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16. การวิเคราะห์ และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ
16.1 ภาพรวมของผลการดําเนินงาน
บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) จัดตังขึ
้ น้ เมื่อวันที่ 3 มิถนุ ายน 2548 เพื่อประกอบธุรกิจ
เกี่ยวกับการเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย ต่อมา เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 บริ ษัทได้ มีการปรับโครงสร้ างกลุม่ ธุรกิจของ
บริ ษัท เพื่อขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจไปสู่การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการเป็ นนายหน้ าประกันชีวิต โดยได้ เข้ าลงทุนใน
สัดส่วนร้ อยละ 99.99 ในหุ้นสามัญของบริ ษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด (“บริ ษัทย่อย”) ซึ่งดําเนินธุรกิจเป็ นนายหน้ า
ประกันชีวิตและเป็ นบริษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทได้ ถือหุ้นและควบคุมการดําเนินงานมาโดยตลอด ส่งผลทําให้ บริ ษัท เอ
เอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด มีสถานะเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท และถือว่าการเข้ าลงทุนดังกล่าวเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การ
ควบคุมเดียวกัน อนึ่ง บริ ษัทมีมูลค่าต้ นทุนของเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยเป็ นจํานวนรวม 2 ล้ านบาท และมีส่วนต่างระหว่าง
ต้ นทุนการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกันที่ตํ่ากว่ามูลค่าสุทธิตามบัญชีของบริ ษัทย่อยจํานวนประมาณ 0.1 ล้ านบาท ซึง่
บริ ษัทได้ แสดงผลต่างดังกล่าวไว้ ในรายการ “ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน” และแสดงเป็ นรายการ
แยกต่างหากไว้ ภายใต้ ส่วนของผู้ถือหุ้นเพื่อสะท้ อนภาพของการรวมธุรกิจดังกล่าวและเพื่อแสดงเป็ นข้ อมูลเปรี ยบเทียบ ด้ วย
เหตุนี ้ ในงบการเงินประจําปี 2557 บริ ษัทได้ จดั ทํางบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ ณ วันที่ 1
มกราคม 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่นํามาแสดงเปรี ยบเทียบกับงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยถือเสมือนว่า บริ ษัท
ย่อยดังกล่าวเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทมาโดยตลอด และได้ จดั ทํางบการเงินเฉพาะกิจการ โดยแสดงเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย
ตามวิธีราคาทุน
นอกจากนี ้ ในปี 2556 บริ ษัทได้ มีการซื ้อทรัพย์สินจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน คือ บริ ษัท เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค จํากัด
(“A ”) ซึง่ ประกอบธุรกิจเทเลมาร์ เก็ตติ ้งและคอลเซ็นเตอร์ จํานวนรวมประมาณ 2 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นราคาที่ตกลงร่ วมกันโดย
อ้ างอิงจากราคาตามมูลค่าตามบัญชี และได้ ทยอยรับโอนผู้บริ หารและพนักงานของ A2 มาเป็ นผู้บริ หารและพนักงานของ
บริษัทในระหว่างปี 2556 – 2557 ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการป้องกันการแข่งขันระหว่างกันและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่
อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการของ A2 จึงได้ มีมติในเดือนสิงหาคม 2556 ว่า A2 จะไม่ประกอบธุรกิจที่มีสภาพ
้ เดือน
แบบเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกันกับประเภทธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดย A2 ได้ หยุดการประกอบธุรกิจตังแต่
2
เมษายน 2557 เป็ นต้ นมา อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก A มีรายได้ และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจนายหน้ าประกันภัย ดังนัน้
เพื่อให้ งบการเงินของบริ ษัทได้ สะท้ อนภาพรวมของการประกอบธุรกิจนายหน้ าประกันภัย และเพื่อให้ การวิเคราะห์ ผลการ
ดําเนินงานของบริษัทและบริ ษัทย่อยสามารถแสดงเปรี ยบเทียบย้ อนหลังได้ 3 ปี บริ ษัทจึงได้ จดั ทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
เสมือนในปี 2556 โดยถือเสมือนว่าให้ รวมผลประกอบการในปี 2556 ของ A2 เป็ นผลประกอบการของบริ ษัทด้ วย อนึ่ง งบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมเสมือนในปี 2556 ไม่ได้ ผ่านการสอบทานหรื อตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี โดยบริ ษัทได้ จัดทํางบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมเสมือนในปี 2556 ตามรู ปแบบและวิธีการเดียวกันกับงบการเงินรวมของปี 2557 และปี 2558 อนึ่ง
วัตถุประสงค์ของการจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมเสมือนในปี 2556 เป็ นการจัดทําสําหรับใช้ ในการเปรี ยบเทียบกับงบ
การเงินปี อื่นๆ และเพื่อให้ งบการเงินของบริ ษัทได้ สะท้ อนภาพรวมของการประกอบธุรกิจนายหน้ าประกันภัยเท่านัน้ นอกจากนี ้
บริ ษัทได้ มีการปรับปรุงและจัดประเภทรายการในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริ ษัทในปี 2556 และปี 2557
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปิ ดเผยในงบการเงินปี 2558 ด้ วย
2
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ในระหว่างปี 2557 บริ ษัทได้ มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ ในการจัดทํ างบการเงิน โดยนํ ามาตรฐานการรายงานทาง
การเงินมาถื อปฏิบัติแทนมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้ เสียสาธารณะ เพื่อให้ งบการเงินที่
นําเสนอสามารถให้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์และสะท้ อนต่อฐานะทางการเงิน ผลการดําเนินงาน และกระแสเงินสดของบริ ษัทได้ ดี
ยิ่งขึน้ และเพื่ อ เป็ นไปตามแผนการนํ าหลักทรั พ ย์ ของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ เอ็มเอไอ อนึ่ง ในการนํ า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิ บริ ษัทได้ ปรับย้ อนหลังงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสําหรับปี สิ ้นสุดวันเดียวกัน เพื่อ
สะท้ อนการเปลี่ยนเกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินดังกล่าว และเพื่อแสดงเป็ นข้ อมูลเปรี ยบเทียบ บริษัทได้ นําเสนองบแสดงฐานะ
ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 และบริ ษัทได้ ใช้ เกณฑ์ดงั กล่าวในการจัดทํางบการเงินรวมขึ ้นเป็ นครัง้ แรก ซึง่ มีผลทําให้
สินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี และกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีจํานวนเพิ่มขึ ้น 0.63 ล้ าน
บาท 0.71 ล้ านบาท และ 1.42 ล้ านบาท ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ตามลําดับ และมีผลทําให้ ภาษี เงินได้ ของงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ มีจํานวนลดลง 0.39 ล้ านบาท และ 0.60 ล้ านบาท ในงบ
การเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามลําดับ และมีรายการผลกระทบ
ทางภาษี เงินได้ จากผลขาดทุนจากการประมาณการหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยที่แสดงอยู่ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นของงบ
การเงินเฉพาะกิจการสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นจํานวน 0.11 ล้ านบาท
นอกจากนี ้ ในปี 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ มีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกรายได้ ค่านายหน้ าและค่าบริ การอื่น
สําหรับประกันวินาศภัยคู่กบั ประกันสุขภาพ (“ประกันอุบตั ิเหตุ”) และประกันชีวิต ที่ได้ รับในปี แรกจากบริ ษัทประกันภัยและ
บริ ษั ท ประกัน ชี วิ ต ซึ่ง จากเดิ ม ที่ บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยจะบัน ทึก รั บ รู้ เป็ นรายได้ ทัง้ จํ า นวนทัน ที ที่ ก รมธรรม์ มี ผ ลบัง คับ ใช้
เปลี่ยนเป็ นบันทึกรายได้ ค่านายหน้ าและค่าบริ การอื่นที่ได้ รับในปี แรกดังกล่าวเป็ นรายได้ ค่านายหน้ าประกันภัย/ประกันชีวิต
และค่าบริ การอื่นรับล่วงหน้ า และทยอยรับรู้ เป็ นรายได้ ในงบการเงินในระยะเวลา 12 เดือนแทน เพื่อเป็ นไปตามหลักความ
ระมัดระวัง (Conservative Basis) เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากข้ อมูลการดําเนินงานในอดีตของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย พบว่า
ลูกค้ ามีการยกเลิกประกันสุขภาพและ/หรื อประกันชีวิตที่ทําในปี แรกในอัตราที่ค่อนข้ างสูง ทําให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยยังมี
ความไม่แน่นอนอย่างมากที่จะได้ รับรายได้ ดงั กล่าวเนื่องจากการยกเลิกกรมธรรม์ อย่างไรก็ตาม สําหรับประกันสุขภาพปี ต่อ
ประกันชี วิตปี ต่อ รวมทัง้ ประกันวินาศภัยรถยนต์ทั่วไปทัง้ ปี แรกและปี ต่อ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะบันทึกรับรู้ เป็ นรายได้ ทัง้
จํานวนทันทีในงบการเงินเหมือนเดิม เนื่องจากเมื่อพิจารณาจากข้ อมูลการดําเนินงานในอดีตของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย พบว่า
ลูกค้ ามีการยกเลิกประกันดังกล่าวในอัตราส่วนที่ตํ่ามาก ทังนี
้ ้ นโยบายการรับรู้รายได้ ค่านายหน้ าและค่าบริ การอื่นของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยในธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิตสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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ดังนัน้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจึงได้ ปรับการเปลี่ยนแปลงการรับรู้ รายได้ ดงั กล่าวย้ อนหลังงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และได้ นําเสนองบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2556 งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบแสดง
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การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่แสดงเป็ นข้ อมูลเปรี ยบเทียบเพื่อสะท้ อนการแก้ ไข
ข้ อผิดพลาดดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าจัดทําใหม่ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงวิธีการรับรู้ รายได้ ดงั กล่าวแสดงเป็ นรายการแยก
้ ้ จากการปรับปรุ งวิธีการรับรู้ รายได้ ดงั กล่าว ส่งผลทําให้ งบการเงิน
ต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น ทังนี
เฉพาะกิจการแสดงรายได้ คา่ นายหน้ าประกันภัยและค่าบริการอื่นรับล่วงหน้ า ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ ้น 2.28 ล้ านบาท
และกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2556 ลดลงเป็ นจํานวนเดียวกัน และทําให้ รายงานค่านายหน้ าประกันภัย
ค้ างรับและลูกหนี ้อื่น และรายได้ ค่านายหน้ าประกันภัยและค่าบริ การอื่นรับล่วงหน้ า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพิ่มขึ ้น 0.61
ล้ านบาท และ 2.29 ล้ านบาท ตามลําดับ และกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวนลดลงเท่ากับ
ผลต่างของ 2 รายการดังกล่าว หรื อลดลงประมาณ 1.68 ล้ านบาท และมีผลทําให้ งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของงบการเงิน
เฉพาะกิจการสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แสดงรายได้ ค่านายหน้ าประกันภัยเพิ่มขึ ้น 0.004 ล้ านบาท และรายได้
ค่าบริ การอื่นเพิ่มขึ ้น 0.59 ล้ านบาท และมีกําไรส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทเพิ่มขึ ้น 0.60 ล้ านบาท สําหรับงบการเงินรวม
สําหรับปี 2558 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยได้ นํามาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2557) และฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีผลบังคับใช้ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มใน
หรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบตั ิ ได้ แก่ มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ องผลประโยชน์ของ
พนักงาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินรวม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่ อง
การเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ เสียในกิจการอื่น และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม
เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม การนํ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินตามที่ กล่าวข้ างต้ นมาถือปฏิบัติไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เนื่องจากบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ถือปฏิบตั ิในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินใหม่บางฉบับอยู่แล้ ว และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ส่วนที่เหลือ ไม่เกี่ยวข้ องกับงบการเงินรวมของ
บริ ษัทและบริษัทย่อย
้ ้ ในการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงานของบริ ษัทในปี 2556 – 2558 จะวิเคราะห์จากงบการเงิน
ทังนี
รวม โดยในปี 2556 จะนํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือน ซึง่ เป็ นการรวมผลการดําเนินงานของ A2 ในงบการเงินรวมของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นสําคัญ มาพิจารณาประกอบเพื่อการเปรี ยบเทียบด้ วย โดยที่งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมเสมือน
ดังกล่าวจัดทําโดยบริษัท ซึง่ ไม่ได้ ผา่ นการสอบทานหรื อตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี
16.2

การวิเคราะห์ การดําเนินงานและฐานะทางการเงินและการเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญ

การวิเคราะห์ ผลการดําเนินงาน
รายได้ รวม
รายได้ หลักของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมาจากรายได้ ค่านายหน้ า และรายได้ ค่าบริ การอื่น นอกจากนี ้ บริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยยังมีรายได้ อื่นๆ ได้ แก่ รายได้ ค่าธรรมเนียมยกเลิกประกัน กําไรจากการขายสินทรัพย์ ดอกเบี ้ยรับ และรายได้ เบ็ดเตล็ด
เป็ นต้ น ซึง่ โครงสร้ างรายได้ รวมของบริษัทสามารถสรุปได้ ดงั นี ้ :-
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ตารางแสดงโครงสร้ างรายได้ รวมของบริษัทและบริษัทย่ อย
ลักษณะรายได้

ปี 2556

ดําเนิน
การโดย

ปี 2557

ปี 2558

ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ

รายได้ ค่าบริการ
- รายได้ ค่านายหน้ า
+ ประกันวินาศภัย
+ ประกันชีวิต

บริ ษัท

87.82

52.85%

93.01

60.63%

102.90

63.95%

บริ ษัทย่อย

33.66

20.26%

37.87

24.69%

33.73

20.96%

121.48

73.10%

130.88

85.31%

136.63

84.91%

บริ ษัท

21.30

12.82%

18.48

12.05%

19.47

12.10%

บริ ษัทย่อย

0.89

0.54%

2.40

1.57%

1.38

0.86%

22.20

13.36%

20.88

13.61%

20.85

12.95%

143.68

86.13%

151.76

98.93%

157.48

97.86%

20.26

12.19%

-

0.00%

-

0.00%

163.95

98.66%

151.76

98.93%

157.48

97.86%

2.23

1.34%

1.65

1.07%

3.44

2.14%

รวมรายได้ ค่านายหน้ า
- รายได้ ค่าบริการอื่น
+ ประกันวินาศภัย
+ ประกันชีวิต
รวมรายได้ ค่าบริการอื่น
รวมรายได้ ค่าบริการ
รายได้ ค่าบริ หารโครงการ1/

A2

รวมรายได้ จากการดําเนินงาน
รายได้ อื่น 1/ 2/
รายได้ รวม

บริ ษัท/บริ ษัทย่อย
/A2

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 มาจากการ
ให้ บริ การ outsource call center แก่บริ ษัทประกันภัย ซึง่ เป็ นธุรกิจที่มีความคล้ ายคลึงและเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย กอปรกับการ
มีผ้ บู ริ หารของบริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้น ส่งผลให้ มีการจัดเตรี ยมงบการเงินเสมือนในปี 2556 เพื่อการเปรี ยบเทียบ อย่างไรก็ดี ปั จจุบัน A2 ได้ หยุดดําเนิน
ธุรกิจตังแต่
้ เดือนเมษายน 2557 แล้ ว
2/ รายได้ อื่น ประกอบด้ วย รายได้ คา่ ธรรมเนียมยกเลิกประกัน กําไรจากการขายสินทรัพย์ ดอกเบี ้ยรับ และรายได้ เบ็ดเตล็ด เป็ นต้ น

