยุติธรรมผ่าน  ราคาทุน  ทางการเงิน           
 ความสัมพันธ์  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  ยุติธรรมผ่าน  จําหน่าย  มูลค่ายุติธรรม  กําไรหรือ  ตัดจําหน่าย  หรือหนี%สิน           
 ป้องกันความ  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื&น  กําไรหรือ    ผ่าน  ขาดทุน    ทางการเงิน           
 เสี&ยงแสดงด้วย      ขาดทุน    กําไรหรือขาดทุน                 
 มูลค่ายุติธรรม                           
 ผ่าน                           
 กําไรขาดทุน                           
                            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  - - -  334,587  - - - -  334,587  - - - - 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื*น -  - - -  128,569  - - - -  128,569 - - - - 
สินทรัพยท์ี*เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน -  - - -  35,800  - - - -  35,800  - - - - 
เงินให้กูย้ืมระยะสั�น -  - - -  3,375  - - - -  3,375  - - - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื*น -   48,096  - -  2,000  - - - -  50,096  - - 50,096 50,096 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื*น -  - - -  4,531  - - - -  4,531  - - - - 
เงินฝากธนาคารที*มีภาระคํ�าประกนั -  - - -  641  - - - -  641  - - - - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื*น -   239,586   394,564  - - - - - -  634,150  488,900   17,058  128,192   634,150 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื*น -  - - -  12,372  - - - 1,452  13,824  - - - - 
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื*น -  - - - - - -  51,127  -  51,127  - - - - 
หนี� สินที*เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน -  - - - - - - 58,017 -  58,017  - - - - 
หนี� สินหมุนเวียนอื*น -  - - - - -  2   65   14,753   14,820  - - - - 
หนี� สินตามสัญญาเช่า -  - - - - - -  149,662  -  149,662  - - - -                              
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หน่วย : พันบาท 
 งบแฉพาะกิจการ 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที& 31 ธันวาคม 2564 สินทรัพย์ทางการเงิน  หนี%สินทางการเงิน  รายการที&ไม่ใช่  รวม  ระดับที& 

 ตราสารอนุพันธ์  แสดงด้วยมูลค่า  แสดงด้วยมูลค่า  เลือกกําหนดให้  แสดงด้วย  เลือกกําหนด  แสดงด้วยมูลค่า  แสดงด้วย  สินทรัพย์    1   2   3  รวม 
 ที&กําหนดไว้ใน  ยุติธรรมผ่าน  ยุติธรรมผ่าน  แสดงด้วยมูลค่า  ราคาทุนตัด  ให้แสดงด้วย  ยุติธรรมผ่าน  ราคาทุน  ทางการเงิน           
 ความสัมพันธ์  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  ยุติธรรมผ่าน  จําหน่าย  มูลค่ายุติธรรม  กําไรหรือ  ตัดจําหน่าย  หรือหนี%สิน           
 ป้องกันความ  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื&น  กําไรหรือ    ผ่าน  ขาดทุน    ทางการเงิน           
 เสี&ยงแสดงด้วย      ขาดทุน    กําไรหรือขาดทุน                 
 มูลค่ายุติธรรม                           
 ผ่าน                           
 กําไรขาดทุน                           

                           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - -  147,329  - - - -  147,329   - - - - 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื*น - - - -  88,287  - - - - 88,287  - - - - 
สินทรัพยท์ี*เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน - - - -  36,049  - - - -  36,049   - - - - 
เงินให้กูย้ืมระยะสั�น - - - -  3,375  - - - -  3,375   - - - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื*น -  48,096  - - - - - - - 48,096  - -  48,096   48,096 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื*น - - - -  4,107  - - - -  4,107   - - - - 
เงินฝากธนาคารที*มีภาระคํ�าประกนั - - - -  574  - - - -  574   - - - - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื*น -  239,586   394,564  - - - - - -  634,150   488,900   17,058   128,192  634,150  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื*น - - - -  9,813  - - -  786   10,599   - - - - 
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื*น - - - - - - -  25,851  -  25,851  - - - - 
หนี� สินที*เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน - - - - - - -  38,622  - 38,622  - - - - 
หนี� สินหมุนเวียนอื*น - - - - - - 2  7  9,483   9,492   - - - - 
หนี� สินตามสัญญาเช่า - - - - - - -  144,230  -  144,230   - - - - 
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หน่วย : พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที& 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ทางการเงิน  หนี%สินทางการเงิน  รายการที&ไม่ใช่  รวม  ระดับที& 

