บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
รายงาน และ งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2559

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงิ นรวมของบริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
(กลุ่มบริ ษทั ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ รวมและงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกัน และ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุ ปนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญ และได้ตรวจสอบงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผลการดําเนินงานและ
กระแสเงินสด สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันของบริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย และ
เฉพาะของบริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน
เกณฑ์ ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของ
ความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจาก
กลุ่มบริ ษทั ตามข้อกําหนดจรรยาบรรณของผูป้ ระกอบวิชาชีพบัญชีที่กาํ หนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดด้านจรรยาบรรณ
อื่นๆตามที่ระบุในข้อกําหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ขา้ พเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบคือเรื่ องต่างๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยีย่ งผูป้ ระกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปัจจุบนั ข้าพเจ้าได้นาํ เรื่ องเหล่านี้มาพิจารณาในบริ บทของการตรวจสอบ
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสําหรับ
เรื่ องเหล่านี้
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ข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานตามความรับผิดชอบที่ได้กล่าวไว้ในส่ วนของความรั บผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ดว้ ย การปฏิบตั ิงานของข้าพเจ้าได้
รวมวิธีการตรวจสอบที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อการประเมินความเสี่ ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ ง
อันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของข้าพเจ้า ซึ่งได้รวมวิธีการตรวจสอบสําหรับเรื่ องเหล่านี้
ด้วย ได้ใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินโดยรวม
เรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสําหรับแต่ละเรื่ องมีดงั ต่อไปนี้
การรับรู้รายได้ ค่านายหน้ าประกัน
กลุ่มบริ ษทั รับรู ้รายได้ค่านายหน้าประกันภัยและประกันชีวิต และค่าบริ การอื่นที่เกี่ยวข้องเป็ นรายได้เมื่อกรมธรรม์
มีผลบังคับ และได้ให้บริ การแล้วเสร็ จ ทั้งนี้รายได้ที่จะได้รับขึ้นอยูก่ บั อัตราค่านายหน้าที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
นายหน้ากับบริ ษทั ประกันภัย และเบี้ยประกันภัยตามที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัยและประกันชีวิตแต่ละประเภท
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผูเ้ อาประกันสามารถยกเลิกกรมธรรม์ในระหว่างช่วงเวลาที่กรมธรรม์มีผลบังคับได้ ทําให้
กลุ่มบริ ษทั ยังคงมีความไม่แน่นอนในการรับรู ้รายได้ดงั กล่าว เนื่องจากความหลากหลายของอัตราค่านายหน้าและ
ค่าบริ การอื่น และประเภทของกรมธรรม์ ประกอบกับความไม่แน่นอนจากการยกเลิกกรมธรรม์ดงั กล่าว กลุ่มบริ ษทั
จึงมีความเสี่ ยงเกี่ยวกับมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู ้รายได้
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการรับรู ้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั โดยการ
• ประเมินและทดสอบความมีประสิ ทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกับการ
รับรู ้รายได้ค่านายหน้าและค่าบริ การ โดยการสอบถามผูร้ ับผิดชอบ ทําความเข้าใจและเลือกตัวอย่างมา
ทดสอบการปฏิบตั ิตามการควบคุมที่กลุ่มบริ ษทั ออกแบบไว้
• อ่านและทําความเข้าใจสัญญาที่กลุ่มบริ ษทั ทํากับบริ ษทั ประกันภัย เพื่อตรวจสอบการรับรู ้รายได้วา่ เป็ นไป
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา และสอดคล้องกับนโยบายการรับรู ้รายได้ของกลุ่มบริ ษทั
• ส่ งหนังสื อยืนยันยอดรายได้ค่านายหน้าและค่าบริ การอื่นให้กบั บริ ษทั ประกันภัย
• สุ่ มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการรายได้ที่เกิดขึ้นช่วงใกล้วนั สิ้ นรอบระยะเวลาบัญชี
• วิเคราะห์เปรี ยบเทียบรายได้ค่านายหน้าและค่าบริ การอื่นกับอัตราตามที่ระบุในสัญญา เพื่อตรวจสอบ
ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของรายการรายได้ค่านายหน้าและค่าบริ การอื่นตลอดรอบระยะเวลาบัญชี
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ค่ าสิ ทธิการใช้ ฐานข้ อมูล
ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯ มียอดคงเหลือของ
มูลค่าสุ ทธิค่าสิ ทธิการใช้ฐานข้อมูลลูกค้าของธุรกิจนายหน้าประกันภัยจํานวน 2.6 ล้านบาท และมีค่าตัดจําหน่าย
ค่าสิ ทธิการใช้ฐานข้อมูลลูกค้าดังกล่าวสําหรับปี 2559 เป็ นจํานวน 1.7 ล้านบาท ซึ่งในการคํานวณค่าตัดจําหน่าย
ดังกล่าว ผูบ้ ริ หารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณอายุการให้ประโยชน์ของค่าสิ ทธิการใช้ฐานข้อมูลลูกค้า
จากข้อมูลเชิงสถิติในอดีตโดยอิงจากอัตราการติดต่อได้ของข้อมูลลูกค้าแต่ละราย ประกอบกับการเปรี ยบเทียบ
ระหว่างต้นทุนที่เกิดขึ้นและประโยชน์ที่รับจากการใช้ขอ้ มูล ดังนั้นการประมาณอายุการให้ประโยชน์ดงั กล่าว
จึงมีผลกระทบโดยตรงต่อจํานวนของค่าตัดจําหน่ายที่บนั ทึกส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและประเมินอายุการให้ประโยชน์ของฐานข้อมูลลูกค้าและวิธีการตัดจําหน่าย โดยตรวจสอบ
มูลค่าและจํานวนรายชื่อลูกค้ากับสัญญาซื้อฐานข้อมูล พร้อมทั้งอ่านสัญญาเพือ่ พิจารณาเงื่อนไขต่างๆในการใช้
ฐานข้อมูลดังกล่าว รวมทั้งสอบถามผูบ้ ริ หารเกี่ยวกับลักษณะและรู ปแบบการให้ประโยชน์ของฐานลูกค้า และทําการ
สุ่ มตัวอย่างฐานข้อมูลลูกค้าเพื่อทดสอบอัตราการติดต่อได้ในอดีตจนถึงปัจจุบนั ว่าเป็ นไปตามที่ฝ่ายบริ หารของ
บริ ษทั ฯได้อา้ งอิง นอกจากนี้ขา้ พเจ้าได้สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าสิ ทธิการใช้ฐานข้อมูลในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน
ข้ อมูลอื่น
ผูบ้ ริ หารเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่รวมอยูใ่ นรายงานประจําปี ของกลุ่มบริ ษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้ อบบัญชีที่แสดงอยูใ่ นรายงานนั้น)
ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่นและข้าพเจ้าไม่ได้ให้ขอ้ สรุ ปในลักษณะการให้ความ
เชื่อมัน่ ในรู ปแบบใดๆต่อข้อมูลอื่นนั้น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาว่าข้อมูลอื่นนั้นมีความ
ขัดแย้งที่มีสาระสําคัญกับงบการเงินหรื อกับความรู ้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้าหรื อไม่ หรื อปรากฏว่า
ข้อมูลอื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ หากในการปฏิบตั ิงานดังกล่าว ข้าพเจ้าสรุ ปได้วา่ ข้อมูล
อื่นแสดงขัดต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริ งนั้น ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่พบว่ามีเรื่ อง
ดังกล่าวที่ตอ้ งรายงาน
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ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้ าทีใ่ นการกํากับดูแลต่ องบการเงิน
ผูบ้ ริ หารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผบู ้ ริ หารพิจารณาว่าจําเป็ นเพื่อให้สามารถจัดทํา
งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อ
ข้อผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน ผูบ้ ริ หารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการดําเนินงานต่อเนื่อง
การเปิ ดเผยเรื่ องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานต่อเนื่องในกรณี ที่มีเรื่ องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับ
กิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผบู ้ ริ หารมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริ ษทั หรื อหยุดดําเนินงานหรื อไม่สามารถ
ดําเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่ องดูแลกระบวนการในการจัดทํารายงานทางการเงินของกลุ่ม
บริ ษทั
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชีซ่ ึงรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยูด่ ว้ ย ความเชื่อมัน่ อย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมัน่
ในระดับสู งแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกันว่าการปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจ
พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญที่มีอยูไ่ ด้เสมอไป ข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอาจเกิดจากการทุจริ ต
หรื อข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสําคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้วา่ รายการที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งแต่ละ
รายการหรื อทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสิ นใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ ช้งบการเงินจากการใช้งบการเงิน
เหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยีย่ งผู ้
ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิงานดังต่อไปนี้ดว้ ย
• ระบุและประเมินความเสี่ ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงิน
ไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริ ตหรื อข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั ิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็ นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขดั ต่อข้อเท็จจริ งอันเป็ นสาระสําคัญซึ่งเป็ นผลมาจาก
การทุจริ ตจะสูงกว่าความเสี่ ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริ ตอาจเกี่ยวกับการสมรู ้ร่วมคิด
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การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตาม
ข้อเท็จจริ งหรื อการแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมี
ประสิ ทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริ ษทั
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผบู ้ ริ หารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง
บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผบู ้ ริ หารจัดทํา
• สรุ ปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาํ หรับกิจการที่ดาํ เนินงานต่อเนื่องของผูบ้ ริ หาร
และสรุ ปจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรื อ
สถานการณ์ที่อาจเป็ นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนยั สําคัญต่อความสามารถของกลุ่มบริ ษทั ในการ
ดําเนินงานต่อเนื่องหรื อไม่ หากข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุ ปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสําคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรื อหาก
เห็นว่าการเปิ ดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุ ปของข้าพเจ้า
ขึ้นอยูก่ บั หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม
เหตุการณ์หรื อสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็ นเหตุให้กลุ่มบริ ษทั ต้องหยุดการดําเนินงานต่อเนื่องได้
• ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรื อไม่
• รวบรวมเอกสารหลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการ
หรื อของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริ ษทั เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อ
การกําหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบตั ิงานตรวจสอบกลุ่มบริ ษทั ข้าพเจ้าเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
แต่เพียงผูเ้ ดียวต่อความเห็นของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผน
ไว้ ประเด็นที่มีนยั สําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่ องที่มีนยั สําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ่ง
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าได้ให้คาํ รับรองแก่ผมู ้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลว่าข้าพเจ้าได้ปฏิบตั ิตามข้อกําหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง
กับความเป็ นอิสระและได้สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ท้ งั หมดตลอดจนเรื่ องอื่นซึ่ง
ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็ นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการที่
ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ขา้ พเจ้าขาดความเป็ นอิสระ
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จากเรื่ องทั้งหลายที่สื่อสารกับผูม้ ีหน้าที่ในการกํากับดูแล ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่ องต่าง ๆ ที่มีนยั สําคัญที่สุดในการ
ตรวจสอบงบการเงินในงวดปั จจุบนั และกําหนดเป็ นเรื่ องสําคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่ องเหล่านี้ไว้
ในรายงานของผูส้ อบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรื อข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิ ดเผยเรื่ องดังกล่าวต่อสาธารณะ หรื อใน
สถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่ อสารเรื่ องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการ
กระทําดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยสาธารณะจะได้จากการสื่ อสารดังกล่าว
ผูส้ อบบัญชีที่รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี้คือ นางสาวกรองแก้ว ลิมป์ กิตติกลุ

