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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 27 – 29 เมษายน 2559)
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผู้เสนอขาย

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

ประเภทธุรกิจ

: บริ ษัทประกอบธุรกิจเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย โดยขายประกันภัยรถยนต์เป็ นหลัก และมีบริ ษัท
ย่อยประกอบธุรกิจเป็ นนายหน้ าประกันชีวิต

จํานวนหุ้นที่เสนอ
ขาย

: เสนอขายต่อประชาชน จํานวน 30,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 23.08 ของจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและ
เรี ยกชําระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้

ราคาเสนอขายต่อ
ประชาชน

: 6.00 บาทต่อหุ้น

มูลค่าการเสนอขาย

: 180.00 ล้ านบาท

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

: 0.50 บาท/หุ้น

มูลค่าตามราคาบัญชี : 0.63 บาท/หุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยใช้ มลู ค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท/หุ้น) หรื อมีมลู ค่าลดลง
(book value)
เหลือเท่ากับ 0.52 บาท/ต่อหุ้น หากนําเงินปั นผลสุทธิจํานวน 11 ล้ านบาทที่จ่ายในช่วงไตรมาสแรกของ
ปี 2559 มารวมคํานวณ
ที่มาของการกําหนด
ราคาเสนอขายและ
ข้ อมูลทางการเงิน
เพื่อประกอบการ
ประเมินราคาหุ้นที่
เสนอขาย

:  อัตราส่วนราคาต่อกําไร (“P/E ratio”) :
การกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริ ษัทในครัง้ นี ้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธิ
ต่อหุ้นของบริ ษัท (Price to Earnings Ratio : P/E) ทังนี
้ ้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 6.00 บาท
คิ ด เป็ นอั ต ราส่ ว นราคาต่ อ กํ า ไรสุ ท ธิ ต่ อ หุ้ นเท่ า กั บ 31.68 เท่ า โดยคํ า นวณกํ า ไรสุ ท ธิ จ ากผล
ประกอบการของบริ ษัทใน ช่วง 4 ไตรมาสย้ อนหลัง (ไตรมาส 1 ปี 2558 ถึงไตรมาส 4 ปี 2558) ซึ่งมี
กําไรสุทธิเท่ากับ 24.62 ล้ านบาท หารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและชําระแล้ วภายหลังการเสนอขาย
หุ้นในครัง้ นี ้ ซึง่ เท่ากับ 130 ล้ านหุ้น (Fully Diluted) มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น จะได้ กําไรสุทธิต่อ
ส่วนที่ 1 หน้ า 1

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
หุ้นเท่ากับ 0.19 บาท โดยอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้นที่เสนอขายดังกล่าวคิดเป็ นอัตราส่วนลด
ร้ อยละ 45.41 จากอัตราส่ว นราคาต่อกํ าไรสุท ธิ ข องตลาดหลักทรั พ ย์ เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในช่วงเวลา
ระยะเวลา 12 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 16 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2559 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 58.04
เท่า ทังนี
้ ้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธิต่อหุ้นดังกล่าวคํานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยงั
มิได้ พิจารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต จากการลงทุนในโครงการ 1)การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศระบบฐานข้ อมูล และระบบอีคอมเมริ์ ช (E-Commerce Platform) และ 2) การขยายจํานวน
Seat ของพนักงานขายประกัน (TSR) จํานวน 100 Seat
 P/E ratio ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย เนื่องจากไม่มีบริ ษัทจดทะเบียนใดที่ประกอบ
ธุรกิจเหมือนกับธุรกิจของบริ ษัท จึงแสดงได้ เพียงข้ อมูลอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้นของตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในช่วงระยะเวลา 12 เดือน ตังแต่
้ 16 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2559
รวมถึงอัตราส่วนราคาต่อกํ าไรสุทธิ ต่อหุ้นของกลุ่มธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และ
บริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ตลาดรอง

บริษัท

ลักษณะการ
ประกอบธุรกกิจ

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI)
กลุ่มธุรกิจการเงิน / MAI

-

:

SET

ตลาอดรองที่
จดทะเบียน/
หมวดธุรกิจ
-

ราคา
เฉลี่ย1/
(บาท)
-

ราคา
พาร์
(บาท)
-

P/E
เฉลี่ย
(เท่ า)
58.04
23.97

 mai

หมวดธุรกิจ (Sector) : กลุม่ อุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน
เกณฑ์เข้ าจดทะเบียน : 
วัตถุประสงค์การใช้
เงิน

:

Profit Test

Market Capitalization Test
วัตถุประสงค์

จํานวนเงินโดยประมาณ
(ล้ านบาท)

ระยะเวลาใช้ เงิน
โดยประมาณ

1. เพื่ อ ลงทุน ในการพัฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบฐานข้ อมู ล และการดํ า เนิ น
โ ค ร ง ก า ร ร ะ บ บ อี ค อ ม เ มิ ร์ ช (E-Commerce
Platform) รวมถึงบุคลากร การตลาด ประขา
สัมพันธ์ และการส่งเสริมการขาย
2. เพื่อลงทุนในการขยายจํานวน Seat ของ
พนักงานขายประกัน

75.00

ภายในปี 2559

12.00

ภายในปี 2559

81.32

ภายในปี 2559

3. เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
นโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผล

: บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี
เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสม
อื่น ๆ ตามที่ บริ ษั ทกํ าหนด ทัง้ นี ้ การจ่า ยเงิ นปั นผลดังกล่าวอาจมี การเปลี่ยนแปลงขึน้ อยู่กับฐานะ
การเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่
คณะกรรมการบริษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร
ส่วนที่ 1 หน้ า 2