ในปี 2556 – 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ รวมประมาณ 166 ล้ านบาท 153 ล้ านบาท และ 161 ล้ านบาท
ตามลําดับ โดยรายได้ หลักมาจากรายได้ ค่านายหน้ า ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 73 - 85 ของรายได้ รวม ส่วนรายได้ ที่
สําคัญรองลงมา ได้ แก่ รายได้ ค่าบริ การอื่น ซึง่ มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 13 - 14 ของรายได้ รวม นอกจากนี ้ ในปี 2556 บริ ษัท
มีรายได้ จากค่าบริ หารโครงการจากการดําเนินธุรกิจของ A2 จํานวนประมาณ 20 ล้ านบาท ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ
12 ของรายได้ รวมในปี 2556 โดยเป็ นรายได้ จากการให้ บริ การคอลเซ็นเตอร์ แก่บริ ษัทประกันภัยและบริ ษัทประกันชีวิต อย่างไร
ก็ตาม A2 ได้ หยุดดําเนินธุรกิจในปี 2557 ส่งผลให้ รายได้ จากการดําเนินงานรวมลดลงจากจํานวนประมาณ 164 ล้ านบาทในปี
2556 มาอยูท่ ี่จํานวนประมาณ 152 ล้ านบาท และ 157 ล้ านบาท ในปี 2557 – 2558 ตามลําดับ
- รายได้ ค่าบริการ
รายได้ ค่าบริ การของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประกอบด้ วย รายได้ ค่านายหน้ า และรายได้ ค่าบริ การอื่น อนึ่ง บริ ษัท
ประกอบธุรกิจเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย โดยเฉพาะรถยนต์เป็ นหลัก ให้ แก่บริ ษัทประกันชันนํ
้ าจํานวน 16 บริ ษัท ส่วน
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทย่อยประกอบธุรกิจเป็ นนายหน้ าประกันชีวิต ให้ แก่บริ ษัทประกันชีวิตจํานวน 3 บริ ษัท (ปั จจุบนั ลดลงเหลือ 2 บริ ษัท
เนื่องจากมีการยกเลิกสัญญากับบริ ษัทประกันชีวิต 1 บริ ษัทในปี 2558) โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับค่าตอบแทนในรู ปค่า
นายหน้ าและค่าบริ การอื่น ซึง่ คิดตามอัตราส่วนที่กําหนดจากเบี ้ยประกันที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถขายต่อลูกค้ าทัว่ ไปได้
ทังนี
้ ้ สามารถแบ่งโครงสร้ างรายได้ ตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริการได้ ดงั นี ้
ตารางแสดงโครงสร้ างรายได้ ค่าบริการของบริษัทและบริษัทย่ อย แบ่ งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ และบริการ
หน่วย: ล้ านบาท

ปี 2556
ดําเนินการ
โดย
นายหน้ า บริการ

ลักษณะรายได้
1. ประกันวินาศภัย

ปี 2557
รวม

นายหน้ า บริการ

ปี 2558
รวม

นายหน้ า บริการ

รวม

บริ ษัท
2.72

2.68

2.87

- สมัครใจ

85.10

90.32

100.03

รวมรายได้ ประกันวินาศภัย

87.82

- บังคับ (พ.ร.บ.)

2. ประกันชีวิต

21.30

109.12

93.01

18.48

111.48

102.90

19.47

122.37

บริ ษัทย่อย

- ปี แรก

19.06

22.38

16.68

- ปี ต่อ

14.60

15.50

17.05

รวมรายได้ ประกันชีวิต

33.66

0.89

34.56

37.87

2.40

40.28

33.73

1.38

35.11

รวมรายได้ ค่าบริการ

121.48

22.20

143.68

130.88

20.88

151.76

136.63

20.85

157.48

ตารางแสดงเบีย้ ประกันสุทธิท่ ขี ายโดยบริษัทและบริษัทย่ อย
เบีย้ ประกันสุทธิ

ปี 2556
ล้ านบาท

ปี 2557

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ปี 2558

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

1.ประกันวินาศภัย
1.1 แบ่งตามประเภทกรมธรรม์
- บังคับ (พ.ร.บ.) 1/

22.64

2.75%

22.37

2.65%

23.92

2.66%

- สมัครใจ 1/

591.60

71.93%

588.41

69.80%

633.75

70.42%

รวมเบีย้ ประกันวินาศภัยสุทธิ

614.24

74.68%

610.79

72.46%

657.67

73.08%

+ ปี แรก 2/

279.65

34.00%

228.22

27.07%

258.17

28.69%

+ ปี ต่อ 2/

334.59

40.68%

382.57

45.38%

399.50

44.39%

614.24

74.68%

610.79

72.46%

657.67

73.08%

1.2 แบ่งตามปี ต่อกรมธรรม์

รวมเบีย้ ประกันวินาศภัยสุทธิ
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
เบีย้ ประกันสุทธิ

ปี 2556
ล้ านบาท

ปี 2557

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ปี 2558

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

2.ประกันชีวิต
- ปี แรก 3/

50.07

6.09%

56.12

6.66%

39.91

4.44%

- ปี ต่อ 3/

158.19

19.23%

176.05

20.89%

202.39

22.49%

รวมเบีย้ ประกันชีวิตสุทธิ

208.26

25.32%

232.17

27.54%

242.31

26.92%

รวมเบีย้ ประกันสุทธิทงั ้ หมด

822.50

100.00%

842.96

100.00%

899.98

100.00%

หมายเหตุ: 1/ กรมธรรม์ประกันวินาศภัยแบบภาคบังคับ (พ.ร.บ.) คือ การทําประกันรถยนต์ขนตํ
ั ้ ่าตามที่กฎหมายกําหนด ส่วนกรม
ธรรมประกันวินาศภัยแบบสมัครใจ คือ การทําประกันรถยนต์เพิ่มเติมจากภาคบังคับ เพื่อเพิ่มความคุ้มครองรถยนต์
และลดภาระของเจ้ าของรถยนต์ในกรณีที่เกิดอุบตั ิเหตุ ซึง่ ได้ แก่ การทําประกันชัน้ 1, 2+, 3+ และ 3 เป็ นต้ น
2/ กรมธรรม์ประกันวินาศภัยปี แรก หมายถึง การที่ลกู ค้ ามาซื ้อกรมธรรม์กบั บริ ษัทเป็ นปี แรก ถือเป็ นลูกค้ าใหม่ ส่วนกรม
ธรรมประกันวินาศภัยปี ตอ่ หมายถึง ลูกค้ าที่เคยซื ้อกรมธรรม์กบั บริ ษัทได้ ซื ้อกรมธรรม์ในปี ตอ่ ๆ ไป
3/ กรมธรรม์ประกันชีวิตปี แรก หมายถึง การที่ลกู ค้ าซื ้อกรมธรรม์ กับบริ ษัทย่อยและจ่ายค่าเบี ้ยในปี แรก ส่วนกรมธรรม์
ประกันชีวิตปี ตอ่ หมายถึง กรมธรรม์ที่ลกู ค้ าที่จ่ายค่าเบี ้ยในปี ที่ 2 จนถึงครบอายุตามสัญญาของกรมธรรม์

ตารางแสดงอัตราส่ วนค่ านายหน้ าและค่ าบริ การต่ อเบีย้ ประกันสุทธิท่ ีจําหน่ ายโดยบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย แบ่ งตาม
ประเภทของผลิตภัณฑ์ และบริการ
หน่วย: ร้ อยละ

อัตราส่ วนต่ อเบีย้ ประกัน

ปี 2556
นายหน้ า

บริการ

ปี 2557
รวม

นายหน้ า

บริการ

ปี 2558
รวม

นายหน้ า บริการ

รวม

1.ประกันวินาศภัย
- บังคับ (พ.ร.บ.)