 ตราสารอนุพันธ์  แสดงด้วยมูลค่า  แสดงด้วยมูลค่า  เลือกกําหนดให้  แสดงด้วย  เลือกกําหนด  แสดงด้วยมูลค่า  แสดงด้วย  สินทรัพย์    1   2   3  รวม 

 ที&กําหนดไว้ใน  ยุติธรรมผ่าน  ยุติธรรมผ่าน  แสดงด้วยมูลค่า  ราคาทุนตัด  ให้แสดงด้วย  ยุติธรรมผ่าน  ราคาทุน  ทางการเงิน           
 ความสัมพันธ์  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  ยุติธรรมผ่าน  จําหน่าย  มูลค่ายุติธรรม  กําไรหรือ  ตัดจําหน่าย  หรือหนี%สิน           
 ป้องกันความ  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื&น  กําไรหรือ    ผ่าน  ขาดทุน    ทางการเงิน           
 เสี&ยงแสดงด้วย      ขาดทุน    กําไรหรือขาดทุน                 
 มูลค่ายุติธรรม                           
 ผ่าน                           
 กําไรขาดทุน                           
                            

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  -  -   246,798   -  -  -  -  246,798   -  -  -  - 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื*น -  -  -  -  126,253  -  -  -  -  126,253   -  -  -  - 
สินทรัพยท์ี*เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน -  -  -  -   30,350   -  -  -  -  30,350   -  -  -  - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื*น -  175,565  -  -   52,203    -  -  -  -   227,768   -  116,015    111,753    227,768 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื*น -  -  -  -  7,256  -  -  -  -  7,256  -  -  -  - 
เงินฝากธนาคารที*มีภาระคํ�าประกนั -  -  -  -   864   -  -  -  -   864   -  -  -  - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื*น -  244,865  147,429  -  -  -  -  -  -  392,294  342,193  29,416  20,685   392,294 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื*น -  -  -  -  12,047   -  -  -  1,046   13,093   -  -  -  - 
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื*น -  -  -  -  -  -  -  58,542  -  58,542   -  -  -  - 
หนี� สินที*เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน -  -  -  -  -  -  -  47,817 -  47,817   -  -  -  - 
หนี� สินหมุนเวียนอื*น -  -  -  -  -  -  11  42 13,901  13,954   -  -  -  - 
หนี� สินตามสัญญาเช่า -  -  -  -  -  -  -  137,625 -  137,625  -  -  -  - 
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หน่วย : พันบาท 
 งบแฉพาะกิจการ 
 มูลค่าตามบัญชี  มูลค่ายุติธรรม 

ณ วันที& 31 ธันวาคม 2563 สินทรัพย์ทางการเงิน  หนี%สินทางการเงิน  รายการที&ไม่ใช่  รวม  ระดับที& 

 ตราสารอนุพันธ์  แสดงด้วยมูลค่า  แสดงด้วยมูลค่า  เลือกกําหนดให้  แสดงด้วย  เลือกกําหนด  แสดงด้วยมูลค่า  แสดงด้วย  สินทรัพย์    1   2   3  รวม 
 ที&กําหนดไว้ใน  ยุติธรรมผ่าน  ยุติธรรมผ่าน  แสดงด้วยมูลค่า  ราคาทุนตัด  ให้แสดงด้วย  ยุติธรรมผ่าน  ราคาทุน  ทางการเงิน           
 ความสัมพันธ์  กําไรหรือ  กําไรขาดทุน  ยุติธรรมผ่าน  จําหน่าย  มูลค่ายุติธรรม  กําไรหรือ  ตัดจําหน่าย  หรือหนี%สิน           
 ป้องกันความ  ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอื&น  กําไรหรือ    ผ่าน  ขาดทุน    ทางการเงิน           
 เสี&ยงแสดงด้วย      ขาดทุน    กําไรหรือขาดทุน                 
 มูลค่ายุติธรรม                           
 ผ่าน                           
 กําไรขาดทุน                           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด -  -  -  -  105,736  -  -  -  -   105,736   -  - - - 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื*น -  -  -  -  81,365  -  -  -  -  81,365  -  - - - 
สินทรัพยท์ี*เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน -  -  -  -   24,064  -  -  -  -    24,064  -  - - - 
เงินให้กูย้ืมระยะสั�น -  -  -  -  14,500  -  -  -  -     14,500  -  -  -  - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื*น -  175,565  -  -  49,203    -  -  -  -   224,768   -   116,015   108,753    224,768 
สินทรัพยห์มุนเวียนอื*น -  -  -  -  1,324  -  -  -  -  1,324  -  -  -  - 
เงินฝากธนาคารที*มีภาระคํ�าประกนั -  -  -  -   756  -  -  -  -   756   -  -  -  - 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื*น -  244,865  147,429  -  -  -  -  -  -   392,294   342,193     29,416   20,685    392,294 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื*น -  -  -  -  9,983  -  -  -   786   10,769   -  -  -  - 
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื*น -  -  -  -  -  -  -  37,824 -  37,824  -  -  -  - 
หนี� สินที*เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน -  -  -  -  -  -  -    32,668  -  32,668  -  -  -  - 
หนี� สินหมุนเวียนอื*น -  -  -  -  -  -  11  42 8,878  8,931  -  -  -  - 
หนี� สินตามสัญญาเช่า -  -  -  -  -  -  -  128,209 -  128,209   -  -  -  - 
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33. เครื&องมือทางการเงิน 