กรองแก้ว ลิมป์ กิตติกลุ
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5874
บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุ งเทพฯ: 21 กุมภาพันธ์ 2560
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
หมายเหตุ
สิ นทรัพ ย์
สิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
รายได้ค่านายหน้าค้างรับและลูกหนี้ อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพ ย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสิ นทรัพ ย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพ ย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

7
8
9
10

57,433,467
11,757,080
166,871,610
24,632,898
1,806,346
262,501,401

50,433,449
19,643,693
21,449,083
474,999
92,001,224

44,826,354
11,757,080
166,871,610
21,074,740
1,748,444
246,278,228

43,041,778
19,643,693
18,737,325
401,433
81,824,229

11
12
13
14
20

3,940,000
9,625,689
8,502,271
3,174,889
3,023,757
28,266,606
290,768,007

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

2,940,000
1,999,700
9,625,689
8,502,271
1,091,064
1,976,800
26,135,524
272,413,752

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

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2559
2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

15

16,055,193
14,040,895
664,863
2,359,790
33,120,741

22,202,338
15,374,977
254,846
2,417,155
40,249,316

15,472,045
3,692,701
1,900,234
21,064,980

21,716,586
8,189,620
2,134,833
32,041,039

16

3,194,554
417,978
3,612,532
36,733,273

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

3,123,618
417,978
3,541,596
24,606,576

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

65,000,000

65,000,000

65,000,000

65,000,000

65,000,000
159,007,676
118,819

50,000,000
118,819

65,000,000
159,007,676
-

50,000,000
-

2,550,000
27,358,239
254,034,734
290,768,007
-

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

2,550,000
21,249,500
247,807,176
272,413,752
-

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

หมายเหตุ
หนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีส้ ิ นหมุนเวียน
เจ้าหนี้ ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้ อื่น
รายได้ค่านายหน้าและค่าบริ การอื่นรับล่วงหน้า
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นหมุนเวียน
หนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิ น
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุน้
ทุนจดทะเบียน
หุน้ สามัญ 130,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
(2558: หุน้ สามัญ 260,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท)
ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว
หุน้ สามัญ 130,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.50 บาท
(2558: หุน้ สามัญ 200,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 0.25 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

17

18

รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีส้ ิ นและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

กรรมการ

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ
รายได้
รายได้ค่าบริ การ
รายได้ค่านายหน้า
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

20

กําไรสํ าหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:
รายการที่จะไม่ ถกู บันทึ กในส่ วนของกําไรขาดทุนในภายหลัง
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้

20

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสํ าหรับปี - สุ ทธิจากภาษีเงินได้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสํ าหรับปี
กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

2558

125,660,174
35,819,269
2,980,695
164,460,138

132,869,969
24,607,658
3,436,359
160,913,986

95,428,152
34,789,354
10,197,345
140,414,851

99,137,809
23,229,687
11,756,598
134,124,094

95,664,276
34,006,471
129,670,747
34,789,391
34,789,391
(6,953,296)
27,836,095

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

79,878,991
30,029,143
109,908,134
30,506,717
30,506,717
(5,497,386)
25,009,331

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

227,790
(45,558)
182,232

-

105,510
(21,102)
84,408

-

28,018,327

24,618,494

25,093,739

20,684,463

0.23

0.45

0.21

0.38
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนภาษี
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็ นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าหลักทรัพย์เพื่อค้า
กําไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
(กําไร) ขาดทุนจากการตัดจําหน่ายอุปกรณ์
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสิ นทรัพย์
และหนี้ สินดําเนิ นงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
รายได้ค่านายหน้าประกันภัยค้างรับและลูกหนี้ อื่น
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอื่น
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
หนี้ สินดําเนิ นงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้ ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้ อื่น
รายได้ค่านายหน้าและค่าบริ การอื่นรับล่วงหน้า
หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้ สินไม่หมุนเวียนอื่น
เงินสดจากกิจกรรมดําเนิ นงาน
จ่ายดอกเบี้ย
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

2559

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

34,789,391

30,704,797

30,506,717

24,537,311

3,026,828
(1,358,376)
(13,234)
22,100
571,854
(530,845)
-

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

3,026,828
(1,358,376)
(13,234)
22,100
506,720
(2,999,550)
(450,199)
-

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

36,507,718

31,947,574

29,241,006

20,785,062

7,886,613
(3,154,980)
(258,196)
(543,260)

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

7,886,613
(2,314,719)
(273,860)
(495,650)