12.00%

12.00%

12.00%

- สมัครใจ

14.39%

15.35%

15.78%

รวมประกันวินาศภัย

14.30%

15.23%

3.03% 18.25% 15.65%

3.47% 17.77%

2.96% 18.61%

2.ประกันชีวิต
- ปี แรก

38.07%

39.87%

41.79%

- ปี ต่อ

9.23%

8.80%

8.42%

รวมประกันชีวิต

16.16%

0.43% 16.59%

16.31%

1.04% 17.35% 13.92%

0.57% 14.49%

รวมทัง้ หมด

14.77%

2.70% 17.47%

15.53%

2.48% 18.00% 15.18%

2.32% 17.50%

+ ธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัย
ในปี 2557 บริ ษัทได้ มีการปรับปรุ งวิธีการรับรู้ รายได้ ค่าบริ การที่ได้ รับจากการขายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยให้ แก่
บริ ษัทประกันที่เป็ น Partner (บริ ษัทประกันที่มีข้อตกลงพิเศษกับบริ ษัทว่า ให้ บริ ษัทขายประกันเฉพาะของ Partner เท่านัน้ แก่
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ลูกค้ าที่กําหนดร่วมกัน และชําระเงินผ่านช่องทางของพันธมิตรของ Partner เท่านัน)
้ จากเดิมรับรู้เป็ นรายได้ ทนั ทีเมื่อได้ รับเงิน
จาก Partner เปลี่ยนเป็ นรับรู้ เป็ นรายได้ ตามวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ เหมือนกับที่ขายให้ แก่บริ ษัทประกันที่เป็ น NonPartner นอกจากนี ้ บริษัทมีการปรับปรุงวิธีการรับรู้รายได้ คา่ บริการที่ได้ รับในปี แรกจากการขายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยคู่กบั
่บริ ษัทจําหน่าย จาก
ประกันสุขภาพ (“ประกันอุบตั ิเหตุ”) ซึง่ เป็ นรูปแบบผลิตภัณฑ์หนึ่งของผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยทังหมดที
้
เดิมที่ รับ รู้ เป็ นรายได้ ทัง้ จํ า นวนทัน ที เปลี่ยนเป็ นทยอยรั บ รู้ รายได้ ตามระยะเวลาที่ ใ ห้ ค วามคุ้มครองในปี แรก (12 เดื อ น)
เนื่องจากจากสถิติของการประกอบธุรกิจในอดีตที่ผ่านมาของบริ ษัท พบว่า ลูกค้ ามีการยกเลิกกรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุในปี
แรกในอัตราส่วนที่ค่อนข้ างสูง ซึง่ หากลูกค้ ามีการยกเลิกกรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุ บริ ษัทจะต้ องคืนค่านายหน้ าและค่าบริ การ
ที่ได้ รับจากบริ ษัทประกันให้ แก่บริ ษัทประกันตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ ดังนัน้ เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามหลักความระมัดระวัง
(Conservative Basis) บริ ษัทจะทยอยรับรู้ รายได้ ค่าบริ การที่ได้ รับจากบริ ษัทประกันตามจํานวนเดือนที่มีความคุ้มครอง ส่วน
รายได้ ค่าบริ การที่ได้ รับจากขายกรมธรรม์ประกันวินาศภัยประเภทอื่นๆ และกรมธรรมประกันอุบตั ิเหตุปีต่อ บริ ษัทจะรับรู้ เป็ น
รายได้ ทงจํ
ั ้ านวนทันที ไม่ต้องทยอยรับรู้ รายได้ เหมือนการขายกรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุในปี แรก เนื่องจากจากสถิติของการ
ประกอบธุรกิจในอดีตที่ผ่านมาของบริ ษัท พบว่า ลูกค้ ามีการยกเลิกกรมธรรม์ประกันวินาศภัยประเภทอื่นๆ และกรมธรรม
ประกันอุบตั ิเหตุปีต่อ ในอัตราส่วนที่ตํ่ามาก ด้ วยเหตุนี ้ บริ ษัทจึงได้ ปรับปรุ งการรับรู้ รายได้ ที่เกิดขึ ้นในปี 2556 ตามวิธีการ
เดียวกับปี 2557 เพื่อการเปรี ยบเทียบ
ในปี 2556 – 2558 บริ ษัทมีรายได้ ค่าบริ การจากธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยจํานวนประมาณ 109 ล้ านบาท 111
ล้ านบาท และ 122 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 66 – 76 ของรายได้ รวม โดยมีอตั ราเติบโตเฉลี่ย
ประมาณร้ อยละ 6 ต่อปี ซึ่งเป็ นอัตราเติบโตที่สงู กว่าอัตราเติบโตเฉลี่ยของเบี ้ยประกันสุทธิที่บริ ษัทขายให้ แก่ลกู ค้ าที่ร้อยละ 3
เนื่องจากบริ ษัทได้ มีการเจรจาต่อรองกับบริ ษัทประกันเพื่อขอปรับเพิ่มอัตราค่านายหน้ าและค่าบริ การอื่น โดยรายได้ หลักมา
จากค่านายหน้ า ซึง่ มีจํานวนประมาณ 88 ล้ านบาท 93 ล้ านบาท และ 103 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้ อยละ 80 ร้ อยละ 83
และร้ อยละ 84 ของรายได้ ค่าบริ การจากธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัย สําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกัน ตามลําดับ ส่วนที่เหลือ
เป็ นรายได้ ค่าบริ การอื่น และเมื่อคิดเป็ นอัตราส่วนต่อเบีย้ ประกันสุทธิ จะพบว่าค่านายหน้ า และค่าบริ การอื่นมีอัตราส่วน
ประมาณ ร้ อยละ 14 - 16 และร้ อยละ 3 ของเบี ้ยประกันสุทธิ ตามลําดับ
ในปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ ค่าบริ การจากธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยจํานวนประมาณ 109 ล้ านบาท แบ่งเป็ นค่า
นายหน้ าและค่าบริการประมาณ 88 ล้ านบาท และ 21 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราส่วนต่อเบี ้ยประกันสุทธิประมาณร้ อย
ละ 14 และร้ อยละ 3 ตามลําดับ และหากพิจารณาตามประเภทปี ต่อกรมธรรม์ จะพบว่า เบี ้ยประกันวินาศภัยสุทธิปีแรกและปี
ต่อในปี 2556 มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 46 และร้ อยละ 54 ของเบี ้ยประกันวินาศภัยสุทธิ ตามลําดับ โดยรายได้ ค่าบริ การจาก
ธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยในปี 2556 มีจํานวนเพิ่มขึ ้นประมาณ 17 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึง่ มีรายได้ ประมาณ
93 ล้ านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการขายประกันแบบสมัครใจเป็ นหลัก เนื่องจากภาครัฐมีนโยบายกระตุ้นยอด
ซื ้อรถยนต์ส่วนบุคคล ด้ วยการให้ สิทธิแก่ผ้ ทู ี่จองซื ้อรถยนต์ครัง้ แรกในระหว่างปี 2554 – 2555 ในการรับภาษี เงินได้ บคุ คล
ธรรมดาคืนตามอัตราที่กําหนด ซึง่ ไม่เกิน 100,000 บาทต่อคัน ด้ วยเหตุนี ้ จึงทําให้ ยอดซื ้อรถยนต์สว่ นบุคคลในระหว่างปี 2554
– 2555 เพิ่มสูงขึ ้นอย่างมาก และส่งผลให้ จํานวนกรมธรรม์รถยนต์และรายได้ เบี ้ยประกันรถยนต์แบบสมัครใจเพิ่มสูงขึ ้นตามไป
ด้ วยเนื่องจากเป็ นรถใหม่ ผู้ใช้ รถส่วนใหญ่นิยมที่จะซื ้อประกันเพิ่มเติม นอกเหนือจากการทําประกันภาคบังคับตามที่กฎหมาย
กําหนด เพื่อให้ มีการคุ้มครองรถยนต์ที่มากขึ ้น และช่วยลดความเสียหายของเจ้ าของรถยนต์หากมีอบุ ตั ิเหตุเกิดขึ ้น
ในปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ ค่าบริ การจากธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยจํานวนประมาณ 111 ล้ านบาท แบ่งเป็ นค่า
นายหน้ าและค่าบริ การประมาณ 93 ล้ านบาท และ 18 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราส่วนต่อเบี ้ยประกันประมาณร้ อยละ
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
15 และร้ อยละ 3 ตามลําดับ โดยรายได้ ค่าบริ การจากธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยในปี 2557 มีจํานวนเพิ่มขึ ้นประมาณ 2
ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 มาจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ คา่ นายหน้ าจากการขายประกันแบบสมัครใจเป็ นหลัก ซึง่ มีจํานวน
้
เพิ่มขึ ้นประมาณ 5 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 6 ซึ่งมาจากการเพิ่มขึ ้นของการขายประกันให้ แก่ Partner เป็ นหลัก รวมทังมี
การขายกรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุของ Partner เพิ่มขึ ้น ส่งผลทําให้ บริ ษัทได้ รับอัตราค่าตอบแทนต่อเบี ้ยประกันสุทธิเพิ่มขึ ้น
้ ้ หากพิจารณาตาม
เป็ นร้ อยละ 15 ในขณะที่ปี 2556 บริษัทได้ รับอัตราค่าตอบแทนต่อเบี ้ยประกันสุทธิประมาณร้ อยละ 14 ทังนี
ประเภทปี ต่อกรมธรรม์ จะพบว่า เบี ้ยประกันวินาศภัยสุทธิปีแรกและปี ต่อในปี 2557 มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 37 และร้ อยละ
63 ของเบี ้ยประกันวินาศภัยสุทธิ ตามลําดับ โดยเบี ้ยประกันวินาศภัยสุทธิปีต่อในปี 2557 มีจํานวนและสัดส่วนเพิ่มขึ ้นเมื่อ
เทียบกับปี 2556 เนื่องจากลูกค้ าเดิมมีความเชื่อมัน่ และทําประกันต่อกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ ค่าบริ การจากธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยจํานวนประมาณ 122 ล้ านบาท แบ่งเป็ นค่า
นายหน้ าและค่าบริ การประมาณ 103 ล้ านบาท และ 19 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราส่วนต่อเบี ้ยประกันสุทธิประมาณ
ร้ อยละ 16 และร้ อยละ 3 ตามลําดับ โดยรายได้ ค่าบริ การจากธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยในปี 2558 มีจํานวนเพิ่มขึน้
ประมาณ 11 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 มาจากการเพิ่มขึ ้นของยอดขายเบี ้ยประกันวินาศภัยสุทธิแบบสมัครใจเป็ นหลัก ซึง่
มีจํานวนเพิ่มขึน้ ประมาณ 45 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 8 โดยเป็ นผลมาจากการใช้ กลยุท ธ์ ในการคัดแยกกลุ่มลูกค้ า
เป้าหมายตามยี่ห้อของรถยนต์ เพื่อนําเสนอรูปแบบประกันที่เหมาะสมของบริ ษัทประกันวินาศภัยที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละ
ยี่ห้อรถยนต์ให้ แก่กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย ทําให้ สามารถขายเบี ้ยประกันได้ เพิ่มขึ ้น และได้ รับอัตราค่านายหน้ าที่สงู ขึ ้นจากบริ ษัท
ประกันวินาศภัย ส่งผลทําให้ บริ ษัทได้ รับอัตราค่าตอบแทนต่อเบี ้ยประกันสุทธิเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 15 ในปี 2557 มาอยู่ที่ร้อยละ
16 ในปี 2558 ทังนี
้ ้ หากพิจารณาตามประเภทปี ต่อกรมธรรม์ จะพบว่า เบี ้ยประกันวินาศภัยสุทธิปีแรกและปี ต่อในปี 2558 มี
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 39 และร้ อยละ 61 ของเบี ้ยประกันวินาศภัยสุทธิ ตามลําดับ โดยจํานวนเบี ้ยประกันวินาศภัยสุทธิปี
แรกและปี ต่อในปี 2558 มีจํานวนเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจากบริ ษัทมุ่งเน้ นเจาะกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายตามยี่ห้อของ
รถยนต์ ทําให้ มีลกู ค้ าใหม่เพิ่มขึ ้น ประกอบกับลูกค้ าเดิมมีความเชื่อมัน่ และทําประกันต่อกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง
+ ธุรกิจนายหน้ าประกันชีวติ
ในปี 2557 บริ ษัทย่อยได้ มีการปรับปรุ งวิธีการรับรู้ รายได้ ค่าบริ การที่ได้ รับจากธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิตสําหรับค่า
นายหน้ าและค่าบริ การอื่นที่ได้ รับจากการขายเบี ้ยประกันชีวิตในปี แรก เนื่องจากจากสถิติของการประกอบธุรกิจในอดีตที่ผ่าน
มาของบริ ษัทย่อย พบว่า ลูกค้ ามีการยกเลิกกรมธรรม์ในปี แรกในอัตราที่สงู มาก ซึง่ หากลูกค้ ามีการยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต
ที่ซื ้อในปี แรก บริ ษัทย่อยจะต้ องคืนค่านายหน้ าและค่าบริ การที่ได้ รับจากบริ ษัทประกันให้ แก่บริ ษัทประกันตามระยะเวลาที่
เหลืออยู่ ดังนัน้ เพื่อเป็ นการปฏิบตั ิตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) บริ ษัทย่อยจะทยอยรับรู้รายได้ ค่าบริ การที่
ได้ รับในปี แรกจากบริษัทประกันชีวิตตามจํานวนเดือนที่มีความคุ้มครอง ส่วนรายได้ คา่ บริการที่ได้ รับในปี ต่อๆ ไป บริ ษัทย่อยจะ
รับรู้ เป็ นรายได้ ทงจํ
ั ้ านวนทันที ไม่ทยอยรับรู้ รายได้ เหมือนปี แรก เนื่องจากจากสถิติของการประกอบธุรกิจในอดีตที่ผ่านมาของ
บริ ษัทย่อย พบว่า ลูกค้ ามีการยกเลิกกรมธรรม์ในปี หลังจากปี แรกในอัตราส่วนที่ตํ่ามาก ด้ วยเหตุนี ้ บริ ษัทย่อยจึงได้ ปรับปรุ ง
การรับรู้รายได้ ที่เกิดขึ ้นในปี 2556 ตามวิธีการเดียวกับปี 2557 เพื่อการเปรี ยบเทียบ
ในปี 2556 – 2558 บริ ษัทย่อยมีรายได้ ค่าบริ การจากธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิตจํานวนประมาณ 35 ล้ านบาท 40
ล้ านบาท และ 35 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 21 – 26 ของรายได้ รวม โดยรายได้ หลักมาจากค่า
นายหน้ าเกือบทังหมด
้
ซึง่ มีจํานวนประมาณ 34 ล้ านบาท 38 ล้ านบาท และ 34 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้ อยละ 97 ร้ อยละ
94 และร้ อยละ 96 ของรายได้ ค่าบริ การจากธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิต สําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกัน ตามลําดับ ส่วนที่เหลือ
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เป็ นรายได้ ค่าบริ การอื่น และเมื่อคิดเป็ นอัตราส่วนต่อเบีย้ ประกันสุทธิ จะพบว่าค่านายหน้ า และค่าบริ การอื่นมีอัตราส่วน
ประมาณ ร้ อยละ 14 – 16 และร้ อยละ 0.4 - 1 ของเบี ้ยประกันสุทธิ ตามลําดับ
ในปี 2556 บริ ษัทย่อยมีรายได้ ค่าบริ การจากธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิตให้ แก่บริ ษัทประกันชีวิตจํานวน 2 ราย รวม
เป็ นจํานวนประมาณ 35 ล้ านบาท แบ่งเป็ นค่านายหน้ าและค่าบริ การประมาณ 34 ล้ านบาท และ 1 ล้ านบาท ตามลําดับ คิด
เป็ นอัตราส่วนรายได้ ค่าบริ การต่อเบี ้ยประกันสุทธิประมาณร้ อยละ 16 และร้ อยละ 0.4 ตามลําดับ โดยที่รายได้ ค่าบริ การจาก
ธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิตจํานวนประมาณ 35 ล้ านบาทมาจากการขายเบี ้ยประกันชีวิตสุทธิปีแรกและปี ต่อ เป็ นจํานวน 50
ล้ านบาท และ 158 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นร้ อยละ 24 และร้ อยละ 76 ของเบี ้ยประกันชีวิตสุทธิ ตามลําดับ ในขณะที่ค่า
นายหน้ าจํานวน 34 ล้ านบาท มาจากการขายประกันชีวิตปี แรกและปี ต่อ จํานวน 19 ล้ านบาท และ 15 ล้ านบาท คิดเป็ น
อัตราส่วนค่านายหน้ าต่อ เบี ย้ ประกัน สุท ธิ ป ระมาณร้ อยละ 38 และร้ อยละ 9 ตามลําดับ อนึ่ง รายได้ ค่าบริ การจากธุรกิ จ
นายหน้ าประกันชีวิตในปี 2556 มีจํานวนเพิ่มขึ ้นประมาณ 3 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555 มาจากการเพิ่มขึ ้นของรายได้ ค่า
นายหน้ าจากการขายประกันชีวิตปี แรกเป็ นหลัก ซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ ้นประมาณ 3 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 18 เนื่องจาก
บริษัทย่อยได้ มงุ่ เน้ นขายประกันชีวิตใหม่ (ปี แรก) ให้ แก่ลกู ค้ าเพราะจะได้ รับค่าตอบแทนในรูปค่านายหน้ าในอัตราที่สงู (ไม่เกิน
ร้ อยละ 40 ของเบี ้ยประกันสุทธิ) ในปี แรก ส่งผลทําให้ เบี ้ยประกันชีวิตสุทธิปีแรกมีมลู ค่าเพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 10 เมื่อเทียบ
กับปี 2555 และได้ รับอัตราค่าตอบแทนค่านายหน้ าปี แรกต่อเบี ้ยประกันสุทธิเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 38 ในขณะที่ปี 2555 ได้ รับ
อัตราค่าตอบแทนต่อเบี ้ยประกันสุทธิประมาณร้ อยละ 36
ในปี 2557 บริ ษัทย่อยมีรายได้ ค่าบริ การจากธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิตจํานวนประมาณ 40 ล้ านบาท แบ่งเป็ นค่า
นายหน้ าและค่าบริ การประมาณ 38 ล้ านบาท และ 2 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราส่วนรายได้ ค่าบริ การต่อเบี ้ยประกัน
สุทธิประมาณร้ อยละ 16 และร้ อยละ 1 ตามลําดับ โดยรายได้ ค่าบริ การจากธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิตในปี 2557 มีจํานวน
เพิ่มขึน้ ประมาณ 6 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องมาจากบริ ษัทย่อยได้ ทําสัญญาเป็ นนายหน้ าขายประกันชีวิตให้ แก่
บริษัทประกันชีวิตเพิ่มอีก 1 ราย รวมเป็ น 3 ราย จึงทําให้ มีรายได้ ค่านายหน้ าจากการขายประกันชีวิตปี แรกเพิ่มขึ ้นประมาณ 3
ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึน้ ร้ อยละ 17 อีกทัง้ มีการทยอยรับรู้ รายได้ จากการขายเบี ้ยประกันชี วิตปี แรกในปี 2556 เป็ นรายได้ ในปี
2557 ตามนโยบายการรับรู้รายได้ ของบริษัทย่อยตามที่กล่าวข้ างต้ น ส่งผลทําให้ บริ ษัทย่อยได้ รับอัตราค่าตอบแทนค่านายหน้ า
ปี แรกต่อเบี ้ยประกันสุทธิเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 40 ในขณะที่ปี 2556 ได้ รับอัตราค่าตอบแทนต่อเบี ้ยประกันสุทธิประมาณร้ อยละ
38
ในปี 2558 บริ ษัทย่อยมีรายได้ ค่าบริ การจากธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิตจํานวนประมาณ 35 ล้ านบาท แบ่งเป็ นค่า
นายหน้ าและค่าบริ การประมาณ 34 ล้ านบาท และ 1 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราส่วนรายได้ ค่าบริ การต่อเบี ้ยประกัน
สุทธิประมาณร้ อยละ 14 และร้ อยละ 1 ตามลําดับ โดยรายได้ ค่าบริ การจากธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิตในปี 2558 มีจํานวน
ลดลงประมาณ 5 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2557 มีสาเหตุมาจากการลดลงของรายได้ ค่านายหน้ าจากการขาย
ประกันชีวิตปี แรกเป็ นหลัก ซึง่ มีจํานวนลดลงประมาณ 6 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 25 เนื่องจากบริ ษัทย่อยได้ ยกเลิกสัญญา
การเป็ นนายหน้ าขายประกันชีวิตใหม่ (ปี แรก) ให้ แก่บริ ษัทประกันชีวิตที่ได้ ทําสัญญาเพิ่มในปี 2557 อย่างไรก็ตาม บริ ษัทย่อย
ยังคงขายประกันชีวิตปี ต่อของบริ ษัทประกันชีวิตดังกล่าว ส่งผลทําให้ รายได้ ค่านายหน้ าจากการขายประกันชีวิตปี ต่อในปี
2558 มีจํานวนเพิ่มขึ ้นประมาณ 1 ล้ านบาทเมื่อเทียบกับปี 2557 ทังนี
้ ้ ค่านายหน้ าในปี 2558 จํานวน 34 ล้ านบาท มาจากการ
ขายประกันชีวิตสุทธิปีแรกและปี ต่อ จํานวน 17 ล้ านบาท และ 17 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราส่วนค่านายหน้ าต่อเบี ้ยประกันสุทธิ
ประมาณร้ อยละ 42 และร้ อยละ 8 ตามลําดับ โดยสาเหตุที่อตั ราส่วนค่านายหน้ าปี แรกต่อเบี ้ยประกันสุทธิในปี 2558 มีอตั รา
ร้ อยละ 42 ซึง่ เป็ นอัตราสูงกว่าที่ประกาศ คปภ. กําหนด (ไม่เกินร้ อยละ 40) เนื่องจากบริ ษัทย่อยมีการทยอยการรับรู้รายได้ ค่า
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นายหน้ าจากการขายประกันชีวิตปี แรกของปี 2557 จึงทําให้ ค่านายหน้ าปี แรกที่รับรู้เป็ นรายได้ ในปี 2558 เป็ นผลรวมของการ
รับรู้รายได้ คา่ นายหน้ าปี แรกที่เกิดขึ ้นในระหว่างปี 2557 และปี 2558
- ธุรกิจบริหารโครงการ
A2 มีรายได้ จากการรับจ้ างบริ หารโครงการหรื อการให้ บริ การเป็ นศูนย์บริ การข้ อมูลลูกค้ า (Call Center) แก่บริ ษัท
ประกันวินาศภัยภัยและบริ ษัทประกันชีวิตในปี 2556 จํานวน 20 ล้ านบาท โดยบริ ษัทได้ นํารายได้ จากการบริ หารโครงการในปี
2556 ของ A2 มารวมเป็ นผลประกอบการของบริ ษัทในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือนปี 2556 ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณ
ร้ อยละ 12 ต่อรายได้ รวมของปี 2556 ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการป้องกันการแข่งขันระหว่างกันและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการของ A2 จึงได้ มีมติในเดือนสิงหาคม 2556 ว่า A2 จะไม่ประกอบ
ธุรกิจที่มีสภาพแบบเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกันกับประเภทธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดย A2 ได้ หยุดดําเนินธุรกิจ
ตังแต่
้ เดือนเมษายน 2557 เป็ นต้ นมา และโอนผู้บริหารและพนักงานมาที่บริ ษัทเรี ยบร้ อยแล้ ว
- รายได้ อ่ ืน
รายได้ อื่นของบริษัทและบริ ษัทย่อย ได้ แก่ รายได้ ค่าธรรมเนียมยกเลิกประกัน ดอกเบี ้ยรับ กําไรจากการขายสินทรัพย์
และรายได้ เบ็ดเตล็ด เป็ นต้ น ส่วนรายได้ อื่นของ A2 ในปี 2556 ได้ แก่ ดอกเบี ้ยรับ และรายได้ เบ็ดเตล็ด โดยในปี 2556 – 2558
บริ ษัทมีรายได้ อื่นประมาณ 2 ล้ านบาท 2 ล้ านบาท และ 3 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 1 – 2 เมื่อ
เทียบกับรายได้ รวม
รายละเอียดของรายได้ อื่นของบริษัทในปี 2556 – 2558 มีดงั นี ้