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหัก
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทย่อย และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงิน
สะสมอื่นๆ ตามที่บริ ษัทย่อยกําหนด ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ ้นอยู่กบั
ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต
ตามที่คณะกรรมการบริษัทย่อย และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเห็นสมควร
รายละเอียดเกี่ยวกับ
ผู้เสนอขาย
หลักทรัพย์

้ ้นเมื่อวันที่ 3 มิถนุ ายน 2548 เพื่อดําเนินธุรกิจเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยประเภทการ
: บริ ษัทจัดตังขึ
จัดการให้ มีการประกันภัยโดยตรง ซึ่งปั จจุบนั มุ่งเน้ นการขายประกันภัยรถยนต์ และต่อมา ในปี 2556
บริ ษัทได้ เข้ าถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ในบริ ษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด (“บริ ษัทย่อย”)
ซึ่งดําเนินธุรกิจเป็ นนายหน้ าขายประกันชีวิต โดยได้ ใช้ ฐานข้ อมูลกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายที่ซื ้อจากบริ ษัท
ภายนอกหรื อที่ได้ รับจากบริ ษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง (Partner) เพื่อใช้ ในการติดต่อและเสนอขาย
ประกันภัยประเภทต่างๆ ผ่านช่องทางโทรศัพท์ ดังนัน้ รายได้ ของบริ ษัทจึงมาจาก 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจ
นายหน้ าขายประกันวินาศภัยที่เป็ นการขายประกันภัยรถยนต์ และธุรกิจนายหน้ าขายประกันชีวิต ซึ่ง
สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
1) ธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัย
บริ ษัท มี รายได้ ค่าบริ การจากการดํ า เนิ น ธุรกิ จนายหน้ าประกัน วินาศภัยซึ่งเป็ นการขายประกัน ภัย
รถยนต์ ทังแบบภาคบั
้
งคับ1และแบบภาคสมัครใจ2 และปั จจุบนั บริ ษัทมีค่คู ้ าที่เป็ นบริ ษัทประกันวินาศ
ภัยชันนํ
้ าของประเทศจํานวน 16 รายสําหรับการขายประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ ให้ ลกู ค้ าของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ รายได้ จากธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 65 - 76 ของรายได้ รวมในช่วง
ปี 2556-2558
2) ธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิต
บริ ษัทมีนโยบายให้ บริ ษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย ดําเนินธุรกิจนายหน้ า
ประกันชี วิตประเภทต่างๆ ที่บริ ษัทประกันชีวิตซึ่งเป็ นคู่ค้าของบริ ษัทย่อยเป็ นผู้กําหนดรู ปแบบของ
กรมธรรม์ที่มีความแตกต่างกับตัวแทนประกันชีวิตทัว่ ไป และเหมาะสําหรับนายหน้ าประกันชีวิตที่เป็ น
นิติบุคคลที่ใช้ พนักงานขายผ่านทางโทรศัพท์ โดยลักษณะของกรมธรรม์จะมีรูปแบบง่าย ไม่ซบั ซ้ อน
และสามารถทําความเข้ าใจได้ ในเวลาไม่ยาวนัก เช่น กรมธรรม์ ประกันชี วิตแบบสะสมทรั พย์ การ
ประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล เป็ นต้ น ปั จจุบนั บริ ษัทย่อยมีคู่ค้าที่เป็ นบริ ษัทประกันชีวิตชัน้ นําของ
้ ้ รายได้ จากธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิต
ประเทศจํานวน 2 รายสําหรับการขายประกันชีวิตให้ ลกู ค้ า ทังนี
คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 21 - 26 ของรายได้ รวมในช่วงปี 2556-2558

1

เป็ นการประกันภัยรถที่กฏหมายให้ เจ้ าของรถ ซึง่ ใช้ หรื อมีไว้ เพื่อใช้ ต้องจัดให้ มีการทําประกันความเสียหายสําหรับผู้ประสบภัยไว้ กบั บริ ษัทประกันวินาศภัย

ตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
2

เป็ นการทําประกันภัยรถยนต์ ด้ วยความสมัครใจของเจ้ าของรถ โดยกฎหมายไม่ได้ บงั คับให้ เจ้ าของรถยนต์ทําประกันภัยประเภทนี ้

ส่วนที่ 1 หน้ า 3

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
สัดส่วนรายได้

:
ดําเนิน
การโดย

ลักษณะรายได้

ปี 2556
ล้ านบาท

ปี 2557
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ปี 2558
ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

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

บริ ษัท
บริ ษัทย่อย

87.82
33.66
121.48

52.85%
20.26%
73.10%

93.01
37.87
130.88

60.63%
24.69%
85.31%

102.90
33.73
136.63

63.95%
20.96%
84.91%

- รายได้ ค่าบริการอื่น
+ ประกันวินาศภัย
บริ ษัท
21.30
12.82%
18.48
12.05%
19.47
12.10%
+ ประกันชีวิต
บริ ษัทย่อย
0.89
0.54%
2.40
1.57%
1.38
0.86%
รวมรายได้ ค่าบริการอื่น
22.20
13.36%
20.88
13.61%
20.85
12.95%
รวมรายได้ ค่าบริการ
143.68
86.13%
151.76
98.93%
157.48
97.86%
1/
2
รายได้ คา่ บริ หารโครงการ
A
20.26
12.19%
0.00%
0.00%
รวมรายได้ จากการดําเนินงาน
163.95
98.66%
151.76
98.93%
157.48
97.86%
1/ 2/
2
รายได้ อื่น
บริ ษัท/บริ ษัทย่อย/A
2.23
1.34%
1.65
1.07%
3.44
2.14%
รายได้ รวม
166.18 100.00%
153.41
100.00%
160.91 100.00%
หมายเหตุ: 1/ เป็ นรายได้ จากการประกอบธุรกิจของ A2 ที่สทุ ธิจากรายการระหว่างกันกับบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ รายได้ หลักของ A2 มาจากการให้ บริ การ
outsource call center แก่บริ ษัทประกันภัย ซึง่ เป็ นธุรกิจที่มีความคล้ ายคลึงและเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย กอปรกับการมีผ้ บู ริ หารของบริ ษัทเป็ น
ผู้ถือหุ้น ส่งผลให้ มีการจัดเตรี ยมงบการเงินเสมือนในปี 2556 เพื่อการเปรี ยบเทียบ อย่างไรก็ดี ปั จจุบนั A2 ได้ หยุดดําเนินธุรกิจตังแต่
้ เดือนเมษายน 2557 แล้ ว
2/ รายได้ อื่น ประกอบด้ วย รายได้ คา่ ธรรมเนียมยกเลิกประกัน กําไรจากการขายสินทรัพย์ ดอกเบี ้ยรับ และรายได้ เบ็ดเตล็ด เป็ นต้ น