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

(6,556,153)
(1,334,082)
(57,365)
417,978
32,908,273
(5,693,703)
27,214,570

(6,195,504)
1,531,247
829,245
28,201,160
(27,766)
(6,466,238)
21,707,156

(6,653,549)
(4,496,919)
(234,599)
417,978
23,076,301
(4,002,216)
19,074,085

(5,902,494)
3,362,506
782,203
18,258,629
(27,766)
(4,844,098)
13,386,765

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
2559
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ซื้ อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
ซื้ อส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์
เงินสดรับจากการจําหน่ายอุปกรณ์
ซื้ อสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุ ทธิจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
ชําระคืนหนี้ สินตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน
จ่ายเงินปั นผล
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิม่ ขึน้ สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

2558

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(1,740,000)
(170,000,000)
4,500,000
(8,349,179)
(6,636,978)
502,010
(181,724,147)

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

(1,740,000)
(170,000,000)
4,500,000
(8,349,179)
(6,636,978)
2,999,550
427,503
(178,799,104)

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

180,000,000
(7,490,405)
(11,000,000)
161,509,595
7,000,018
50,433,449
57,433,467
-

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

180,000,000
(7,490,405)
(11,000,000)
161,509,595
1,784,576
43,041,778
44,826,354
-

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

409,008

3,617

409,008

3,617

ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิม่ เติม
รายการที่ไม่เป็ นตัวเงิน
รายการซื้ อส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่าและอุปกรณ์ที่ยงั ไม่ได้จ่ายชําระ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึ่ งของงบการเงินนี้

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 17)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)
โอนกําไรสะสมส่วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
เป็ นสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18)

ทุนเรื อนหุ น้
ที่ออกและชําระแล้ว
2,000,000
48,000,000
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 17)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)
โอนกําไรสะสมส่วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
เป็ นสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่วนเกิน
มูลค่าหุ น้ สามัญ
-

งบการเงินรวม
ส่วนเกินทุนจาก
กําไรสะสม
การรวมธุ รกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกัน
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
118,819
200,000
21,671,418
24,618,494
24,618,494
(33,600,000)

50,000,000

-

118,819

1,050,000
1,250,000

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

50,000,000
15,000,000
-

159,007,676
-

118,819
-

1,250,000
-

11,639,912
27,836,095
182,232
28,018,327
(11,000,000)

65,000,000

159,007,676

118,819

1,300,000
2,550,000

(1,300,000)
27,358,239

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ น้
23,990,237
24,618,494
24,618,494
48,000,000
(33,600,000)
63,008,731
63,008,731
27,836,095
182,232
28,018,327
174,007,676
(11,000,000)
254,034,734
-

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
(หน่วย: บาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 17)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)
โอนกําไรสะสมส่วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
เป็ นสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ทุนเรื อนหุน้
ที่ออกและชําระแล้ว
2,000,000
48,000,000
-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
ออกหุน้ สามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 17)
เงินปันผลจ่าย (หมายเหตุ 24)
โอนกําไรสะสมส่วนที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
เป็ นสํารองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ส่วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว
ยังไม่ได้จดั สรร
200,000
22,421,298
20,684,463
20,684,463
(33,600,000)

50,000,000

-

1,050,000
1,250,000

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

50,000,000
15,000,000
-

159,007,676
-

1,250,000
-

8,455,761
25,009,331
84,408
25,093,739
(11,000,000)

65,000,000

159,007,676

1,300,000
2,550,000

(1,300,000)
21,249,500

รวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
24,621,298
20,684,463
20,684,463
48,000,000
(33,600,000)
59,705,761
59,705,761
25,009,331
84,408
25,093,739
174,007,676
(11,000,000)
247,807,176
-

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
สํ าหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป
บริ ษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด มหาชน (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนจํากัดซึ่งจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย โดยเป็ นบริ ษทั ใหญ่ของกลุ่มบริ ษทั ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯคือ การเป็ นนายหน้าประกันวินาศภัย
ที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ อยูท่ ี่ เลขที่ 388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
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2.

เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงิน

2.1 งบการเงิ น นี้ จัด ทําขึ้ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ ก าํ หนดในพระราชบัญ ญัติ วิช าชี พ บัญ ชี
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงิ น ตามข้อ กําหนดในประกาศกรมพัฒ นาธุ รกิ จ การค้าลงวัน ที่
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 (ซึ่ งต่อไปนี้ เรี ยกว่า “บริ ษทั ย่อย”)
บริ ษทั ย่อยจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและดําเนินธุรกิจหลักคือการเป็ นนายหน้าประกันชีวติ

ข)

บริ ษทั ฯจะถือว่ามีการควบคุมกิจการที่เข้าไปลงทุนหรื อบริ ษทั ย่อยได้ หากบริ ษทั ฯมีสิทธิได้รับหรื อมี
ส่ วนได้เสี ยในผลตอบแทนของกิจการที่เข้าไปลงทุน และสามารถใช้อาํ นาจในการสั่งการกิจกรรมที่
ส่ งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญต่อจํานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้

ค)

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

ง)

งบการเงินของบริ ษทั ย่อยได้จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีที่สาํ คัญเช่นเดียวกันกับของบริ ษทั ฯ

จ)

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย รายการค้าระหว่างกันที่มีสาระสําคัญได้ถูกตัดออกจาก
งบการเงินรวมนี้แล้ว

2.3 บริ ษทั ฯจัดทํางบการเงินเฉพาะกิ จการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตาม
วิธีราคาทุน
1

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ เริ่ ม มี ผ ลบังคับ ในปี บัญ ชี ปั จ จุ บ ัน และที่ จ ะมี ผ ลบังคับ ในอนาคตมี
รายละเอียดดังนี้

3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในปี ปัจจุบัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2558)
และฉบับ ใหม่ รวมถึ งแนวปฏิ บ ัติ ท างบัญ ชี ที่ อ อกโดยสภาวิช าชี พ บัญ ชี ซึ่ งมี ผ ลบังคับ ใช้สําหรั บ รอบ
ระยะเวลาบัญ ชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพ ท์ การตี ความและการให้แนวปฏิ บตั ิ
ทางการบัญ ชี กับ ผูใ้ ช้ม าตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดังกล่ าวมาถื อ ปฏิ บ ัติ น้ ี ไม่ มี
ผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ ะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
ในระหว่างปี ปั จจุ บนั สภาวิชาชี พ บัญ ชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2559) รวมถึงแนวทางปฎิบตั ิทางบัญชีฉบับใหม่
จํานวนหลายฉบับ ซึ่ งมี ผลบังคับใช้สําหรั บงบการเงิ น ที่ มีรอบระยะเวลาบัญ ชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวัน ที่ 1
มกราคม 2560 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหา
เท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและ
คําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยเชื่อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิ น ฉบับ ปรั บ ปรุ ง และแนวทางปฎิ บ ัติท างบัญ ชี ฉบับ ใหม่ จะไม่ มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญ ต่ องบการเงิ น เมื่ อนํามาถื อ ปฏิ บ ัติ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงหลักการสําคัญ สรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2559) เรื่ อง งบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานฉบับ ปรั บ ปรุ งนี้ กําหนดทางเลื อ กเพิ่ ม เติ ม สําหรั บ การบัน ทึ ก บัญ ชี เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ย่อ ย
เงินลงทุนในการร่ วมค้า และเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม ในงบการเงินเฉพาะกิ จการโดยเลือกบันทึกตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยได้ ตามที่อธิบายไว้ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2559) เรื่ อง เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
และการร่ วมค้า ทั้งนี้ กิ จการต้องใช้วิธีการบันทึกบัญชี เดี ยวกันสําหรับเงินลงทุนแต่ละประเภทและหาก
กิ จการเลือกบันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินเฉพาะกิ จการ กิ จการต้องปรับปรุ ง
รายการดังกล่าวโดยวิธีปรับย้อนหลัง
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ปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอยูร่ ะหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปี
ที่เริ่ มนํามาตรฐานดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ
4.

นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ

4.1 การรับรู้รายได้
ค่ านายหน้ า
รายได้ค่านายหน้ารับรู ้เป็ นรายได้เมื่อวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับสุ ทธิจากส่ วนลดจ่าย และได้ให้บริ การแล้วเสร็ จ
กรณี ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยยังมีความไม่แน่ นอนอย่างมากที่จะได้รับรายได้ดงั กล่าวเนื่ องจากการยกเลิก
กรมธรรม์ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกค่านายหน้านั้นเป็ นรายได้ค่านายหน้ารับล่วงหน้าและทยอยรับรู ้
เป็ นรายได้ตลอดอายุของกรมธรรม์มีผลบังคับ
ดอกเบีย้ รั บ
ดอกเบี้ยรับถือเป็ นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แท้จริ ง
เงินปั นผลรั บ
เงินปันผลรับถือเป็ นรายได้เมื่อบริ ษทั ฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล
4.2 การรับรู้ค่าใช้ จ่าย
บริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยรับรู ้ค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
4.3 เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
เงิ น สดและรายการเที ย บเท่ าเงิ น สด หมายถึ ง เงิ น สดและเงิ น ฝากธนาคาร และเงิ น ลงทุ น ระยะสั้ นที่ มี
สภาพคล่องสู ง ซึ่ งถึงกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดื อนนับจากวันที่ ได้มาและไม่มีขอ้ จํากัด
ในการเบิกใช้
4.4 รายได้ ค่านายหน้ าค้ างรับและลูกหนีอ้ ื่น
รายได้ค่านายหน้าค้างรับและลูกหนี้ แสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุ ทธิ ท่ีจะได้รับ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
บันทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินจากลูกหนี้ ไม่ได้ ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุหนี้
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4.5 เงินลงทุน
ก)

เงิ น ลงทุ น ในหลัก ทรั พ ย์เพื่ อค้าแสดงตามมู ลค่ ายุติ ธรรม การเปลี่ ยนแปลงในมู ลค่ ายุติ ธรรมของ
หลักทรัพย์บนั ทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน

ข)

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนคํานวณจากมูลค่าสิ นทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน
บริ ษทั ฯใช้วิธีถวั เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการคํานวณต้นทุนของเงินลงทุน
เมื่ อมี การจําหน่ ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่ งตอบแทนสุ ทธิ ที่ได้รับกับมูลค่าตามบัญชี ของเงิ นลงทุ น จะถูก
บันทึกในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
4.6 ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่ า อุปกรณ์ และค่ าเสื่ อมราคา
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า และอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม และค่าเผือ่ การด้อยค่า
ของสิ นทรัพย์ (ถ้ามี)
ค่าเสื่ อมราคาของส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า และอุปกรณ์คาํ นวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดังนี้
ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่า
เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

-

10 ปี
3, 5 ปี
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 มีตัวตน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยบันทึกต้นทุนเริ่ มแรกของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู ้รายการ
เริ่ มแรก สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
(ถ้ามี) ของสิ นทรัพย์น้ นั
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตัดจําหน่ ายสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จาํ กัดอย่างมีระบบตลอด
อายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสิ นทรัพย์น้ นั และจะประเมินการด้อยค่าของสิ นทรัพย์ดงั กล่าวเมื่อมี
ข้อบ่งชี้ ว่าสิ นทรัพย์น้ ันเกิ ดการด้อยค่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหน่ ายและ
วิธีการตัดจําหน่ายของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนดังกล่าวทุกสิ้ นปี เป็ นอย่างน้อย ค่าตัดจําหน่ายรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่าย
ในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุน
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บริ ษทั ฯตัดจําหน่ ายซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ ค่าลิขสิ ทธิ การใช้ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ และค่าสิ ทธิ การใช้
ฐานข้อมูลลูกค้าของธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายุการให้ประโยชน์ 5 ปี 10 ปี และ 3 ปี ตามลําดับ
บริ ษ ัท ย่อยตัด จําหน่ ายค่าสิ ท ธิ ก ารใช้ฐ านข้อมู ล ลู ก ค้าของธุ รกิ จนายหน้าประกัน ชี วิตเป็ นค่ าใช้จ่ายใน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อมีการใช้ขอ้ มูลลูกค้าแต่ละรายในฐานข้อมูล
4.8 รายการธุรกิจกับบุคคลหรื อกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ ยวข้องกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หมายถึง บุคคลหรื อกิ จการที่มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย หรื อถูกบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควบคุมไม่ว่าจะเป็ นโดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อ
อยูภ่ ายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
นอกจากนี้ บุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ยังหมายรวมถึ งบริ ษ ทั ร่ วมและบุ คคลที่ มีสิทธิ ออกเสี ยงโดย
ทางตรงหรื อทางอ้อมซึ่ งทําให้มีอิทธิ พลอย่างเป็ นสาระสําคัญต่อบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หารสําคัญ
กรรมการหรื อพนักงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยที่มีอาํ นาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
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 าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็ นหนี้ สินระยะยาว ส่ วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในส่ วนของ
กําไรหรื อขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สิ นทรัพย์ที่ได้มาตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเสื่ อมราคาตลอด
อายุการใช้งานของสิ นทรัพย์ที่เช่า
สัญญาเช่าสิ นทรัพย์ที่ความเสี่ ยงและผลตอบแทนของความเป็ นเจ้าของส่ วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้กบั ผูเ้ ช่า
ถือเป็ นสัญญาเช่าดําเนิ นงาน จํานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดําเนิ นงานรับรู ้เป็ นค่าใช้จ่ายในส่ วนของกําไร
หรื อขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า
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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 ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์ หลังออกจากงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
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) โดยผูเ้ ชี่ ย วชาญอิ ส ระ ได้ท ําการ
ประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ผลกําไรหรื อขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย สําหรับโครงการผลประโยชน์
หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู ้ทนั ทีในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
4.11 ประมาณการหนีส้ ิ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกประมาณการหนี้ สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่ งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์
ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะเสี ยทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันนั้น
ได้อย่างน่าเชื่อถือ
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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 างชั่ว คราวที่ ต ้อ งเสี ย ภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู ้สินทรั พย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สําหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ ใช้หักภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าที่มีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทาง
ภาษีที่ยงั ไม่ได้ใช้น้ นั
บริ ษ ัทฯและบริ ษ ทั ย่อยจะทบทวนมู ลค่าตามบัญ ชี ของสิ น ทรั พ ย์ภ าษี เงิ น ได้รอการตัดบัญ ชี ทุก สิ้ น รอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรั บ ลดมู ลค่าตามบัญ ชี ดังกล่ าว หากมี ความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่ ว่า
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะไม่มีกาํ ไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท้ งั หมด
หรื อบางส่ วนมาใช้ประโยชน์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ หากภาษีที่เกิดขึ้น
เกี่ยวข้องกับรายการที่ได้บนั ทึกโดยตรงไปยังส่ วนของผูถ้ ือหุน้
4.13 การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากจากการขายสิ นทรัพย์หรื อเป็ นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอน
หนี้ สินให้ผูอ้ ื่นโดยรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผูซ้ ้ื อและผูข้ าย (ผูร้ ่ วมในตลาด)
ณ วัน ที่ ว ดั มู ลค่ า บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยใช้ราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มี ส ภาพคล่ อ งในการวัด มู ล ค่ า
ยุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้ สินซึ่ งมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่า
ด้วยมู ลค่ายุติธรรม ยกเว้น ในกรณี ที่ไม่มีตลาดที่ มีสภาพคล่องสําหรั บสิ น ทรั พ ย์ห รื อหนี้ สิ น ที่ มีลกั ษณะ
เดียวกันหรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประมาณ
มูลค่ายุติธรรมโดยใช้เทคนิ คการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ขอ้ มูลที่
สามารถสังเกตได้ท่ีเกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
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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 ว่าจะเป็ นข้อ มู ล ทางตรงหรื อ
ทางอ้อม
ระดับ 3 ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
ทุกวันสิ้ นรอบระยะเวลารายงาน บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะประเมินความจําเป็ นในการโอนรายการระหว่าง
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมสําหรับสิ นทรัพย์และหนี้ สินที่ถืออยู่ 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 าวนี้ 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
สิ นทรัพย์ ไม่ มีตัวตน
ในการบัน ทึ กและวัดมู ลค่าของสิ น ทรั พ ย์ไม่ มีตวั ตน ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ าย
บริ หารจําเป็ นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์บนพื้นฐานของข้อมูลที่ดีที่สุดที่มีในสภาวะปั จจุบนั
และประสบการณ์จากการประกอบธุรกิจ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หาก
มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย จะรับรู ้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสาํ หรับผลแตกต่างชัว่ คราวที่ใช้หักภาษี
และขาดทุนทางภาษีที่ไม่ได้ใช้เมื่อมีความเป็ นไปได้ค่อนข้างแน่วา่ บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจะมีกาํ ไรทางภาษี
ในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่ คราวและขาดทุนนั้น ในการนี้ฝ่ายบริ หารจําเป็ นต้อง
ประมาณการว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยควรรั บรู ้จาํ นวนสิ นทรัพย์ภาษีเงิ นได้รอการตัดบัญชี เป็ นจํานวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจํานวนกําไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา
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ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์
หนี้ สิ น ตามโครงการผลประโยชน์ ห ลังออกจากงานของพนัก งาน ประมาณขึ้ น ตามหลัก คณิ ต ศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือน
ในอนาคต อัตรามรณะ และอัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน เป็ นต้น
6.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุรกิจที่สาํ คัญ กับ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกัน รายการ
ธุรกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย และ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
2559
2558
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
รายได้บริ หารจัดการ
รายได้ค่าบริ การอุปกรณ์สาํ นักงาน
เงินปันผลรับ
ค่าเช่าและค่าบริ การสํานักงาน
รายการธุรกิจกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่านายหน้า