รายได้ อ่ นื
กําไรจากการขายสินทรัพย์

ปี 2556
ล้ านบาท

ปี 2557

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ปี 2558

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

-

0.00%

-

0.00%

1.54

44.78%

รายได้ ค่าธรรมเนียมยกเลิกประกัน

1.50

67.43%

1.28

77.93%

1.43

41.51%

ดอกเบี ้ยรับ

0.33

14.73%

0.27

16.28%

0.36

10.54%

รายได้ เบ็ดเตล็ด

0.40

17.84%

0.10

5.80%

0.11

3.17%

รวมรายได้ อ่ นื ๆ

2.23

100.00%

1.65

100.00%

3.44

100.00%

รายได้ อื่นของบริษัทและบริ ษัทย่อยในปี 2556 และปี 2557 มีจํานวนใกล้ เคียงกัน คือประมาณปี ละ 2 ล้ านบาท ซึง่ มา
จากรายได้ ค่าธรรมเนียมยกเลิกประกันเป็ นหลัก คิดเป็ นร้ อยละ 68 และร้ อยละ 78 ของรายได้ อื่นรวม ตามลําดับ โดยรายได้
ค่าธรรมเนียมยกเลิกประกันเป็ นรายได้ คา่ ปรับจากการที่ลกู ค้ ายกเลิกประกัน และรายได้ สว่ นต่างที่บริ ษัทขอชําระคืนจากบริ ษัท
ประกันอันเนื่องมาจากลูกค้ ายกเลิกประกันภายหลังจากกรมธรรม์มีผลคุ้มครอง ทังนี
้ ้ ตังแต่
้ ปี 2559 เป็ นต้ นไป บริ ษัทมีนโยบาย
ที่จะตังพั
้ กส่วนต่างที่บริ ษัทขอชําระคืนจากบริ ษัทประกันอันเนื่องมาจากลูกค้ ายกเลิกประกันไว้ ในงบแสดงฐานะการเงิน และ
หากลูกค้ าไม่ได้ มาติดต่อเพื่อขอรับเงินคืน บริ ษัทจะรับรู้ ส่วนต่างดังกล่าวเป็ นรายได้ เมื่อครบกําหนด 10 ปี นับจากวันที่ลกู ค้ า
ยกเลิกประกัน อนึง่ ในปี 2556 บริษัทมีรายได้ ค่าบริ หารจัดการจํานวนประมาณ 4 ล้ านบาท จากการให้ บริ การแก่ A2 เนื่องจาก
้ ปี 2556 ทําให้ A2 ไม่มีพนักงานในส่วน
บริ ษัทได้ เริ่ มรับโอนพนักงานในส่วนงานบริ หารของ A2 มาเป็ นพนักงานของบริ ษัทตังแต่
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
งานนี ้ อย่างไรก็ตาม ในการจัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือนในปี 2556 บริ ษัทได้ ตดั รายการระหว่างกันนี ้ออกไปและ
ไม่นบั เป็ นรายได้ อื่น ส่วนรายได้ อื่นในปี 2558 มีจํานวนประมาณ 3 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ ประมาณ 2 ล้ านบาทจากปี 2557
เนื่องจากบริษัทมีกําไรจากการขายยานพาหนะให้ แก่บคุ คลอื่นที่ไม่มีสว่ นเกี่ยวข้ องกันจํานวนประมาณ 2 ล้ านบาท
ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ายทางตรงการให้ บริการ
บริ ษัทมีต้นทุนและค่าใช้ จ่ายทางตรงการให้ บริ การเป็ นจํานวนประมาณ 94 ล้ านบาท 104 ล้ านบาท และ 101 ล้ าน
บาท ในปี 2556 – 2558 ตามลําดับ คิดเป็ นประมาณ ร้ อยละ 65 ร้ อยละ 69 และร้ อยละ 64 ของรายได้ คา่ บริ การ ตามลําดับ
ซึง่ มีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
ต้ นทุนและ
ค่ าใช้ จ่ายทางตรงการให้ บริการ

ปี 2556 1/
ล้ านบาท

ร้ อยละ

ปี 2557
ล้ านบาท

ร้ อยละ

ปี 2558
ล้ านบาท

ร้ อยละ

ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
42.11 44.92%
52.95 50.78%
51.80 51.31%
ค่านายหน้ า
29.96 31.96%
27.98 26.83%
26.59 26.34%
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
4.55
4.85%
5.00
4.80%
4.86
4.82%
ค่าบริ การทางโทรศัพท์
1.95
2.08%
4.14
3.97%
4.58
4.54%
ค่าบริ การอุปกรณ์สํานักงาน
1.33
1.42%
2.58
2.47%
2.62
2.60%
ค่าเช่าสํานักงาน
1.31
1.40%
2.49
2.39%
2.62
2.60%
2/
ซื ้อสินค้ าสําเร็จรูป
1.65
1.76%
2.34
2.24%
0.78
0.77%
ค่าไปรษณีย์
1.93
2.06%
2.01
1.93%
2.04
2.02%
ค่าตัดจําหน่ายลิขสิทธิ์
1.43
1.52%
1.70
1.63%
1.61
1.60%
ค่าเสื่อมราคา
0.25
0.27%
0.65
0.62%
0.92
0.91%
3/
ค่าวิจยั ตลาด
4.99
5.32%
0.00%
0.00%
4/
อื่นๆ
2.29
2.44%
2.45
2.35%
2.52
2.50%
รวมต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ายทางตรงการ
93.75 100.00%
104.27 100.00%
100.94 100.00%
ให้ บริการ
หมายเหตุ: 1/ เป็ นตัวเลขตามงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมเสมือน ซึ่งรวมต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทางตรงการให้ บริ การของ A2 และตัด
รายการระหว่างกันกับ A2
2/ ค่าซื ้อสินค้ าสําเร็จรูป คือ ค่าซื ้อฐานข้ อมูลลูกค้ าที่บริ ษัทย่อยรับรู้เป็ นต้ นทุนในแต่ละงวด
3/ ค่าวิจยั ตลาดเป็ นค่าตอบแทนที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจ่ายให้ แก่ Outsource ซึ่งเป็ นผู้จดั หาฐานข้ อมูลลูกค้ าให้ แก่บริ ษัท
และบริ ษัทย่อย โดย Outsource จะดําเนินการโทรติดต่อและนําเสนอบริ การแก่ลูกค้ าเป้าหมายในเบือ้ งต้ น หลังจากนัน้ จึงแจ้ งให้
พนักงานขายของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเป็ นผู้โทรปิ ดการขายกับลูกค้ า โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยตกลงจ่ายค่าวิจยั ตลาดให้ แก่ Outsource
ตามอัตราส่วนที่กําหนดในสัญญาสําหรับเบี ้ยประกันที่ลกู ค้ าของ Outsource ตกลงซื ้อและชําระเงินครบแล้ วเท่านัน้
4/ อื่นๆ ได้ แก่ ค่าส่งเสริ มการขาย ค่าเครื่ องเขียน ค่าอบรมพนักงาน ค่ารับรอง และค่าโฆษณา เป็ นต้ น

ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทางตรงการให้ บริ การหลักของบริ ษัท คือ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่านายหน้ า คิดเป็ น
สัดส่วนรวมกันประมาณร้ อยละ 77 – 78 ของต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทางตรงการให้ บริ การ ในระหว่างปี 2556 – 2558 ส่วนต้ นทุน
หลักรองลงมา ได้ แก่ ค่าธรรมเนียมธนาคารสําหรับการตัดบัตรเครดิต และค่าบริ การทางโทรศัพท์ ซึง่ มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ
5 และร้ อยละ 2-5 ของต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทางตรงการให้ บริการในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ตามลําดับ
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ในปี 2556 บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้ จ่ายทางตรงการให้ บริการเป็ นจํานวนประมาณ 94 ล้ านบาท (ไม่นบั รวมค่าบริ การ
ทางโทรศัพท์ ค่าบริการอุปกรณ์สํานักงาน และค่าเช่าสํานักงาน ในส่วนที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ จ่ายให้ แก่ A2 เนื่องจากบริ ษัท
จัดทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมเสมือนในปี 2556 โดยรวมผลประกอบการของ A2 จึงต้ องตัดรายการระหว่างกันกับ A2
ออกไป) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 65 ต่อรายได้ คา่ บริการ ทังนี
้ ้ ต้ นทุนหลักได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ซึง่ มีจํานวนประมาณ
42 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 45 ของต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทางตรงการให้ บริ การ โดยบริ ษัทมีการรับจํานวนพนักงานขายทาง
โทรศัพท์เพิ่มขึ ้น ทําให้ มีคา่ ใช้ จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนเพิ่มขึ ้น เพราะบริษัทได้ ยกเลิกการใช้ บริ การของ Outsource ในช่วงไตรมาส
ที่ 2 ของปี 2556 ซึง่ เป็ นบริ การของผู้จดั หาฐานข้ อมูลลูกค้ า ในการโทรติดต่อลูกค้ าเป้าหมายในเบื ้องต้ น หลังจากนัน้ จึงแจ้ งให้
พนักงานขายของบริษัทเป็ นผู้โทรปิ ดการขายกับลูกค้ า ส่งผลทําให้ คา่ วิจยั ตลาดในปี 2556 มีจํานวนลดลงเหลือ 5 ล้ านบาท
ในปี 2557 บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้ จ่ายทางตรงการให้ บริการเป็ นจํานวนประมาณ 104 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
้ ้ ต้ นทุนหลักที่
ละ 69 ต่อรายได้ ค่าบริ การ โดยเพิ่มขึ ้นประมาณ 11 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2556 ทังนี
เพิ่มขึ ้นได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ซึง่ เพิ่มขึ ้นประมาณ 11 ล้ านบาทจากปี 2556 โดยมาจากการเพิ่มขึ ้นของเงินเดือนของ
้ ค่าเช่าสํานักงาน
พนักงานเป็ นหลักเนื่องจากบริ ษัทมีการรับจํานวนพนักงานขายทางโทรศัพท์เพิ่มขึ ้นเหมือนปี 2556 รวมทังมี
ค่าบริการอุปกรณ์สํานักงาน และค่าบริ การทางโทรศัพท์เพิ่มขึ ้นประมาณ 5 ล้ านบาท เนื่องจากมีการเช่าพื ้นที่สํานักงานเพิ่มขึ ้น
และมีจํานวนพนักงานเพิ่มขึ ้น ในขณะที่บริ ษัทไม่มีค่าวิจยั ตลาดในปี 2557 เนื่องจากได้ ยกเลิกการใช้ บริ การของ Outsource
ในปี 2556
ในปี 2558 บริ ษัทมีต้นทุนและค่าใช้ จ่ายทางตรงการให้ บริ การเป็ นจํานวนประมาณ 101 ล้ านบาท ลดลงประมาณ 3
ล้ านบาท คิดเป็ นลดลงร้ อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2557 ในขณะที่รายได้ ค่าบริ การมีอตั ราเพิ่มขึ ้นประมาณร้ อยละ 4 เนื่องจาก
บริษัทสามารถบริหารต้ นทุนโดยมีคา่ ใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานและค่านายหน้ าที่จ่ายให้ แก่พนักงานมีจํานวนลดลงรวมประมาณ
3 ล้ านบาท ส่งผลทําให้ สดั ส่วนต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทางตรงการให้ บริ การต่อรายได้ ค่าบริ การในปี 2558 มีสดั ส่วนลดลงเหลือ
ร้ อยละ 64 ทังนี
้ ้ หากพิจารณาต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทางตรงการให้ บริการแยกตามประเภทของธุรกิจ จะสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
+ ธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัย
ธุรกิจนายหน้ า
ประกันวินาศภัย
ค่าใช้ จ่ายพนักงาน
ค่านายหน้ า
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าบริ การทางโทรศัพท์
ค่าบริ การอุปกรณ์สํานักงาน
ค่าเช่าสํานักงาน
ค่าไปรษณีย์
ค่าตัดจําหน่ายลิขสิทธิ์
ค่าเสื่อมราคา
ค่าวิจยั ตลาด
อื่นๆ
รวมต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ายทางตรงการ
ให้ บริการ

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

ล้ านบาท

35.82
24.15
4.55
1.02
1.33
1.31
1.93
1.43
0.25
0.29
2.21

48.21%
32.51%
6.12%
1.38%
1.79%
1.77%
2.60%
1.92%
0.34%
0.39%
2.98%

39.36
21.40
5.00
1.85
2.58
2.49
2.01
1.70
0.65
2.15

49.72%
27.03%
6.32%
2.33%
3.25%
3.14%
2.54%
2.15%
0.82%
0.00%
2.71%

42.50
22.55
4.86
2.27
2.62
2.62
2.04
1.61
0.92
2.30

74.30 100.00%

ส่วนที่ 2.4 หน้ า 156

79.17 100.00%

ร้ อยละ
50.41%
26.75%
5.77%
2.70%
3.11%
3.11%
2.42%
1.91%
1.09%
0.00%
2.73%

84.31 100.00%

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
จากตารางข้ างต้ น จะพบว่าในปี 2556 – 2558 บริ ษัทมีต้นทุนและค่าใช้ จ่ายทางตรงการให้ บริ การสําหรับธุรกิจ
นายหน้ าประกันวินาศภัยจํานวนประมาณ 74 ล้ านบาท 79 ล้ านบาท และ 84 ล้ านบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ ้นในอัตราประมาณ
ร้ อยละ 7 ต่อปี ทังนี
้ ้ ต้ นทุนหลักที่เพิ่มขึ ้นได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน โดยมีจํานวนเพิ่มขึ ้นจาก 36 ล้ านบาทในปี 2556
เป็ น 39 ล้ านบาท และ 43 ล้ านบาท ในปี 2557 – 2558 ตามลําดับ หรื อเพิ่มขึ ้นในอัตราประมาณร้ อยละ 9 ต่อปี โดยมาจาก
้ ้ อัตราส่วน
เงินเดือนเป็ นหลัก ซึง่ มีสาเหตุมาจากมีการรับพนักงานขายเพิ่มเพื่อขยายทีมการขายตามการเติบโตของรายได้ ทังนี
ต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทางตรงการให้ บริการต่อรายได้ ค่าบริ การสําหรับธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยในปี 2556 – 2558 เท่ากับ
ร้ อยละ 68 ร้ อยละ 71 และร้ อยละ 69 ตามลําดับ ซึง่ มีอตั ราส่วนที่ใกล้ เคียงกัน
+ ธุรกิจนายหน้ าประกันชีวติ
ธุรกิจนายหน้ า
ประกันชีวิต
ค่าใช้ จ่ายพนักงาน
ค่านายหน้ า
ค่าบริ การทางโทรศัพท์
ซื ้อสินค้ าสําเร็ จรูป *
ค่าวิจยั ตลาด
อื่นๆ
รวมต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ายทางตรงการ
ให้ บริการ

