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ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ส่ วนที่ 1
สรุ ปข้ อมูลสําคัญ (Executive Summary)
สรุ ปข้ อมูลสําคัญนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ และหนังสือชีช้ วน ซึ่งเป็ น
เพียงข้ อมูลสรุ ปเกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหลักทรั พย์ (“บริษัท”)
ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้ องศึกษาข้ อมูลในรายละเอียดจากหนังสือชีช้ วนฉบับเต็ม ซึ่งสามารถขอได้ จากผู้จัดจําหน่ าย
หลักทรั พย์ หรื ออาจศึกษาข้ อมูลได้ จากแบบแสดงรายการข้ อมูลและหนังสือชีช้ วนที่บริษัทยื่นต่ อสํานักงาน ก.ล.ต.
ได้ ท่ ี website ของสํานักงาน ก.ล.ต.
สรุ ปข้ อมูลสําคัญของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ต่อประชาชน
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย : วันที่ [*] – [*])
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผู้เสนอขาย

: บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) (“ASN”)

ประเภทธุรกิจ

: ประกอบธุรกิจเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย

จํานวนหุ้นที่เสนอ
ขาย

: เสนอขายต่อประชาชน จํานวน 60,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 23.08 ของจํานวนหุ้นสามัญที่ออก
และเรี ยกชําระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้

ราคาเสนอขายต่อ
ประชาชน

: [*.**] บาทต่อหุ้น

มูลค่าการเสนอขาย

: [*] บาท

การเสนอขายหุ้นหรื อ :  ไม่มี
หลักทรัพย์แปลง
มี
สภาพในช่วง 90 วัน
ก่อนหน้ า
มูลค่าที่ตราไว้ (par)

: 0.25 บาท/หุ้น

มูลค่าตามราคาบัญชี : 0.31 บาท/หุ้น (ณ วันที่ 30 กันยายน 2558)
(book value)
ที่มาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน
เพื่อประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที่
เสนอขาย

:

 อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”)
 P/E ratio ของบริ ษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
บริษัท

ส่วนที่ 1 หน้ า 1

P/E ratio เฉลี่ย (เท่า)

ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)

ตลาดรอง

:

SET

 mai

หมวดธุรกิจ (Sector) : [*]
เกณฑ์เข้ าจดทะเบียน : 
วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

Profit Test

Market Capitalization Test
จํานวนเงินโดยประมาณ
(ล้ านบาท)

วัตถุประสงค์

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ

1. เพื่อลงทุนในการพัฒนาระบบ
ข้ อมูล
2. เพื่อลงทุนในการขยายจํานวน
Seat ของพนักงานขาย
3. เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

: บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ หลังจากหัก
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอื่นๆ ตามที่บริ ษัทกําหนด ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับ
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร
บริ ษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจาก
หักภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทย่อย และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย
และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริ ษัทย่อยกําหนด ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ขึ ้นอยู่กบั ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ใน
อนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร

รายละเอียดเกี่ยวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

้ ้นเมื่อวันที่ 3 มิถนุ ายน 2548 เพื่อดําเนินธุรกิจเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยประเภทการ
: บริษัทจัดตังขึ
จัดการให้ มีการประกันภัยโดยตรง ซึ่งมุ่งเน้ นการขายประกันภัยรถยนต์ เป็ นหลัก และต่อมา ในปี
2556 บริษัทได้ เข้ าถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ในบริ ษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด (“บริ ษัท
ย่อย”) ซึง่ ดําเนินธุรกิจเป็ นนายหน้ าขายประกันชีวิต โดยได้ ใช้ ฐานข้ อมูลกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายที่ซื ้อจาก
บริ ษั ท ภายนอกหรื อ ที่ ไ ด้ รับ จากบริ ษั ท ประกัน คู่ค้ า เพื่ อ ใช้ ใ นการติดต่อ และเสนอขายประกัน ภัย
ประเภทต่างๆ ผ่านช่องทางโทรศัพท์ ดังนัน้ รายได้ ของบริ ษัทจึงมาจาก 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจนายหน้ า
ขายประกันวินาศภัยที่เป็ นการขายประกันรถยนต์เป็ นหลัก และธุรกิจนายหน้ าขายประกันชีวิต โดย
ลักษณะรายได้ ที่ได้ รับจะแบ่งเป็ นรายได้ ค่านายหน้ าประกันภัย และรายได้ ค่าบริ การ และรายได้ อื่นๆ
ซึง่ สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
ส่วนที่ 1 หน้ า 2

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
1) ธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัย
บริ ษัทมีรายได้ ค่าบริ การจากการดําเนินธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยซึ่งเป็ นการขายประกันภัย
รถยนต์ เป็ นหลัก ซึ่งเป็ นการขายประกันภัยรถยนต์ทัง้ แบบภาคบังคับและแบบภาคสมัครใจ และ
้ าของประเทศจํานวน 16 รายสําหรับการขาย
ปั จจุบนั บริ ษัทมีค่คู ้ าที่เป็ นบริ ษัทประกันวินาศภัยชันนํ
ประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ ให้ ลกู ค้ าของบริ ษัท ทังนี
้ ้ รายได้ ค่าบริ การดังกล่าวคิดเป็ นประมาณ
ร้ อยละ 73 - 76 ของรายได้ รวมในช่วงปี 2555-2557 และ 9 เดือนแรกของปี 2558
ทังนี
้ ้ บริษัทจะได้ รับค่าตอบแทนเป็ นค่านายหน้ าจากบริษัทประกันวินาศภัยในอัตราที่ตกลงร่วมกันกับ
บริ ษัทประกันภัยแต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 12 และร้ อยละ 18 ของจํานวนเบี ้ยประกันภัยสําหรับ
การขายประกันภัยรถยนต์แบบภาคบังคับและแบบภาคสมัครใจ ตามลําดับ ซึ่งเป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มธุรกิจประกันภัย เรื่ อง อัตราค่าจ้ างหรื อค่าบําเหน็จ สําหรับตัวแทน
ประกันวินาศภัยและนายหน้ าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 ส่วนรายได้ ค่าบริ การอื่นเป็ นค่าบริ การที่
บริ ษัทได้ ทําหน้ าที่ประสานงาน รวมทังการให้
้
บริ การก่อนและหลังการขายประกันวินาศภัยประเภท
ต่างๆ โดยรายได้ ค่าบริ การอื่นเป็ นบริ การเสริ มที่บริ ษัทได้ ให้ บริ การกับลูกค้ าและคู่ค้าที่เป็ นบริ ษัท
ประกันวินาศภัย ซึง่ การให้ บริการในส่วนนี ้ไม่ได้ ควบคุมโดยหน่วยงานราชการ อัตราค่าบริ การที่บริ ษัท
ได้ รับจะขึ ้นกับขอบเขตการให้ บริการ ความสัมพันธ์อนั ดี และการเจรจาต่อรอง
2) ธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิต
บริ ษัทมีนโยบายให้ บริ ษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย ดําเนินธุรกิจนายหน้ า
ประกันชีวิตประเภทต่างๆ ที่บริ ษัทประกันชีวิตซึ่งเป็ นคู่ค้าของบริ ษัทย่อยเป็ นผู้กําหนดรู ปแบบของ
กรมธรรม์ที่มีความแตกต่างกับตัวแทนประกันชีวิตทัว่ ไป และเหมาะสําหรับนายหน้ าประกันชีวิตที่เป็ น
นิติบคุ คลที่ใช้ พนักงานขายผ่านทางโทรศัพท์ โดยลักษณะของกรมธรรม์จะมีรูปแบบง่าย ไม่ซบั ซ้ อน
และสามารถทําความเข้ าใจได้ ในเวลาไม่ยาวนัก เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ การ
ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล เป็ นต้ น ปั จจุบนั บริ ษัทย่อยมีค่คู ้ าที่เป็ นบริ ษัทประกันชีวิตชันนํ
้ าของ
้ ้ รายได้ ค่าบริ การในธุรกิจนายหน้ า
ประเทศจํานวน 3 รายสําหรับการขายประกันชีวิตให้ ลกู ค้ า ทังนี
ประกันชีวิตคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 23 - 26 ของรายได้ รวมในช่วงปี 2555-2557 และ 9 เดือนแรก
ของปี 2558
ทังนี
้ ้ บริษัทย่อยจะได้ รับค่าตอบแทนเป็ นค่านายหน้ าประกันชีวิตจากบริ ษัทประกันชีวิตในอัตราตามที่
ตกลงกับบริ ษัทประกันชีวิตแต่ละราย โดยมีมลู ค่าไม่เกินร้ อยละ 40 ของจํานวนเบี ้ยประกันภัยในปี
แรก และทยอยลดลงในแต่ละปี ถัดไป ซึ่งเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มธุรกิจ
ประกันภัย เรื่ อง อัตราค่าจ้ างหรื อค่าบําเหน็จ สําหรับตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้ าประกันชีวิต
พ.ศ. 2551 นอกจากนัน้ ประกาศของ คปภ. ยังอนุญาตให้ บริ ษัทประกันชีวิตสามารถจ่ายบําเหน็จ
หรื อค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายเพื่ออัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันภัยหรื อค่าส่งเสริ มผลงานได้ อีก
ซึง่ การให้ บริการในส่วนนี ้ไม่ได้ ควบคุมโดยหน่วยงานราชการ โดยอัตราค่าบริ การที่บริ ษัทย่อยได้ รับจะ
ขึ ้นกับขอบเขตการให้ บริการ ความสัมพันธ์อนั ดี และการเจรจาต่อรอง

ส่วนที่ 1 หน้ า 3

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)

สัดส่วนรายได้

:

ลักษณะรายได้

ดําเนิน

ปี 2555

การโดย

ปี 2556

2557

ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท

9 เดือนแรกปี 2557

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

9 เดือนแรกปี 2558
ล้ านบาท

ร้ อยละ

รายได้ ค่าบริการ
- รายได้ ค่านายหน้ า
+ ประกันวินาศภัย

บริ ษัท

75.02

59.38%

87.82

58.52%

93.01

60.63%

68.88

60.62%

75.87

64.27%

บริ ษัทย่อย

30.77

24.36%

33.66

22.43%

37.87

24.69%

28.16

24.78%

25.85

21.90%

105.78

83.74%

121.48

80.95%

130.88

85.31%

97.04

85.39%

101.72

86.17%

บริ ษัท

17.56

13.90%

21.30

14.20%

18.48

12.05%

13.81

12.15%

14.05

11.90%

บริ ษัทย่อย

0.33

0.26%

0.89

0.60%

2.40

1.57%

1.66

1.46%

1.10

0.93%

รวมรายได้ ค่าบริการอื่น

17.88

14.16%

22.20

14.79%

20.88

13.61%

15.47

13.61%

15.15

12.83%

รวมรายได้ ค่าบริการ

123.67

97.89%

143.68

95.74%

151.76

98.93%

112.51

99.01%

116.87

99.01%

2.66

2.11%

6.40

4.26%

1.65

1.07%

1.13

0.99%

1.17

0.99%

153.41 100.00%

113.64

100.00%

+ ประกันชีวิต
รวมรายได้ ค่านายหน้ า
- รายได้ ค่าบริการอื่น
+ ประกันวินาศภัย
+ ประกันชีวิต

รายได้ อื่น1/

บริ ษัท/บริ ษัท
ย่อย

รายได้ รวม

126.33 100.00%

150.08 100.00%

118.04 100.00%

หมายเหตุ: 1/ รายได้ อื่น ประกอบด้ วย รายได้ คา่ ธรรมเนียมยกเลิกประกัน ดอกเบี ้ยรับ รายได้ คา่ บริ หารจัดการ และรายได้ เบ็ดเตล็ด เป็ นต้ น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

:

รายชื่อผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558
จํานวนหุ้น

คณะกรรมการบริษัท

:

ร้ อยละ

ภายหลังเสนอขายหุ้นต่ อ
ประชาชน
จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

1. กลุม่ ครอบครัวเลิศรุ่งเรื อง
1.1 นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง
1.2 นางจารุทรรศ เลิศรุ่งเรื อง
1.3 น.ส.เสาวณีย์ มัน่ คุณธรรม

101,990,000
57,998,000
1,000

50.995
28.999
0.001

101,990,000
57,998,000
1,000

39.227
22.307
0.000

รวมกลุม่ ครอบครัวเลิศรุ่งเรื อง
2. น.ส.วรรณชนก วารุณประภา

159,989,000
40,000,000

79.995
20.000

159,989,000
40,000,000

61.534

3. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ จํานวน 11 ราย
รวม
4. เสนอขายประชาชน

11,000
200,000,000

0.006
100.000

11,000
200,000,000

0.004
76.923

-

-

60,000,000

23.077

รวมทัง้ หมด

200,000,000

100.000

260,000,000

100.000

รายชื่อกรรมการ
1. นายธันวา เลาหศิริวงศ์

ส่วนที่ 1 หน้ า 4

ตําแหน่ง
ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ

15.385

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)

สรุปปั จจัยความเสี่ยง

สรุปฐานะการเงินและผล :

:

2. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

3. นายวังสันต์ ภาณุดลุ กิตติ

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

4. นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง

กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

5. นายธวัชชัย ชีวานนท์

กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ

6. นางสาววรรณชนก วารุณประภา

กรรมการ และผู้จดั การทัว่ ไป

 ความเสี่ยงจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครั ฐ บริษัทประกัน
วินาศภัย และบริษัทประกันชีวติ
1) ความเสี่ยงจากการออกกฎหมายพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล
2) ความเสี่ยงจากการการเปลี่ยนแปลงนโยบายรับประกันภัยโดยบริษัทประกันวินาศภัยหรื อ
บริษัทประกันชีวิต
3) ความเสี่ยงจากการปฏิบตั ิตามประกาศของ คปภ. เรื่ อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก
การเสนอขายกรมธรรม์ ประกันภัย และการปฏิ บัติหน้ าที่ ของตัวแทนประกันวินาศภัย
นายหน้ าประกันวินาศภัยและธนาคาร พ.ศ. 2552 ซึ่งได้ ครอบคลุมถึงเรื่ องการเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ และประกาศอื่นๆ ของ คปภ. ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ขายประกันภัย
 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินธุรกิจ
4) ความเสี่ยงจากระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ รับความเสียหาย
5) ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงบุคลากรฝ่ ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 ความเสี่ยงด้ านธุรกิจของบริษัท
6) ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงคูค่ ้ ารายใหญ่หนึง่ ราย
7) ความเสี่ยงจากการติดตามเบี ้ยประกันภัย
8) ความเสี่ยงจากการพึง่ พิงผู้จดั จําหน่ายฐานข้ อมูลของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายจํานวนน้ อยราย
9) ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ ้นจากการขอต่อใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิต
10) ความเสี่ยงจากการอัตราการเข้ าออกของพนักงานขายประกันผ่านช่องทางโทรศัพท์
11) ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจที่ตงอยู
ั ้ บ่ นสินทรัพย์ที่ไม่ถาวร
 ความเสี่ยงสําหรั บผู้ลงทุน
12) ความเสี่ยงจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
13) ความเสี่ยงจากการจ่ายเงินปั นผลในอดีตอาจไม่สามารถบ่งชี ้การจ่ายเงินปั นผลของบริษัท
ในอนาคต
14) ความเสี่ยงจากการมีกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการดําเนินงาน
15) ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยูร่ ะหว่างการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ฯ
16)ความเสี่ยงจากราคาหุ้นสามัญของบริษัทอาจผันผวนซึง่ อาจก่อให้ เกิดผลขาดทุนอย่างมี
นัยสําคัญต่อผู้ลงทุนที่จองซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทในครัง้ นี ้
- งบการเงินเฉพาะบริษัท

ส่วนที่ 1 หน้ า 5

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
การดําเนินงาน

หน่วย : ล้ านบาท

ตรวจสอบแล้ ว
1/

2555

25561/

25572/

9ด/2558

สินทรัพย์รวม

47.01

56.56

61.31

95.40

หนี ้สินรวม

32.67

27.84

36.69

39.44

ส่วนของผู้ถือหุ้น

14.34

28.72

24.62

56.02

รายได้ รวม

95.17

116.28

124.97

93.61

(84.71)

(91.75)

(97.17)

(83.02)

กําไรสุทธิ

7.80

19.38

23.73

8.50

กําไรเบ็ดเสร็จรวม

7.80

19.38

23.30

8.50

กําไรสุทธิขนพื
ั ้ ้นฐานต่อหุ้น (EPS) (บาท)

0.97

2.42

2.97

0.11

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)

2.28

0.97

1.49

0.70

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ร้ อยละ)

15.08%

37.42%

40.26%

14.46%4/

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้ อยละ)

53.90%

90.01%

88.96%

28.11%4/

ค่าใช้ จ่ายรวม

- งบการเงินรวม
หน่วย : ล้ านบาท

งบการเงินเสมือน
25553/

ตรวจสอบแล้ ว
25561/

25572/

9ด/2558

สินทรัพย์รวม

60.93

70.68

70.79

110.52

หนี ้สินรวม

44.26

40.50

46.80

48.50

ส่วนของผู้ถือหุ้น

60.93

70.68

70.79

62.02

126.33

150.08

153.41

118.04

(113.63)

(115.39)

(126.32)

(99.17)

กําไรสุทธิ

9.47

27.51

21.46

15.13

กําไรเบ็ดเสร็จรวม

9.47

27.51

21.21

15.13

กําไรสุทธิขนพื
ั ้ ้นฐานต่อหุ้น (EPS) (บาท)

1.18

3.44

2.68

0.19

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)

2.65

1.34

1.95

0.78

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ร้ อยละ)

16.13%

41.81%

30.33%

22.25%4/

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้ อยละ)

60.55%

117.44%

79.22%

46.90%4/

รายได้ รวม
ค่าใช้ จ่ายรวม

หมายเหตุ: 1/ ปรับปรุ งการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับประเภทรายการบัญชีในงบการเงินของปี
2557
2/ ปรับปรุ งการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับประเภทรายการบัญชีในงบการเงินงวด 9
เดือน ปี 2558
3/ เป็ นงบการเงินเสมือน (โดยถือเสมือนรวมผลการดําเนินงานของบริ ษัทย่อย ในงบการเงินปี 2555 ของ
บริ ษัท) ที่จดั ทํา และมีการปรับปรุ งการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่โดยบริ ษัท เพื่อวัตถุประสงค์สําหรับ
ใช้ ในการเปรี ยบเทียบและให้ มีความสอดคล้ องกับประเภทรายการบัญชีในงบการเงินของปี 2557 โดย
ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อสอบทานจากผู้สอบบัญชี
4/ ปรับข้ อมูลให้ เป็ นอัตราต่อปี (Annualization) เพื่อการเปรี ยบเทียบ

คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะ

:

บริ ษั ท ประกอบธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ การเป็ นนายหน้ าประกั น วิ น าศภั ย ต่ อ มา เมื่ อ วัน ที่ 15
ส่วนที่ 1 หน้ า 6

