บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(เดิมชื่อ “บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด”)
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2558

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
(เดิ มชื่ อ “บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด”)
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของบริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย ซึ่ ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ รวมและงบกระแสเงินสดรวมสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน รวมถึง
หมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญและหมายเหตุเรื่ องอื่น ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดทําและการนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินและรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งกําหนดให้ขา้ พเจ้าปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ
รวมถึงวางแผนและปฏิบตั ิงานตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินปราศจากการ
แสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่
การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่ งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจํานวนเงินและการ
เปิ ดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ ึนอยู่กบั ดุลยพินิจของผูส้ อบบัญชี ซึ่ งรวมถึงการประเมิน
ความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญของงบการเงินไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ ยงดังกล่าว ผูส้ อบบัญชีพจิ ารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทําและ
การนําเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่ วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกิจการ
การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของ
ประมาณการทางบัญชีที่จดั ทําขึ้นโดยผูบ้ ริ หาร รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) และ บริ ษทั ย่อย และ
เฉพาะของบริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน

ศุภชัย ปั ญญาวัฒโน
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3930
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 24 กุมภาพันธ์ 2559

2

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ " บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด" )
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

6
7

50,433,449
19,643,693

16,423,752
24,007,925

43,041,778
19,643,693

12,406,363
24,007,925

9

21,449,083
474,999
92,001,224

17,179,852
832,045
58,443,574

18,737,325
401,433
81,824,229

13,680,274
347,226
50,441,788

10
11
12
13
19

2,200,000
2,014,178
3,767,545
3,645,093
2,480,497
14,107,313
106,108,537

2,500,000
2,315,637
2,406,625
3,237,520
1,889,840
12,349,622
70,793,196

1,200,000
1,999,700
2,014,178
3,767,545
2,182,406
1,481,150
12,644,979
94,469,208

1,500,000
1,999,700
2,315,637
2,406,625
1,418,364
1,232,320
10,872,646
61,314,434

หมายเหตุ
สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
รายได้ค่านายหน้าประกันภัย/ประกันชีวิตค้างรับ
และลูกหนี้ อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
อุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพ ย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ " บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด" )
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้ อื่น
รายได้ค่านายหน้าประกันภัย/ประกันชีวิต
และค่าบริ การอื่นรับล่วงหน้า
ส่ วนของหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึ่ งปี
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

14

15

งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

22,202,338

28,394,225

21,716,586

27,615,463

15,374,977

13,843,730

8,189,620

4,827,114

254,846
2,417,155
40,249,316

633,224
1,587,910
44,459,089

2,134,833
32,041,039

633,224
1,352,630
34,428,431

2,850,490
2,850,490
43,099,806

2,343,870
2,343,870
46,802,959

2,722,408
2,722,408
34,763,447

2,264,705
2,264,705
36,693,136

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ " บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด" )
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 260,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
(2557: หุน้ สามัญ 200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท)
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท
(2557: หุน้ สามัญ 200,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท)
ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

งบการเงินรวม
2558
2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

65,000,000

2,000,000

65,000,000

2,000,000

50,000,000
118,819

2,000,000
118,819

50,000,000
-

2,000,000
-

1,250,000
11,639,912
63,008,731
106,108,537
-

200,000
21,671,418
23,990,237
70,793,196
-

1,250,000
8,455,761
59,705,761
94,469,208
-

200,000
22,421,298
24,621,298
61,314,434
-

16

17

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ " บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด" )
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้ค่าบริ การ
รายได้ค่านายหน้าประกันภัย/ประกันชีวิต
รายได้ค่าบริ การอื่น
รายได้อื่น
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
รวมค่ าใช้ จ่าย
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

19

กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่ วนของกําไรขาดทุนในภายหลัง:
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
19
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานสําหรับปี
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

2557

136,632,368
20,845,259
3,436,359
160,913,986

130,878,993
20,882,713
1,648,530
153,410,236

102,900,208
19,467,288
11,756,598
134,124,094

93,005,611
18,478,433
13,487,807
124,971,851

100,944,494
29,236,929
130,181,423
30,732,563
(27,766)
30,704,797
(6,086,303)
24,618,494

104,272,103
21,962,580
126,234,683
27,175,553
(85,159)
27,090,394
(5,634,306)
21,456,088

84,309,377
25,249,640
109,559,017
24,565,077
(27,766)
24,537,311
(3,852,848)
20,684,463

79,173,354
17,909,112
97,082,466
27,889,385
(85,159)
27,804,226
(4,077,327)
23,726,899

-

(306,783)
61,357
(245,426)

-

(530,787)
106,157
(424,630)

24,618,494

21,210,662

20,684,463

23,302,269

0.23

2.68

0.19

2.97

20

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ " บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด" )
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
(กําไร) ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
รายได้ค่านายหน้าประกันภัย/ประกันชีวิตค้างรับและลูกหนี้ อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์อื่น
หนี้ สินดําเนิ นงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ คา่ เบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้ อื่น
รายได้ค่านายหน้าประกันภัย/ประกันชีวิต
และค่าบริ การอื่นรับล่วงหน้า
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

30,704,797

27,090,394

24,537,311

27,804,226

2,720,683
(1,650,141)
506,620
(362,151)
27,766

3,212,413
6
542,453
(268,356)
85,159

2,720,683
(4,999,250)
(1,650,141)
457,703
(309,010)
27,766

3,212,413
(8,498,725)
6
474,927
(223,621)
85,159

31,947,574

30,662,069

20,785,062

22,854,385

4,364,232
(4,269,231)
584,254
(590,657)