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

:

รายชื่อผู้ถือหุ้น

1. กลุม่ ครอบครัวเลิศรุ่งเรื อง
1.1 นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง
1.2 นางจารุทรรศ เลิศรุ่งเรื อง
1.3 น.ส.เสาวณีย์ มัน่ คุณธรรม
รวมกลุม่ ครอบครัวเลิศรุ่งเรื อง
2. น.ส.วรรณชนก วารุณประภา
3. ผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ จํานวน 11 ราย
3.1 น.ส.อัญชลี คําพูน
3.2 น.ส.จิรัฐติกาล ติณณภพวรานนท์
3.3 น.ส.วาสนา ศิลปคัมภีรภาพ
3.4 น.ส.จุไรพร เลี่ยมตระกูลพานิช
3.5 นายจิรัฐติพงศ์ ทะวิลา
3.6 น.ส.สุรกานต์ แสงนาค
3.7 น.ส.ไพลิน กรนุ่ม
3.8 น.ส.นุสรา กลิ่นแก่นจันทร์
3.9 น.ส.รสริ น ธัญญะเจริ ญ
3.10 นายบุรินทร์ นาคบุรี
ส่วนที่ 1 หน้ า 4

ณ วันที่ 1 เมษายน 2559

ภายหลังเสนอขายหุ้นต่ อ
ประชาชน

จํานวนหุ้น

จํานวนหุ้น

ร้ อยละ

ร้ อยละ

50,995,000
28,999,000
500

50.995
28.999
0.001

50,995,000
28,999,000
500

39.227
22.307
0.000

79,994,500
20,000,000

79.995
20.000

79,994,500
20,000,000

61.534

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005
0.0005

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

0.0004
0.0004
0.0004
0.0004
0.0004
0.0004
0.0004
0.0004
0.0004
0.0004

15.385

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
3.11 น.ส.เชอร์ รี่ รับพร
รวมผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ
รวม
4. เสนอขายประชาชน
รวมทัง้ หมด

คณะกรรมการบริษัท

สรุปปั จจัยความเสี่ยง

:

:

รายชื่อกรรมการ

500

0.0005

500

0.0004

5,500

0.006

5,500

0.004

100,000,000

100.000

100,000,000

76.923

-

-

30,000,000

23.077

100,000,000

100.000

130,000,000

100.000

ตําแหน่ง

1. นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง

ประธานกรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร

2. นางมลฤดี สุขพันธรัชต์
3. นายวังสันต์ ภาณุดลุ กิตติ

กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

4. นายวชิระ ช่วยชู

กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

5. นายสุดสุ ติ อุ่นแสงจันทร์

กรรมการ และกรรมการอิสระ

6. นายธวัชชัย ชีวานนท์

กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ

7. 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 าออกของพนักงานขายประกันผ่านช่องทางโทรศัพท์และ
การจัดหาพนักงานขายประกันที่มีใบอนุญาตนายหน้ าประกันวินาศภัยหรื อใบอนุญาต
นายหน้ าประกันชีวิต
ส่วนที่ 1 หน้ า 5

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
11) ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจที่ตงอยู
ั ้ บ่ นสินทรัพย์ที่ไม่ถาวร
 ความเสี่ยงสําหรั บผู้ลงทุน
12) ความเสี่ยงจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
13) ความเสี่ยงจากการจ่ายเงินปั นผลในอดีตอาจไม่สามารถบ่งชี ้การจ่ายเงินปั นผลของบริษัท
ในอนาคต
14) ความเสี่ยงจากการมีกลุม่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการดําเนินงาน
15) ความเสี่ยงจากการขาดการถ่วงดุลอํานาจในการบริหาร
16) ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยูร่ ะหว่างการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ฯ
17)ความเสี่ยงจากราคาหุ้นสามัญของบริษัทอาจผันผวนซึง่ อาจก่อให้ เกิดผลขาดทุนอย่างมี
นัยสําคัญต่อผู้ลงทุนที่จองซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทในครัง้ นี ้
สรุปฐานะการเงินและผล :
การดําเนินงาน

- งบการเงินเฉพาะบริษัท
หน่วย : ล้ านบาท

ตรวจสอบแล้ ว
25561/2/

สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ทุนที่ชําระแล้ ว
กําไรสะสม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ รวม
ค่าใช้ จ่ายรวม
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิขั ้นพื ้นฐานต่อหุ้น (EPS) (บาท) 4/
กําไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด (Fully Diluted EPS) (บาท) 4/5/
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ร้ อยละ)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้ อยละ) 6/

56.56
27.84
2.00
26.72
28.72
116.28
(91.75)
19.38
4.84
0.19
0.97
37.42%
90.01%

25572/
61.31
36.69
2.00
22.62
24.62
124.97
(97.17)
23.73
5.93
0.24
1.49
40.26%
88.96%