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
การเงินและผลการ
ดําเนินงาน

พฤศจิกายน 2556 บริ ษัทได้ มีการปรับโครงสร้ างกลุ่มธุรกิจของบริ ษัท เพื่อขยายขอบเขตการ
ดําเนินธุรกิจไปสู่การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเป็ นนายหน้ าประกันชีวิต โดยได้ เข้ าลงทุนใน
สัดส่วนร้ อยละ 99.99 ในหุ้นสามัญของบริ ษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด (“บริ ษัทย่อย”)
ซึ่งดําเนินธุรกิจเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตและเป็ นบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทได้ ถือหุ้น
และควบคุมการดําเนินงานมาโดยตลอด ส่งผลทําให้ บริ ษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด มี
สถานะเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท และถือว่าการเข้ าลงทุนดังกล่าวเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การ
ควบคุมเดียวกัน ด้ วยเหตุนี ้ บริ ษัทได้ จดั ทํางบการเงินรวมในปี 2557 โดยถือเสมือนว่า บริ ษัท
ย่อยดังกล่าวเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทมาโดยตลอด และได้ จดั ทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดย
แสดงเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยตามวิธีราคาทุน พร้ อมทังได้
้ งบการเงินรวมเสมือนสําหรับปี 2555
เพื่อการเปรี ยบเทียบ โดยงบการเงินรวมเสมือนดังกล่าวไม่ได้ ผ่านการสอบทานหรื อตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชี
นอกจากนี ้ ในปี 2557 บริ ษัทได้ มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงิน โดยนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบตั ิแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับ
กิจการที่ไม่มีสว่ นได้ เสียสาธารณะ เพื่อให้ งบการเงินที่นําเสนอสามารถให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์
และสะท้ อนต่อฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทได้ ดียิ่งขึ ้น และ
เพื่อเป็ นไปตามแผนการนําหลักทรัพย์ของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ
รวมทังมี
้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับรู้ รายได้ เนื่องจากจากสถิติการดําเนินงานของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อย พบว่า ลูกค้ ามีการยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต และกรมธรรม์อบุ ตั ิเหตุในปี แรก
ในอัตราส่วนค่อนข้ างสูง ดังนัน้ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะ
ทยอยรับรู้เงินที่ได้ จากบริ ษัทประกันเป็ นรายได้ ตามระยะเวลาที่มีการคุ้มครองในระยะ 12 เดือน
แทนวิธีการเดิมที่รับรู้เป็ นรายได้ ทงหมดทั
ั้
นที
การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
ในปี 2555 – 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมประมาณ 126 ล้ านบาท 150 ล้ าน
บาท และ 153 ล้ านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึน้ อย่างต่อเนื่องหรื อคิดเป็ นอัตราเติบโตเฉลี่ยของ
รายได้ รวมในอัตราประมาณร้ อยละ 10 ต่อปี โดยรายได้ หลักมาจากรายได้ ค่านายหน้ า ซึ่งคิด
เป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 81 - 86 ของรายได้ รวม ส่วนรายได้ ที่สําคัญรองลงมา ได้ แก่ รายได้
ค่าบริ การอื่น ซึง่ มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 13 - 15 ของรายได้ รวม
ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมประมาณ 118 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 4 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2557 โดยมีรายได้ หลักมาจากค่า
นายหน้ า และรายได้ ค่าบริ การอื่น ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 86 และร้ อยละ 13 ของ
รายได้ รวม ตามลําดับ
+ ธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัย
ในปี 2555 – 2557 บริ ษัทมีรายได้ ค่าบริ การจากธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยจํานวน
ประมาณ 93 ล้ านบาท 109 ล้ านบาท และ 111 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ
ร้ อยละ 73 – 76 ของรายได้ รวม โดยมีอตั ราเติบโตเฉลี่ยประมาณร้ อยละ 10 ต่อปี ซึง่ เป็ นอัตรา
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เติบโตที่สงู กว่าอัตราเติบโตเฉลี่ยของเบี ้ยประกันที่บริ ษัทขายให้ แก่ลกู ค้ าที่ร้อยละ 8 โดยรายได้
หลักมาจากค่านายหน้ า ซึ่งมี จํานวนประมาณ 75 ล้ านบาท 88 ล้ านบาท และ 93 ล้ านบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นร้ อยละ 81 ร้ อยละ 80 และร้ อยละ 83 ของรายได้ ค่าบริ การจากธุรกิจนายหน้ า
ประกันวินาศภัย สําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกัน ตามลําดับ ส่วนที่เหลือเป็ นรายได้ ค่าบริ การอื่น
และเมื่อคิดเป็ นอัตราส่วนต่อเบี ้ยประกัน จะพบว่าค่านายหน้ า และค่าบริ การอื่น จะมีอตั ราส่วน
ประมาณ ร้ อยละ 13 – 14 และร้ อยละ 3 ของเบี ้ยประกัน ตามลําดับ
ในงวด 9 เดือนแรกปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ ค่าบริ การจากธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัย
จํานวนประมาณ 90 ล้ านบาท แบ่งเป็ นค่านายหน้ าและค่าบริ การประมาณ 76 ล้ านบาท และ
14 ล้ านบาท ตามลําดับ อนึง่ รายได้ คา่ บริการจากธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยในงวด 9 เดือน
แรกปี 2558 มีจํานวนเพิ่มขึ ้นประมาณ 7 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2557 มาจาก
การเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการขายประกันแบบสมัครใจเป็ นหลัก ซึง่ มีจํานวนเพิ่มขึ ้นประมาณ 7
ล้ า นบาท หรื อ เพิ่ ม ขึ น้ ร้ อยละ 9 ในขณะที่ เ บี ย้ ประกัน วิ น าศภัย แบบสมัค รใจมี มูล ค่ า ลดลง
ประมาณร้ อยละ 6 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2557 โดยสาเหตุที่รายได้ ค่าบริ การเพิ่มขึ ้น
ทัง้ ๆ ที่ มูลค่า เบี ย้ ประกัน ที่ ข ายมี มูลค่าลดลงเนื่ อ งจากบริ ษั ท ได้ รับ อัตราค่า ตอบแทนต่อ เบี ย้
ประกันเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 15 ในขณะที่งวด 9 เดือนแรกปี 2557 ได้ รับอัตราค่าตอบแทนต่อเบี ้ย
ประกันประมาณร้ อยละ 13
+ ธุรกิจนายหน้ าประกันชีวติ
ในปี 2555 – 2557 บริ ษัทย่อยมีรายได้ ค่าบริ การจากธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิตจํานวน
ประมาณ 31 ล้ านบาท 35 ล้ านบาท และ 40 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อย
ละ 23 – 26 ของรายได้ รวม โดยมีอตั ราเติบโตเฉลี่ยประมาณร้ อยละ 14 ต่อปี ซึง่ เป็ นอัตราเติบโต
ที่สงู กว่าอัตราเติบโตเฉลี่ยของเบี ้ยประกันที่บริษัทขายให้ แก่ลกู ค้ าที่ร้อยละ 10 โดยรายได้ หลักมา
จากค่านายหน้ าเกือบทังหมด
้
ซึง่ มีจํานวนประมาณ 31 ล้ านบาท 34 ล้ านบาท และ 38 ล้ านบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นร้ อยละ 99 ร้ อยละ 97 และร้ อยละ 94 ของรายได้ ค่าบริ การจากธุรกิจนายหน้ า
ประกันชีวิต สําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกัน ตามลําดับ ส่วนที่เหลือเป็ นรายได้ ค่าบริ การอื่น และ
เมื่อคิดเป็ นอัตราส่วนต่อเบี ย้ ประกัน จะพบว่าค่านายหน้ า และค่าบริ การอื่น จะมีอัตราส่ว น
ประมาณ ร้ อยละ 14 – 16 และร้ อยละ 0.2 - 1 ของเบี ้ยประกัน ตามลําดับ
ในงวด 9 เดือนปี 2558 บริ ษัทย่อยมีรายได้ ค่าบริ การจากธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิตจํานวน
ประมาณ 27 ล้ านบาท แบ่งเป็ นค่านายหน้ าและค่าบริ การประมาณ 26 ล้ านบาท และ 1 ล้ าน
บาท ตามลําดับ อนึ่ง รายได้ ค่าบริ การจากธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิตในงวด 9 เดือนปี 2558 มี
จํานวนลดลงประมาณ 3 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2557 มีสาเหตุมาจากการ
ลดลงของรายได้ จากการขายประกันชีวิตปี แรกเป็ นหลัก ซึง่ มีจํานวนลดลงประมาณ 4 ล้ านบาท
หรื อลดลงร้ อยละ 23 ในขณะที่เบี ้ยประกันชีวิตปี แรกมีมลู ค่าลดลงประมาณร้ อยละ 28 เมื่อเทียบ
กับงวดเดียวกันของปี 2557 โดยสาเหตุที่รายได้ ค่าบริ การมีอตั ราส่วนลดลงน้ อยกว่าการลดลง
ของมูลค่าเบี ้ยประกันที่ขายเนื่องจากบริ ษัทย่อยได้ รับอัตราค่าตอบแทนค่านายหน้ าปี แรกต่อเบี ้ย
ประกันเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 42 ในขณะที่งวดเดียวกันของปี 2557 ได้ รับอัตราค่าตอบแทนต่อเบี ้ย