(5,554,986)
(2,965,384)
435,838
(560,240)

4,364,232
(5,057,051)
173,001
(248,830)

(5,554,986)
(1,588,403)
555,899
(560,240)

(6,195,504)

7,234,077

(5,902,494)

6,996,051

1,531,247
829,245
28,201,160
(27,766)
(6,466,238)
21,707,156

563,473
(12,238)
29,802,609
(85,159)
(8,023,437)
21,694,013

3,362,506
782,203
18,258,629
(27,766)
(4,844,098)
13,386,765

2,536,815
78,360
25,317,881
(85,159)
(5,935,195)
19,297,527

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ " บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด" )
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
ซื้ ออุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายยานพาหนะ
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ชําระคืนหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่เป็ นตัวเงิน
รายการซื้ ออุปกรณ์ที่ยงั ไม่ได้จา่ ยชําระ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2558

2557

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

300,000
(806,764)
1,725,000
(3,044,622)
362,151
(1,464,235)

(300,000)
(885,791)
(1,378,531)
268,356
(2,295,966)

300,000
4,999,250
(806,764)
1,725,000
(3,044,622)
309,010
3,481,874

(300,000)
8,498,725
(885,791)
(1,378,531)
223,621
6,158,024

(633,224)
48,000,000
(33,600,000)
13,766,776
34,009,697
16,423,752
50,433,449
-

(635,921)
(27,400,000)
(28,035,921)
(8,637,874)
25,061,626
16,423,752
-

(633,224)
48,000,000
(33,600,000)
13,766,776
30,635,415
12,406,363
43,041,778
-

(635,921)
(27,400,000)
(28,035,921)
(2,580,370)
14,986,733
12,406,363
-

3,617

-

3,617

-

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ "บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด")
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 16)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 23)
โอนกําไรสะสมส่วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
เป็ นสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 17)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและชําระแล้ว
2,000,000
2,000,000

ส่วนเกินทุนจาก
การรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
118,819
118,819

2,000,000
48,000,000
-

118,819
-

200,000
-

21,671,418
24,618,494
24,618,494
(33,600,000)

23,990,237
24,618,494
24,618,494
48,000,000
(33,600,000)

50,000,000

118,819

1,050,000
1,250,000

(1,050,000)
11,639,912

63,008,731
-

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
200,000
27,860,756
21,456,088
(245,426)
21,210,662
(27,400,000)
200,000
21,671,418

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ ้น
30,179,575
21,456,088
(245,426)
21,210,662
(27,400,000)
23,990,237

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ "บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด" )
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 23)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ออกหุ ้นสามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 16)
เงินปั นผลจ่าย (หมายเหตุ 23)
โอนกําไรสะสมส่ วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
เป็ นสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 17)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

ทุนเรื อนหุ ้น
ที่ออกและชําระแล้ว
2,000,000
2,000,000

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
200,000
26,519,029
23,726,899
(424,630)
23,302,269
(27,400,000)
200,000
22,421,298

รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
28,719,029
23,726,899
(424,630)
23,302,269
(27,400,000)
24,621,298

2,000,000
48,000,000
-

200,000
-

22,421,298
20,684,463
20,684,463
(33,600,000)

24,621,298
20,684,463
20,684,463
48,000,000
(33,600,000)

50,000,000

1,050,000
1,250,000

(1,050,000)
8,455,761

59,705,761
-

บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
(เดิมชื่ อ “บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด”)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด มหาชน (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย โดยเป็ นบริ ษทั ใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัย
ที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ อยูท่ ี่ เลขที่ 388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯครั้งที่ 1/2558 ได้มีมติอนุ มตั ิแปรสภาพ
จากบริ ษทั จํากัดเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจํากัด โดยบริ ษทั ฯจดทะเบียน
การแปรสภาพบริ ษทั และการเปลี่ยนชื่อจากเดิม “บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด” เป็ น “บริ ษทั เอเอสเอ็น
โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)” กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558

2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงินนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ.
2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันที่ 28 กันยายน
2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
งบการเงิ น ฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย งบการเงิ น ฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
งบการเงินนี้ได้จดั ทําขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอย่างอื่นในนโยบายการบัญชี
2.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม
ก)

งบการเงินรวมนี้ จดั ทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด มหาชน (ซึ่ งต่อไปนี้
เรี ยกว่า “บริ ษทั ฯ”) และบริ ษทั เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด (ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”)

ข)

บริ ษทั ฯนํางบการเงินของบริ ษทั ย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแต่วนั ที่บริ ษทั ฯมีอาํ นาจใน
การควบคุมบริ ษทั ย่อยจนถึงวันที่บริ ษทั ฯสิ้ นสุ ดการควบคุมบริ ษทั ย่อยนั้น

ค)

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

ง)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่ มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว

1

จ)

ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยที่ ไม่มีอาํ นาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรื อขาดทุนและสิ นทรัพย์สุทธิ ของ
บริ ษทั ย่อยส่ วนที่ ไม่ได้เป็ นของบริ ษทั ฯ และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากในส่ วนของกําไรหรื อ
ขาดทุนรวมและส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ในงบแสดงฐานะการเงินรวม