33.1 นโยบายการบริหารความเสี*ยง 
เครื*องมือทางการเงินที*สําคญัของบริษทัและบริษทัย่อยตามที*นิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัที* 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเครื*องมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุน ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื*น เงินให้กูย้ืมแก่
กิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั เงินฝากธนาคารที*มีภาระคํ�าประกนั เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร เจา้หนี�การคา้
และเจ้าหนี�หมุนเวียนอื*น เงินทดรองจากกิจการที*เกี*ยวขอ้งกัน และหนี� สินตามสัญญาเช่า บริษทั
และบริษทัย่อยมีความเสี*ยงที*เกี*ยวขอ้งกบัเครื*องมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหาร
ความเสี*ยงดงันี�  

ความเสี*ยงดา้นการใหสิ้นเชื*อ 
บริษัทและบริษัทย่อยมีความเสี* ยงด้านการให้สินเชื*อที* เกี*ยวเนื*องกับลูกหนี� การค้าและลูกหนี�
หมุนเวียนอื*น และเงินให้กูย้ืมแก่กิจการที*เกี*ยวขอ้งกัน บริษทัและบริษทัย่อยควบคุมความเสี*ยงนี�
โดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื*อที*เหมาะสม ดงันั�นบริษทัและบริษทัย่อย
จึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายที*เป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชื*อ นอกจากนี�  การใหสิ้นเชื*อของ
บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวัเนื*องจากบริษทัและบริษทัย่อยมีฐานของลูกคา้ที*หลากหลาย
และมีอยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดที*อาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเชื*อคือมูลค่าตามบญัชีของ
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื*นที*แสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเสี*ยงจากอตัราดอกเบี�ย 
บริษทัและบริษทัย่อยมีความเสี*ยงจากอตัราดอกเบี�ยที*สําคญัอนัเกี*ยวเนื*องกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน 
เงินให้กูย้ืมแก่กิจการที*เกี*ยวขอ้งกนั เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร และหนี� สินตามสัญญาเช่า สินทรัพย์
และหนี� สินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบี�ยที*ปรับขึ�นลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบี�ยคงที*
ซึ*งใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 
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ณ วนัที* 31 ธันวาคม สินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที*สําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี� ย 
และสําหรับสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที*มีอตัราดอกเบี�ยคงที*สามารถแยกตามวนัที*ครบกาํหนด 
หรือวนัที*มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ (หากวนัที*มีการกาํหนดอตัราดอกเบี�ยใหม่ถึงก่อน) ไดด้งันี�  

 หน่วย: พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 2564 
 อัตราดอกเบี%ยคงที&  อัตราดอกเบี%ย      อัตรา 
 ภายใน  มากกว่า 1  ปรับขึ%นลง  ไม่ม ี    ดอกเบี%ย 
 1 ปี  ถึง 5 ปี  ตามราคาตลาด  อัตราดอกเบี%ย  รวม  ที&แท้จริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 93,104 241,483 334,587  0.05 – 0.40 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื*น - - - 128,569 128,569  - 
สินทรัพยที์*เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน - - - 35,800 35,800  - 
เงินให้กูยื้มระยะสั�น 3,375 - - - 3,375  3.80 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื*น - - - 50,096 50,096  - 
เงินฝากธนาคารที*มีภาระคํ�าประกนั 641 - - - 641  0.15 – 1.25 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื*น - - - 634,150 634,150  - 
 4,016 - 93,104 1,090,098 1,187,218   
หนี%สินทางการเงิน      
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื*น - - - 51,127 51,127  - 
หนี�สินที*เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน - - - 58,017 58,017  - 
หนี�สินตามสัญญาเช่า 20,670 128,992 - - 149,662  5.80 - 7.55 
 20,670 128,992 - 109,144 258,806   