ปี 2556
ล้ านบาท

ร้ อยละ

ปี 2557
ล้ านบาท

ปี 2558

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

6.29
5.81
0.92
1.65
4.70
0.03

32.44%
29.94%
4.76%
8.49%
24.21%
0.15%

13.58
6.58
2.29
2.34
0.30

54.12%
26.22%
9.12%
9.32%
0.00%
1.21%

9.48
4.04
2.30
0.78
0.04

56.98%
24.27%
13.85%
4.67%
0.00%
0.22%

19.40

100.00%

25.10

100.00%

16.64

100.00%

หมายเหตุ: * ค่าซื ้อสินค้ าสําเร็จรูป คือ ค่าซื ้อฐานข้ อมูลลูกค้ าที่รับรู้เป็ นค่าใช้ จ่ายในแต่ละงวด

จากตารางข้ างต้ น จะพบว่าในปี 2556 – 2558 บริ ษัทย่อยมีต้นทุนและค่าใช้ จ่ายทางตรงการให้ บริ การสําหรับธุรกิจ
นายหน้ าประกันชีวิตจํานวนประมาณ 19 ล้ านบาท 25 ล้ านบาท และ 17 ล้ านบาท ตามลําดับ ทังนี
้ ้ สาเหตุที่ต้นทุนและ
ค่าใช้ จ่ายทางตรงการให้ บริ การในปี 2557 มีจํานวนค่อนข้ างสูงเนื่องจากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเป็ นหลัก
โดยมีจํานวนเพิ่มขึ ้นจาก 6 ล้ านบาทในปี 2556 เป็ น 14 ล้ านบาทในปี 2557 เนื่องจากบริ ษัทย่อยได้ มีการขยายทีมงานขายเพื่อ
รองรับการทําสัญญาเป็ นนายหน้ าให้ แก่บริษัทประกันชีวิตเพิ่มขึ ้น 1 บริษัท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทย่อยได้ ยกเลิกสัญญากับบริ ษัท
ประกันชีวิตดังกล่าวในปี 2558 และลดจํานวนพนักงานขายลง ส่งผลทําให้ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานลดลงเหลือประมาณ 9
ล้ านบาทในปี 2558 ทังนี
้ ้ อัตราส่วนต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทางตรงการให้ บริ การต่อรายได้ ค่าบริ การในการบริ การสําหรับธุรกิจ
นายหน้ าประกันชีวิตในปี 2556 – 2558 เท่ากับ ร้ อยละ 56 ร้ อยละ 62 และร้ อยละ 47 ตามลําดับ โดยมีอตั ราส่วนที่ลดลงในปี
2558 เนื่องจากบริ ษัทย่อยมีการควบคุมต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทางตรงการให้ บริ การให้ อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีรายได้
ค่าบริ การเพิ่มขึ ้นมากกว่าต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทางตรงการให้ บริการ
ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ายทางตรงในการบริหารโครงการ
ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ายทางตรงในการบริหารโครงการ
ค่าใช้ จ่ายพนักงาน
ค่านายหน้ า

ปี 2556
ล้ านบาท

ร้ อยละ
5.78
3.41
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48.22%
28.48%

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ปี 2556

ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ายทางตรงในการบริหารโครงการ

ล้ านบาท

ค่าโทรศัพท์
ซื ้อสินค้ าสําเร็จรูป
ค่ารับรอง
รวมต้ นทุนและค่ าใช้ จ่ายทางตรงในการบริหารโครงการ

1.47
1.31
0.01
11.99

ร้ อยละ
12.27%
10.92%
0.11%
100.00%

A2 มีต้นทุนและค่าใช้ จ่ายทางตรงในการบริ หารโครงการ สําหรับการให้ บริ การ Call Center แก่บริ ษัทประกันภัยและ
บริ ษัทประกันชีวิต เป็ นจํานวนประมาณ 12 ล้ านบาทในปี 2556 คิดเป็ นอัตราส่วนต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทางตรงในการบริ หาร
โครงการต่อรายได้ ค่าบริ หารโครงการเท่ากับร้ อยละ 59 โดยต้ นทุนหลักได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายพนักงาน และค่านายหน้ า ซึง่ มีสดั ส่วน
รวมประมาณร้ อยละ 77 ของต้ นทุนและค่าใช้ จ่ายทางตรงในการบริ หารโครงการ ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการป้องกันการแข่งขันระหว่าง
กันและหลีกเลี่ยงความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการของ A2 จึงได้ มีมติในเดือน
สิงหาคม 2556 ว่า A2 จะไม่ประกอบธุรกิจที่มีสภาพแบบเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกันกับประเภทธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัท
้ เดือนเมษายน 2557 เป็ นต้ นมา
ย่อย โดย A2 ได้ หยุดการดําเนินธุรกิจตังแต่
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ค่า ใช้ จ่า ยในการบริ ห าร 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 การอุป กรณ์
สํานักงาน และค่าเช่าสํานักงานเป็ นหลัก โดยในปี 2556 – 2558 ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารมีจํานวนรวมประมาณ 27 ล้ านบาท
22 ล้ านบาท และ 29 ล้ านบาท ตามลําดับ หรื อคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 14 - 18 ของรายได้ รวม
ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

ปี 2556 1/
ล้ านบาท

ร้ อยละ

ปี 2557
ล้ านบาท

ร้ อยละ

ปี 2558
ล้ านบาท

ร้ อยละ

ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
11.91 43.41%
12.75 58.04%
17.10 58.49%
ค่าวิชาชีพและที่ปรึกษา
1.26
4.59%
2.20 10.02%
3.91 13.38%
ค่าบริ การอุปกรณ์สํานักงาน
3.18 11.59%
1.74
7.94%
1.89
6.45%
ค่าเช่าสํานักงาน
3.06 11.16%
1.69
7.69%
1.73
5.91%
ค่าไฟฟ้า
0.82
2.99%
0.93
4.22%
1.08
3.69%
ค่าตอบแทนกรรมการ
0.00%
0.00%
0.66
2.25%
ค่าเสื่อมราคา
1.67
6.08%
0.86
3.93%
0.12
0.41%
2/
ภาษีซื ้อต้ องห้ าม
3.21 11.71%
0.00%
0.00%
3/
อื่นๆ
2.33
8.48%
1.79
8.17%
2.75
9.42%
รวมค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
27.43 100.00%
21.96 100.00%
29.24 100.00%
หมายเหตุ: 1/ เป็ นตัวเลขตามงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมเสมือน ซึง่ รวมค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของ A2 และตัดรายการระหว่างกันกับ
A2
2/ ภาษี ซื ้อต้ องห้ าม เป็ นภาษีมลู ค่าเพิ่มที่ถกู หัก ณ ที่จ่ายไว้ และไม่สามารถหาภาษี ขายมาหักกลบได้ ทงหมดจนครบอายุ
ั้
จึง
ทําให้ ต้องตัดเป็ นค่าใช้ จ่าย
3/ อื่นๆ ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ค่าเครื่ องเขียนแบบพิมพ์ ค่าธรรมเนียมธนาคาร เป็ นต้ น
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ในปี 2556 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเป็ นจํานวนประมาณ 27 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 17 ของรายได้ รวม ซึ่ง
ประกอบด้ วยค่าใช้ จ่ายหลักๆ ได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน จํานวน 12 ล้ านบาท ค่าบริ การอุปกรณ์สํานักงาน จํานวน 3
ล้ านบาท ค่าเช่าสํานักงาน จํานวน 3 ล้ านบาท และภาษี ซื ้อต้ องห้ าม จํานวน 3 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 43
ร้ อยละ 12 ร้ อยละ 11 และร้ อยละ 12 ของค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร ตามลําดับ ทังนี
้ ้ สาเหตุที่บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
เป็ นจํานวนที่สงู เนื่องจากบริ ษัทได้ รับโอนผู้บริ หารและพนักงานสนับสนุนมาจาก A2 นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ รวมค่าใช้ จ่ายในการ
บริหารของ A2 ตามหลักการทํางบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมเสมือนด้ วย
ในปี 2557 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเป็ นจํานวนประมาณ 22 ล้ านบาท ลดลงประมาณ 5 ล้ านบาท คิดเป็ น
ลดลงร้ อยละ 20 เมื่อเทียบกับปี 2556 เนื่องจากไม่มีค่าภาษี ซื ้อต้ องห้ ามในปี 2557 และค่าบริ การอุปกรณ์สํานักงาน และค่า
เช่าสํานักงาน มีจํานวนลดลงรวมกันประมาณ 3 ล้ านบาท ส่วนค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานมีจํานวนเพิ่มขึ ้นประมาณ 1 ล้ าน
บาท เนื่องจากบริ ษัทได้ รับโอนผู้บริ หารและพนักงานสนับสนุนส่วนที่เหลือมาจาก A2 จึงทําให้ มีค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ใกล้ เคียงกันกับปี 2556 และบริ ษัทมีค่าวิชาชีพและที่ปรึกษาเพิ่มขึ ้นประมาณ 1 ล้ านบาท ในขณะที่ค่าเสื่อมราคามีจํานวน
ลดลงประมาณ 1 ล้ านบาท ส่งผลทําให้ สดั ส่วนค่าใช้ จ่ายในการบริหารต่อรายได้ รวมลดลงเหลือร้ อยละ 14 ของรายได้ รวม
ในปี 2558 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเป็ นจํานวนประมาณ 29 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นประมาณ 7 ล้ านบาท คิดเป็ น
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 33 เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจากมีค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพิ่มขึ ้นประมาณ 4 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
34 ซึ่งเป็ นการเพิ่มจํ านวนพนักงานเพื่อรองรั บและสนับ สนุนงานขายประกัน และมี ค่าวิชาชี พและที่ ปรึ กษา ค่าตอบแทน
กรรมการ และค่าใช้ จ่ายอื่น เพิ่มขึ ้น 2 ล้ านบาท 1 ล้ านบาท และ 1 ล้ านบาท ตามลําดับ ส่งผลทําให้ สดั ส่วนค่าใช้ จ่ายในการ
บริหารต่อรายได้ รวมเพิ่มขึ ้นอยูท่ ี่ระดับร้ อยละ 18 ของรายได้ รวม
-

ค่ าใช้ จ่ายทางการเงิน

ค่าใช้ จ่ายทางการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมาจากดอกเบีย้ จ่ายตามสัญญาเช่าการเงิน เนื่ องจากบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยไม่มีเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน โดยในปี 2556 – 2558 บริ ษัทมีค่าใช้ จ่ายทางการเงินจํานวนประมาณ 0.14 ล้ าน
บาท 0.09 ล้ านบาท และ 0.03 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นอัตราดอกเบี ้ยจ่ายเฉลี่ยอยูร่ ะหว่างประมาณร้ อยละ 9 ต่อปี
อนึ่ง บริ ษัทได้ ชําระภาระหนี ้ตามสัญญาเช่าการเงินครบทังจํ
้ านวนแล้ วในเดือนพฤศจิกายน 2558 ดังนัน้ หากบริ ษัท
หรื อบริษัทย่อยไม่มีการทําสัญญาเช่าการเงินและ/หรื อสัญญาเงินกู้เพิ่มเติม บริษัทจะไม่มีคา่ ใช้ จ่ายทางการเงินอีกต่อไป
กําไร
ในปี 2556 – 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกําไรขันต้
้ นจํานวนประมาณ 58 ล้ านบาท 47 ล้ านบาท และ 57 ล้ านบาท
ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
้ นประมาณ ร้ อยละ 36 ร้ อยละ 31 และร้ อยละ 36 ตามลําดับ โดยจํานวนกําไรขันต้
้ นจะมา
้ นในปี 2556 – 2558
จากธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยเป็ นหลัก ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 60 - 68 ของกําไรขันต้
ในขณะที่ธุรกิจบริ หารโครงการและธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิตจะมีอัตรากําไรขัน้ ต้ นที่ดีกว่าธุรกิจนายหน้ าประกันภัย ซึ่งมี
รายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้ :-

ส่วนที่ 2.4 หน้ า 159

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
หน่วย: ล้ านบาท

ปี 2556

ปี 2557

ปี 2558

รายได้

ก.
109

ข.
35

ค.
20

รวม
164

ก.
111

ข.
40

รวม
152

ก.
122

ข.
35

รวม
157

ต้ นทุน

(74)

(19)

(12)

(106)

(79)

(25)

(104)

(84)

(17)

(101)

กําไรขัน้ ต้ น
อัตรากําไรขัน้ ต้ น (%)

35
32%

15
44%

8
41%

58
36%

32
29%

15
38%

47
31%

38
31%

18
53%

57
36%

หมายเหตุ: ก. คือ ธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัย
ข. คือ ธุรกิจนายหน้ าประกันชีวติ
ค. คือ ธุรกิจบริหารโครงการ