2.3 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงิ นลงทุนในบริ ษทั ย่อยตาม
วิธีราคาทุน
3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ เริ่ ม มี ผ ลบังคับ ในปี บัญ ชี ปั จ จุ บ ัน และที่ จะมี ผ ลบังคับ ในอนาคตมี
รายละเอียดดังนี้
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจ จุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรั บปรุ ง 2557) และ
ฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่
เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อ
งบการเงิ น ของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่ อ ย ทั้ง นี้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น บางฉบับ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ ซึ่งฉบับที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงกับบริ ษทั ฯมีดงั นี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี้กาํ หนดให้กิจการต้องรับรู ้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก
คณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาตให้กิจการ
เลือกรับรู ้ รายการดังกล่าวทันที ในกําไรขาดทุ น หรื อในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่ น หรื อทยอยรับรู ้ ใน
กําไรขาดทุนก็ได้
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้ เนื่ องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้
รายการกํา ไรขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย สํ า หรั บ โครงการ
ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานทันทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นอยูแ่ ต่เดิมแล้ว
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับ ที่ 10 กําหนดหลัก เกณฑ์ เกี่ ยวกับ การจัดทํางบการเงิ น รวม
โดยใช้แทนเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีสาํ หรับงบการเงินรวมที่เดิมกําหนดอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี ฉบับ
ที่ 27 เรื่ อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้ เปลี่ยนแปลงหลักการเกี่ยวกับ
การพิจารณาว่า ผูล้ งทุนมีอาํ นาจการควบคุมหรื อไม่ กล่าวคือ ภายใต้มาตรฐานฉบับนี้ ผลู ้ งทุนจะถือว่า
ตนควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิ ได้รับหรื อมีส่วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่
เข้า ไปลงทุ น และตนสามารถใช้ อ ํา นาจในการสั่ ง การกิ จ กรรมที่ ส่ งผลกระทบต่ อ จํา นวนเงิ น
ผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้ว่าตนจะมีสัดส่ วนการถือหุ ้นหรื อสิ ทธิ ในการออกเสี ยงโดยรวมน้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งก็ตาม การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญนี้ส่งผลให้ฝ่ายบริ หารต้องใช้ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีอาํ นาจควบคุมในกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อไม่และจะต้องนําบริ ษทั ใดในกลุ่ม
กิจการมาจัดทํางบการเงินรวมบ้าง
การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนได้ เสี ยในกิจการอื่น
มาตรฐานฉบับนี้ กาํ หนดเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยของกิจการในบริ ษทั ย่อย การ
ร่ วมการงาน บริ ษทั ร่ วม รวมถึงกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับนี้ จึงไม่มีผลกระทบทาง
การเงินต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้ กาํ หนดแนวทางเกี่ ยวกับการวัดมู ลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมู ลที่ เกี่ ยวกับการ
วัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินใดตามข้อกําหนด
ของมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่น กิจการจะต้องวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของมาตรฐานฉบับนี้ และ
ใช้วิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปในการรับรู ้ผลกระทบจากการเริ่ มใช้มาตรฐานนี้
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุบนั สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง
(ปรั บปรุ ง 2558) และฉบับใหม่รวมถึงแนวทางปฎิ บตั ิ ทางบัญชี จาํ นวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้
สําหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยเชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับใหม่รวมถึงแนวทางปฎิบตั ิทางบัญชีดงั กล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ
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4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

4.1 การรับรู้ รายได้
ค่ านายหน้ าประกันภัย/ประกันชีวิต
รายได้ค่านายหน้าประกันภัย/ประกันชีวิตรับรู ้เป็ นรายได้เมื่อวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับสุ ทธิ จากส่ วนลดจ่าย
และได้ให้บริ การแล้วเสร็ จ กรณี ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยยังมีความไม่แน่ นอนอย่างมากที่ จะได้รับรายได้
ดังกล่าวเนื่องจากการยกเลิกกรมธรรม์ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกค่านายหน้าประกันภัย/ประกันชีวิต
นั้นเป็ นรายได้ค่านายหน้าประกัน ภัย/ประกันชี วิตรั บล่วงหน้าและทยอยรั บรู ้ เป็ นรายได้ตลอดอายุของ
กรมธรรม์มีผลบังคับ
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปั นผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปั นผล
4.2 การรับรู้ ค่าใช้ จ่าย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ น สดและรายการเที ยบเท่ าเงิ น สด หมายถึ ง เงิ น สดและเงิ น ฝากธนาคาร และเงิ น ลงทุ น ระยะสั้ น ที่ มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิ น 3 เดือนนับจากวันที่ ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัด
ในการเบิกใช้
4.4 รายได้ ค่านายหน้ าประกันภัย/ประกันชีวติ ค้ างรับและลูกหนีค้ ่าเบีย้ ประกันภัย
รายได้ค่านายหน้าประกันภัย/ประกันชีวิตค้างรับและลูกหนี้ ค่าเบี้ยประกันภัยแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่า
สุ ทธิ ที่จะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึ กค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสู ญสําหรับผลขาดทุ นโดยประมาณที่ อาจ
เกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ งโดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์
อายุหนี้
4.5 เงินลงทุน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน
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4.6 อุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่าของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
เครื่ องตกแต่งและติดตั้ง