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

(หน่วย: ล้านบาท)
นโยบายการกําหนดราคา

-

-

2.87
1.44
3.00
0.66

1.28
2.11
5.00
-

ราคาตามสัญญา
ราคาตามสัญญา
อัตราที่ประกาศจ่าย
ราคาตามสัญญา

0.05

0.07

0.05

0.04

อัตราตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริ ษทั ฯและกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีรายละเอียด
ดังนี้
เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของเงินให้กยู้ มื ระยะสั้นแก่กรรมการจํานวน 0.02 ล้านบาท
(2558: ไม่มี) เงินกูย้ ืมดังกล่าวมีหลักประกัน โดยมีอตั ราดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุในสัญญา และมีกาํ หนด
ชําระคืนภายในหกเดือนนับจากวันที่ทาํ สัญญา
เงินกูย้ มื ระยะสั้นจากกรรมการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมียอดคงเหลือของเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากกรรมการจํานวน 0.08 ล้านบาท
(2558: ไม่มี) เงินกูย้ มื ดังกล่าวไม่มีหลักประกัน โดยมีอตั ราดอกเบี้ยตามอัตราที่ระบุในสัญญา และมีกาํ หนด
ชําระคืนภายในหนึ่งปี นับจากวันที่ทาํ สัญญา

9

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างปี สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 และ 2558 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ัท ย่อยมี ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หาร ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
11,972
10,713
596
373
12,568
11,086

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม
7.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
งบการเงินรวม
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
รวม

2559

23
57,410
57,433

2558

23
50,410
50,433

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
20
20
44,806
43,022
44,826
43,042

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 เงิ น ฝากออมทรั พ ย์ และเงิ น ฝากประจําของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อย มี อ ัต รา
ดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.37 ถึง 0.90 ต่อปี (2558: ร้อยละ 0.37 ถึง 1.10 ต่อปี )
8.

เงินฝากธนาคารทีม่ ีข้อจํากัดในการใช้
ยอดคงเหลือเป็ นเงินฝากธนาคารสําหรับค่าเบี้ยประกันภัยที่บริ ษทั ฯได้รับจากผูเ้ อาประกันภัย ซึ่ งบริ ษทั ฯ
ต้องนําส่ งเบี้ยประกันดังกล่าวให้แก่บริ ษทั ประกันภัย และบริ ษทั ฯไม่สามารถนําเบี้ยประกันภัยดังกล่าวไป
ใช้หรื อหาประโยชน์ หรื อหักค่าใช้จ่ายใดๆ ได้ตามที่ระบุไว้ในสัญญานายหน้า

9.

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อค้ า
ยอดคงเหลือของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้าเป็ นเงินลงทุนในหน่ วยกองทุนรวมตราสารหนี้ ระยะสั้น
และกองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลางของสถาบันการเงิน วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในระดับชั้นที่ 2 ซึ่งเป็ น
การใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อทางอ้อม มูลค่า
ยุติธรรมของหน่ วยลงทุนดังกล่าวคํานวณโดยใช้ราคามูลค่าสิ นทรั พย์สุทธิ ของหน่ วยลงทุนที่ประกาศโดย
สมาคมบริ ษทั จัดการกองทุน
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10. รายได้ ค่านายหน้ าค้ างรับและลูกหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
2559
2558
รายได้นายหน้าค้างรับ
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
รวมรายได้ค่านายหน้าค้างรับ
ลูกหนี้ค่าเบี้ยประกันภัย
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
รวมลูกหนี้ค่าเบี้ยประกันภัย
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้อื่น
รวมรายได้คา่ นายหน้าค้างรับและลูกหนี้อื่น

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

6,586
6,586

7,070
7,070

3,044
3,044

4,358
4,358

14,833

12,906

14,833

12,906

1,883
16,716

1,306
3
14,215

1,883
16,716

1,306
3
14,215

1,331
1,331
24,633

164
164
21,449

1,315
1,315
21,075

164
164
18,737

11. เงินฝากธนาคารทีม่ ีภาระคํา้ ประกัน
11.1 บริ ษ ัท ฯได้ใ ช้เงิ น ฝากประจํา จํา นวน 1 ล้านบาท (2558: 1 ล้านบาท) เป็ นการดํารงเงิ น กองทุ น ในการ
ประกอบธุ รกิจนายหน้าประกันวินาศภัยตามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และ
จํานําเงินฝากประจําจํานวน 1.9 ล้านบาท (2558: 0.2 ล้านบาท) เป็ นการคํ้าประกันออกหนังสื อคํ้าประกันใน
นามบริ ษทั ฯ
11.2 บริ ษทั ย่อยได้ใช้เงินฝากประจําจํานวน 1 ล้านบาท (2558: 1 ล้านบาท) เป็ นการดํารงเงินกองทุนตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย เรื่ อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออก
ใบอนุ ญาต และการต่ออายุใบอนุ ญาตให้นิติบุคคลเป็ นนายหน้าประกันชีวิต พ.ศ. 2554 ซึ่ งกําหนดให้บริ ษทั
ย่อยต้องดํารงไว้ซ่ ึ งกองทุนตลอดเวลาที่ได้รับใบอนุ ญาตเป็ นนายหน้าประกันชี วิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 0.25
ของรายได้จากค่าบําเหน็จสุ ทธิสาํ หรับรอบปี บัญชีที่ผา่ นมาและต้องไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งล้านบาท
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยตามที่แสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
บริ ษทั

บริ ษทั เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
2559
2558
2

2

สัดส่ วนเงินลงทุน
2559
2558
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
100
100

รวม

ราคาทุน
2559

2558

2
2

2
2

(หน่วย: ล้านบาท)
เงินปั นผลที่บริ ษทั ฯ
รับระหว่างปี
2559
2558
3
3

5
5

13. ส่ วนปรับปรุ งอาคารเช่ า และอุปกรณ์

ราคาทุน
1 มกราคม 2558
ซื้ อเพิ่ม
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2558
ซื้ อเพิ่ม
ตัดจําหน่าย
31 ธันวาคม 2559
ค่ าเสื่ อมราคาสะสม
1 มกราคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่ตดั จําหน่าย
31 ธันวาคม 2558
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับปี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับส่ วนที่ตดั จําหน่าย
31 ธันวาคม 2559
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2558
31 ธันวาคม 2559