หน่วย: พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2564 
 อัตราดอกเบี%ยคงที&  อัตราดอกเบี%ย      อัตรา 
 ภายใน  มากกว่า 1  ปรับขึ%นลง  ไม่ม ี    ดอกเบี%ย 
 1 ปี  ถึง 5 ปี  ตามราคาตลาด  อัตราดอกเบี%ย  รวม  ที&แท้จริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 28,045 119,284 147,329  0.05 – 0.40 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื*น - - - 88,287 88,287  - 
สินทรัพยที์*เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน - - - 36,289 36,289  - 
เงินให้กูยื้มระยะสั�น 3,375 - - - 3,375  3.80 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื*น - - - 48,096 48,096  - 
เงินฝากธนาคารที*มีภาระคํ�าประกนั 574 - - - 574  0.15 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื*น - - - 634,150 634,150  - 
 3,949 - 28,045 926,106 958,100   
หนี%สินทางการเงิน        
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื*น - - - 25,851 25,851  - 
หนี�สินที*เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน - - - 38,622 38,622  - 
หนี�สินตามสัญญาเช่า 17,067 127,163 - - 144,230  5.80 – 7.55 
 17,067 127,163 - 64,473 208,703   
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 หน่วย: พันบาท 
 งบการเงินรวม 
 2563 
 อัตราดอกเบี%ยคงที&  อัตราดอกเบี%ย      อัตรา 
 ภายใน  มากกว่า 1  ปรับขึ%นลง  ไม่ม ี    ดอกเบี%ย 
 1 ปี  ถึง 5 ปี  ตามราคาตลาด  อัตราดอกเบี%ย  รวม  ที&แท้จริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 133,624 113,174 246,798  0.05 - 0.45 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื*น - - - 126,253 126,253  - 
สินทรัพยที์*เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน - - - 30,350 30,350  - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื*น - - - 227,768 227,768  - 
เงินฝากธนาคารที*มีภาระคํ�าประกนั 864 - - - 864  0.20 - 1.25 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื*น - - - 392,294 392,294  - 
 864 -   133,624 889,839 1,024,327   
หนี%สินทางการเงิน      
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื*น - - - 58,542 58,542  - 
หนี�สินที*เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน - - - 47,817 47,817  - 
หนี�สินตามสัญญาเช่า 20,237 117,388 - - 137,625  5.80 - 7.55 
 20,237 117,388 - 106,359 243,984   

หน่วย: พันบาท 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 
 อัตราดอกเบี%ยคงที&  อัตราดอกเบี%ย      อัตรา 
 ภายใน  มากกว่า 1  ปรับขึ%นลง  ไม่ม ี    ดอกเบี%ย 
 1 ปี  ถึง 5 ปี  ตามราคาตลาด  อัตราดอกเบี%ย  รวม  ที&แท้จริง 
  (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 71,422 34,314 105,736  0.05 - 0.45 
ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื*น - - - 81,365 81,365  - 
สินทรัพยที์*เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน - - - 24,064 24,064  - 
เงินให้กูยื้มระยะสั�น 14,500 - - - 14,500  0.95 - 1.80 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื*น - - - 224,768 224,768  - 
เงินฝากธนาคารที*มีภาระคํ�าประกนั 756 - - - 756  0.20 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอื*น - - - 392,294 392,294  - 
 15,256 - 71,422 756,805 843,483   
หนี%สินทางการเงิน        
เจา้หนี�การคา้และเจา้หนี�หมุนเวียนอื*น - - - 37,824 37,824  - 
หนี�สินที*เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน - - - 32,668 32,668  - 
หนี�สินตามสัญญาเช่า 13,579 114,630 - - 128,209  5.80 - 7.55 
 13,579 114,630 - 70,492 198,701   
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ความเสี&ยงจากอัตราแลกเปลี&ยน 
ณ วนัที* 31 ธนัวาคม บริษทัและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงินที*เป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศ ดงันี�  