- กําไรขัน้ ต้ น – ธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัย
บริ ษัทมีผลประกอบการที่มีกําไรขันต้
้ นจากธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัย ประมาณ 35 ล้ านบาท 32 ล้ านบาทและ
38 ล้ านบาท ในปี 2556 – 2558 ตามลําดับ คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
้ นประมาณร้ อยละ 32 ร้ อยละ 29 และร้ อยละ 31 ของรายได้
จากธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัย ตามลําดับ ซึง่ เป็ นสัดส่วนที่ใกล้ เคียงกัน โดยอัตรากําไรขันต้
้ นในปี 2557 มีจํานวนที่ตํ่ากว่า
ปี อื่นเนื่องจากบริ ษัทมีรายได้ จากธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยเพิ่มขึ ้นเพียงร้ อยละ 2 ในขณะที่ต้นทุนและค่าใช้ จ่ายทางตรง
การให้ บริ การเพิ่มขึ ้นในอัตราร้ อยละ 7 ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายพนักงาน และค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับ
การเพิ่มขึ ้นของจํานวนพนักงาน ซึง่ ได้ แก่ ค่าบริการอุปกรณ์สํานักงาน ค่าเช่าสํานักงาน และค่าบริ การทางโทรศัพท์ เป็ นต้ น
- กําไรขัน้ ต้ น – ธุรกิจนายหน้ าประกันชีวติ
บริ ษัทย่อยมีผลประกอบการที่มีกําไรขันต้
้ นจากธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิต ประมาณ 15 ล้ านบาท 15 ล้ านบาท และ
18 ล้ านบาท ในปี 2556 – 2558 คิดเป็ นอัตรากําไรขันต้
้ นประมาณร้ อยละ 44 ร้ อยละ 38 และร้ อยละ 53 ของรายได้ จากธุรกิจ
นายหน้ าประกันชีวิต ตามลําดับ ทังนี
้ ้ สาเหตุที่อตั รากําไรขันต้
้ นในปี 2557 มีสดั ส่วนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556 ทังๆ
้ ที่มีรายได้
ค่าเบี ้ยประกันเพิ่มขึ ้น เนื่องจากบริษัทย่อยมีการขยายทีมงานขายเพื่อรองรับการขายประกันของบริ ษัทประกันชีวิตที่บริ ษัทย่อย
ได้ ทําสัญญาเพิ่มเติมในปี 2557 และได้ รับรู้คา่ ใช้ จ่ายดังกล่าวเป็ นต้ นทุนทังจํ
้ านวน ในขณะที่ต้องทยอยรับรู้รายได้ จากการขาย
ประกันชีวิตในปี แรก จึงทําให้ สดั ส่วนการเพิ่มขึ ้นของรายได้ และต้ นทุนไม่สมั พันธ์ กนั ต่อมา ในปี 2558 บริ ษัทย่อยได้ ยกเลิก
ทีมงานขายที่ตงขึ
ั ้ ้นเพื่อรองรับการขายประกันของบริ ษัทประกันชีวิตที่บริ ษัทย่อยได้ ทําสัญญาเพิ่มเติมในปี 2557 เนื่องจาก
บริ ษัทย่อยได้ ยกเลิกสัญญากับบริ ษัทประกันชีวิตดังกล่าว โดยจะไม่ขายประกันชีวิตปี แรก แต่จะยังคงขายประกันชีวิตปี ต่อของ
บริ ษัทประกันชีวิตดังกล่าว ทําให้ มีคา่ ใช้ จ่ายที่เป็ นต้ นทุนลดลง ในขณะที่บริษัทย่อยมีการทยอยรับรู้รายได้ ที่เกิดขึ ้นจากการขาย
ประกันชีวิตปี แรกในปี 2557 เป็ นรายได้ คา่ บริการในปี 2558 จึงทําให้ อตั รากําไรขันต้
้ นในปี 2558 เพิ่มสูงขึ ้นเป็ นร้ อยละ 53
- กําไรขัน้ ต้ น – ธุรกิจบริหารโครงการ
้ นจากธุรกิจบริ หารโครงการ ประมาณ 8 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากําไร
ในปี 2556 A2 มีผลประกอบการที่มีกําไรขันต้
ขันต้
้ นประมาณร้ อยละ 41 ของรายได้ จากการบริ หารโครงการที่ A2 รับจ้ างทําหน้ าที่เป็ น Call Center ให้ แก่บริ ษัทประกันภัย
และบริษัทประกันชีวิต ซึง่ เป็ นอัตราที่ใกล้ เคียงกับอัตรากําไรขันต้
้ นจากธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิต
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- กําไรสุทธิ
บริ ษัทมีกําไรสุทธิในปี 2556 – 2558 จํานวนประมาณ 26 ล้ านบาท 21 ล้ านบาท และ 25 ล้ านบาท ตามลําดับ คิด
เป็ นอัตรากําไรสุทธิประมาณร้ อยละ 15 ร้ อยละ 14 และร้ อยละ 15 ตามลําดับ ซึง่ เป็ นอัตราที่ใกล้ เคียงกัน
ในปี 2556 บริ ษัทมีกําไรก่อนภาษี ประมาณ 33 ล้ านบาท และมีค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คลประมาณ 7 ล้ านบาท
ซึง่ คิดเป็ นอัตราค่าใช้ จ่ายภาษี ที่จ่ายจริ งประมาณร้ อยละ 22 ของกําไรก่อนภาษี เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการลดอัตราและยกเว้ นรัษฎากร ฉบับที่ (530) พ.ศ. 2554 กําหนดลดหย่อนอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
เหลือร้ อยละ 20 ของกําไรสุทธิในปี 2556 จากอัตราปกติร้อยละ 30 และมีการปรับกําไรก่อนภาษี ด้วยรายการที่ไม่ถือเป็ น
รายจ่าย ซึ่งได้ แก่ ค่าใช้ จ่ายและดอกเบี ้ยจ่ายผลประโยชน์พนักงาน เป็ นต้ น นอกจากนี ้ บริ ษัทจ่ายภาษี จากรายได้ ที่ได้ รับจาก
บริ ษัทประกันเต็มจํานวน แต่ทยอยรับรู้เป็ นรายได้ ตามนโยบายการรับรู้รายได้ ที่มีการปรับปรุ งในปี 2557 ส่งผลทําให้ คงเหลือ
กําไรสุทธิในปี 2556 ประมาณ 26 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิในอัตราประมาณร้ อยละ 15 ของรายได้ รวม อย่างไรก็ตาม
ในช่วงปลายปี 2556 บริ ษัทได้ เข้ าลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ในหุ้นสามัญของบริ ษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด ซึ่ง
เป็ นบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทได้ ถือหุ้นและควบคุมการดําเนินงานมาโดยตลอด จึงถือว่าการลงทุนดังกล่าวเป็ นการ
รวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน โดยงบการเงินปี 2556 ได้ จดั ทําโดยถือเสมือนว่าบริ ษัทย่อยเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทมา
โดยตลอดตังแต่
้ ต้นปี ดังนัน้ หากไม่นํากําไรของส่วนที่เป็ นของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริ ษัทย่อย จํานวน 7
ล้ านบาท จะคงเหลือกําไรส่วนที่เป็ นของผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็ นจํานวน 19 ล้ านบาท
ในปี 2557 บริ ษัทมีกําไรก่อนภาษี ประมาณ 27 ล้ านบาท และมีค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คลประมาณ 6 ล้ านบาท
คิดเป็ นอัตราค่าใช้ จ่ายภาษี ที่จ่ายจริ งประมาณร้ อยละ 21 ของกําไรก่อนภาษี เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการลดอัตราและยกเว้ นรัษฎากร ฉบับที่ (530) พ.ศ. 2554 กําหนดลดหย่อนอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
เหลือร้ อยละ 20 ของกําไรสุทธิ เหมือนปี 2556 และมีการปรับปรุงกําไรก่อนภาษี และการจ่ายภาษี จากรายได้ ที่ได้ รับตามวิธีการ
เหมือนปี 2556 ส่งผลทําให้ คงเหลือกําไรสุทธิในปี 2557 ประมาณ 21 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิในอัตราประมาณร้ อย
ละ 14 ของรายได้ รวม
ในปี 2558 บริษัทมีกําไรก่อนภาษี ประมาณ 31 ล้ านบาท และมีค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คลประมาณ 6 ล้ านบาท
คิดเป็ นอัตราค่าใช้ จ่ายภาษี ที่จ่ายจริ งประมาณร้ อยละ 20 ของกําไรก่อนภาษี เนื่องจากมีพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรว่าด้ วยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ (577) พ.ศ. 2557 กําหนดให้ คงจัดเก็บอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตรา
ร้ อยละ 20 ของกําไรสุทธิ เหมือนปี 2556 - 2557 และมีการปรับปรุ งกําไรก่อนภาษี และการจ่ายภาษี จากรายได้ ที่ได้ รับตาม
วิธีการเหมือนปี 2556 - 2557 ส่งผลทําให้ คงเหลือกําไรสุทธิในปี 2558 ประมาณ 25 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตรากําไรสุทธิในอัตรา
ประมาณร้ อยละ 15 ของรายได้ รวม
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
ในปี 2556 - 2558 บริ ษัทมีอตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นประมาณร้ อยละ 110 ร้ อยละ 79 และร้ อยละ 57 ตามลําดับ ซึง่
มีการเปลี่ยนแปลงตามกําไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้นในแต่ละปี อนึ่ง บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ
ตามที่บริ ษัทกําหนด (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.3 บทที่ 9 ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น หัวข้ อ 9.3 นโยบายการ
จ่ายเงินปั นผล) ทังนี
้ ้ ในระหว่างปี 2556 – 2558 บริ ษัทมีกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทเป็ นจํานวน 19 ล้ านบาท 24
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ล้ านบาท และ 21 ล้ านบาท ตามลําดับ และได้ มีการจ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมและจากผลประกอบการที่ผ่านมา เป็ น
จํานวนประมาณ 5 ล้ านบาท 27 ล้ านบาท และ 34 ล้ านบาท ตามลําดับ สําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกัน คิดเป็ นอัตราเงินปั นผล
จ่ายประมาณ ร้ อยละ 26 ร้ อยละ 115 และร้ อยละ 162 ของกํ าไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท ตามลําดับ ซึ่งมี
รายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้

เงินปั นผล
เงินปั นผลประจําปี 2556 ประกอบด้ วย
- ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 2556 ได้ มีมติ
อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไรสะสม
รวมเงินปั นผลประจําปี 2556

เงินปั นผลจ่ ายต่ อหุ้น
(บาท)

เงินปั นผลประจําปี 2557 ประกอบด้ วย
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2557
ได้ มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไรสะสม
รวมเงินปั นผลประจําปี 2557
เงินปั นผลประจําปี 2558 ประกอบด้ วย
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2558
ได้ มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไรสะสม
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2558
ได้ มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไรสุทธิสําหรับงวด
สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2558
- ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 2558
ได้ มีมติอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากกําไรสุทธิสําหรับงวด
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
รวมเงินปั นผลประจําปี 2558

เงินปั นผลจ่ ายทัง้ หมด
(ล้ านบาท)

1.250
1.250

*
*

5.00
5.00

6.850
6.850

*
*

27.40
27.40

0.205

*

20.50

0.046

*

4.60

0.085

*

8.50

0.336

*

33.60

หมายเหตุ: * ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้ มีมติให้ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นสามัญของ
บริ ษัท จากเดิมหุ้นละ 0.25 บาท เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท ดังนัน้ จึงได้ ปรับอัตราเงินปั นผลจ่ายต่อหุ้นให้ สอดคล้ องตามมูลค่าที่ตราไว้ ใหม่ห้ นุ
ละ 0.50 บาท เพื่อการเปรี ยบเทียบ

นอกจากนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทย่อยครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ มีมติอนุมตั ิจ่ายเงิน
้ ้น 3
ปั นผลระหว่างกาลจากกําไรสะสม ณ สิ ้นปี 2558 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น (บริ ษัท) ในอัตราหุ้นละ 150 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทังสิ
ล้ านบาท โดยได้ จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทย่อยแล้ วเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
้ ้น 11 ล้ าน
ของบริษัท ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดเป็ นจํานวนรวมทังสิ
บาท แบ่งเป็ นเงินปั นผลจากผลประกอบการประจําปี 2558 ของบริ ษัท จํานวน 8 ล้ านบาท (เทียบเท่าอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท) และเงินปั นผลจากกําไรสะสม ณ สิ ้นปี 2558 ของบริ ษัทย่อย จํานวน 3 ล้ านบาท ที่บริ ษัท
ได้ รับจากบริ ษัทย่อย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 จํานวน 3 ล้ านบาท (เทียบเท่าอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.50 บาท) และกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2559 ดังนัน้ ผู้ที่ได้ รับจัดสรรหุ้นของบริ ษัทที่เสนอขาย
ต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกนี ้จะไม่ได้ รับเงินปั นผลจํานวนดังกล่าว และในกรณีที่บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลในอนาคต ผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิได้ รับเงินปั นผลจะได้ รับเงินปั นผลจากผลประกอบการตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป
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ด้ วยเหตุนี ้ หากนําปั จจัยการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวมารวมคํานวณ จะส่งผลทําให้ ส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ณ สิ ้นปี 2558 ลดลงจํานวน 8 ล้ านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นของงบการเงินรวม ณ สิ ้นปี 2558 ลดลงจํานวน 11
ล้ านบาท ซึ่งมีผลทําให้ อตั ราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นของปี 2558 ภายหลังการปรับปรุ งการจ่ายเงินปั นผลในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ และงบการเงินรวมเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 54 และร้ อยละ 65 ตามลําดับ และมีการจ่ายเงินปั นผลในปี 2558 เพิ่มขึ ้นเป็ น
ประมาณ 42 ล้ านบาทสําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ (45 ล้ านบาท สําหรับงบการเงินรวม) คิดเป็ นอัตราเงินปั นผลจ่าย
ประมาณร้ อยละ 201 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริ ษัท (ร้ อยละ 181 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมของ
บริษัท)
สําหรับการจ่ายเงินปั นผลในอนาคต บริ ษัทจะดําเนินการตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลตามที่ได้ ระบุในส่วนที่ 2.3
บทที่ 9 ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น หัวข้ อ 9.3 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล อย่างเคร่งครัด
การวิเคราะห์ ฐานะการเงิน
สินทรั พย์ รวม
สินทรัพย์รวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 มีจํานวนประมาณ 71 ล้ านบาท 71 ล้ าน
บาท และ 106 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ ได้ แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ่งมีสดั ส่วนประมาณ
ร้ อยละ 23 - 48 ของสินทรัพย์รวมทังหมด
้
ส่วนสินทรัพย์ที่สําคัญรองลงมา ได้ แก่ เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการใช้ 1 และ
รายได้ ค่านายหน้ าประกันภัย/ประกันชีวิตค้ างรับและลูกหนี ้อื่น ซึง่ มีสดั ส่วนประมาณร้ อยละ 19 – 34 และร้ อยละ 20 - 24 ของ
สินทรัพย์รวมทังหมด
้
สําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกัน
สินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2556 มีจํานวนประมาณ 71 ล้ านบาท แบ่งเป็ นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 25 ล้ าน
บาท เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการใช้ 18 ล้ านบาท และรายได้ ค่านายหน้ าประกันภัย/ประกันชีวิตค้ างรับและลูกหนี ้อื่น
14 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 35 ร้ อยละ 26 และร้ อยละ 20 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ ส่วนสินทรัพย์ที่สําคัญอื่นๆ
ได้ แก่ สินทรัพย์ ภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชี สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และอุปกรณ์ ซึ่งมีจํานวนประมาณ 3 ล้ านบาทต่อรายการ
สําหรับสินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2557 มีจํานวนประมาณ 71 ล้ านบาท ใกล้ เคียงกับปี 2556 แบ่งเป็ นเงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสด 16 ล้ านบาท เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการใช้ 24 ล้ านบาท และรายได้ ค่านายหน้ าประกันภัย/ประกันชีวิตค้ างรับ
และลูกหนี ้อื่น 17 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 23 ร้ อยละ 34 และร้ อยละ 24 ของสินทรัพย์รวม ตามลําดับ โดยเงินฝาก
ธนาคารที่มีข้อจํากัดในการใช้ และรายได้ ค่านายหน้ าประกันภัย/ประกันชีวิตค้ างรับและลูกหนี ้อื่น มีจํานวนเพิ่มขึ ้นประมาณ 6
ล้ านบาท และ 3 ล้ านบาท ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจํานวนลดลงประมาณ 9 ล้ านบาทเมื่อเทียบกับ ณ
สิ ้นปี 2556
สินทรัพย์รวม ณ สิ ้นปี 2558 มีจํานวน 106 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นประมาณ 35 ล้ านบาทเมื่อเทียบกับ ณ สิ ้นปี 2557 โดย
มีสาเหตุหลักมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจํานวนเพิ่มขึ ้นประมาณ 34 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทได้ เพิ่มทุนชําระ
แล้ วจํานวน 48 ล้ านบาท เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในช่วงปลายไตรมาสที่ 2 ปี 2558 นอกจากนี ้ ใน
1