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
เครื่ องตกแต่งและ
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
ยานพาหนะ

ส่ วนปรับปรุ ง
อาคารเช่า

(หน่วย: พันบาท)

รวม

6,914
6,914

3,638
810
(206)
4,242
1,844
(75)
6,011

4,399
(4,399)
-

8,037
810
(4,605)
4,242
8,758
(75)
12,925

11
11

1,322
1,037
(131)
2,228
1,113
(53)
3,288

4,399
(4,399)
-

5,721
1,037
(4,530)
2,228
1,124
(53)
3,299

-

2,014

-

2,014

6,903

2,723

-

9,626

ค่ าเสื่ อมราคาสํ าหรับปี
2558 (0.9 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายบริ หาร)

1,037

2559 (0.9 ล้านบาท รวมอยูใ่ นต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริ การ ส่ วนที่เหลือรวมอยูใ่ นค่าใช้จ่ายบริ หาร)

1,124
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีอุปกรณ์จาํ นวนหนึ่ งซึ่ งตัดค่าเสื่ อมราคาหมดแล้วแต่ยงั ใช้งานอยูม่ ูลค่า
ตามบั ญ ชี ก่ อ นหั ก ค่ า เสื่ อมราคาสะสมของสิ นทรั พ ย์ดั ง กล่ า วมี จ ํา นวนเงิ น ประมาณ 1.3 ล้า นบาท
(2558: 0.3 ล้านบาท)
14. สิ นทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน
มู ลค่าตามบัญ ชี ของสิ น ทรั พ ย์ไม่ มี ตวั ตนได้แก่ ค่ าสิ ท ธิ ก ารใช้ฐานข้อมู ล ซอฟท์แ วร์ คอมพิ วเตอร์ และ
ค่าลิขสิ ทธิการใช้ซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

ค่าสิ ทธิการใช้
ฐานข้อมูล

งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
ซอฟท์แวร์
คอมพิวเตอร์
และค่าลิขสิ ทธิ
ซอฟท์แวร์
การใช้ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์
ระหว่างติดตั้ง

รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559:
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจําหน่ายสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

17,224
(14,650)
2,574

4,392
(320)
4,072

1,856
1,856

23,472
(14,970)
8,502

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

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าตามบัญชีตน้ ปี
ซื้อค่าสิ ทธิการใช้ฐานข้อมูล
ซื้อซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์
ค่าตัดจําหน่าย
มูลค่าตามบัญชีปลายปี

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม/งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
3,768
2,407
1,997
1,437
4,640
1,608
(1,903)
(1,684)
8,502
3,768
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15. เจ้ าหนีค้ ่ าเบีย้ ประกันภัยและเจ้ าหนีอ้ ื่น

เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัย
เจ้าหนี้อื่น
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
รวมเจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินรวม
2559
2558
11,757
19,644
715
840
3,583
1,718
16,055
22,202

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
11,757
19,644
502
627
3,213
1,446
15,472
21,717

16. สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน
จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซึ่ งเป็ นเงินชดเชยพนักงานเมื่อออกจากงานแสดงได้
ดังนี้

สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานต้ นปี
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรหรื อขาดทุน:
ต้นทุนบริ การในปั จจุบนั
ต้นทุนดอกเบี้ย
ส่ วนที่รับรู ้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น:
(กําไร) ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติ
ด้านประชากรศาสตร์
ส่ วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่ วนที่เกิดจากการปรับปรุ งจากประสบการณ์
สํ ารองผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงานปลายปี

งบการเงินรวม
2559
2558
2,850
2,344

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2,722
2,265

483
89

431
75

422
85

385
72

(470)
271
(29)
3,194

2,850

(401)
266
29
3,123

2,722
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ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยูใ่ นส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนแสดงได้ดงั นี้

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายการให้บริ การ
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร

งบการเงินรวม
2559
2558
289
227
283
279

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
224
178
283
279

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักในการจ่ายชําระผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ของบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยประมาณ 10 ปี (งบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ: 10 ปี ) (2558: 13 ปี งบการเงิ น
เฉพาะกิจการ: 13 ปี )
สมมติฐานที่สาํ คัญในการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย ณ วันประเมินสรุ ปได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
(ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี ) (ร้อยละต่อปี )
2.8
3.2
2.8
3.2
3.0 - 6.0
3.0 - 5.0
3.0 - 6.0
3.0 - 5.0

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน
(ขึ้นกับช่วงอายุ)
0.0 - 75.0

0.0 - 50.0

0.0 - 75.0

0 .0 - 50.0

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 และ 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
อัตราคิดลด
(202)
224
(197)
219
อัตราการขึ้นเงินเดือน
215
(198)
210
(194)
(หน่วย: พันบาท)

อัตราคิดลด
อัตราการขึ้นเงินเดือน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
เพิ่มขึ้น 1%
ลดลง 1%
(223)
252
(206)
232
275
(246)
253
(228)
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17. 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

บริ ษทั

2)อนุ มตั ิให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯจากเดิมที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท จํานวน 200,000 หุ ้น
เป็ นหุ น้ 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 ยนแปลงมู ลค่าหุ ้นและเพิ่มทุน กับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่ อวัน ที่
5 มิถุนายน 2558 และ 25 มิถุนายน 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
เมื่ อ วัน ที่ 31 มี น าคม 2559 ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น ของบริ ษ ัท ฯมี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้ เปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า
หุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯจากเดิ มที่ ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท จํานวน 260,000,000 หุ ้น เป็ นหุ ้นละ 0.50 บาท
จํานวน 130,000,000 หุ ้น โดยบริ ษทั ฯได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ น้ ดังกล่าวกับกระทรวง
พาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559
ในระหว่างวันที่ 27 ถึ งวันที่ 29 เมษายน 2559 บริ ษ ัทฯได้เสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่ มให้แก่ ประชาชนทั่วไป
จํานวน
30 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขายหุ ้นละ 6 บาท คิดเป็ นเงิน 180
ล้านบาท บริ ษทั ฯได้รับชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุนดังกล่าวแล้วทั้งจํานวนและได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่
ออกจําหน่ ายและชําระแล้วจาก 50 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 100 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท) เป็ น 65
ล้านบาท (130 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท) กับกระทรวงพาณิ ชย์เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559
ทั้งนี้ ในการเสนอขายหุ ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นเป็ นจํานวนเงินประมาณ
7.5 ล้านบาท (สุ ทธิจากภาษีเงินได้ 1.5 ล้านบาท) ซึ่งบริ ษทั ฯได้บนั ทึกหักกับส่ วนเกินมูลค่าหุน้ สามัญ
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้รับหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯจํานวน 30 ล้านหุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 0.50 บาท เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่ มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ตั้งแต่วนั ที่ 12 พฤษภาคม 2559
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รายการกระทบยอดจํานวนหุน้ สามัญ

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

จํานวนหุ น้
(พันหุน้ )
260,000
130,000
130,000

มูลค่าต่อหุน้
(บาท)
0.25
0.50
0.50

ทุนจดทะเบียน
(พันบาท)
65,000
65,000
65,000

18. สํ ารองตามกฎหมาย
ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริ ษทั ฯต้องจัดสรร
กําไรสุ ทธิประจําปี ส่ วนหนึ่งไว้เป็ นทุนสํารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิประจําปี จนกว่าทุนสํารอง
นี้ จะมี จาํ นวนไม่ น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุ น จดทะเบี ยน สํารองตามกฎหมายดังกล่ าวไม่ สามารถนําไป
จ่ายเงินปันผลได้
19. ค่ าใช้ จ่ายตามลักษณะ
รายการค่าใช้จ่ายแบ่งตามลักษณะประกอบด้วยรายการค่าใช้จ่ายที่สาํ คัญดังต่อไปนี้