ส่วนที่ 1 หน้ า 8

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ประกันประมาณร้ อยละ 38
ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ายในการบริการ
บริ ษัทมีต้นทุนและค่าใช้ จ่ายในการบริ การเป็ นจํานวนประมาณ 97 ล้ านบาท 97 ล้ านบาท
104 ล้ านบาท และ 77 ล้ านบาท ในปี 2555 – 2557 และในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558
ตามลําดับ คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 79 ร้ อยละ 68 ร้ อยละ 69 และร้ อยละ 66 ของรายได้
ค่าบริ การ ตามลําดับ ทัง้ นี ้ ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการบริ การหลักของบริ ษัท คือ ค่าใช้ จ่า ย
เกี่ยวกับพนักงาน และค่านายหน้ า คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 58 – 78 ของต้ นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายในการให้ บริ การ ในระหว่างปี 2555 – 2557 และงวด 9 เดือนปี 2558 ส่วนต้ นทุนหลัก
รองลงมา ได้ แก่ ค่าธรรมเนียมธนาคารสําหรับการตัดบัตรเครดิต และค่าบริ การทางโทรศัพท์ ซึ่ง
มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 4-5 และร้ อยละ 3-5 ของต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการให้ บริ การในช่วง
ระยะเวลาเดียวกัน ตามลําดับ
ทัง้ นี ้ หากพิ จ ารณาต้ น ทุน และค่ า ใช้ จ่ า ยในการบริ ก ารแยกตามประเภทของธุ ร กิ จ จะ
สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
+ ธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัย
ในปี 2555 – 2557 บริ ษัทมีต้นทุนและค่าใช้ จ่ายในการบริ การสําหรับธุรกิจนายหน้ าประกัน
วินาศภัยจํานวนประมาณ 82 ล้ านบาท 78 ล้ านบาท และ 79 ล้ านบาท ตามลําดับ ทังนี
้ ้ สาเหตุ
ที่ต้นทุนและค่าใช้ จ่ายในการบริการในปี 2555 มีจํานวนค่อนข้ างสูงเนื่องจากในปี 2555 บริ ษัทมี
ค่าวิจยั ตลาดจํานวนประมาณ 10 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นต้ นทุนที่เกิดจากการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่
Outsource สําหรับการโทรศัพท์ติดต่อหาลูกค้ าเป้าหมายในเบื ้องต้ น ก่อนที่จะส่งมอบรายชื่อ
ลูกค้ าที่สนใจทําประกันให้ แก่บริ ษัทเพื่อปิ ดการขาย ต่อมา บริ ษัทได้ ยกเลิกการใช้ บริ การของ
Outsource ในปี 2556 ส่วนค่าใช้ จ่ายที่เพิ่มขึ ้นได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน โดยมีจํานวน
เพิ่มขึ ้นจาก 28 ล้ านบาทในปี 2555 เป็ น 36 ล้ านบาท และ 39 ล้ านบาท ในปี 2556 – 2557
ตามลําดับ โดยมาจากเงินเดือนเป็ นหลัก ซึง่ มีสาเหตุมาจากมีการรับพนักงานขายเพิ่มเพื่อขยาย
ทีมการขายตามการเติบโตของรายได้ ทังนี
้ ้ อัตราส่วนต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการบริ การสําหรับ
ธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยในปี 2555 – 2557 เท่ากับร้ อยละ 88 ร้ อยละ 72 และร้ อยละ 71
ตามลําดับ โดยมีอัตราส่วนที่ลดลงเนื่ องจากบริ ษัทมีการควบคุมต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการ
บริ การให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีรายได้ ค่าบริ การเพิ่มขึ ้นมากกว่าต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายใน
การบริการ
ในงวด 9 เดือนแรกปี 2558 บริ ษัทมีต้นทุนและค่าใช้ จ่ายในการบริ การสําหรั บธุรกิจ
นายหน้ าประกันวินาศภัยจํานวนประมาณ 64 ล้ านบาทเพิ่มขึ ้นประมาณ 6 ล้ านบาท เมื่อเทียบ
กับงวดเดียวกันของปี 2557 ซึ่งมีจํานวน 58 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของ
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่านายหน้ า ซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ ้นประมาณ 4 ล้ านบาท และ 1
ล้ านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2557 ส่วนต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการบริ การอื่นๆ
ค่อนข้ างมีจํานวนคงที่
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+ ธุรกิจนายหน้ าประกันชีวติ
ในปี 2555 – 2557 บริ ษัทย่อยมีต้นทุนและค่าใช้ จ่ายในการบริ การสําหรับธุรกิจนายหน้ า
ประกันชีวิตจํานวนประมาณ 25 ล้ านบาท 19 ล้ านบาท และ 25 ล้ านบาท ตามลําดับ ทังนี
้ ้
สาเหตุที่ต้นทุนและค่าใช้ จ่ายในการบริ การในปี 2555 มีจํานวนค่อนข้ างสูงเนื่องจากในปี 2555
บริ ษัทย่อยมีค่าวิจัยตลาดจํานวนประมาณ 12 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นต้ นทุนที่เกิดจากการจ่าย
ค่าตอบแทนให้ แก่ Outsource สําหรับการโทรศัพท์ติดต่อหาลูกค้ าเป้าหมายในเบื ้องต้ น ก่อนที่
จะส่งมอบรายชื่อลูกค้ าที่สนใจทําประกันให้ แก่บริ ษัทย่อยเพื่อปิ ดการขาย ต่อมา บริ ษัทย่อยได้
ยกเลิกการใช้ บริ การของ Outsource ในปี 2556 โดยมีค่าวิจยั ตลาดลดลงเหลือประมาณ 5 ล้ าน
บาท ส่วนต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการบริ การในปี 2557 มีจํานวน 25 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นประมาณ
5 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเป็ น
หลัก โดยมีจํานวนเพิ่มขึ ้นจาก 6 ล้ านบาทในปี 2556 เป็ น 14 ล้ านบาทในปี 2557 เนื่องจาก
บริ ษัทย่อยได้ มีการขยายทีมงานขายเพื่อรองรับการทําสัญญาเป็ นนายหน้ าให้ แก่บริ ษัทประกัน
้ ้ อัตราส่วนต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการบริ การสําหรับธุรกิจนายหน้ า
ชีวิตเพิ่มขึ ้น 1 บริ ษัท ทังนี
ประกันชีวิตในปี 2555 – 2557 เท่ากับร้ อยละ 80 ร้ อยละ 56 และร้ อยละ 62 ตามลําดับ โดยมี
อัตราส่วนที่ลดลงเนื่องจากบริ ษัทย่อยมีการควบคุมต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการบริ การให้ อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสมและมีรายได้ คา่ บริการเพิ่มขึ ้นมากกว่าต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการบริ การ
ในงวด 9 เดือนแรกปี 2558 บริ ษัทย่อยมีต้นทุนและค่าใช้ จ่ายในการบริ การสําหรับธุรกิจ
นายหน้ าประกันชีวิตจํานวนประมาณ 13 ล้ านบาทลดลงประมาณ 7 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปี 2557 ซึง่ มีจํานวน 20 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ สาเหตุหลักมาจากการลดลงของค่าใช้ จ่าย
เกี่ยวกับพนักงาน และค่านายหน้ า ซึง่ มีจํานวนลดลงประมาณ 3 ล้ านบาท และ 2 ล้ านบาท เมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปี 2557 เนื่องจากบริ ษัทย่อยได้ ลดทีมงานขายที่มีไว้ รองรับการทํา
สัญญาเป็ นนายหน้ าให้ แก่บริษัทประกันชีวิตที่ทําสัญญาเพิ่มเติมในปี 2557 เพราะมีรายได้ ไม่ค้ มุ
ต้ นทุน ส่วนต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายในการบริการอื่นๆ มีจํานวนค่อนข้ างคงที่
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าวิชาชีพและที่ปรึกษา
ค่าบริการอุปกรณ์สํานักงาน และค่าเช่าสํานักงานเป็ นหลัก โดยในปี 2555 – 2557 และในงวด 9
เดือนแรกของปี 2558 มีจํานวนรวมประมาณ 7 ล้ านบาท 18 ล้ านบาท 22 ล้ านบาท และ 22
ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 5 - 19 ของรายได้ รวม
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
ค่าใช้ จ่ายทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมาจากดอกเบี ้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน
เนื่องจากบริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่มีเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน โดยในปี 2555 – 2557 และใน
งวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมีคา่ ใช้ จ่ายทางการเงินจํานวนประมาณ 0.15 ล้ านบาท 0.14
ล้ านบาท 0.09 ล้ านบาท และ 0.03 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราดอกเบี ย้ จ่ายเฉลี่ยอยู่
ระหว่างประมาณร้ อยละ 9 ต่อปี
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กําไร
ในปี 2555 – 2557 และในงวด 9 เดือนแรกของปี 2557 - 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมี
กํ า ไรขั น้ ต้ นจํ า นวนประมาณ 47 ล้ า นบาท 47 ล้ า นบาท 35 ล้ า นบาท และ 40 ล้ า นบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
้ นประมาณร้ อยละ 32 ร้ อยละ 31 ร้ อยละ 31 และร้ อยละ 34
้ นจะมาจากธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยเป็ นหลัก ในขณะที่
ตามลําดับ โดยจํานวนกําไรขันต้
ธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิตจะมีอตั รากําไรขันต้
้ นที่ดีกว่าธุรกิจนายหน้ าประกันภัย
บริ ษัทมีกําไรสุทธิในปี 2555 – 2557 และในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 จํานวนประมาณ
9 ล้ านบาท 28 ล้ านบาท 21 ล้ านบาท และ 15 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิ
ประมาณร้ อยละ 7 ร้ อยละ 18 ร้ อยละ 14 และร้ อยละ 13 ตามลําดับ
ในปี 2555 - 2557 และในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมีอตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ประมาณร้ อยละ 61 ร้ อยละ 117 ร้ อยละ 79 และร้ อยละ 47 ตามลําดับ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ตามกําไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้น และในระหว่างปี 2555 – 2557 และงวด 9 เดือนแรกปี 2558
บริ ษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทเป็ นจํานวน 8 ล้ านบาท 19 ล้ านบาท 24 ล้ าน
บาท และ 8 ล้ า นบาท ตามลํ า ดับ และได้ มี ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลจากกํ า ไรสะสมและจากผล
ประกอบการที่ ผ่ า นมา เป็ นจํ า นวน 6 ล้ า นบาท 5 ล้ า นบาท 27 ล้ า นบาท และ 25 ล้ า นบาท
ตามลําดับ สําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกัน คิดเป็ นอัตราเงินปั นผลจ่ายประมาณร้ อยละ 77 ร้ อย
ละ 26 ร้ อยละ 115 และร้ อยละ 295 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท ตามลําดับ
นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ได้
มีมติให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0425 บาท รวมเป็ นจํ านวน 8.50
ล้ านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่3 ธันวาคม 2558 ทังนี
้ ้ หากนําจํานวน
เงินปั นผลที่จ่ายครัง้ ล่าสุดนีไ้ ปรวมคํานวณกับเงินปั นผลที่จ่ายในรอบ 9 เดือนแรกปี 2558 จะ