-

5 ปี

อุปกรณ์สาํ นักงาน

-

3 ปี

ยานพาหนะ

-

5 ปี

ค่าเสื่ อมราคารวมอยูใ่ นการคํานวณผลการดําเนินงาน
บริ ษทั ฯตัดรายการอุปกรณ์ออกจากบัญชี เมื่อจําหน่ายสิ นทรัพย์หรื อคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
ในอนาคตจากการใช้หรื อการจําหน่ายสิ นทรัพย์ รายการผลกําไรหรื อขาดทุนจากการจําหน่ายสิ นทรัพย์ จะรับรู ้
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนเมื่อบริ ษทั ฯตัดรายการสิ นทรัพย์น้ นั ออกจากบัญชี
4.7 สิ นทรัพย์ ไม่ มีตวั ตน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบตลอด
อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมี
ข้อบ่งชี้ว่าสิ นทรัพย์น้ นั เกิดการด้อยค่า บริ ษทั ฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ ายและวิธีการตัดจําหน่าย
ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุน
บริ ษทั ฯตัดจําหน่ ายค่าลิขสิ ทธิ การใช้ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ และค่าสิ ทธิ การใช้ฐานข้อมูลลูกค้าของธุ รกิจ
นายหน้า ประกัน วิ น าศภัย เป็ นค่ า ใช้จ่ า ยในงบกํา ไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ ตามวิ ธีเส้ น ตรงตลอดอายุก ารให้
ประโยชน์ 10 ปี และ 3 ปี ตามลําดับ
บริ ษ ทั ย่อยตัดจําหน่ ายค่ าสิ ท ธิ การใช้ฐานข้อมู ล ลู กค้าของธุ รกิ จ นายหน้าประกัน ชี วิต เป็ นค่ าใช้จ่ ายใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อมีการใช้ขอ้ มูลลูกค้าแต่ละรายในฐานข้อมูล
4.8 รายการธุรกิจ กับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หมายถึง บุคคลหรื อกิจการที่มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หรื อถูกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อ
อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นอกจากนี้ บุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้อ งกันยังหมายรวมถึ งบริ ษทั ร่ วมและบุ คคลที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงโดย
ทางตรงหรื อ ทางอ้อ มซึ่ งทํา ให้ มี อิ ท ธิ พ ลอย่างเป็ นสาระสําคัญ ต่ อ บริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ย่อ ยผูบ้ ริ ห ารสําคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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4.9 สั ญญาเช่ าระยะยาว
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่าถือ
เป็ นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็ นรายจ่ายฝ่ ายทุนด้วยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์ที่เช่า
หรื อมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของจํานวนเงินที่ตอ้ งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพันตาม
สัญญาเช่ าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึ กเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ ยจ่ายจะบันทึ กในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอด
อายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่า
ถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
4.10 ผลประโยชน์ ของพนักงาน
ผลประโยชน์ ระยะสั้นของพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อ
เกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ซึ่ งประกอบด้วยเงินที่พนักงาน
จ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจาก
สิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงินที่บริ ษทั ฯจ่ายสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายใน
ปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระสําหรั บเงินชดเชยที่ ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่ อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน
สําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี้ สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธี
คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่ ป ระมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู เ้ ชี่ ย วชาญอิ ส ระ ได้ท ํา การ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
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4.11 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้น
ได้อย่างน่าเชื่อถือ
4.12 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบนั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบนั ตามจํานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กบั หน่วยงานจัดเก็บภาษีของ
รัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในกฎหมายภาษีอากร
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของผลแตกต่างชัว่ คราวระหว่างราคาตามบัญชีของ
สิ นทรัพย์และหนี้ สิน ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น
โดยใช้อตั ราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน
บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยรั บ รู ้ ห นี้ สิ น ภาษี เงิ น ได้ร อการตัด บัญ ชี ข องผลแตกต่ า งชั่ว คราวที่ ต้อ งเสี ยภาษี
ทุ กรายการ แต่รับรู ้สินทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่ างชัว่ คราวที่ ใช้หักภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจะทบทวนมู ลค่าตามบัญ ชี ของสิ นทรัพย์ภ าษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี ทุ กสิ้ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรั บ ลดมู ล ค่ าตามบัญ ชี ดงั กล่ าว หากมี ความเป็ นไปได้ค่ อนข้างแน่ ว่ า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมด
หรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้ หากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้
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4.13 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ เกิ ดขึ้ นในสภาพปกติ ระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมใน
ตลาด) ณ วันที่วดั มูลค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้ราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่า
ด้วยมู ลค่ ายุติธรรม ยกเว้น ในกรณี ที่ ไม่ มีตลาดที่ มีสภาพคล่ องสําหรั บสิ นทรั พย์ห รื อหนี้ สินที่ มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมิ นมูลค่าที่ เหมาะสมกับแต่ ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มู ลที่
สามารถสังเกตได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วดั มูลค่าและเปิ ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินในงบการเงิน
ออกเป็ นสามระดับตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1 ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง
ระดับ 2 ใช้ข ้อ มู ล อื่ น ที่ ส ามารถสั งเกตได้ข องสิ น ทรั พ ย์ห รื อ หนี้ สิ น ไม่ ว่ า จะเป็ นข้อ มู ล ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่าง
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้สินที่ถืออยู่ ณ วันสิ้ นรอบระยะเวลารายงานที่มีการวัด
มูลค่ายุติธรรมแบบเกิดขึ้นประจํา
5.