33.2 ความเสี*ยงจากอตัราแลกเปลี*ยนเงินตราต่างประเทศ 
บริษทัและบริษทัย่อยมีความเสี*ยงจากอตัราแลกเปลี*ยนเงินตราต่างประเทศซึ* งเกิดจากค่าใช้จ่าย 
การซื�อสินคา้ และรายไดจ้ากการขายและการใหบ้ริการ อย่างไรก็ตามบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่ไดมี้
การใช้เครื*องมือป้องกันความเสี*ยง เพื*อป้องกนัความเสี*ยงของสินทรัพยแ์ละหนี� สินทางการเงิน 
ที*เป็นเงินตราต่างประเทศ เนื*องจากสินทรัพยแ์ละหนี� สินที*เป็นเงินตราต่างประเทศของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยมีจาํนวนนอ้ยอยา่งไม่เป็นสาระสาํคญั 

33.3 มูลค่ายติุธรรมของเครื*องมือทางการเงิน 
เนื*องจากเครื*องมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัจดัอยู่ในประเภทระยะสั�น หรือมีอตัราดอกเบี�ย
ใกลเ้คียงกับอตัราดอกเบี� ยในตลาด บริษทัจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื*องมือทางการเงิน
ใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีที*แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน  

 งบการเงินรวม  
สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน  หนี%สินทางการเงิน                                 อัตราแลกเปลี&ยนเฉลี&ย                            

 2564 2563 2564 2563 2564 2563 
 (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

ดอลลาร์สหรัฐฯ 0.02 0.14 0.01 0.01  33.4199  30.0371 
เยน 0.08 0.60 - -  0.2906  0.2907 

       
 งบการเงินเฉพาะกิจการ  

สกุลเงิน สินทรัพย์ทางการเงิน  หนี%สินทางการเงิน                                 อัตราแลกเปลี&ยนเฉลี&ย                            
 2564 2563 2564 2563 2564 2563 

 (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
ดอลลาร์สหรัฐฯ - 0.11 0.01 0.01  33.4199  30.0371 
เยน 0.08 0.60 - -  0.2906  0.2907 
ริงกิต 0.07 0.10 - -  8.0143  7.4357 
ดอลลาร์สิงคโปร์ 0.08 0.07 0.04 -  24.7357  22.6632 
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34. การบริหารจัดการทุน  
วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนที*สําคญัของบริษทั คือการจดัให้มีซึ* งโครงสร้างทุนที*เหมาะสม 
เพื*อสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัที*                    
31 ธนัวาคม 2564 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 0.23:1 (2563: 0.26:1) และเฉพาะบริษทัมี
อตัราส่วนหนี� สินต่อทุนเท่ากบั 0.18:1 (2563: 0.20:1) 

35. การจัดประเภทรายการใหม่ 
รายการบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที* 31 ธันวาคม 2563 ได้มีการจดัประเภทรายการใหม่
เพื*อให้สอดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที* 31 ธนัวาคม 2564 ดงันี�  

   หน่วย: พันบาท 
รายการ การแสดงรายการที&แสดงไว้เดมิ จัดประเภทใหม่ งบการเงินรวม งบการเงิน 

    เฉพาะกิจการ 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที& 31 ธันวาคม 2563 

เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย เงินให้กูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย เงินให้กูย้ืมระยะสั�น - 14,500 
ดอกเบี�ยคา้งรับ สินทรัพยห์มุนเวียนอื*น ลูกหนี�การคา้และลูกหนี�หมุนเวียนอื*น 7,811 7,811 

36. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
เมื*อวนัที* 24 กุมภาพนัธ์ 2565 ที*ประชุมคณะกรรมการของบริษทัไดมี้มติเสนอจ่ายเงินปันผลสําหรับผล
การดาํเนินงานปี 2564 ในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท อย่างไรก็ตาม เนื*องจากที*ประชุมคณะกรรมการบริษทั
ไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2564 ไปแลว้ ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท 
เป็นจาํนวน 40.80 ลา้นบาท ดงันั�นจึงคงเหลือเงินปันผลที*จะจ่ายในอตัราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น  เป็นจาํนวน 
68.00 ลา้นบาท ซึ*งคณะกรรมการบริษทัจะเสนอต่อที*ประชุมผูถื้อหุน้เพื*อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

37. การอนุมัติงบการเงิน 
งบการเงินนี�ไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั เมื*อวนัที* 25 กุมภาพนัธ์ 2565 
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