พบว่ามีจํานวนรวมเท่ากับ 33.6 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเงินปั นผลจ่ายประมาณร้ อยละ 395 ของ
กําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัท
สําหรับในอนาคต บริ ษัทจะดําเนินการตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารอง
ตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริ ษัทกําหนด ตามที่ได้ ระบุในส่วนที่ 2.3 บทที่ 9 ข้ อมูล
หลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น หัวข้ อ 9.3 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล อย่างเคร่งครัด
การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557 และ ณ วันที่ 30
กันยายน 2558 มีจํานวนประมาณ 61 ล้ านบาท 71 ล้ านบาท 71 ล้ านบาท และ 110 ล้ านบาท
ตามลํ า ดับ โดยสิน ทรั พ ย์ ส่ว นใหญ่ ได้ แ ก่ เงิ น สดและรายการเที ย บเท่า เงิ น สด ซึ่ง มี สัดส่ว น
ประมาณร้ อยละ 57 – 68 ของสินทรัพย์รวมทังหมด
้
ส่วนสินทรัพย์ที่สําคัญรองลงมา ได้ แก่
รายได้ ค่านายหน้ าประกันภัยค้ างรับและลูกหนี ้อื่น ซึง่ มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 17 – 25 ของ
สินทรัพย์รวมทังหมด
้
สําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกัน
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รายละเอียดของสินทรัพย์หลักของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถสรุปได้ ดงั นี ้ :- รายได้ ค่านายหน้ าประกันภัยค้ างรั บและลูกหนีอ้ ่ ืน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อย
มีรายได้ คา่ นายหน้ าประกันภัยค้ างรับและลูกหนี ้อื่น รวมประมาณ 15 ล้ านบาท 14 ล้ านบาท 17
ล้ านบาท และ 19 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 17 – 25 เมื่อเทียบกับ
สินทรัพย์รวม ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้ :+ รายได้ ค่านายหน้ าประกันภัยค้ างรั บ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยประกอบกิจการโดยเป็ นนายหน้ าขายประกันให้ แก่บริ ษัทประกันภัย
และบริ ษัทประกันชีวิตด้ วยวิธีการขายทางโทรศัพท์ โดยได้ รับผลตอบแทนในรู ปแบบรายได้ ค่า
นายหน้ า และรายได้ ค่าบริ การอื่น อนึ่ง ทุกๆ สิ ้นเดือน บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะจัดทํารายงาน
สรุ ป ยอดขายกรมธรรม์ ใ นแต่ ล ะเดื อ นเพื่ อ ประมาณการภาระหนี ท้ ี่ จ ะเรี ย กเก็ บ จากบริ ษั ท
ประกัน ภัยและบริ ษั ท ประกัน ชี วิ ต โดยบัน ทึก เป็ นรายได้ ค่า นายหน้ า ประกัน ภัยค้ า งรั บ ซึ่ง มี
จํานวน 8 ล้ านบาท 6 ล้ านบาท 8 ล้ านบาท และ 8 ล้ านบาท ในปี 2555 – 2557 และงวด 9
เดือนแรกปี 2558 ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 7 – 13 ของสินทรัพย์รวม สําหรับ
ช่ว งระยะเวลาเดี ย วกัน ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ประกัน ดังกล่า วจะชํ า ระเงิ น ให้ แ ก่บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ย
ภายในสิ ้นเดือนถัดไปจากเดือนที่วางบิล ทังนี
้ ้ ที่ผ่านมา บริ ษัทประกันดังกล่าวชําระหนี ใ้ ห้ แก่
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยตรงตามกําหนดเวลามาโดยตลอด ทําให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่มีการ
จัดทําการวิเคราะห์อายุลกู หนี ้สําหรับรายได้ คา่ นายหน้ าประกันค้ างรับ
+ ลูกหนีค้ ่ าเบีย้ ประกันภัย
บริ ษั ท มี ก ารใช้ ก ลยุท ธ์ ท างการตลาดด้ ว ยการให้ ลูก ค้ า สามารถผ่อ นเบี ย้ ประกัน ภัย ใน
ระยะเวลา 3 – 6 เดือน โดยไม่คิดดอกเบี ้ย ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557 และ ณ วันที่
30 กันยายน 2558 บริ ษัทมีลกู หนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยประมาณ 7 ล้ านบาท 8 ล้ านบาท 9 ล้ าน
บาท และ 11 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 10 - 13 เมื่อเทียบกับ
สินทรัพย์รวม สําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีลูกหนี ค้ ่าเบีย้
ประกัน ภัย รวมประมาณ 7 ล้ า นบาท และ 8 ล้ า นบาท ตามลํ า ดับ โดยเป็ นลูกหนี ท้ ี่ ยัง ไม่ถึง
กําหนดชําระทังจํ
้ านวน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีลกู หนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยรวม
ประมาณ 9 ล้ านบาท แบ่งเป็ นลูกหนี ้ที่ยงั ไม่ถงึ กําหนดชําระจํานวนประมาณ 8 ล้ านบาท คิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 87 ของลูกหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยรวม ลูกหนีท้ ี่ค้างชําระเกินกําหนดไม่
เกิน 3 เดือน จํานวนประมาณ 1 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 13 ของลูกหนี ้ค่าเบี ้ย
ประกัน ภัย รวม และลูก หนี ท้ ี่ ค้ า งชํ า ระเกิ น กํ า หนดตัง้ แต่ 3 เดื อ นแต่ไ ม่เ กิ น 6 เดื อ น จํ า นวน
ประมาณ 17,000 บาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 0.19 ของลูกหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษัทมีลกู หนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยรวมประมาณ 11 ล้ านบาท
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แบ่งเป็ นลูกหนีท้ ี่ยงั ไม่ถึงกําหนดชําระจํานวนประมาณ 10 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ
ร้ อยละ 89 ของลูกหนี ค้ ่าเบีย้ ประกันภัยรวม และลูกหนีท้ ี่ค้างชําระเกินกําหนดไม่เกิน 3 เดือน
จํานวนประมาณ 1 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 11 ของลูกหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัย
รวม
ในปี 2555 – 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีอตั ราส่วนทางการเงินทางด้ าน
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย ประมาณ 19 วัน 18 วัน 20 วัน และ 24 วัน ตามลําดับ ซึง่ เป็ นระยะเวลา
ใกล้ เคียงกัน และอยูใ่ นระยะเวลาที่บริษัทให้ เครดิตแก่ลกู ค้ า เป็ นจํานวน 30 วัน
- อุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษัทมีอปุ กรณ์-สุทธิ
จํานวนประมาณ 2 ล้ านบาท 3 ล้ านบาท 2 ล้ านบาท และ 2 ล้ านบาท ตามลําดับ ทังนี
้ ้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 สินทรัพย์ในบัญชีอปุ กรณ์สว่ นใหญ่เป็ นยานพาหนะ ซึง่ เป็ นสัดส่วนประมาณ
ร้ อยละ 97 ของสินทรัพย์ ประเภทอุปกรณ์ -สุทธิ ทงั ้ หมด และในปี 2556 บริ ษัทได้ มีการซื อ้
ทรัพย์สิน ซึ่งได้ แก่ เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สํานักงาน จากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันประมาณ 2
ล้ านบาท ส่งผลทําให้ สินทรัพย์สว่ นใหญ่ของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2557 และ ณ
วันที่ 30 กันยายน 2558 เป็ นสินทรัพย์ประเภทเครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สํานักงาน ซึง่ คิดเป็ น
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 73 ร้ อยละ 100 และร้ อยละ 100 ของสินทรัพย์ประเภทอุปกรณ์-สุทธิ
ทังหมด
้
ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษัทมีอปุ กรณ์จํานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อม
ราคาหมดแล้ วแต่ยงั ใช้ งานอยู่ โดยมูลค่าตามบัญชีของอุปกรณ์ ดงั กล่าวก่อนหักค่าเสื่อมราคา
สะสมมีจํานวนประมาณ 5 ล้ านบาท
- สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
บริ ษัทบันทึกค่าซือ้ ซอฟท์ แวร์ คอมพิวเตอร์ และฐานข้ อมูลลูกค้ าไว้ ในบัญชีสินทรั พย์ ไม่มี
ตัวตน ทังนี
้ ้ ในการประกอบธุรกิจ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการซื ้อฐานข้ อมูลลูกค้ าจากคู่ค้าของ
บริ ษัท เพื่อนําข้ อมูลดังกล่าวเข้ าสู่ระบบฐานข้ อมูลกลางของบริ ษัทเพื่อให้ พนักงานของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยนําไปใช้ ในการโทรติดต่อหาลูกค้ าเป้าหมายในแต่ละวัน โดยบริ ษัทจะบันทึกค่า
สิทธิ การใช้ ฐานข้ อมูลลูกค้ าดังกล่าวเป็ นสินทรั พย์ ไม่มีตัวตนในงบการเงิ น และจะบันทึกตัด
จําหน่ายค่าสิทธิการใช้ ฐานข้ อมูลลูกค้ าของธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเส้ นตรงตลอดอายุการให้ ประโยชน์ 3 ปี ส่วนบริ ษัทย่อยจะบันทึกค่า
ซื อ้ ฐานข้ อมูล ลูก ค้ า ไว้ ใ นบัญ ชี สิ น ทรั พ ย์ ห มุน เวี ย นอื่ น และจะตัด จํ า หน่ า ยค่ า สิ ท ธิ ก ารใช้
ฐานข้ อมูลลูกค้ าของธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิตเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อมี
้ ้ สาเหตุที่กําหนดระยะเวลาในการตัดจําหน่ายค่า
การใช้ ข้อมูลลูกค้ าแต่ละรายในฐานข้ อมูล ทังนี
สิทธิการใช้ ฐานข้ อมูลลูกค้ าของธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยเป็ นระยะเวลายาวกว่าค่าสิทธิ
การใช้ ฐานข้ อมูลลูกค้ าของธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิต เนื่องจากโดยปกติ กรมธรรม์วินาศภัยมี
อายุ 1 ปี ซึ่งเมื่อครบกํ าหนดในแต่ละครัง้ ลูกค้ ามีโอกาสที่จะตัดสินใจใหม่เพื่อพิจารณาว่าจะ
เปลี่ยนแปลงบริ ษัทรับประกันหรื อไม่ ในขณะที่กรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีอายุยาวกว่า 1 ปี ซึ่ง
หากลูกค้ าได้ ตดั สินใจทําประกันชีวิตไปแล้ ว โอกาสที่จะตัดสินใจใหม่เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลง
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บริ ษัทรับประกันจะมีโอกาสน้ อยกว่า เนื่องจากจะถูกหักเบี ้ยที่ได้ จ่ายไปแล้ วในอัตราค่อนข้ างสูง
ทําให้ ไม่ค้ มุ กับการเปลี่ยนแปลงบริษัทรับประกันใหม่
ทังนี
้ ้ ในระหว่างปี 2555 – 2557 และงวด 9 เดือนแรกปี 2558 บริ ษัทมีการซื ้อฐานข้ อมูล
ลูกค้ าเพิ่มขึ ้นประมาณ 2 ล้ านบาท 2 ล้ านบาท 1 ล้ านบาท และ 1 ล้ านบาท ตามลําดับ โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษัทมีค่าสิทธิการใช้
ฐานข้ อมูลลูกค้ าของธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยสุทธิ จํานวนประมาณ 2 ล้ านบาท 3 ล้ าน
บาท 2 ล้ านบาท และ 2 ล้ านบาท ตามลําดับ
ส่ว นบริ ษั ท ย่ อ ยบัน ทึกค่า ซื อ้ ฐานข้ อ มูล ลูกค้ า ไว้ ใ นบัญ ชี สิน ทรั พ ย์ ห มุน เวี ย นอื่ น โดยใน
ระหว่างปี 2555 – 2557 และงวด 9 เดือนแรกปี 2558 บริ ษัทย่อยมีการซื ้อฐานข้ อมูลลูกค้ า