การใช้ ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีทสี่ ํ าคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารจําเป็ นต้องใช้ดุลยพินิจและการ
ประมาณการในเรื่ อ งที่ มี ค วามไม่ แ น่ น อนเสมอ การใช้ดุ ล ยพิ นิ จ และการประมาณการดัง กล่ า วนี้ ส่ ง
ผลกระทบต่อจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่
เกิดขึ้นจริ งอาจแตกต่างไปจากจํานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการที่สาํ คัญมีดงั นี้
สั ญญาเช่ า
ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็ นสัญญาเช่าดําเนินงานหรื อสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่ ายบริ หารได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้
โอนหรื อรับโอนความเสี่ ยงและผลประโยชน์ในสิ นทรัพย์ที่เช่าดังกล่าวแล้วหรื อไม่
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สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หกั ภาษี
และขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้อง
ประมาณการว่าบริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยควรรั บรู ้ จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญ ชี เป็ นจํานวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลัง ออกจากงานของพนัก งาน ประมาณขึ้ น ตามหลักคณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ่ งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
6.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

งบการเงินรวม
2558
2557
23
23
16,401
50,410
16,424
50,433

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
20
20
43,022
12,386
43,042
12,406

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากประจําของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีอตั ราดอกเบี้ย
ระหว่างร้อยละ 0.37 ถึง 1.10 ต่อปี (2557: ร้อยละ 0.50 ถึง 1.75 ต่อปี )
7.

เงินฝากธนาคารทีม่ ขี ้ อจํากัดในการใช้
ยอดคงเหลือเป็ นเงินฝากธนาคารสําหรับค่าเบี้ยประกันภัยที่บริ ษทั ฯได้รับจากผูเ้ อาประกันภัย ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ต้องนําส่ งเบี้ยประกันดังกล่าวให้แก่บริ ษทั ประกันภัย และบริ ษทั ฯไม่สามารถนําเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไป
ใช้หรื อหาประโยชน์ หรื อหักค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ตามที่ระบุไว้ในสัญญานายหน้า
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8.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุรกิจที่สาํ คัญ กับ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน รายการ
ธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้ค่าบริ การอุปกรณ์สาํ นักงาน
รายได้บริ หารจัดการ
เงินปั นผลรับ
รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่านายหน้า

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

-

-

2.11
1.28
5.00

2.11
1.28
8.50

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อัตราที่ประกาศจ่าย

0.07

0.04

0.04

0.03

อัตราตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557
เจ้ าหนีอ้ ื่น - กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 14)
บริ ษทั ย่อย
รวมเจ้าหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

4
4

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ น สุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ค่าใช้จ่ายผลประโ ยชน์
พนักงานที่ใ ห้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
10,713
7,130
1
373
7,131
11,086
10

9.

รายได้ ค่านายหน้ าประกันภัย/ประกันชีวติ ค้ างรับและลูกหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
2557
2558
รายได้นายหน้าประกันภัย/ประกันชีวิตค้างรับ
- กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
รวมรายได้ค่านายหน้าประกันภัย/ประกันชีวิตค้างรับ
ลูกหนี้ค่าเบี้ยประกันภัย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
รวมลูกหนี้ค่าเบี้ยประกันภัย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
รวมลูกหนี้อื่น
รวมรายได้ค่านายหน้าประกันภัย/ประกันชีวิตค้างรับ
และลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

7,070
7,070

8,121
8,121

4,358
4,358

4,625
4,625

12,906

7,858

12,906

7,858

1,306
3
14,215

1,128
17
9,003

1,306
3
14,215

1,128
17
9,003

164
164

56
56

164
164

52
52

21,449

17,180

18,737

13,680
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10. เงินฝากธนาคารทีม่ ภี าระคํา้ ประกัน
10.1 บริ ษทั ฯได้ใช้เงินฝากประจําจํานวน 1 ล้านบาท (2557: 1 ล้านบาท) เป็ นการดํารงเงินกองทุนในการประกอบ
ธุ รกิ จนายหน้าประกันวินาศภัยตามที่ กาํ หนดในพระราชบัญ ญัติป ระกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และจํานํา
เงินฝากประจําจํานวน 0.2 ล้านบาท (2557: 0.5 ล้านบาท) เป็ นการคํ้าประกันออกหนังสื อคํ้าประกันในนาม
บริ ษทั ฯ
10.2 บริ ษทั ย่อยได้ใช้เงินฝากประจําจํานวน 1 ล้านบาท (2557: 1 ล้านบาท) เป็ นการดํารงเงินกองทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่ อนไขในการออก
ใบอนุ ญาต และการต่ออายุใบอนุ ญาตให้นิติบุคคลเป็ นนายหน้าประกันชี วิต พ.ศ. 2554 ซึ่ งกําหนดให้บริ ษทั
ย่อยต้องดํารงไว้ซ่ ึ งกองทุนตลอดเวลาที่ ได้รับใบอนุ ญาตเป็ นนายหน้าประกันชี วิตไม่น้อยกว่าร้ อยละ 0.25
ของรายได้จากค่าบําเหน็จสุ ทธิสาํ หรับรอบปี บัญชีที่ผา่ นมาและต้องไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งล้านบาท
11. เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริ ษทั

บริ ษทั เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด
รวม

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2558
2557
2.0

2.0

สัดส่ วนเงินลงทุน
2558
2557
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
99.99
99.99

ราคาทุน
2558

2557

2.0
2.0

2.0
2.0

(หน่วย: ล้านบาท)
เงินปั นผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่างปี
2558
2557
5.0
5.0

8.5
8.5
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12. อุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ
รวม
ราคาทุน
1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่ม
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2557
ซื้อเพิ่ม
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2558
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่วนที่ตดั จําหน่าย
31 ธันวาคม 2557
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่วนที่ตดั จําหน่าย
31 ธันวาคม 2558
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2557
31 ธันวาคม 2558