เงินเดือนค่าแรงและผลประโยชน์อื่นของพนักงาน
ค่าใช้จ่ายส่ งเสริ มการขาย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงาน
วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป
ค่าบริ การทางวิชาชีพ

งบการเงินรวม
2559
2558
95,043
95,911
1,563
1,057
3,027
2,721
9,872
8,859
8,140
8,797
3,388
3,912

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
81,531
82,233
1,533
1,057
3,027
2,721
7,523
6,066
5,054
5,580
3,014
3,308
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20. ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับปี
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้จากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเสนอ
ขายหุ น้ สามัญเพิ่มทุน (หมายเหตุ 17)
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชัว่ คราว
และการกลับรายการผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
5,030

6,494

2,929

4,617

1,498

-

1,498

-

425
6,953

(408)
6,086

1,070
5,497

(764)
3,853

จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผลกําไร
จากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558

งบการเงินรวม
2559
2558
46

-

21

-

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบั ผลคูณของกําไรทางบัญชีกบั อัตราภาษีที่ใช้
สําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สามารถแสดงได้ดงั นี้

กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรทางบัญชีก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลคูณอัตราภาษี

งบการเงินรวม
2559
2558
34,789
30,705

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
30,507
24,537

ร้อยละ 20
6,958

ร้อยละ 20
6,141

ร้อยละ 20
6,101

ร้อยละ 20
4,907

12
(17)
(5)
6,953

31
(85)
(54)
6,086

10
(14)
(600)
(604)
5,497

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

ผลกระทบทางภาษีสาํ หรับ:
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหกั ได้เพิ่มขึ้น
เงินปันผลรับจากบริ ษทั ย่อย
รวม
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
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ส่ วนประกอบของสิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้ สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รายได้ค่านายหน้าและค่าบริ การอื่นรับล่วงหน้า
รวม
หนีส้ ิ นภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
รวม
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี - สุ ทธิ

งบแสดงฐานะการเงิน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
639
2,808
3,447

570
3,075
3,645

625
738
1,363

544
1,638
2,182

272
272
3,175

3,645

272
272
1,091

2,282

21. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานคํานวณโดยการหารกําไรสําหรับปี (ไม่รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัว
เฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างปี โดยได้ปรับจํานวนหุ ้นสามัญเพื่อสะท้อนผลกระทบ
ของการเปลี่ยนมูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้ของหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 17 โดยถือเสมือนจากการเปลี่ยนมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้และจํานวนหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯได้เกิ ดขึ้นตั้งแต่
วันที่เริ่ มต้นของปี แรกที่เสนอรายงาน
กําไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐานสําหรับปี สิ้ นสุ ด 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 แสดงการคํานวณได้ดงั นี้

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

งบการเงินรวม
2559
2558
27,836
24,618
119,918
54,499
0.23
0.45

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
25,009
20,684
119,918
54,499
0.21
0.38
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22. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
ข้อมูลส่ วนงานดําเนิ นงานที่นาํ เสนอนี้ สอดคล้องกับรายงานภายในของบริ ษทั ฯที่ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ด
ด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพื่อใช้ในการตัดสิ นใจในการจัดสรรทรัพยากรให้กบั
ส่ วนงานและประเมินผลการดําเนิ นงานของส่ วนงาน ทั้งนี้ ผมู ้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดด้านการดําเนิ นงานของ
บริ ษทั ฯคือ คณะกรรมการบริ หารของบริ ษทั ฯ
เพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ในการบริ ห ารงาน บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อยจัด โครงสร้ างองค์ก รเป็ 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 นธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์ เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั้น รายได้และสิ นทรัพย์ที่แสดงอยู่
ในงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ผูม้ ีอาํ นาจตัดสิ นใจสู งสุ ดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การตัด สิ น ใจเกี่ ยวกับ การจัด สรรทรั พ ยากรและการประเมิ น ผลการปฏิ บตั ิ งาน บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อย
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของส่ วนงานโดยพิจารณาจากกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานและสิ นทรัพย์
รวมซึ่ งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดกําไรหรื อขาดทุนจากการดําเนิ นงานและสิ นทรัพย์รวม
ในงบการเงิน
การบัน ทึ ก บัญ ชี สําหรั บ รายการระหว่างส่ วนงานที่ รายงานเป็ นไปในลัก ษณะเดี ยวกับการบัน ทึ ก บัญ ชี
สําหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก
ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯ และบริ ษทั ย่อยสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
และ 2558 มีดงั ต่อไปนี้
ธุรกิจนายหน้า
ประกันวินาศภัย
2559 2558

รายได้ :
รายได้จากลูกค้าภายนอก
130.2
ผลการดําเนินงาน:
กําไรของส่ วนงาน
50.3
รายได้ (ค่ าใช้ จ่าย) ที่ไม่ ได้ ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
กําไรก่ อนค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสํ าหรับปี

ตัดรายการ
ระหว่างกัน
2559 2558

(หน่วย: ล้านบาท)

ธุรกิจนายหน้า
ประกันชีวิต
2559 2558

รวมส่ วนงาน
2559 2558

122.3

31.3

35.1

161.5

157.4

-

-

161.5

157.4

38.0

14.8

18.5

65.1

56.5

0.7

-

65.8

56.5

3.0
(34.0)
34.8
(7.0)
27.8

3.4
(29.2)
30.7
(6.1)
24.6

งบการเงินรวม
2559 2558
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ข้ อมูลเกีย่ วกับเขตภูมิศาสตร์
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนิ นธุ รกิ จในเขตภูมิศาสตร์ เดี ยว คือประเทศไทย ดังนั้นรายได้และสิ นทรัพย์ที่
แสดงอยูใ่ นงบการเงิน จึงถือเป็ นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว
ข้ อมูลเกีย่ วกับลูกค้ ารายใหญ่
ในปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวนสามรายเป็ น
จํานวนเงินประมาณ 102.0 ล้านบาท ซึ่ งมาจากส่ วนงานธุ รกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและธุ รกิจนายหน้า
ประกันชีวิต (2558: มีรายได้จากลูกค้ารายใหญ่จาํ นวนสี่ รายเป็ นจํานวนเงิน 114.2 ล้านบาท ซึ่ งมาจากส่ วน
งานธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและธุรกิจนายหน้าประกันชีวิต)
23. กองทุนสํ ารองเลีย้ งชีพ
ในระหว่างปี บริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยและพนักงานของบริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยได้ร่วมกัน จัดตั้งกองทุ น
สํารองเลี้ยงชี พขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชี พ พ.ศ. 2530 โดยบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและ
พนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็ นรายเดื อนในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชี พนี้
บริ หารโดยบริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวมบัวหลวง จํากัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อพนักงานนั้น
ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ในระหว่างปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้จ่ายเงิ น สมทบกองทุน เป็ นจํานวนเงิ น 0.78 ล้านบาท และเฉพาะบริ ษทั ฯเป็ น
จํานวนเงิน 0.74 ล้านบาท (2558: 0.33 ล้านบาท และ 0.30 ล้านบาท ตามลําดับ)
24. เงินปันผล
เงินปั นผล

อนุมตั ิโดย

เงินปั นผลจากกําไรสะสมประจําปี 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558
เงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับปี 2558
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 14 สิ งหาคม 2558
เงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับปี 2558
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
รวมเงินปั นผลสําหรับปี 2558
เงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับปี 2559
รวมเงินปั นผลสําหรับปี 2559

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯ
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