เพิ่มขึ ้นประมาณ 1.06 ล้ านบาท 1.65 ล้ านบาท 2.42 ล้ านบาท และ 0.59 ล้ านบาท ตามลําดับ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษัทย่อยมีค่าสิทธิ
การใช้ ฐานข้ อมูลลูกค้ าของธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิตสุทธิ จํานวนประมาณ 0.05 ล้ านบาท 0.05
ล้ านบาท 0.12 ล้ านบาท และ 0.16 ล้ านบาท ตามลําดับ
- สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ตังแต่
้ ปี 2557 เป็ นต้ นมา บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ มีการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
เรื่ อง ภาษี เงินได้ มาถือปฏิบตั ิ ซึ่งกําหนดให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยระบุผลแตกต่างชัว่ คราวที่เกิด
จากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี ส้ ินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษี อากร เพื่อ
รับรู้ ผลกระทบทางภาษี เป็ นสินทรัพย์ หรื อหนี ส้ ินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ตามหลักเกณฑ์ ที่
กําหนด โดยจากการนํามาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิ มีผลทําให้ บริ ษัทมีสินทรัพย์
ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
เป็ นจํานวนประมาณ 3 ล้ านบาทในแต่ละงวด
- อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ในช่วงปี 2555 – 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทสามารถดําเนินธุรกิจและ
สร้ างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ได้ อย่างต่อเนื่อง โดยมีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ประมาณ
ร้ อยละ 16 ร้ อยละ 42 ร้ อยละ 30 และร้ อยละ 22 ตามลําดับ มีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
ถาวรประมาณร้ อยละ 534 ร้ อยละ 1,293 ร้ อยละ 939 และร้ อยละ 992 ตามลําดับ และมีอตั รา
การหมุนของสินทรัพย์ประมาณ 2.15 เท่า 2.28 เท่า 2.17 เท่า และ 1.74 เท่า ตามลําดับ
สภาพคล่ อง
ในปี 2555 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานประมาณ 4
ล้ านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกําไรก่อนภาษี จํานวน 13 ล้ านบาท เจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและ
เจ้ าหนี ้อื่นลดลงจํานวนประมาณ 6 ล้ านบาท และจ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คลประมาณ 4 ล้ านบาท
้ ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการใช้ กระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทุนประมาณ 2 ล้ านบาท ซึ่ง
ทังนี
เป็ นการจ่ายชําระเป็ นเงินสดในระหว่างงวดเพื่อซื ้อฐานข้ อมูลลูกค้ า นอกจากนี ้ บริ ษัทและบริ ษัท
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ย่อยได้ ใช้ กระแสเงินสดไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวนประมาณ 11 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นการจ่ายเงิน
ปั นผลโดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จํานวน 6 ล้ านบาท และ 5 ล้ านบาท ตามลําดับ รวมทังมี
้ การ
ชําระคืนหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินประมาณ 0.39 ล้ านบาท ด้ วยเหตุนี ้ จากผลของกระแส
เงินสดกิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินข้ างต้ น ส่งผลให้ บริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิลดลงประมาณ 9 ล้ านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด ณ สิ ้นปี 2555 ประมาณ 35 ล้ านบาท
ในปี 2556 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานประมาณ 27
ล้ านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกําไรก่อนภาษี จํานวน 35 ล้ านบาท เจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและ
เจ้ าหนี ้อื่นลดลงจํานวนประมาณ 7 ล้ านบาท และจ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คลประมาณ 6 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการใช้ กระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทุนประมาณ 6 ล้ านบาท ซึ่ง
เป็ นการจ่ายชําระเป็ นเงินสดในระหว่างงวดเพื่อซื ้ออุปกรณ์ 2 ล้ านบาท ซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัท
ย่อย 2 ล้ านบาท และซือ้ ฐานข้ อมูลลูกค้ า 2 ล้ านบาท นอกจากนี ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ใช้
กระแสเงินสดไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวนประมาณ 12 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นการจ่ายเงินปั นผล
โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จํานวน 5 ล้ านบาท และ 7 ล้ านบาท ตามลําดับ รวมทังมี
้ การชําระคืน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินประมาณ 0.42 ล้ านบาท ด้ วยเหตุนี ้ จากผลของกระแสเงินสด
กิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินข้ างต้ น ส่งผลให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อย
มีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ ้นประมาณ 9 ล้ านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ
สิ ้นปี 2556 ประมาณ 44 ล้ านบาท
ในปี 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานประมาณ 27
ล้ านบาทเหมื อนปี 2556 ซึ่ง ส่วนใหญ่ มาจากกํ าไรก่อนภาษี 27 ล้ านบาท เจ้ าหนี ค้ ่า เบี ย้
ประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น 7 ล้ านบาท และจ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คล 8 ล้ านบาท ทังนี
้ ้
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ใช้ กระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทุนประมาณ 2 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นการ
ลงทุนในการซื ้ออุปกรณ์ และฐานข้ อมูลลูกค้ าเป็ นจํานวนรวมประมาณ 2 ล้ านบาท และได้ ใช้
กระแสเงินสดไปในกิจกรรมจัดหาเงินประมาณ 28 ล้ านบาท แบ่งเป็ นจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นของบริ ษัทประมาณ 27 ล้ านบาท และชําระคืนหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินประมาณ 1 ล้ าน
บาท ด้ วยเหตุนี ้ ส่งผลให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิในปี 2557 ลดลงประมาณ 3
ล้ านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ ้นปี 2557ประมาณ 40 ล้ านบาท
ในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับกระแสเงินสดจากกิจกรรม
ดําเนินงานประมาณ 15 ล้ านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่มาจากกําไรก่อนภาษี 19 ล้ านบาท จ่ายภาษี เงิน
ได้ นิติบุคคล 5 ล้ านบาท รายได้ ค่านายหน้ าประกันภัยค้ างรับและลูกหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น 2 ล้ านบาท
้ ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ใช้
และเจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น 1 ล้ านบาท ทังนี
กระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทุนประมาณ 3 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นการลงทุนในอุปกรณ์ประมาณ 2
ล้ านบาท และซือ้ ฐานข้ อมูลลูกค้ าประมาณ 1 ล้ านบาท และได้ รับกระแสเงินสดจากกิจกรรม
จัดหาเงินประมาณ 22 ล้ านบาท ซึง่ มาจากการเพิ่มทุนจํานวน 48 ล้ านบาท เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือ
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หุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ และมีการจ่ายเงินปั นผล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทจํานวน 25 ล้ านบาท ด้ วยเหตุนี ้ ส่งผลให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกระแส
เงินสดสุทธิในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 เพิ่มขึน้ ประมาณ 35 ล้ านบาท และมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ประมาณ 75 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องในปี 2555 – 2557 และในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558
คิดเป็ น 1.20 เท่า 1.54 เท่า 1.33 เท่า และ 2.12 เท่า ตามลําดับ และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุน
เร็ว คิดเป็ น 1.18 เท่า 1.50 เท่า 1.30 เท่า และ 2.07 เท่า ตามลําดับ ซึง่ อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ใน
ระดับค่อนข้ างสูง เนื่องจากบริ ษัทและบริ ษัทย่อยประกอบธุรกิจโดยใช้ เงินทุนหมุนเวียนเป็ นหลัก
ไม่ได้ ใช้ แหล่งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ส่งผลทําให้ บริ ษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนในอัตราที่สงู
กว่าหนี ้สินหมุนเวียนมาโดยตลอด
- โครงสร้ างเงินทุน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยประกอบธุรกิจด้ วยการใช้ เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการเป็ นหลัก
เนื่องจากมีสภาพคล่องเหลือ และไม่มีความจําเป็ นที่จะต้ องลงทุนในทรัพย์สินถาวรขนาดใหญ่
เหมือนธุรกิจอื่น เพราะเป็ นธุรกิจให้ บริ การที่ใช้ วิธีติดต่อลูกค้ าผ่านโทรศัพท์เป็ นหลัก ทําให้ ที่ผ่าน
้ ้ อัตราส่วน
มา บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่มีเงินกู้ยืมระยะสันหรื
้ อระยะยาวจากสถาบันการเงิน ทังนี
หนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
อยู่ในระดับ 2.65 เท่า 1.34 เท่า 1.95 เท่า และ 0.78 เท่า ตามลําดับ โดยอัตราส่วนหนี ้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีสดั ส่วนค่อนข้ างสูง เนื่องจากบริ ษัทมีเจ้ าหนี ้ค่า
เบีย้ ประกันภัยและเจ้ าหนี อ้ ื่น และรายได้ ค่านายหน้ าประกันภัยและค่าบริ การอื่นรับล่วงหน้ า
จํานวนประมาณ 28 ล้ านบาท และ 12 ล้ านบาท ตามลําดับ ในขณะที่มีทนุ จดทะเบียนเพียง 2
ล้ านบาท และมีกําไรสะสมประมาณ 12 ล้ านบาท สําหรับอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสดั ส่วนเพิ่มสูงขึ ้นเนื่องจากบริ ษัทได้ มีการจ่ายเงินปั นผลจากกําไร
สะสมในอัตรา 137 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) หรื อเทียบเท่า 3.425 บาทต่อหุ้น