2558
94.47
34.76
50.00
9.71
59.71
134.12
(109.59)
20.68
0.38
0.21
0.58
26.56%
49.06%

- งบการเงินรวม
หน่วย : ล้ านบาท

ตรวจสอบแล้ ว
25561/2/

สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ทุนที่ชําระแล้ ว
กําไรสะสม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ รวม
ค่าใช้ จ่ายรวม
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิขั ้นพื ้นฐานต่อหุ้น (EPS) (บาท) 4/
กําไรสุทธิต่อหุ้นปรับลด (Fully Diluted EPS) (บาท) 4/5/
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) (เท่า)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) (ร้ อยละ)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) (ร้ อยละ) 6/

ส่วนที่ 1 หน้ า 6

70.68
40.50
2.00
28.06
30.18
166.183/
(133.31)3/
25.693/
6.42
0.26
1.34
39.04%3/
109.68%3/

25572/
70.79
46.80
2.00
21.87
23.99
153.41
(126.32)
21.46
5.36
0.21
1.95
30.33%
79.22%

2558
106.11
43.10
50.00
12.89
63.01
160.91
(130.21)
24.62
0.45
0.25
0.68
27.83%
56.59%

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ: 1/ ปรับปรุงการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับประเภทรายการบัญชีในงบการเงินปี 2557
2/ ปรับปรุงการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับประเภทรายการบัญชีในงบการเงินปี 2558
3/ เป็ นงบการเงินเสมือน (โดยถือเสมือนรวมผลการดําเนินงานของบริ ษัท เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค จํากัด ในงบ
การเงินปี 2556 ของบริ ษัท) ที่จดั ทํา และมีการปรับปรุ งการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่โดยบริ ษัท เพื่อ
วัตถุประสงค์สําหรับใช้ ในการเปรี ยบเทียบและให้ มีความสอดคล้ องกับประเภทรายการบัญชีในงบการเงิน
ของปี 2558 โดยไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบหรื อสอบทานจากผู้สอบบัญชี
้ ้นฐานให้ เป็ นตามมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท เพื่อการเปรี ยบเทียบ
4/ ปรับปรุงกําไรต่อหุ้นขันพื
5/ คํานวณกําไรต่อหุ้นจากทุนชําระแล้ ว จํานวน 50 ล้ านบาท (Fully Diluted) เพื่อการเปรี ยบเทียบ
6/ อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2556 – 2557 อยู่ในอัตราที่สงู เนื่องจากบริ ษัทมีทนุ ชําระแล้ วเพียงจํานวน 2
ล้ านบาท ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยบริ ษัททําการเพิ่มทุนชําระแล้ วเป็ น 50 ล้ านบาท ในปี 2558 ส่งผลทํา
ให้ อตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2558 มีอตั ราลดลง

คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะ
การเงินและผลการ
ดําเนินงาน

:

ในปี 2556 – 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมประมาณ 166 ล้ านบาท 153 ล้ าน
บาท และ 161 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยรายได้ หลักมาจากรายได้ ค่านายหน้ า ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณร้ อยละ 73-85 ของรายได้ รวม ส่วนรายได้ ที่สําคัญรองลงมา ได้ แก่ รายได้ ค่าบริ การอื่น
ซึง่ มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 13-14 ของรายได้ รวม โดยรายได้ รวมในปี 2556 มีจํานวนสูงกว่าปี
อื่น เนื่องจากได้ นํารายได้ จากค่าบริ หารโครงการจากการดําเนินธุรกิจของ A2 ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ องกัน จํานวนประมาณ 20 ล้ านบาทมารวมคํานวณ โดยเป็ นรายได้ จากการให้ บริ การคอล
เซ็นเตอร์ แก่บริ ษัทประกันภัยและบริ ษัทประกันชีวิต อย่างไรก็ตาม A2 ได้ หยุดดําเนินธุรกิจใน
ตังแต่
้ เดือนเมษายน 2557 แล้ ว
+ ธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัย
ในปี 2556–2558 บริ ษัทมีรายได้ ค่าบริ การจากธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยจํานวน
ประมาณ 109 ล้ านบาท 111 ล้ านบาท และ 122 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ
ร้ อยละ 66–76 ของรายได้ รวม โดยมีอตั ราเติบโตเฉลี่ยประมาณร้ อยละ 6 ต่อปี ซึ่งมีสาเหตุมา
จากภาครัฐมีนโยบายกระตุ้นยอดซื ้อรถยนต์สว่ นบุคคล ด้ วยการให้ สิทธิแก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อรถยนต์ครัง้
แรกในระหว่างปี 2554–2555 ในการรับภาษี เงินได้ บคุ คลธรรมดาคืนตามอัตราที่กําหนด จึงทํา
ให้ ยอดซื ้อรถยนต์สว่ นบุคคลในระหว่างปี 2554 –2555 เพิ่มสูงขึ ้นอย่างมาก และส่งผลให้ จํานวน
กรมธรรม์รถยนต์และรายได้ เบี ้ยประกันรถยนต์แบบสมัครใจเพิ่มสูงขึ ้นตามไปด้ วยในปี ต่อๆ ไป
เนื่องจากผู้ใช้ รถส่วนใหญ่นิยมที่จะซื ้อประกันเพิ่มเติมให้ แก่รถใหม่ นอกเหนือจากการทําประกัน
ภาคบังคับตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี ้ ในปี 2558 บริ ษัทใช้ กลยุทธ์ ในการคัดแยกกลุ่ม
ลูกค้ าเป้าหมายตามยี่ห้อของรถยนต์ เพื่อนําเสนอรู ปแบบประกันที่เหมาะสมของบริ ษัทประกัน
วินาศภัยที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละยี่ห้อรถยนต์ ทําให้ สามารถขายเบี ้ยประกันได้ เพิ่มขึ ้น และ
ได้ รับอัตราค่านายหน้ าที่สูงขึน้ จากบริ ษัทประกันวินาศภัย ทัง้ นี ้ เมื่อคิดเป็ นอัตราส่วนต่อเบีย้
ประกันสุทธิ ในปี 2556–2558 จะพบว่ารายได้ ค่านายหน้ าและค่าบริ การอื่นจะมีอตั ราส่วน
ประมาณร้ อยละ 14–16 และร้ อยละ 3 ของเบี ้ยประกันสุทธิ ตามลําดับ
+ ธุรกิจนายหน้ าประกันชีวติ
ในปี 2556–2558 บริ ษัทย่อยมีรายได้ ค่าบริ การจากธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิตจํานวน
ประมาณ 35 ล้ านบาท 40 ล้ านบาท และ 35 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อย
ละ 21–26 ของรายได้ รวม ทังนี
้ ้ รายได้ ในปี 2557 มีจํานวนเพิ่มสูงขึ ้นเนื่องจากบริ ษัทย่อยได้ ทํา
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สัญญาเป็ นนายหน้ าขายประกันชีวิตให้ แก่บริ ษัทประกันชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็ น 3 ราย แต่
ต่อมาได้ ยกเลิกสัญญาดังกล่าวในปี 2558 จึงทําให้ รายได้ ลดลง ทังนี
้ ้ เมื่อคิดเป็ นอัตราส่วนต่อ
เบี ้ยประกันสุทธิในปี 2556–2558 จะพบว่ารายได้ ค่านายหน้ าและค่าบริ การอื่นจะมีอตั ราส่วน
ประมาณร้ อยละ 14–16 และร้ อยละ 0.4-1 ของเบี ้ยประกันสุทธิ ตามลําดับ
ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ายทางตรงการให้ บริการ
บริ ษัทมีต้นทุนและค่าใช้ จ่ายทางตรงการให้ บริ การเป็ นจํานวนประมาณ 94 ล้ านบาท 104
ล้ านบาท และ 101 ล้ านบาท คิดเป็ นประมาณร้ อยละ 65 ร้ อยละ 69 และร้ อยละ 64 ของรายได้
ค่าบริ การ ในปี 2556–2558 ตามลําดับ โดยสาเหตุที่ต้นทุนมีจํานวนเพิ่มขึ ้นเนื่องจากบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยได้ เพิ่มจํานวนพนักงานขายและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้ องต่างๆ เพื่อรองรับการเติบโตของ
รายได้ ทัง้ นี ้ ต้ น ทุนหลัก ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายเกี่ ยวกับพนักงาน และค่านายหน้ า คิดเป็ นสัดส่ว น
ประมาณร้ อยละ 77–78 ของต้ น ทุน และค่ า ใช้ จ่ า ยทางตรงการให้ บ ริ ก าร ส่ ว นต้ น ทุน หลัก
รองลงมา ได้ แก่ ค่าธรรมเนียมธนาคารสําหรับการตัดบัตรเครดิต และค่าบริ การทางโทรศัพท์ ซึ่ง
มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 5 และร้ อยละ 2-5 ของต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทางตรงการให้ บริ การ
ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ตามลําดับ
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ประกอบด้ ว ย ค่า ใช้ จ่ า ยเกี่ ย วกับ พนัก งาน ค่า วิ ช าชี พ และที่ ป รึ ก ษา ค่ า บริ ก ารอุป กรณ์
สํานักงาน และค่าเช่าสํานักงานเป็ นหลัก โดยในปี 2556–2558 มีจํานวน 27 ล้ านบาท 22 ล้ าน
บาท และ 29 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 14-18 ของรายได้ รวม โดย
สาเหตุที่ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารในปี 2556 มีจํานวนสูงเนื่องจากได้ รวมค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ของ A2 ซึง่ เป็ นบริษัทที่เกี่ยวข้ อง เพื่อการเปรี ยบเทียบ และมีคา่ ใช้ จ่ายภาษี ซื ้อต้ องห้ ามจํานวน 3
ล้ านบาท ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริ หารในปี 2557 มีจํานวนสูงเนื่องจากมีค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงาน และค่าวิชาชีพและที่ปรึกษาเพิ่มขึ ้นประมาณ 4 ล้ านบาท และ 2 ล้ านบาท ตามลําดับ
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยไม่ มี เ งิ น กู้ ยื ม กับ สถาบัน การเงิ น โดยในปี 2556–2558 บริ ษั ท มี
ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน ได้ แก่ ดอกเบี ้ยจ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน จํานวนประมาณ 0.14 ล้ าน