เงินปั นผลจ่าย เงินปั นผลจ่ายต่อหุน้
(พันบาท)
(บาทต่อหุน้ )
20,500

0.103

4,600

0.023

8,500

0.043

33,600

0.169

11,000
11,000

0.055
0.055
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25. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
25.1 ภาระผูกพันเกีย่ วกับรายจ่ ายฝ่ ายทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมีรายจ่ายฝ่ ายทุนจํานวน 0.1 ล้านบาท ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูล (2558: 0.6 ล้านบาท)
25.2 ภาระผูกพันเกีย่ วกับสั ญญาเช่ าดําเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่ าดําเนิ นงานที่เกี่ ยวข้องกับการเช่าอาคารสํานักงาน อุปกรณ์ และ
บริ การที่เกี่ยวข้อง อายุของสัญญามีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดําเนิ นงานที่บอกเลิก
ไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
จ่ายชําระ
ภายใน 1 ปี
14.8
8.9
10.2
5.9
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
13.4
4.2
8.8
1.9
25.3 การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริ ษทั ฯมี หนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออกโดยธนาคารในนามบริ ษทั ฯเหลืออยู่เป็ น
จํานวน 1.9 ล้านบาท (2558: 0.2 ล้านบาท) ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับภาระผูกพันทางปฏิบตั ิบางประการตามปกติ
ธุรกิจของบริ ษทั ฯ
26. เครื่ องมือทางการเงิน
26.1 นโยบายการบริหารความเสี่ ยง
เครื่ องมือทางการเงินที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยตามที่นิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 107
“การแสดงรายการและการเปิ ดเผยข้อมูลสําหรับเครื่ องมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด รายได้ค่านายหน้าค้างรับ ลูกหนี้ ค่าเบี้ยประกันภัย และลูกหนี้ อื่น เจ้าหนี้ ค่าเบี้ยประกันภัย
และเจ้าหนี้อื่น รายได้ค่านายหน้าและค่าบริ การอื่นรับล่วงหน้า และหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน บริ ษทั ฯมี
ความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงดังนี้
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ความเสี่ยงด้ านการให้ สินเชื่อ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับรายได้ค่านายหน้าค้างรับ ลูกหนี้ค่าเบี้ย
ประกันภัย และลูกหนี้ อื่น ฝ่ ายบริ หารควบคุมความเสี่ ยงนี้ โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการ
ควบคุ ม สิ น เชื่ อ ที่ เหมาะสม ดัง นั้ นบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยจึ ง ไม่ ค าดว่ า จะได้รั บ ความเสี ย หายที่ เป็ น
สาระสําคัญ จากการให้สินเชื่ อ นอกจากนี้ การให้สินเชื่ อของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการกระจุกตัว
เนื่ องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีฐานของลูกค้าที่หลากหลายและมีอยูจ่ าํ นวนมากราย จํานวนเงินสู งสุ ดที่
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยอาจต้องสู ญเสี ยจากการให้สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชี ของรายได้ค่านายหน้าค้างรับ
ลูกหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยที่แสดงอยูใ่ นงบแสดงฐานะการเงิน
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีความเสี่ ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สาํ คัญอันเกี่ยวเนื่ องกับเงินฝากธนาคารที่มีดอกเบี้ย
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินส่ วนใหญ่มีอตั ราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด หรื อมีอตั ราดอกเบี้ย
คงที่ซ่ ึงใกล้เคียงกับอัตราตลาดในปัจจุบนั
สิ นทรัพย์และหนี้ สินทางการเงินที่สาํ คัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสิ นทรัพย์และ
หนี้ สินทางการเงินที่มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่ครบกําหนด หรื อ วันที่มีการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยใหม่ (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ถึงก่อน) ได้ดงั นี้

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า 1
1 ปี
ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
รายได้ค่านายหน้าค้างรับและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
รายได้ค่านายหน้าและค่าบริ การอื่นรับ
ล่วงหน้า

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

38.8
3.9

-

11.8
-

6.8
11.8
166.9
24.6
-

57.4
11.8
166.9
24.6
3.9

0.37 - 0.90
0.90

-

-

-

16.1

16.1

-

-

-

-

14.0

14.0

-

23

อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า 1
1 ปี
ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
รายได้ค่านายหน้าค้างรับและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
รายได้ค่านายหน้าและค่าบริ การอื่นรับ
ล่วงหน้า

35.5
-

-

งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ไม่มี
ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย

(หน่วย: ล้านบาท)

รวม

อัตรา
ดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

2.2

12.3
11.6
-

2.6
8.0
21.4
-

50.4
19.6
21.4
2.2

0.37 - 1.10
0.37 - 1.10
1.00

-

-

22.2

22.2

-

-

-

15.4

15.4

(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า 1
1 ปี
ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
รายได้ค่านายหน้าค้างรับและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
รายได้ค่านายหน้าและค่าบริ การอื่นรับ
ล่วงหน้า

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

31.1
2.9

-

8.2
-

5.5
11.8
166.9
21.1
-

44.8
11.8
166.9
21.1
2.9

0.37 - 0.90
0.90

-

-

-

15.5

15.5

-

-

-

-

3.7

3.7

-
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(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
อัตราดอกเบี้ยคงที่
ภายใน
มากกว่า 1
1 ปี
ถึง 5 ปี
สิ นทรัพย์ ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารที่มีขอ้ จํากัดในการใช้
รายได้ค่านายหน้าค้างรับและลูกหนี้อื่น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคํ้าประกัน
หนีส้ ิ นทางการเงิน
เจ้าหนี้ค่าเบี้ยประกันภัยและเจ้าหนี้อื่น
รายได้ค่านายหน้าและค่าบริ การอื่นรับ
ล่วงหน้า

อัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
ตามราคาตลาด

ไม่มี
อัตราดอกเบี้ย

รวม

อัตราดอกเบี้ย
ที่แท้จริ ง
(ร้อยละต่อปี )

30.8
-

1.2

10.6
11.6
-

1.6
8.0
18.7
-

43.0
19.6
18.7
1.2

0.37 - 1.10
0.37 - 1.10
1.00

-

-

-

21.7

21.7

-

-

-

-

8.2

8.2

-

ความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลีย่ น
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีความเสี่ ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่ องจากธุ รกรรมทางการเงินของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อยอยูใ่ นรู ปสกุลเงินบาท
26.2 มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
เนื่ องจากเครื่ องมือทางการเงินส่ วนใหญ่ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจัดอยูใ่ นประเภทระยะสั้น โดยมีอตั รา
ดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่ องมือ
ทางการเงินใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชีที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน
27. การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริ หารจัดการทุนที่สาํ คัญของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย คือการจัดให้มีซ่ ึงโครงสร้างทุนที่
เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการดําเนิ นธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยและเสริ มสร้างมูลค่าการถือหุ ้นให้กบั
ผูถ้ ือหุ ้น โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริ ษทั มีอตั ราส่ วนหนี้ สินต่อทุนเท่ากับ 0.15:1 (2558: 0.68:1)
และเฉพาะบริ ษทั ฯมีอตั ราส่ วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.10:1 (2558: 0.58:1)
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28. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
28.1 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ที่ประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิจดั ตั้งบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ ง
ภายใต้ชื่อบริ ษทั ได้เงิน ดอทคอม จํากัด เพื่อดําเนิ นธุ รกิ จเป็ นผูใ้ ห้บริ การจับคู่ผูท้ ี่ ตอ้ งการให้กูย้ ืมเงินกับ
ผูท้ ี่ตอ้ งการกูย้ มื เงิน โดยมีทุนจดทะเบียน 8 ล้านบาท (หุ ้นสามัญ 800,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ10 บาท)
โดยบริ ษทั ฯมีสดั ส่ วนการถือหุ น้ ในบริ ษทั ดังกล่าวร้อยละ 99.99 ต่อมาบริ ษทั ฯได้ดาํ เนินการจดทะเบียนจัดตั้ง
บริ ษทั ดังกล่าวกับกระทรวงพาณิ ชย์แล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 และได้ชาํ ระค่าหุ ้นจํานวน 8 ล้านบาท
เรี ยบร้อยแล้ว
28.2 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ย่อยได้มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
สําหรับปี 2560 จากกําไรสะสมให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 275 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 5.5 ล้านบาท
โดยจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ย่อยแล้วเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
29. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
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