เมื่อคํานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ณ ปั จจุบนั ที่ 0.25 บาทต่อหุ้น ทําให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจํานวน
ลดลง และอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีสดั ส่วนลดลงอย่าง
มากเนื่องมาจากบริษัทได้ มีการเพิ่มทุนจํานวน 48 ล้ านบาทในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2558
- หนีส้ นิ
หนี ้สินรวมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
มีจํานวนประมาณ 44 ล้ านบาท 41 ล้ านบาท 47 ล้ านบาท และ 49 ล้ านบาท ตามลําดับ โดย
หนี ้สินส่วนใหญ่เป็ นเจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่น ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ
52 - 64 ของหนี ้สินทังหมด
้
สําหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว
หนี ส้ ินรวมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีจํานวนประมาณ 44 ล้ านบาท
ประกอบด้ วยหนี ้สินหมุนเวียนจํานวนประมาณ 42 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 95 ของหนี ้สินรวม
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โดยหนี ้สินหมุนเวียนที่สําคัญ คือ เจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่น และรายได้ ค่านายหน้ า
ประกันภัยและค่าบริ การอื่นรับล่วงหน้ า จํานวนประมาณ 28 ล้ านบาท และ 12 ล้ านบาท
ตามลําดับ อนึ่ง เจ้ าหนี ค้ ่าเบีย้ ประกันภัยและเจ้ าหนี อ้ ื่นได้ แก่ ค่าเบีย้ ประกันภัยที่บริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยได้ รับล่วงหน้ าจากลูกค้ าที่ซื ้อประกัน โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยยังไม่ได้ นําส่งให้ แก่
บริ ษัทประกันภัยและบริ ษัทประกันชีวิตเนื่องจากยังไม่ครบกําหนดเวลาชําระค่าเบี ้ยประกัน รวม
กับค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายต่างๆ ส่วนรายได้ ค่านายหน้ าประกันภัยและค่าบริ การอื่นรับล่วงหน้ า คือ
รายได้ ค่านายหน้ าในปี แรกที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับจากบริ ษัทประกันภัยและบริ ษัทประกัน
ชีวิต แต่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะทยอยรับรู้ เงินที่ได้ รับดังกล่าวเป็ นรายได้ ค่านายหน้ าทีละเดือน
จนครบ 12 เดือน เนื่องจากบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีข้อตกลงกับบริ ษัทประกันดังกล่าวสําหรับการ
ชําระคืนค่าเบี ้ยประกันที่ได้ รับ ณ ตอนวันที่ขาย ตามสัดส่วนเดือนที่มีการคุ้มครอง ให้ แก่บริ ษัท
ประกัน หากลูกค้ ามีการยกเลิกกรมธรรม์ในระยะเวลา 12 เดือนแรก และบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมี
หนี ส้ ิ น ไม่ ห มุน เวี ย นประมาณ 2 ล้ า นบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 5 ของหนี ส้ ิ น รวม โดยหนี ส้ ิ น ไม่
หมุนเวียนที่สําคัญ คือ หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
และสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน จํานวนประมาณ 1.3 ล้ านบาท และ 1.0 ล้ าน
บาท ตามลําดับ
หนี ้สินรวมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวนประมาณ 41 ล้ านบาท ลดลง
ประมาณ 3 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราลดลงประมาณร้ อยละ 8 เมื่อเทียบกับหนี ้สินรวม ณ วันที่
31 ธันวาคม 2555 เนื่องจากมีเจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่นลดลงจํานวนประมาณ 7
ล้ านบาท ทังนี
้ ้ หนี ้สินรวมดังกล่าวประกอบด้ วยหนี ้สินหมุนเวียนจํานวนประมาณ 38 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 95 ของหนี ้สินรวม โดยหนี ้สินหมุนเวียนที่สําคัญ คือ เจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและ
เจ้ าหนี ้อื่น และรายได้ ค่านายหน้ าประกันภัยและค่าบริ การอื่นรับล่วงหน้ า จํานวนประมาณ 21
ล้ าบาท และ 13 ล้ านบาท ตามลําดับ และบริษัทและบริษัทย่อยมีหนี ้สินไม่หมุนเวียนประมาณ 2
ล้ า นบาท คิ ด เป็ นร้ อยละ 5 ของหนี ส้ ิ น รวม โดยหนี ส้ ิ น ไม่ ห มุน เวี ย นที่ สํ า คัญ คื อ สํ า รอง
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน และหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจากส่วนที่ถึงกําหนด
ชําระภายใน 1 ปี จํานวนประมาณ 1.5 ล้ านบาท และ 0.6 ล้ านบาท ตามลําดับ
หนี ้สินรวมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวนประมาณ 47 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
ประมาณ 6 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราเพิ่มขึน้ ประมาณร้ อยละ 16 เมื่อเทียบกับหนี ้สินรวม ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากมีเจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้นจํานวน
ประมาณ 7 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ หนี ้สินรวมดังกล่าวประกอบด้ วยหนี ้สินหมุนเวียนประมาณ 44 ล้ าน
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 95 ของหนี ส้ ินรวม โดยหนี ส้ ินหมุนเวียนที่สําคัญ คื อ เจ้ าหนี ค้ ่าเบี ย้
ประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่น และรายได้ ค่านายหน้ าประกันภัยและค่าบริ การอื่นรับล่วงหน้ า จํานวน
ประมาณ 28 ล้ านบาท และ 14 ล้ านบาท ตามลําดับ อนึ่ง สาเหตุที่เจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและ
เจ้ าหนี ้อื่นมีจํานวนเพิ่มสูงขึ ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ที่ผ่านมา เนื่องจากบริ ษัทมุ่งเน้ นกล
ยุทธ์ การขายโดยให้ ลกู ค้ าผ่อนชําระได้ เพิ่มขึน้ และบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
ประมาณ 2 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5 ของหนี ้สินรวม ซึง่ ได้ แก่สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
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พนักงานทังจํ
้ านวน
หนี ้สินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีจํานวนประมาณ 49
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นประมาณ 2 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราเพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 4 เมื่อเทียบกับ
หนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากมีเจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น
จํานวนประมาณ 2 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ หนี ้สินรวมดังกล่าวประกอบด้ วยหนีส้ ินหมุนเวียนประมาณ
46 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 94 ของหนี ้สินรวม โดยหนี ้สินหมุนเวียนที่สําคัญ คือ เจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ย
ประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่น และรายได้ ค่านายหน้ าประกันภัยและค่าบริ การอื่นรับล่วงหน้ า จํานวน
ประมาณ 30 ล้ านบาท และ 14 ล้ านบาท ตามลําดับ อนึ่ง สาเหตุที่เจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและ
เจ้ าหนี ้อื่นมีจํานวนเพิ่มสูงขึ ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ที่ผ่านมา เนื่องจากบริ ษัทมุ่งเน้ นกล
ยุทธ์ การขายโดยให้ ลกู ค้ าผ่อนชําระได้ เพิ่มขึน้ และบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
ประมาณ 3 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 6 ของหนี ้สินรวม ซึง่ ได้ แก่สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานทังจํ
้ านวน
- เจ้ าหนีค้ ่ าเบีย้ ประกันภัยและเจ้ าหนีอ้ ่ ืน
บริษัทและบริษัทย่อยมีเจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 –
2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จํานวนประมาณ 28 ล้ านบาท 21 ล้ านบาท 28 ล้ านบาท
และ 30 ล้ านบาท ตามลําดับ
บริ ษัทมีนโยบายให้ ลกู ค้ าผ่อนชําระค่าเบี ้ยประกันล่วงหน้ า 2 - 3 เดือนก่อนที่กรมธรรม์ของ
ลูกค้ าจะมีผลบังคับใช้ โดยบริ ษัทจะบันทึกเงินค่าเบี ้ยประกันภัยที่บริ ษัทได้ รับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
ก่อนที่จะนําไปชําระต่อให้ แก่บริ ษัทประกัน เมื่อกรมธรรม์ของลูกค้ ามีผลบังคับใช้ ในบัญชีเจ้ าหนี ้
ค่าเบี ้ยประกันภัย ซึง่ มีจํานวน 21 ล้ านบาท 18 ล้ านบาท 24 ล้ านบาท และ 22 ล้ านบาท ณ สิ ้น
ปี 2555 – 2557 และ ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 75
– 87 ของเจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่น สําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกัน
เจ้ าหนี ้การค้ า ได้ แก่ ค่าบริ การทางโทรศัพท์ ซึง่ มีจํานวนประมาณ 0.3 - 0.4 ล้ านบาทต่อปี
ณ สิ ้นปี 2555 – 2557 และ ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 1 - 2
ของเจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่น สําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกัน ทังนี
้ ้ โดยปกติ บริ ษัท
จะได้ รับเครดิตเทอมสําหรับชําระหนี ้เจ้ าหนี ้การค้ าเป็ นระยะเวลาประมาณ 30 วัน
ในปี 2555 – 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีอตั ราส่วนทางการเงินทางด้ าน
ระยะเวลาชําระหนีเ้ ฉลี่ย ประมาณ 2 วัน 1 วัน 1 วัน และ 2 วัน ตามลําดับ ซึ่งค่อนข้ างตํ่าเมื่อ
เทียบกับเครดิตเทอมที่บริ ษัทได้ รับจากคู่ค้า เนื่องจากบริ ษัทจัดประเภทให้ เจ้ าหนี ้ค่าบริ การทาง
โทรศัพ ท์ เ ท่า นัน้ ที่ เ ป็ นเจ้ า หนี ก้ ารค้ า ส่ว นเจ้ า หนี ข้ องค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ บริ ษั ท จัด ประเภทเป็ น
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายทังหมด
้
จึงทําอัตราส่วนทางการเงินทางด้ านระยะเวลาชําระหนี ้เฉลี่ยมีอตั รา
ค่อนข้ างตํ่า
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายพนักงานค้ างจ่าย ค่าโบนัสค้ างจ่าย และค่า
วิชาชีพและที่ปรึกษาค้ างจ่าย ซึ่งมีจํานวนประมาณ 6 ล้ านบาท 2 ล้ านบาท 4 ล้ านบาท และ 7
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2555 – 2557 และ ณ สิ ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2558 คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อย
ละ 11 - 24 ของเจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่น สําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกัน
-