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการใช้ คือ ค่าเบี ้ยประกันภัยที่บริ ษัทได้ รับจากผู้เอาประกันภัย ซึง่ บริ ษัทต้ องนําส่งเบี ้ยประกันดังกล่าวให้ แก่บริ ษัท
ประกันภัยเมื่อกรมธรรม์ ของผู้เอาประกันมีผลบังคับใช้ และบริ ษัทไม่สามารถนําเบี ้ยประกันภัยดังกล่าวดังกล่าวไปใช้ หรื อหาประโยชน์ หรื อหัก
ค่าใช้ จ่ายใดๆ ได้ ตามที่ระบุไว้ ในสัญญานายหน้ ากับบริ ษัทประกันภัย โดยบริ ษัทได้ นําฝากค่าเบี ้ยประกันภัยดังกล่าวไว้ ในบัญชีเงินฝากธนาคารแยก
ต่างแยกจากบัญชีใช้ จ่ายทัว่ ไปของบริ ษัท
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ระหว่างปี 2558 บริ ษัทได้ มีการลงทุนซื ้อซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติมประมาณ 2 ล้ านบาท เพื่อรองรับการขยายงาน และมี
ลูกหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยเพิ่มขึ ้นประมาณ 5 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทได้ ม่งุ ทําการตลาดโดยมีนโยบายให้ ลกู ค้ าที่ซื ้อกรมธรรม์
กับบริษัทสามารถผ่อนชําระได้ ในขณะที่เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการใช้ มีจํานวนลดลงประมาณ 4 ล้ านบาท
รายละเอียดของสินทรัพย์หลักของบริษัทและบริษัทย่อย สามารถสรุปได้ ดงั นี ้ :- รายได้ ค่านายหน้ าประกันภัย/ประกันชีวติ ค้ างรั บและลูกหนีอ้ ่ ืน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ ค่านายหน้ าประกันภัย/ประกันชีวิตค้ างรับและ
ลูกหนี ้อื่น รวมประมาณ 14 ล้ านบาท 17 ล้ านบาท และ 21 ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 20 - 24 เมื่อ
เทียบกับสินทรัพย์รวม ซึง่ มีรายละเอียดประกอบด้ วยรายการต่อไปนี ้ :+ รายได้ ค่านายหน้ าประกันภัย/ประกันชีวติ ค้ างรั บ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยประกอบกิจการโดยเป็ นนายหน้ าขายประกันให้ แก่บริ ษัทประกันภัยและบริ ษัทประกันชีวิตด้ วย
วิธีการขายทางโทรศัพท์ โดยได้ รับผลตอบแทนในรูปแบบรายได้ คา่ นายหน้ า และรายได้ ค่าบริ การอื่น อนึ่ง ทุกๆ สิ ้นเดือน บริ ษัท
และบริ ษัทย่อยจะจัดทํารายงานสรุ ปยอดขายกรมธรรม์ในแต่ละเดือนเพื่อประมาณการภาระหนี ท้ ี่จะเรี ยกเก็บจากบริ ษัท
ประกันภัยและบริ ษัทประกันชีวิต โดยบันทึกเป็ นรายได้ ค่านายหน้ าประกันภัย/ประกันชีวิตค้ างรับ ซึ่งมีจํานวน 6 ล้ านบาท 8
ล้ านบาท และ 7 ล้ านบาท ในปี 2556 – 2558 ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 7 – 11 ของสินทรัพย์รวม สําหรับช่วง
ระยะเวลาเดียวกัน ทังนี
้ ้ บริ ษัทประกันดังกล่าวจะชําระเงินให้ แก่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยภายในสิ ้นเดือนถัดไปจากเดือนที่วางบิล
ทังนี
้ ้ ที่ผ่านมา บริ ษัทประกันดังกล่าวชําระหนี ้ให้ แก่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยตรงตามกําหนดเวลามาโดยตลอด ทําให้ บริ ษัทและ
บริษัทย่อยไม่มีการจัดทําการวิเคราะห์อายุลกู หนี ้สําหรับรายได้ คา่ นายหน้ าประกันภัย/ประกันชีวิตค้ างรับ
+ ลูกหนีค้ ่ าเบีย้ ประกันภัย
บริษัทมีการใช้ กลยุทธ์ทางการตลาดด้ วยการให้ ลกู ค้ าสามารถผ่อนเบี ้ยประกันภัยในระยะเวลา 3 – 6 เดือน โดยไม่คิด
ดอกเบี ้ย ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 บริ ษัทมีลกู หนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยประมาณ 8 ล้ านบาท 9 ล้ านบาท และ 14
ล้ านบาท ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 11 - 13 เมื่อเทียบกับสินทรัพย์รวม สําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดย
รายละเอียดของอายุลกู หนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 สามารถสรุปได้ ดงั นี ้ :ตารางแสดงอายุลูกหนีค้ ่ าเบีย้ ประกันภัย
ณ 31 ธ.ค. 2556
ลูกหนี ้ยังไม่ถึงกําหนดชําระ

ณ 31 ธ.ค. 2557

ล้ านบาท สัดส่ วน ล้ านบาท
7.68 100.00%
7.86

ณ 31 ธ.ค. 2558

สัดส่ วน ล้ านบาท
87.28%
12.91

สัดส่ วน
90.79%

ลูกหนี ้เกินกําหนดชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน

-

0.00%

1.13

12.53%

1.31

9.19%

3 - 6 เดือน

-

0.00%

0.02

0.19%

0.003

0.02%

ลูกหนีค้ ่ าเบีย้ ประกันภัยรวม
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ลูกหนีค้ ่ าเบีย้ ประกันภัย-สุทธิ

7.68 100.00%
-

0.00%

7.68 100.00%
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9.00 100.00%
-

0.00%

9.00 100.00%

14.22 100.00%
-

0.00%

14.22 100.00%

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะบันทึกค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ ้นจากการเก็บเงิน
จากลูกหนี ้ไม่ได้ ซึง่ โดยทัว่ ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต และการวิเคราะห์อายุหนี ้ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา
ั้
และไม่มีลกู หนี ้รายใดที่ค้างชําระเกินกําหนด 6 เดือน เนื่องจากบริ ษัทมีระบบ
บริ ษัทสามารถเรี ยกเก็บหนี ้จากลูกหนี ้ได้ ทงหมด
รองรับการติดตามรายการค้ างชําระและบันทึกผลการติดตามอย่างสมํ่าเสมอ รวมทังมี
้ ระบบรองรับการยกเลิกการขายอัตโนมัติ
หรื อยกเลิกกรมธรรม์ (Auto Cancel) โดยจะแจ้ งไปยังบริ ษัทประกันเพื่อขอให้ ยกเลิกกรมธรรม์ของลูกค้ า หากลูกค้ าไม่จ่าย
ชําระค่าเบี ้ยประกันภัยให้ แก่บริษัท ด้ วยเหตุนี ้ บริษัทจึงไม่ได้ มีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญจากการประกอบธุรกิจที่ผา่ นมา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทมีลูกหนีค้ ่าเบีย้ ประกันภัยรวมประมาณ 8 ล้ านบาท โดยเป็ นลูกหนีท้ ี่ยงั ไม่ถึง
กําหนดชําระทังจํ
้ านวน และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทมีลกู หนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยรวมประมาณ 9 ล้ านบาท แบ่งเป็ น
ลูกหนี ้ที่ยงั ไม่ถงึ กําหนดชําระจํานวนประมาณ 8 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 87 ของลูกหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยรวม
ลูกหนี ้ที่ค้างชําระเกินกําหนดไม่เกิน 3 เดือน จํานวนประมาณ 1 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 13 ของลูกหนี ้ค่า
้ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน จํานวนประมาณ 17,000 บาท คิดเป็ น
เบี ้ยประกันภัยรวม และลูกหนี ้ที่ค้างชําระเกินกําหนดตังแต่
สัดส่วนประมาณร้ อยละ 0.19 ของลูกหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยรวม โดยยอดลูกหนี ้ที่ค้างชําระเกินกําหนดตังแต่
้ 3 เดือนดังกล่าว
เกิดขึ ้นจากลูกค้ าได้ จ่ายยอดหนี ้ค้ างชําระให้ แก่บริ ษัทประกันแทนที่จะจ่ายให้ แก่บริ ษัท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ เรี ยกคืนยอดหนี ้
ดังกล่าวจากบริ ษัทประกันเรี ยบร้ อยแล้ ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีลกู หนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยรวมประมาณ 14 ล้ านบาท แบ่งเป็ นลูกหนีท้ ี่ยงั ไม่ถึง
กําหนดชําระจํานวนประมาณ 13 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 91 ของลูกหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยรวม และลูกหนี ้ที่
ค้ า งชํ า ระเกิ น กํ า หนดไม่เ กิ น 3 เดื อ น จํ า นวนประมาณ 1 ล้ า นบาท คิดเป็ นสัดส่ว นประมาณร้ อยละ 9 ของลูกหนี ค้ ่า เบี ย้
ประกันภัยรวม และลูกหนี ้ที่ค้างชําระเกินกําหนดตังแต่
้ 3 เดือนแต่ไม่เกิน 6 เดือน จํานวนประมาณ 3,000 บาท คิดเป็ นสัดส่วน
้ 3 เดือนดังกล่าว เกิดขึ ้น
ประมาณร้ อยละ 0.02 ของลูกหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยรวม โดยยอดลูกหนี ้ที่ค้างชําระเกินกําหนดตังแต่
จากเป็ นยอดหนี ้ค้ างชําระของลูกค้ าเดิมที่เคยซื ้อประกันกับบริษัท ซึง่ บริษัทมัน่ ใจว่าจะสามารถเรี ยกเก็บหนี ้ได้ จึงไม่ได้ ตงสํ
ั ้ ารอง
หนี ้ใดๆ โดยปั จจุบนั บริ ษัทได้ รับชําระหนี ้จากลูกค้ าเรี ยบร้ อยแล้ ว
ผู้บริหารของบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมและติดตามการชําระหนี ้ของลูกหนี ้ที่กําหนดขึ ้นมีความเหมาะสม
และเพียงพอสําหรับธุรกิจของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ในอนาคต บริ ษัทมีแผนที่จะขยายระยะเวลาชําระเบี ้ยประกันให้ แก่ลกู ค้ าประกันภัย
เพื่อเสริมสร้ างโอกาสในการเพิ่มยอดขายของบริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาปรับปรุงนโยบายทางด้ านลูกหนี ้ให้ มีความเหมาะสม
ตามสถานการณ์โดยคํานึงถึงความเสี่ยงและประโยชน์ที่บริษัทจะได้ รับ
ในปี 2556 – 2558 บริ ษัทมีอตั ราส่วนทางการเงินทางด้ านระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ย ประมาณ 18 วัน 20 วัน และ 27
วัน ตามลําดับ ซึ่งมีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึน้ เนื่ องจากบริ ษัทมุ่งเน้ นใช้ กลยุทธ์ ทางการตลาดด้ วยการให้ ลูกค้ าสามารถผ่อนเบี ย้
ประกันภัยได้ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลี่ยดังกล่าวยังอยู่ในระยะเวลาที่บริ ษัทให้ เครดิตแก่ลกู ค้ า คือ เป็ นจํานวน 30
วัน
+ลูกหนีอ้ ่ ืน
ลูกหนี ้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 มีจํานวนรวมประมาณ 0.15 ล้ านบาท 0.06 ล้ านบาท และ 0.16 ล้ าน
บาท ตามลําดับ โดยลูกหนี ้อื่น ณ สิ ้นปี 2556 - 2557 เป็ นรายการเงินทดรองจ่ายให้ แก่พนักงานทังจํ
้ านวน ส่วนลูกหนี ้อื่น ณ
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
สิ ้นปี 2558 ประกอบด้ วยรายการเงินทดรองจ่ายให้ แก่พนักงานจํานวน 0.01 ล้ านบาท และเงินรอรับจากบริ ษัทประกันจํานวน
0.15 ล้ านบาท
- อุปกรณ์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 บริ ษัทมีอปุ กรณ์-สุทธิ จํานวนประมาณ 3 ล้ านบาท 2 ล้ านบาท และ 2 ล้ านบาท
ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
ณ 31 ธ.ค. 2556
ล้ านบาท

สัดส่ วน

เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สํานักงาน

2.16

73.28%

ยานพาหนะ

0.79

26.72%

รวม

2.94 100.00%

ณ 31 ธ.ค. 2557
ล้ านบาท

สัดส่ วน

2.32 100.00%
-

0.00%

2.32 100.00%

ณ 31 ธ.ค. 2558
ล้ านบาท

สัดส่ วน

2.01 100.00%
-

0.00%

2.01 100.00%

ในปี 2556 บริ ษัทได้ มีการซื ้อทรัพย์สิน ซึง่ ได้ แก่ เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สํานักงาน จาก A2 ประมาณ 2 ล้ านบาท
ส่งผลทําให้ สินทรัพย์สว่ นใหญ่ของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2557 เป็ นสินทรัพย์ประเภทเครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้
สํานักงาน ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 73 และร้ อยละ 100 ของสินทรัพย์ประเภทอุปกรณ์-สุทธิทงหมด
ั้
ตามลําดับ
นอกจากนี ้ ในช่ว งไตรมาสที่ 4 ปี 2558 ภายหลังจากชํ า ระตามภาระผูกพันในสัญญาเช่า การเงินแล้ วเสร็ จ บริ ษัทได้ ขาย
ยานพาหนะจํานวน 1 คัน ซึง่ ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ ว ออกไปในราคา 1.73 ล้ านบาท ส่งผลทําให้ บญ
ั ชีอปุ กรณ์-สุทธิ ณ สิ ้นปี
2558 มีจํานวนคงเหลือเป็ นทรัพย์สินประเภทเครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สํานักงานเท่านัน้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริ ษัทมีอปุ กรณ์จํานวนหนึ่งซึ่งตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้ วแต่ยงั ใช้ งานอยู่ โดยมูลค่าตามบัญชีของอุปกรณ์ดงั กล่าวก่อนหักค่า
เสื่อมราคาสะสมมีจํานวนประมาณ 0.3 ล้ านบาท
- สินทรั พย์ ไม่ มีตัวตน
บริ ษัทบันทึกค่าซื ้อซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ และค่าซื ้อฐานข้ อมูลลูกค้ าไว้ ในบัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ทังนี
้ ้ ในการ
ประกอบธุรกิจ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการซื ้อฐานข้ อมูลลูกค้ าจากคู่ค้าของบริ ษัท เพื่อนําข้ อมูลดังกล่าวเข้ าสูร่ ะบบฐานข้ อมูล
กลางของบริษัทเพื่อให้ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยนําไปใช้ ในการโทรติดต่อหาลูกค้ าเป้าหมายในแต่ละวัน โดยบริ ษัทจะ
บันทึกค่าสิทธิการใช้ ฐานข้ อมูลลูกค้ าดังกล่าวเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนในงบการเงิน และจะบันทึกตัดจําหน่ายค่าสิทธิการใช้
ฐานข้ อมูลลูกค้ าของธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเส้ นตรงตลอดอายุการให้
ประโยชน์ 3 ปี ส่วนบริษัทย่อยจะบันทึกค่าซื ้อฐานข้ อมูลลูกค้ าไว้ ในบัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น และจะตัดจําหน่ายค่าสิทธิการ
ใช้ ฐานข้ อมูลลูกค้ าของธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิตเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จเมื่อมีการใช้ ข้อมูลลูกค้ าแต่ละราย
้ ้ สาเหตุที่กําหนดระยะเวลาในการตัดจําหน่ายค่าสิทธิการใช้ ฐานข้ อมูลลูกค้ าของธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศ
ในฐานข้ อมูล ทังนี
ภัยเป็ นระยะเวลายาวกว่าค่าสิทธิการใช้ ฐานข้ อมูลลูกค้ าของธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิต เนื่องจากโดยปกติ กรมธรรม์วินาศภัยมี
อายุ 1 ปี ซึ่งเมื่อครบกําหนดในแต่ละครัง้ ลูกค้ ามีโอกาสที่จะตัดสินใจใหม่เพื่อพิจารณาว่าจะเปลี่ยนแปลงบริ ษัทรับประกัน
หรื อไม่ ในขณะที่กรมธรรม์ ประกันชี วิตจะมีอายุยาวกว่า 1 ปี ซึ่งหากลูกค้ าได้ ตัดสินใจทําประกันชี วิตไปแล้ ว โอกาสที่จะ
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ตัดสินใจใหม่เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงบริ ษัทรับประกันจะมีโอกาสน้ อยกว่า เนื่องจากจะถูกหักเบี ้ยที่ได้ จ่ายไปแล้ วในอัตรา
ค่อนข้ างสูง ทําให้ ไม่ค้ มุ กับการเปลี่ยนแปลงบริษัทรับประกันใหม่
ทังนี
้ ้ ในระหว่างปี 2556 –2558 บริ ษัทมีการซื ้อฐานข้ อมูลลูกค้ าเพิ่มขึ ้นประมาณ 2 ล้ านบาท 1 ล้ านบาท และ 1 ล้ าน
บาท ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 บริ ษัทมีค่าสิทธิการใช้ ฐานข้ อมูลลูกค้ าของธุรกิจนายหน้ าประกัน
วินาศภัยสุทธิ จํานวนประมาณ 3 ล้ านบาท 2 ล้ านบาท และ 2 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
ณ 31 ธ.ค. 2556
ล้ านบาท