2,817
886
(65)
3,638
810
(206)
4,242

4,399
4,399
(4,399)
-

7,216
886
(65)
8,037
810
(4,605)
4,242

661
726
(65)
1,322
1,037
(131)
2,228

3,613
786
4,399
(4,399)
-

4,274
1,512
(65)
5,721
1,037
(4,530)
2,228

2,316

-

2,316

2,014

-

2,014

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2557 (0.7 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริ การ
ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายบริ หาร)

1,512

2558 (0.9 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริ การ
ส่วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายบริ หาร)

1,037

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมีอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยูม่ ูลค่า
ตามบั ญ ชี ก่ อ นหั ก ค่ า เสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรั พ ย์ด ัง กล่ า วมี จ ํา นวนเงิ น ประมาณ 0.3 ล้า นบาท
(2557: 4.7 ล้านบาท)
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13. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี วั ตน
มูลค่าตามบัญชี ของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนได้แก่ ค่าสิ ทธิ การใช้ฐานข้อมูลและค่าลิขสิ ทธิ การใช้ซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าลิขสิ ทธิการใช้
ซอฟท์แวร์
ค่าสิ ทธิการใช้
ซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์
ฐานข้อมูล
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558:
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

15,227
(12,998)
2,229

1,383
(69)
1,314

225
225

16,835
(13,067)
3,768

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557:
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

13,791
(11,384)
2,407

-

-

13,791
(11,384)
2,407

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้อค่าสิ ทธิ การใช้ฐานข้อมูล
ซื้อค่าลิขสิ ทธิการใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่าตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม / งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2,407
2,729
1,437
1,379
1,608
(1,684)
(1,701)
2,407
3,768
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14. เจ้ าหนีค้ ่ าเบีย้ ประกันภัยและเจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัย - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2558
2557
19,644
24,008
381
461
2,177
3,925
22,202
28,394

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
19,644
24,008
168
218
4
1,905
3,385
21,717
27,615

15. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้
ดังนี้

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่วนที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ด้านประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

งบการเงินรวม
2558
2557
2,344
1,495

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2,265
1,259

431
75

478
64

385
72

422
53

2,850

(419)
(174)
900
2,344

2,722

(431)
(175)
1,137
2,265
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนแสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2557
2558
227
509
279
33

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
178
442
279
33

สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
(ขึ้นกับช่วงอายุ)

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
3.2
3.2
3.2
3.2
3.0 - 5.0
3.0 - 5.0
3.0 - 5.0
3.0 - 5.0
12 - 50

12 - 50

12 - 50

12 - 50

ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสมมติ ฐ านที่ สํ า คัญ ต่ อ มู ล ค่ า ปั จ จุ บ ัน ของภาระผู ก พัน ตามโครงการ
ผลประโยชน์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ลดลงร้อยละ 1
(223)
252
(206)
232
275
(246)
253
(228)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของภาระผูกพัน
ตามโครงการผลประโยชน์ คือ 13 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ : 13 ปี )
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16. ทุนเรื อนหุ้น
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ มีมติอนุมตั ิเรื่ องที่สาํ คัญดังนี้
1)อนุมตั ิการแปลงสภาพเป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัด ตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติ
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1

บริ ษทั

2)อนุ มตั ิให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯจากเดิมที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จํานวน 200,000 หุ ้น
เป็ นหุน้ ละ 0.25 บาท จํานวน 8,000,000 หุน้
3)อนุ มตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 8,000,000 หุ ้น
มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท) เป็ นทุนจดทะเบียนจํานวน 65 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 260,000,000 หุ ้น มูลค่า
หุน้ ละ 0.25 บาท) โดยการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 252,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท เพื่อ
เสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ เดิมก่อนบุคคลทัว่ ไปในจํานวนไม่เกิน 192,000,000 หุ ้น และแก่บุคคลทัว่ ไป
ในจํานวนไม่เกิน 60,000,000 หุน้
บริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการจดทะเบี ยนเปลี่ ยนแปลงมูลค่าหุ ้นและเพิ่มทุ นกับ กระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่ อวันที่
5 มิ ถุนายน 2558 และ 25 มิ ถุนายน 2558 ตามลําดับ โดยบริ ษทั ฯได้รับชําระเงินค่าหุ ้นสามัญเพิ่มทุนจาก
ผูถ้ ือหุ ้นเดิมของบริ ษทั ฯจํานวน 48 ล้านบาท (หุ ้นสามัญจํานวน 192,000,000 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 0.25 บาท)
ในเดือนมิถุนายน 2558
รายการกระทบยอดจํานวนหุน้ สามัญ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ ที่ตราไว้
เพิ่มทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2558

จํานวนหุน้
(พันหุน้ )
200
8,000
252,000
260,000

มูลค่าต่อหุน้
(บาท)
10.00
0.25
0.25
0.25

ทุนจดทะเบียน
(พันบาท)
2,000
2,000
63,000
65,000

17. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุ ทธิ ประจําปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี จนกว่าทุนสํารอง
นี้ จะมี จาํ นวนไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุ นจดทะเบี ยน สํารองตามกฎหมายดังกล่าวไม่ ส ามารถนําไป
จ่ายเงินปันผลได้
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18. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขาย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าบริ การทางวิชาชีพ

งบการเงินรวม
2558
2557
95,911
94,480
1,057
821
2,721
3,212
8,859
4,176
8,797
13,764
3,912
2,200

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
82,233
73,671
1,057
811
2,721
3,212
6,066
2,779
5,580
7,600
3,308
1,860

19. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

6,494

5,855

4,617

4,679

(408)
6,086

(221)
5,634

(764)
3,853

(602)
4,077

จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557

งบการเงินรวม
2558
2557
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลขาดทุน
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

-

61

-

106
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รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สามารถแสดงได้ดงั นี้

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี
รายการปรับปรุ งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี ก่อน
ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
รวม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยูใ่ นงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินรวม
2558
2557
27,090
30,705
ร้อยละ 20
6,141
-

ร้อยละ 20

31
(85)
(54)
6,086

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
27,804
24,537
ร้อยละ 20

5,418
121

ร้อยละ 20
4,907
-

98
(3)
95
5,634

31
(85)
(1,000)
(1,054)
3,853

98
(3)
(1,700)
(1,605)
4,077

5,561
121

ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
2558

2557

2558

2557

สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

570

469

544

453

3,075

2,769

1,638

965

3,645

3,238

2,182

1,418

รายได้ค่านายหน้าประกันภัย/ประกันชีวติ
และค่าบริ การอื่นรับล่วงหน้า
รวม

20. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัว
เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี โดยได้ปรับจํานวนหุ ้นสามัญเพื่อสะท้อนผลกระทบ
ของการเปลี่ยนมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ของหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 16 โดยถือเสมือนจากการเปลี่ยนมูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้และจํานวนหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯได้เกิดขึ้นตั้งแต่
วันที่เริ่ มต้นของปี แรกที่เสนอรายงาน
19

กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานสําหรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 แสดงการคํานวณได้ดงั นี้

กําไรสําหรับปี (พันบาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (พันหุน้ )
กําไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

งบการเงินรวม
2558
2557
24,618
21,456
108,997
8,000
0.23
2.68

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
20,684
23,727
108,997
8,000
0.19
2.97

21. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนินงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพือ่ ใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงาน
ของบริ ษทั ฯคือ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ
เพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ในการบริ ห ารงาน บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยจัด โครงสร้ างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานที่รายงานทั้งสิ้ น 2 ส่ วนงาน ดังนี้
(1) ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย
(2) ธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการรวมส่ วนงานดําเนินงานตามที่รายงานข้างต้นเข้าด้วยกัน นอกจากนี้ บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิจในเขตภูมิศาสตร์ เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสิ นทรัพย์ที่แสดงอยู่
ในงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัดสิ นใจเกี่ ยวกับ การจัดสรรทรั พยากรและการประเมิ นผลการปฏิ บ ัติงาน บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อย
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสิ นทรัพย์
รวมซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนินงานและสิ นทรัพย์รวม
ในงบการเงิน
การบัน ทึ กบัญ ชี สําหรั บรายการระหว่างส่ วนงานที่ รายงานเป็ นไปในลักษณะเดี ยวกับการบันทึ กบัญ ชี
สําหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
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ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
2557 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ธุรกิจนายหน้า
ประกันวินาศภัย
2558
2557
รายได้ :
รายได้จากลูกค้าภายนอก
กําไรจากการดําเนินงานขั้นต้น
ตามส่วนงาน
รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ทีไ่ ม่ ได้ ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

ธุรกิจนายหน้า
ประกันชีวิต
2558
2557

รวม
2558

2557

122.3

111.5

35.1

40.3

157.4

151.8

38.0

32.3

18.5

15.2

56.5

47.5

3.4
(29.2)
30.7
(6.1)
24.6

1.7
(22.0)
(0.1)
27.1
(5.6)
21.5

ข้ อมูลเกีย่ วกับเขตภูมศิ าสตร์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิจในเขตภูมิศาสตร์ เดี ยว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสิ นทรัพย์ที่
แสดงอยูใ่ นงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ารายใหญ่
ในปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มี รายได้จากลูกค้ารายใหญ่ จาํ นวนสี่ รายเป็ น
จํานวนเงินประมาณ 114.2 ล้านบาท ซึ่ งมาจากส่ วนงานธุ รกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและธุ รกิจนายหน้า
ประกันชีวิต (2557 มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวนสี่ รายเป็ นจํานวนเงิน 108.9 ล้านบาท ซึ่ งมาจากส่ วน
งานธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต)
22. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและพนักงานของบริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุ น
สํารองเลี้ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและ
พนักงานจะจ่ ายสมทบเข้ากองทุ นเป็ นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชี พนี้
บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้น
ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยได้จ่ายเงิ น สมทบกองทุ น เป็ นจํานวนเงิ น 326,796 บาท (งบการเงิ น เฉพาะ
บริ ษทั ฯ: 297,266 บาท)
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23. เงินปันผล
เงินปั นผล
เงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับปี 2557

อนุมตั ิโดย

เงินปั นผลจ่าย
(พันบาท)

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2557

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2557
เงินปั นผลจากกําไรสะสมประจําปี 2557
เงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับปี 2558
เงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับปี 2558

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2558
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558

รวมเงินปันผลสําหรับปี 2558

เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้
(บาทต่อหุน้ )

27,400
27,400

137
137

20,500

0.103

4,600

0.023

8,500
33,600

0.043
0.169

24. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
24.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมีรายจ่ายฝ่ ายทุนจํานวน 0.6 ล้านบาท ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล
24.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนิ นงานที่เกี่ยวข้องกับการเช่าและบริ การอาคารสํานักงานและ
มีภาระผูกพันตามสัญญาบริ การอื่น อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานที่บอกเลิก
ไม่ได้ ดังนี้

จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
2557

8.9
4.2

5.9
1.9

11.1
2.3

7.0
1.6
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24.3 การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมี หนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลื ออยู่เป็ น
จํานวน 0.2 ล้านบาท (2557: 0.5 ล้านบาท) ซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ
25. เครื่ องมือทางการเงิน
25.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สําคัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 107
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด รายได้ค่านายหน้าประกันภัย/ประกันชีวิตค้างรับ ลูกหนี้ ค่าเบี้ยประกันภัย และลูกหนี้ อื่น
เจ้า หนี้ ค่ า เบี้ ยประกัน ภัย และเจ้า หนี้ อื่ น รายได้ค่ า นายหน้า ประกัน ภัย /ประกัน ชี วิ ต และค่ า บริ ก ารอื่ น
รั บล่วงหน้า และหนี้ สินตามสัญญาเช่ าการเงิ น บริ ษทั ฯมี ความเสี่ ยงที่ เกี่ ยวข้องกับ เครื่ องมื อทางการเงิ น
ดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับรายได้ค่านายหน้าประกันภัย/ประกัน
ชี วิตค้างรับ ลูกหนี้ ค่าเบี้ ยประกันภัย และลูกหนี้ อื่น ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการกําหนดให้มี
นโยบายและวิธีการในการควบคุมสิ นเชื่ อที่เหมาะสม ดังนั้นบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับ
ความเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญจากการให้สินเชื่อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่อของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มี
การกระจุกตัวเนื่องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยูจ่ าํ นวนมากราย จํานวน
เงิ น สู งสุ ดที่ บ ริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยอาจต้องสู ญ เสี ยจากการให้สิ น เชื่ อคื อมู ลค่ าตามบัญ ชี ของรายได้ค่ า
นายหน้าประกันภัย/ประกันชีวิตค้างรับ ลูกหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากธนาคารที่มีดอกเบี้ย
สิ นทรัพย์และหนี้สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ย
คงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปั จจุบนั
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สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สาํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินทางการเงินที่ มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ ครบกําหนด หรื อ วันที่มีการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า 1
ถึง 5 ปี
1 ปี
สิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
รายได้ค่านายหน้าประกันภัย/ประกันชีวิต
ค้างรับและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
รายได้ค่านายหน้าประกันภัย/ประกันชีวิต
และค่าบริ การอื่นรับล่วงหน้า

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

35.5
-

-

12.3
11.6

2.6
8.0

50.4
19.6

0.37 - 1.10
0.37 - 1.10

-

2.2

-

21.4
-

21.4
2.2

1.00

-

-

22.2

22.2

-

-

-

15.4

15.4

-

-

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า 1
ถึง 5 ปี
1 ปี
สิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
รายได้ค่านายหน้าประกันภัย/ประกันชีวิต
ค้างรับและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
รายได้ค่านายหน้าประกันภัย/ประกันชีวิต
และค่าบริ การอื่นรับล่วงหน้า
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

0.5
-

-

14.8
8.0

1.1
16.0

16.4
24.0

0.50 - 1.75
0.50 - 1.75

-

2.5

-

17.2
-

17.2
2.5

1.75

-

-

-

28.4

28.4

-

0.6

-

-

13.8
-

13.8
0.6

8.67
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(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า 1
ถึง 5 ปี
1 ปี
สิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
รายได้ค่านายหน้าประกันภัยค้างรับและ
ลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
รายได้ค่านายหน้าประกันภัย/ประกันชีวติ
และค่าบริ การอื่นรับล่วงหน้า

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

30.8
-

-

10.6
11.6

1.6
8.0

43.0
19.6

0.37 - 1.10
0.37 - 1.10

-

1.2

-

18.7
-

18.7
1.2

1.00

-

-

-

21.7

21.7

-

-

-

-

8.2

8.2

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า 1
ถึง 5 ปี
1 ปี
สิ นทรัพ ย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
รายได้ค่านายหน้าประกันภัย/ประกันชีวิต
ค้างรับและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

0.4
-

-

11.4
8.0

0.5
16.0

12.4
24.0

0.50 - 1.75
0.50 - 1.75

-

-

-

13.7

13.7

-

1.5

-

-

1.5

1.75

-

-

-

27.6

27.6

-

0.6

-

-

4.8
-

4.8
0.6

-

หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
รายได้ค่านายหน้าประกันภัย/ประกันชีวิต
และค่าบริ การอื่นรับล่วงหน้า
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน

8.67

ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่ องจากธุ รกรรมทางการเงินของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยอยูใ่ นรู ปสกุลเงินบาท
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25.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้น โดยมีอตั รา
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือ
ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
26. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุ นที่ สําคัญของบริ ษทั ฯ คือการจัดให้มีซ่ ึ งโครงสร้างทุ นที่ เหมาะสม
เพื่ อสนับสนุ นการดําเนิ นธุ รกิ จของบริ ษทั ฯและเสริ มสร้ างมู ลค่าการถือหุ ้นให้กบั ผูถ้ ือ หุ ้น โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2558 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 0.68:1 (2557: 1.95:1) และเฉพาะบริ ษทั ฯมี
อัตราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.58:1 (2557: 1.49:1)
27. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยได้มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
สําหรับปี 2559 จากกําไรสะสมให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 150 บาท รวมเป็ นเงินปันผลทั้งสิ้ น 3 ล้านบาท โดย
จ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อยแล้วเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
28. การอนุมตั งิ บการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
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