รายได้ ค่านายหน้ าประกันภัยและค่ าบริการอื่นรั บล่ วงหน้ า

ในการขายกรมธรรม์สําหรับประกันวินาศภัยคู่กบั ประกันสุขภาพ (“ประกันอุบตั ิเหตุ”) และ
ประกันชี วิต บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะรั บรู้ รายได้ ค่านายหน้ าปี แรกจากบริ ษัทประกันภัยและ
บริ ษัทประกันชีวิตเป็ นรายได้ ทงจํ
ั ้ านวนทันทีที่กรมธรรม์มีผลใช้ บงั คับ อย่างไรก็ตาม ในปี 2557
บริ ษัทได้ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีในการรับรู้ รายได้ ดงั กล่าว โดยบันทึกเป็ นรายได้ ค่า
นายหน้ าประกันภัยและค่าบริ การอื่นรั บล่วงหน้ า และจะทยอยรั บรู้ รายได้ ค่านายหน้ าปี แรก
ดังกล่าวเป็ นรายได้ ค่านายหน้ าและค่าบริ การอื่นในงบการเงินในระยะเวลา 12 เดือนแทนการ
รั บรู้ เป็ นรายได้ ทัง้ จํ านวนทันที และได้ ปรั บปรุ งการเปลี่ยนแปลงการรั บรู้ รายได้ ดังกล่าวในปี
2556 ด้ วย เพื่อการเปรี ยบเทียบ อนึง่ สาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับรู้รายได้ ดงั กล่าว
เนื่องจากจากสถิติในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จะพบว่า กรมธรรม์ประเภท
ดังกล่าวมีอตั ราการยกเลิกในปี แรกที่สงู มาก ซึง่ บริษัทและบริษัทย่อยจะต้ องชําระคืนค่านายหน้ า
ที่ได้ รับมาล่วงหน้ าจากบริษัทประกันให้ แก่บริษัทประกันตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ หรื อระยะเวลา
ที่ มี ก ารยกเลิ ก ด้ ว ยเหตุนี ้ เพื่ อ เป็ นไปตามหลัก ความระมัด ระวัง บริ ษั ท ได้ บัน ทึก รายได้ ค่ า
นายหน้ าปี แรกที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับจากบริ ษัทประกันและยังไม่รับรู้ เป็ นรายได้ ในบัญชี
“รายได้ คา่ นายหน้ าประกันภัยและค่าบริการอื่นรับล่วงหน้ า” โดยมีจํานวนประมาณ 12 ล้ านบาท
13 ล้ านบาท 14 ล้ านบาท และ 14 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 2557 และ ณ วันที่ 30
กันยายน 2558 ตามลําดับ
บริ ษัทได้ ทําสัญญาเช่าการเงินกับบริ ษั ทลีสซิ่ง เพื่ อเช่า ซื อ้ ยานพาหนะสําหรั บใช้ ในการ
ดําเนินงานของบริ ษัท ซึ่งอายุของสัญญามีระยะเวลาประมาณ 4 ปี ต่อมา ได้ ขยายระยะเวลา
เพิ่มอีก 2 ปี รวมเป็ น 6 ปี สิ ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยมีกําหนดการชําระค่าเช่าเป็ น
รายเดือน และคิดดอกเบี ้ยในอัตราเฉลี่ยประมาณร้ อยละ 9 ต่อปี ในปี 2557 และงวด 9 เดือน
แรกของปี 2558
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 - 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษัทมีภาระ
ผูกพันที่จะต้ องจ่ายค่าเช่าขันตํ
้ ่าตามสัญญาเช่าการเงิน เป็ นจํานวนประมาณ 1.8 ล้ านบาท 1.4
ล้ านบาท 0.7 ล้ านบาท และ 0.1 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยภาระผูกพันดังกล่าวมีจํานวนลดลง
อย่างต่อเนื่องตามการชําระเงินตามงวดที่กําหนดในสัญญาเช่าการเงิน
- ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 บริ ษัทได้ เข้ าลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ในหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทย่อย ซึ่งดําเนินธุรกิจเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตและเป็ นบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษัทได้ ถือหุ้นและควบคุมการดําเนินงานมาโดยตลอด ดังนัน้ จึงถือว่าการเข้ าลงทุนดังกล่าว
เป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน อนึง่ บริษัทมีมลู ค่าต้ นทุนของเงินลงทุนจํานวนรวม
2 ล้ านบาท และมีส่วนต่างระหว่างต้ นทุนการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกันที่ ตํ่ากว่า
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
มูลค่าสุทธิ ตามบัญชีของบริ ษัทย่อยจํานวนประมาณ 0.1 ล้ านบาท ซึ่งบริ ษัทได้ แสดงผลต่าง
ดังกล่าวไว้ ในบัญชี “ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน” และแสดงเป็ น
รายการแยกต่างหากไว้ ภายใต้ สว่ นของผู้ถือหุ้นเพื่อสะท้ อนภาพของการรวมธุรกิจดังกล่าว
- ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน
2558 มีจํานวนประมาณ 17 ล้ านบาท 30 ล้ านบาท 24 ล้ านบาท และ 62 ล้ านบาท ตามลําดับ
โดยมีจํานวนเพิ่มขึน้ ตามผลประกอบการที่มีกําไรสุทธิ ประมาณ 9 ล้ านบาท 28 ล้ านบาท 21
ล้ านบาท และ 15 ล้ านบาท ตามลําดับ ทังนี
้ ้ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2558 บริ ษัทได้ เพิ่มทุนชําระ
แล้ วจาก 2 ล้ านบาท เป็ น 50 ล้ านบาท โดยเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทจํานวน 48 ล้ าน
บาท ตามสัดส่วนการถือหุ้น กอปรกับบริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
เป็ นจํานวนประมาณ 5 ล้ านบาท 27 ล้ านบาท และ 21 ล้ านบาท สําหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ตามลําดับ อนึง่ บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ
หลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอื่ น ๆ ตามที่ บ ริ ษั ท กํ า หนด (โปรดดูร ายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ในส่ ว นที่ 2.3 บทที่ 9 ข้ อ มูล
หลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น หัวข้ อ 9.3 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล) ทังนี
้ ้ สาเหตุที่บริ ษัทมีการจ่ายเงิน
ปั นผลในช่วงที่ผา่ นมาในอัตราที่สงู กว่านโยบายที่กําหนด เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้น จํานวนประมาณ 30
ล้ านบาท ประกอบด้ วย ทุนชําระแล้ วจํานวน 2 ล้ านบาท กําไรสะสมจํานวนประมาณ 28 ล้ าน
บาท แบ่งเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายสะสมจํานวนประมาณ 0.2 ล้ านบาท และกําไรสะสมที่ยงั
ไม่ได้ จัดสรรจํานวนประมาณ 27.9 ล้ านบาท และมีส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การ
ควบคุมเดียวกันเป็ นจํานวนรวม 0.1 ล้ านบาท ซึ่งเกิดขึ ้นจากการเข้ าลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ
99.99 ในหุ้น สามัญ ของบริ ษัท ย่อย ซึ่งเป็ นบริ ษั ทที่ ผ้ ูถือ หุ้นรายใหญ่ ข องบริ ษั ท ได้ ถือ หุ้นและ
ควบคุมการดําเนินงานมาโดยตลอด จึงถือว่าการเข้ าลงทุนดังกล่าวเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การ
ควบคุมเดียวกัน โดยมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของบริ ษัทย่อยมีมลู ค่ามากกว่าเงินสดจ่ายเพื่อซื ้อเงิน
ลงทุนในบริ ษัทย่อยเป็ นจํานวน 0.1 ล้ านบาท โดยในระหว่างปี 2556 บริ ษัทมีกําไรสุทธิประมาณ
28 ล้ านบาท และได้ จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจํานวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10
บาท ในอัตราหุ้นละ 25 บาท (เทียบเท่ากับ 0.625 บาทต่อหุ้นเมื่อปรับเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ เป็ น
หุ้นละ 0.25 บาทตามมูลค่าที่ตราไว้ ณ ปั จจุบนั ) รวมเป็ นจํานวน 5 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทและบริษัทย่อยมีสว่ นของผู้ถือหุ้นลดลงเหลือประมาณ 24
ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทได้ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจํานวน 200,000 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท ในอัตราหุ้นละ 137 บาท (เทียบเท่ากับ 3.425 บาทต่อหุ้นเมื่อ
ปรับเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ เป็ นหุ้นละ 0.25 บาทตามปั จจุบัน) รวมเป็ นจํานวนประมาณ 27.4
ล้ านบาท ในขณะที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิประมาณ 21 ล้ านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้น
ประกอบด้ ว ย ทุน ชํ า ระแล้ ว จํ า นวน 2 ล้ า นบาท กํ า ไรสะสมจํ า นวนประมาณ 22 ล้ า นบาท
แบ่งเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายสะสมจํานวนประมาณ 0.2 ล้ านบาท และกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
จัดสรรจํานวนประมาณ 21.7 ล้ านบาท และมีส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุม
เดียวกัน จํานวนประมาณ 0.1 ล้ านบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสว่ นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นเป็ นประมาณ
62 ล้ านบาท เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2558 บริ ษัทได้ เพิ่มทุนชําระแล้ วจาก 2 ล้ านบาท
เป็ น 50 ล้ านบาท โดยเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทจํานวน 48 ล้ านบาท ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้น พร้ อมทังได้
้ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็ นหุ้นละ
0.25 บาท ส่งผลทําให้ บริ ษัทมีจํานวนหุ้นที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วจํานวน 200,000,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท นอกจากนี ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิประมาณ 15 ล้ านบาท
และมีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล 2 ครัง้ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจํานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 25 ล้ านบาท แบ่งเป็ นจ่ายเงินปั นผลครัง้
แรก ในอัตราหุ้นละ 0.1025 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 20.5 ล้ านบาท และจ่ายเงินปั นผลครัง้ ที่ 2
้ ้ ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30
ในอัตราหุ้นละ 0.023 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 4.6 ล้ านบาท ทังนี
กันยายน 2558 ประกอบด้ วย ทุนชําระแล้ วจํานวน 50 ล้ านบาท กําไรสะสมจํานวนประมาณ 12
ล้ านบาท แบ่งเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายสะสมจํานวนประมาณ 1.4 ล้ านบาท และกําไรสะสม
ที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรจํานวนประมาณ 10.4 ล้ านบาท และมีสว่ นเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การ
ควบคุมเดียวกัน จํานวนประมาณ 0.1 ล้ านบาท
นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ได้
มีมติให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจํานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.25 บาท ในอัตราหุ้นละ 0.0425 บาท รวมเป็ นจํานวน 8.5 ล้ านบาท โดยเงินปั นผลดังกล่าว
เป็ นเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานของบริ ษัท 3.5 ล้ านบาท และเงินปั นผลที่บริ ษัทได้ รับจาก
้ ้ หากนําการ
บริ ษัทย่อย 5 ล้ านบาท ซึง่ บริ ษัทได้ จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ทังนี
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวมารวมกับการจ่ายเงินปั นผลในงบการเงินสําหรับงวด 9 เดือนปี 2558
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 จะคิดเป็ นเงินปั นผลจ่ายเท่ากับ 33.6 ล้ านบาท และเมื่อเทียบกับ
กําไรสุทธิในงวด 9 เดือนแรกปี 2558 จะมีผลทําให้ อตั ราการจ่ายเงินปั นผลเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ
295 เป็ นร้ อยละ 395 ของกําไรสุทธิเฉพาะของบริษัท
นักลงทุนสัมพันธ์

:

รายชื่อ

นางสาวจุไรพร เลี่ยมตระกูลพานิช

ที่อยู่

เลขที่ 388 อาคารไอบีเอ็ม ชัน้ 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์

0-2619-2300 ต่อ 807

e-mail address churaiporn.l@asnbroker.co.th
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