บาท 0.09 ล้ านบาท และ 0.03 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราดอกเบี ้ยจ่ายเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
ประมาณร้ อยละ 9 ต่อปี โดยบริ ษัทได้ ชําระหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงินครบทังจํ
้ านวนแล้ วใน
เดือนพฤศจิกายน 2558
กําไร
ในปี 2555–2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกําไรขันต้
้ นจํานวนประมาณ 58 ล้ านบาท 47 ล้ าน
บาท และ 57 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
้ นประมาณร้ อยละ 36 ร้ อยละ 31 และ
ร้ อยละ 36 ตามลําดับ โดยจํานวนกําไรขันต้
้ นจะมาจากธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยเป็ นหลัก
คิดเป็ นสัดส่ว นร้ อยละ 60-68 ของกํ า ไรขัน้ ต้ น เนื่ อ งจากสัดส่ว นรายได้ ห ลัก จะมาจากธุรกิ จ
ประกันวินาศภัย อย่างไรก็ตาม ธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิตจะมีอตั รากําไรขัน้ ต้ นที่ดีกว่าธุรกิจ
นายหน้ าประกันภัย เนื่องจากอัตราค่านายหน้ าประกันชีวิตมีอตั ราที่สงู กว่าอัตราค่านายหน้ า
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ประกันวินาศภัย
บริ ษัทมีกําไรสุทธิในปี 2556 – 2558 จํานวนประมาณ 26 ล้ านบาท 21 ล้ านบาท และ 25
ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิประมาณร้ อยละ 15 ร้ อยละ 14 และร้ อยละ 15 ตามลําดับ ซึ่ง
เป็ นอัตราที่ใกล้ เคียงกัน
ในปี 2556-2558 บริ ษัทมีอตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นประมาณร้ อยละ 110 ร้ อยละ 79 และ
ร้ อยละ 57 ตามลําดับ ซึง่ มีการเปลี่ยนแปลงตามกําไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้นในแต่ละปี
ในปี 2556-2558 บริ ษัทได้ มีการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมและจากผลประกอบการที่
ผ่านมาเป็ นจํานวน 5 ล้ านบาท 27 ล้ านบาท และ 34 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราเงินปั น
ผลจ่ายประมาณร้ อยละ 26 ร้ อยละ 115 และร้ อยละ 162 ของกําไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะ
ของบริษัท ตามลําดับ
การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ สิ ้นปี 2556–2558 มีจํานวนประมาณ 71 ล้ าน
บาท 71 ล้ านบาท และ 106 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ ได้ แก่ เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 23-48 ของสินทรัพย์รวม รองลงมา ได้ แก่
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการใช้ (คือค่าเบี ้ยประกันภัยที่บริ ษัทได้ รับจากผู้เอาประกันภัย
โดยต้ องนําส่งเบี ย้ ประกันดังกล่าวให้ แก่บริ ษัทประกันภัยเมื่อกรมธรรม์ของผู้เอาประกันมีผล
บังคับใช้ ) และรายได้ ค่านายหน้ าประกันภัยค้ างรับและลูกหนี ้อื่น ซึ่งมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ
19–34 และร้ อยละ 20-24 ของสินทรัพย์รวม สําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดยรายได้ ค่า
นายหน้ าประกัน ภั ย /ประกัน ชี วิ ต ค้ า งรั บ และลูก หนี อ้ ื่ น ประกอบด้ ว ย รายได้ ค่ า นายหน้ า
ประกันภัย/ประกันชีวิตค้ างรับ ซึ่งเป็ นค่าตอบแทนที่บริ ษัทจะเรี ยกเก็บจากบริ ษัทประกัน โดยจะ
ได้ รับชําระภายในสิ ้นเดือนถัดไปนับจากเดือนที่วางบิล ซึ่งมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 7-11 ของ
สินทรัพย์รวม และลูกหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัย ซึง่ เป็ นยอดหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยที่บริ ษัทให้ ลกู ค้ าผ่อน
ชําระ ซึง่ มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 11-13 ของสินทรัพย์รวม โดยที่ผ่านมา บริ ษัทสามารถเรี ยก
เก็บหนี ้ดังกล่าวได้ ทงหมดและไม่
ั้
มีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ เนื่องจากบริ ษัทมีระบบรองรับ
การติดตามรายการค้ างชําระ และมีระบบยกเลิกการขายอัตโนมัติหรื อยกเลิกกรมธรรม์ (Auto
Cancel) หากลูกค้ า ไม่จ่ายเบี ย้ ประกัน ให้ แ ก่บ ริ ษั ท ในปี 2556-2558 บริ ษั ท มี อัตราส่ว นด้ า น
ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยประมาณ 18 วัน 20 วัน และ 27 วัน ตามลําดับ โดยมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น
เนื่องจากบริ ษัทมุง่ เน้ นใช้ กลยุทธ์ทางการตลาดให้ ลกู ค้ าสามารถผ่อนเบี ้ยประกันภัยได้
ในปี 2556-2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ประมาณ ร้ อยละ
39 ร้ อยละ 30 และร้ อยละ 28 ตามลําดับ มีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวรประมาณ ร้ อย
ละ 1,215 ร้ อยละ 939 และร้ อยละ 1,263 ตามลําดับ และมีอตั ราการหมุนของสินทรัพย์
้ ้ สาเหตุที่อตั ราผลตอบแทนจาก
ประมาณ 2.53 เท่า 2.17 เท่า และ 1.82 เท่า ตามลําดับ ทังนี
สินทรัพย์ถาวรมีอตั ราที่สงู เนื่องจากบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมุ่งเน้ นการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าเป็ นหลัก
และไม่มีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจํานวนมากเหมือนบริษัทในอุตสาหกรรมผลิตต่างๆ
สภาพคล่ อง
ในปี 2556 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ ้น 10 ล้ านบาท เนื่องจากมีกระแส
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เงินสดที่ได้ รับจากกิจกรรมดําเนินงานประมาณ 28 ล้ านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากกําไรก่อนภาษี
จํานวน 35 ล้ านบาท และใช้ กระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทุนประมาณ 6 ล้ านบาท และใช้
กระแสเงินสดไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวนประมาณ 12 ล้ านบาท
ในปี 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิลดลง 9 ล้ านบาท เนื่องจากมีกระแส
เงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน และกิจกรรมลงทุน ประมาณ 28 ล้ านบาท และ 2 ล้ านบาท
ตามลําดับ ในขณะที่มีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานประมาณ 22 ล้ านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่
มาจากกําไรก่อนภาษี 27 ล้ านบาท
ในปี 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ ้น 34 ล้ านบาท เนื่องจากมีกระแส
เงินสดที่ได้ รับจากกิจกรรมดําเนินงาน 22 ล้ านบาท และกิจกรรมจัดหาเงิน 14 ล้ านบาท ซึ่งมา
จากการเพิ่มทุนให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมจํานวน 48 ล้ านบาท และการจ่ายเงินปั นผล 34 ล้ านบาท ในขณะ
ที่มีกระแสเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนประมาณ 1 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องในปี 2556–2558 คิดเป็ น 1.54 เท่า 1.31 เท่า และ 2.29
เท่า ตามลําดับ และอัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (ไม่รวมเงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการ
ใช้ ) คิดเป็ น 1.02 เท่า 0.76 เท่า และ 1.79 เท่า ตามลําดับ ซึ่งอัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในระดับ
ค่อนข้ างสูง เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจโดยใช้ เงินทุนหมุนเวียนเป็ นหลัก
- โครงสร้ างเงินทุน
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2556–2558 เท่ากับ 1.34 เท่า 1.95 เท่า และ
0.68 เท่า ตามลําดับ ซึง่ อัตราส่วนดังกล่าวลดลงอย่างมากในปี 2558 เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้น
มีจํานวนเพิ่มขึ ้นจากการเพิ่มทุนในเดือนมิถนุ ายน 2558 จาก 2 ล้ านบาท เป็ น 50 ล้ านบาท
- หนีส้ นิ
หนี ้สินรวมของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2556-2558 เท่ากับ 41 ล้ านบาท 47 ล้ านบาท และ 43 ล้ าน
บาท ตามลําดับ โดยหนี ้สินส่วนใหญ่เป็ นเจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่น และรายได้ ค่า
นายหน้ าประกันภัย/ประกันชีวิตและค่าบริ การอื่นรับล่วงหน้ า ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ
้
ตามลําดับ
52-61 และร้ อยละ 30-36 ของหนี ้สินทังหมด
เจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่น ณ สิ ้นปี 2556-2558 มีจํานวน 21 ล้ านบาท 28 ล้ าน
บาท และ 22 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยรายการหลักได้ แก่เจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัย คิดเป็ นร้ อย
ละ 85-88 ของเจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่น ซึ่งเป็ นเงินค่าเบี ้ยประกันภัยที่บริ ษัทได้ รับ
ล่วงหน้ าจากลูกค้ า ก่อนที่จะนํ าไปชําระต่อให้ แก่บริ ษัทประกัน เมื่อกรมธรรม์ของลูกค้ ามีผล
บังคับใช้ ส่วนเจ้ าหนี ้การค้ า ได้ แก่ ค่าบริ การทางโทรศัพท์ คิดเป็ นเพียงร้ อยละ 2 ของเจ้ าหนี ้ค่า
เบี ย้ ประกันภัยและเจ้ าหนี อ้ ื่น โดยบริ ษัทได้ รับเครดิตเทอมเป็ นเวลา 30 วัน และมีอัตราส่ว น
ทางด้ านระยะเวลาชําระหนี ้เฉลี่ยประมาณ 1-2 วันสําหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว ส่วนค่าใช้ จ่าย
ค้ างจ่ายมีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 10-14 ของเจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่น
บริษัทมีระยะเวลาวงจรเงินสด (Cash Cycle) ในช่วงปี 2556 - 2558 อยู่ที่ประมาณ 15 - 25
วัน โดยในปี 2558 บริ ษัทมีวงจรเงินสดสูงกว่าช่วงปี 2556 - 2557 เนื่องจากบริ ษัทมียอดลูกหนี ้
การค้ าเพิ่มสูงขึ ้น ทําให้ วงจรเงินสดของบริษัทเพิ่มสูงขึ ้นในช่วงดังกล่าว
รายได้ คา่ นายหน้ าประกันภัย/ประกันชีวิตและค่าบริการอื่นรับล่วงหน้ า ณ สิ ้นปี 2556-2558
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มีจํานวน 13 ล้ านบาท 14 ล้ านบาท และ 15 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยเป็ นรายได้ จากการขาย
ประกันวินาศภัยคูก่ บั ประกันสุขภาพ (“ประกันอุบตั ิเหตุ”) และประกันชีวิตในปี แรก ซึง่ บริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยได้ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับรู้ รายได้ เนื่องจากจากผลการดําเนินงานในอดีต
พบว่า ลูกค้ ายกเลิกประกันดังกล่าวในปี แรกในอัตราที่สงู มาก ดังนัน้ เพื่อเป็ นไปตามหลักความ
ระมัดระวัง จึงได้ เปลี่ยนจากเดิมรับรู้ เป็ นรายได้ ทงจํ
ั ้ านวนทันที เป็ นบันทึกเป็ นรายได้ รับล่วงหน้ า
และทยอยรับรู้เป็ นรายได้ ในระยะเวลา 12 เดือนตามจํานวนเดือนที่มีการคุ้มครองให้ แก่ลกู ค้ า
- ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ณ สิ ้นปี 2556–2558 มีจํานวนประมาณ 30 ล้ านบาท 24 ล้ าน
บาท และ 63 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยเพิ่มขึน้ ตามผลประกอบการที่มีกําไรสุทธิ ประมาณ 26
ล้ านบาท 21 ล้ านบาท และ 25 ล้ านบาท ตามลําดับ และลดลงตามการจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี
ทังนี
้ ้ ในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริ ษัทได้ เข้ าลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ในหุ้นสามัญของ
บริ ษัทย่อย ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทได้ ถือหุ้นและควบคุมการดําเนินงานมา
โดยตลอด จึงถือว่าการเข้ าลงทุนดังกล่าวเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน โดย
มูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของบริษัทย่อยมีมลู ค่ามากกว่าเงินสดจ่ายเพื่อซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยเป็ น
จํานวน 0.1 ล้ านบาท จึงบันทึกเป็ นส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกันเป็ น
จํานวนรวม 0.1 ล้ านบาท นอกจากนี ้ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2558 บริ ษัทได้ เพิ่มทุนชําระแล้ วจาก
2 ล้ านบาท เป็ น 50 ล้ านบาท โดยเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทจํานวน 48 ล้ านบาท ตาม
สัดส่วนการถือหุ้น จึงทําให้ สว่ นของผู้ถือหุ้นในปี 2558 เพิ่มสูงขึ ้นอย่างมาก
อนึง่ จากการที่บริษัทได้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในช่วงเวลาใกล้ กบั การเปิ ดเผยข้ อมูลงบ
การเงินระหว่างกาลสําหรับงวด 3 เดือนแรกปี 2559 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษัท
และที่ปรึ กษาทางการเงินได้ พิจารณางบการเงินภายในก่อนการสอบทานของผู้สอบบัญชีของ
บริ ษั ท โดยเบื อ้ งต้ น แล้ ว ขอรั บ รองว่า บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยมิไ ด้ มีก ารขยายขอบเขตในการ
ประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจอื่นใด และมิได้ มีการทํารายการระหว่างกันใดๆ ที่มีนยั สําคัญกับบุคคล
ที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง นอกเหนื อ จากที่ เ ปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้ อมูล การเสนอขาย
หลักทรัพย์ โดยผลประกอบการที่เกิดขึ ้นในงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เป็ นไปตามลักษณะการ
ประกอบธุรกิจตามปกติของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญที่
จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน ตลอดจนไม่มีข้อมูลสําคัญใดๆ ซึ่ง
เกิดขึน้ ในงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ที่นักลงทุนควรรั บทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจในการ
ลงทุน ที่ ยังมิได้ เปิ ดเผยเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ทัง้ นี ้ ผู้
ลงทุนสามารถดูรายละเอียดงบการเงินระหว่างกาลงวด 3 เดือนแรกปี 2559 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559 ได้ ที่เว็บไซต์ของบริ ษัท www.asnbroker.co.th รวมถึงการแจ้ งข่าวผ่านระบบ
เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยบริษัท
นอกจากนี ้ หากพิจารณาจากผลประกอบการที่เกิดขึ ้นในงวด 3 เดือนแรกปี 2559 บริ ษัทมี
คุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การรับหลักทรัพย์จด
ทะเบี ย น การเปิ ดเผยสารสนเทศ การรายงานการถื อ ครองหลัก ทรั พ ย์ และการเพิ ก ถอน
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หลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม
2558
เหตุการณ์ สาํ คัญหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
+ การจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างปี 2559
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 มีมติอนุมตั ิการจ่ายปั น
ผลเป็ นเงิ น สดเป็ นจํ า นวนรวมทัง้ สิ น้ 11 ล้ า นบาท แบ่ ง เป็ นเงิ น ปั น ผลจากผลประกอบการ
ประจําปี 2558 ของบริษัท จํานวน 8 ล้ านบาท และเงินปั นผลจากกําไรสะสม ณ สิ ้นปี 2558 ของ
บริ ษัทย่อย จํานวน 3 ล้ านบาท ที่บริ ษัทได้ รับจากบริ ษัทย่อยเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 และ
กําหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2559 ดังนัน้ ผู้ที่ได้ รับจัดสรรหุ้นของ
บริ ษัทที่เสนอขายต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกนี ้จะไม่ได้ รับเงินปั นผลดังกล่าว และในกรณีที่บริ ษัทมี
การจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอนาคต ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ เงิ น ปั น ผลจะได้ รั บ เงิ น ปั น ผลจากผล
ประกอบการตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป
ทังนี
้ ้ จากการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ปี 2558 ลดลงจํานวน 8 ล้ านบาท และฐานะการเงินของงบการเงินรวมปี 2558 ลดลง
จํานวน 11 ล้ านบาท ซึง่ ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ ดังนี ้
งบปี 2558
รายการ
งบเฉพาะกิจการ งบการเงินรวม
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ล้ านบาท)
43.04
50.43
สินทรัพย์หมุนเวียน (ล้ านบาท)
81.82
92.00
สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
94.47
106.11
ทุนที่ชําระแล้ ว (ล้ านบาท)
50.00
50.00
กําไรสะสม (ล้ านบาท)
9.71
12.89
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ านบาท)
59.71
63.01
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
2.55
2.29
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
1.93
1.79
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
49.06%
56.59%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
26.56%
27.83%
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
0.58
0.68
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
162.44%
136.48%
มูลค่าตามบัญชี (บาท/หุ้น)*
0.60
0.63
หมายเหตุ: * คํานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท

งบปี 2558
(ภายหลังปรับปรุงการจ่ายเงินปั นผล)
งบเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
35.04
39.43
73.82
81.00
86.47
95.11
50.00
50.00
1.71
1.89
51.71
52.01
2.30
2.01
1.68
1.51
54.20%
64.79%
27.99%
29.68%
0.67
0.83
201.12%
181.16%
0.52
0.52

+ การเปลี่ยนแปลงมูลค่ าที่ตราไว้ เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้ มีมติอนุมตั ิการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จากเดิมที่ 0.25 บาทต่อหุ้น มาเป็ น 0.50 บาทต่อหุ้น โดยบริ ษัทได้
ดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ดงั กล่าวกับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเสร็ จเมื่อ
วันที่ 1 เมษายน 2559 ส่งผลทําให้ บริ ษัทมีทุนจดทะเบียน 65 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
จํานวน 130 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท และมีทนุ ชําระแล้ ว 50 ล้ านบาท แบ่งเป็ น
หุ้นสามัญจํานวน 100 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยบริ ษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจํานวน 30 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ต่อประชาชนภายหลังจากที่ได้ รับ
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
อนุมตั ิจากสํานักงาน ก.ล.ต.
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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