สัดส่ วน

ณ 31 ธ.ค. 2557
ล้ านบาท

สัดส่ วน

ณ 31 ธ.ค. 2558
ล้ านบาท

สัดส่ วน

ราคาทุน
ยอดยกมา

10.46

84.24%

12.41

90.00%

13.79

90.57%

1.96

15.76%

1.38

10.00%

1.44

9.43%

12.41

100.00%

13.79

100.00%

15.23

100.00%

ยอดยกมา

(8.26)

-66.52%

(9.68)

-70.21%

(11.38)

-74.76%

ค่าตัดจําหน่ายในระหว่างงวด

(1.43)

-11.49%

(1.70)

-12.33%

(1.61)

-10.60%

(9.68)
2.73

-78.01%
21.99%

(11.38)
2.41

-82.55%
17.45%

(13.00)
2.23

-85.36%
14.64%

ซื ้อเพิ่ม
ราคาทุนรวม
ค่ าตัดจําหน่ ายสะสม

ค่ าตัดจําหน่ ายสะสมรวม
มูลค่ าตามบัญชี

นอกจากนี ้ ในระหว่างปี 2558 บริ ษัทได้ มีการซื ้อซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ จํานวนประมาณ 1.61 ล้ านบาท แบ่งเป็ น
ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ ที่ติดตังแล้
้ ว 1.38 ล้ านบาท และซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ ระหว่างติดตัง้ 0.23 ล้ านบาท โดยบริ ษัทมี
้ วเป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมตามวิธี
นโยบายตัดจําหน่ายค่าลิขสิทธิการใช้ ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ ที่ติดตังแล้
เส้ นตรงตลอดอายุการให้ ประโยชน์ 10 ปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ มีมลู ค่าคงเหลือเท่ากับ 1.54
ล้ านบาท
- สินทรั พย์ หมุนเวียนอื่น
บริ ษัทย่อยบันทึกค่าซื ้อฐานข้ อมูลลูกค้ าไว้ ในบัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น โดยในระหว่างปี 2556 – 2558 บริ ษัทย่อย
มีการซือ้ ฐานข้ อมูลลูกค้ าเพิ่มขึน้ ประมาณ 1.65 ล้ านบาท 2.42 ล้ านบาท และ 0.78 ล้ านบาท ตามลําดับ โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2556 –2558 บริ ษัทย่อยมีค่าสิทธิการใช้ ฐานข้ อมูลลูกค้ าของธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิตสุทธิ จํานวนประมาณ 0.05
ล้ านบาท 0.12 ล้ านบาท และ 0.04 ล้ านบาท ตามลําดับ
- สินทรั พย์ ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี
ตังแต่
้ ปี 2557 เป็ นต้ นมา บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ มีการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่ อง ภาษี เงินได้ มาถือ
ปฏิบัติ ซึ่งกําหนดให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยระบุผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดจากความแตกต่างของมูลค่าสินทรัพย์และหนี ส้ ิน
ระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษี อากร เพื่อรับรู้ ผลกระทบทางภาษี เป็ นสินทรัพย์หรื อหนีส้ ินภาษี เงินได้ รอการตัดบัญชีตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนด โดยจากการนํามาตรฐานการบัญชีดงั กล่าวมาถือปฏิบตั ิ ด้ วยการคํานวณกับสํารองผลประโยชน์ระยะ
ยายของพนักงาน และรายได้ ค่านายหน้ าประกันภัย/ประกันชีวิตและค่าบริ การอื่นรับล่วงหน้ า มีผลทําให้ บริ ษัทมีสินทรัพย์ภาษี
ส่วนที่ 2.4 หน้ า 167

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
เงินได้ รอการตัดบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 เป็ นจํานวนประมาณ 3 ล้ านบาท 3 ล้ านบาท และ 4 ล้ านบาท
ตามลําดับ
- อัตราส่ วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)

ปี 2556*

ปี 2557

ปี 2558

39.04%
1,214.77%
2.53

30.33%
938.52%
2.17

27.83%
1,262.83%
1.82

หมายเหตุ: * คํานวณมาจากงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมเสมือน โดยมีการรวมผลประกอบการของ A2 และตัดรายการระหว่างกันกับ
A2 ในผลประกอบการของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย และจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับประเภทรายการบัญชีที่เปิ ดเผย
ในงบการเงินปี 2558

ในช่วงปี 2556 – 2558 บริ ษัทสามารถดําเนินธุรกิจและสร้ างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ได้ อย่างต่อเนื่อง โดยมีอตั รา
ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ประมาณ ร้ อยละ 39 ร้ อยละ 30 และร้ อยละ 28 ตามลําดับ มีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร
ประมาณ ร้ อยละ 1,215 ร้ อยละ 939 และร้ อยละ 1,263 ตามลําดับ และมีอตั ราการหมุนของสินทรัพย์ประมาณ 2.53 เท่า 2.17
เท่า และ 1.82 เท่า ตามลําดับ ทังนี
้ ้ สาเหตุที่อตั ราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน โดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนจาก
สินทรัพย์ถาวร มีอตั ราที่สงู กว่าบริ ษัทในอุตสาหกรรมทัว่ ไป เนื่องจากบริ ษัทและบริ ษัทย่อยประกอบธุรกิจด้ วยการขายประกัน
ให้ แก่ลกู ค้ าผ่านทางโทรศัพท์ ซึง่ เน้ นการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าเป็ นหลัก จึงไม่จําเป็ นต้ องมีการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรจํานวนมาก
เหมือนบริษัทในอุตสาหกรรมผลิตต่างๆ
สภาพคล่ อง
(หน่วย : ล้ านบาท)
ปี 2556*

ปี 2557*

ปี 2558

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
28.16
21.69
21.71
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
(6.13)
(2.30)
(1.46)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
(12.42)
(28.04)
13.77
กระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ ้น (ลดลง)สุทธิ
9.61
(8.64)
34.01
หมายเหตุ : * มีการจัดประเภทรายการบัญชีใหม่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับประเภทรายการบัญชีที่เปิ ดเผยในงบการเงินปี 2558 โดยแยกบัญชี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการใช้ ออกจากกัน

ในปี 2556 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานประมาณ 28 ล้ านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มา
จากกําไรก่อนภาษี จํานวน 35 ล้ านบาท เจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่นลดลงจํานวนประมาณ 7 ล้ านบาท และจ่าย
้ ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการใช้ กระแสเงินสดไปในกิจกรรมลงทุนประมาณ 6
ภาษี เงินได้ นิติบุคคลประมาณ 6 ล้ านบาท ทังนี
ล้ านบาท ซึง่ เป็ นการจ่ายชําระเป็ นเงินสดในระหว่างงวดเพื่อซื ้ออุปกรณ์ 2 ล้ านบาท ซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย 2 ล้ านบาท และ
ซื ้อฐานข้ อมูลลูกค้ า 2 ล้ านบาท นอกจากนี ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ใช้ กระแสเงินสดไปในกิจกรรมจัดหาเงินจํานวนประมาณ
12 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นการจ่ายเงินปั นผลโดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จํานวน 5 ล้ านบาท และ 7 ล้ านบาท ตามลําดับ รวมทังมี
้ การ
ชําระคืนหนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงินประมาณ 0.42 ล้ านบาท ด้ วยเหตุนี ้ จากผลของกระแสเงินสดกิจกรรมดําเนินงาน
กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินข้ างต้ น ส่งผลให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิเพิ่มขึ ้นประมาณ 10 ล้ านบาท
และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ ้นปี 2556 ประมาณ 25 ล้ านบาท
ส่วนที่ 2.4 หน้ า 168

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ในปี 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานประมาณ 22 ล้ านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มา
จากกําไรก่อนภาษี 27 ล้ านบาท เจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น 7 ล้ านบาท เงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการ
้ ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ใช้ กระแสเงินสดไปในกิจกรรม
ใช้ เพิ่มขึ ้น 6 ล้ านบาท และจ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คล 8 ล้ านบาท ทังนี
ลงทุนประมาณ 2 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นการลงทุนในการซื ้ออุปกรณ์และฐานข้ อมูลลูกค้ าเป็ นจํานวนรวมประมาณ 2 ล้ านบาท และ
ได้ ใช้ กระแสเงินสดไปในกิจกรรมจัดหาเงินประมาณ 28 ล้ านบาท แบ่งเป็ นจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทประมาณ 27
ล้ านบาท และชําระคืนหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินประมาณ 1 ล้ านบาท ด้ วยเหตุนี ้ ส่งผลให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกระแส
เงินสดสุทธิในปี 2557 ลดลงประมาณ 9 ล้ านบาท และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ ้นปี 2557ประมาณ 16 ล้ าน
บาท
ในปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานประมาณ 22 ล้ านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มา
จากกําไรก่อนภาษี 31 ล้ านบาท รายได้ ค่านายหน้ าประกันภัยค้ างรับและลูกหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น 4 ล้ านบาท เงินฝากธนาคารที่มี
ข้ อจํากัดในการใช้ ลดลง 4 ล้ านบาท และจ่ายภาษี เงินได้ นิติบคุ คล 6 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ใช้ กระแสเงินสดไป
ในกิ จ กรรมลงทุน ประมาณ 1 ล้ า นบาท ซึ่ง เป็ นการลงทุน ในอุป กรณ์ ป ระมาณ 1 ล้ า นบาท และซื อ้ ฐานข้ อ มูล ลูก ค้ า และ
ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ ประมาณ 3 ล้ านบาท และได้ รับเงินสดจากการจําหน่ายยานพาหนะประมาณ 2 ล้ านบาท และได้ รับ
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินประมาณ 14 ล้ านบาท ซึง่ มาจากการเพิ่มทุนจํานวน 48 ล้ านบาท เสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ และมีการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทจํานวน
ประมาณ 34 ล้ านบาท ด้ วยเหตุนี ้ ส่งผลให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิในปี 2558 เพิ่มขึ ้นประมาณ 34 ล้ านบาท
และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ ้นปี 2558 ประมาณ 50 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องในปี 2556 – 2558 คิดเป็ น 1.54 เท่า 1.31 เท่า และ 2.29 เท่า ตามลําดับ และ
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ ว (ไม่รวมเงินฝากธนาคารที่มีข้อจํากัดในการใช้ ) คิดเป็ น 1.02 เท่า 0.76 เท่า และ 1.79 เท่า
ตามลําดับ ซึง่ อัตราส่วนดังกล่าวอยู่ในระดับค่อนข้ างสูง เนื่องจากบริ ษัทและบริ ษัทย่อยประกอบธุรกิจโดยใช้ เงินทุนหมุนเวียน
เป็ นหลัก ไม่ได้ ใช้ แหล่งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ส่งผลทําให้ บริษัทมีสนิ ทรัพย์หมุนเวียนในอัตราที่สงู กว่าหนี ้สินหมุนเวียนมา
โดยตลอด
แหล่ งที่มาของเงินทุน
- โครงสร้ างเงินทุน
บริษัทและบริ ษัทย่อยประกอบธุรกิจด้ วยการใช้ เงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการเป็ นหลัก เนื่องจากมีสภาพคล่องเหลือ
และไม่มีความจําเป็ นที่จะต้ องลงทุนในทรัพย์สินถาวรขนาดใหญ่เหมือนธุรกิจอื่น เพราะเป็ นธุรกิจให้ บริ การที่ใช้ วิธีติดต่อลูกค้ า
ผ่านโทรศัพท์ เป็ นหลัก ทําให้ ที่ผ่านมา บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่มีเงินกู้ยืมระยะสัน้ หรื อระยะยาวจากสถาบันการเงิน ทัง้ นี ้
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 อยู่ในระดับ 1.34 เท่า 1.95 เท่า และ 0.68 เท่า
ตามลําดับ โดยอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีสดั ส่วนเพิ่มสูงขึ ้นเนื่องจากบริ ษัทได้ มีการ
จ่ายเงินปั นผลจากกําไรสะสมในอัตรา 137 บาทต่อหุ้น (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท) หรื อเทียบเท่า 6.85 บาทต่อหุ้นเมื่อ
คํานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ณ ปั จจุบนั ที่ 0.50 บาทต่อหุ้น ทําให้ สว่ นของผู้ถือหุ้นมีจํานวนลดลง และอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีสดั ส่วนลดลงอย่างมากเนื่องมาจากบริ ษัทได้ มีการเพิ่มทุนจํานวน 48 ล้ านบาท
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ทําให้ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้น อนึ่ง ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ประจําปี 2559 เมื่อวันที่
14 มีนาคม 2559 ได้ มีมติให้ เงินปั นผลเป็ นเงินสดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น จํานวนรวม 11 ล้ านบาท (รวมเงินปั นผลที่ได้ รับจากบริ ษัทย่อย
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จํานวน 3 ล้ านบาทในเดือนกุมภาพันธ์ 2559) โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 21 มีนาคม 2559 ด้ วยเหตุนี ้ หากนําปั จจัยการ
จ่ายเงินปั นผลดังกล่าวมารวมคํานวณ จะส่งผลทําให้ ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ ้นปี 2558 ลดลงสุทธิจํานวน 8 ล้ านบาท (11 ล้ าน
บาท – 3 ล้ านบาท) ซึง่ มีผลทําให้ อตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของปี 2558 ภายหลังการปรับปรุ งการจ่ายเงินปั นผล
เพิ่มขึ ้นเป็ น 0.78 เท่า
- หนีส้ นิ
หนี ้สินรวมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 มีจํานวน 41 ล้ านบาท 47 ล้ านบาท และ 43 ล้ านบาท
ตามลําดับ โดยหนี ้สินส่วนใหญ่เป็ นเจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่น ซึง่ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 52 - 61 ของ
หนี ้สินทังหมด
้
สําหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ณ 31 ธ.ค. 2556
ล้ านบาท
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่น
รายได้ ค่านายหน้ าประกันภัย/ประกันชีวิต
และค่าบริ การอื่นรับล่วงหน้ า
ส่วนของหนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่
ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี

สัดส่ วน

ณ 31 ธ.ค. 2557
ล้ านบาท

สัดส่ วน

ณ 31 ธ.ค. 2558
ล้ านบาท

สัดส่ วน

21.16

52.24%

28.39

60.67%

22.20

51.51%

13.28

32.79%

13.84

29.58%

15.37

35.67%

0.64

1.57%

0.63

1.35%

-

0.00%

ภาษีเงินได้ ค้างจ่าย

1.70

4.19%

-

0.00%

0.25

0.59%

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

1.60

3.95%

1.59

3.39%

2.42

5.61%

รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน

38.37

94.75%

44.46

94.99%

40.25

93.39%

0.63

1.56%

-

0.00%

-

0.00%

1.49

3.69%

2.34

5.01%

2.85

6.61%

2.13
40.50

5.25%
100.00%

2.34
46.80

5.01%
100.00%

2.85
43.10

6.61%
100.00%

หนีส้ ินไม่ หมุนเวียน
หนี ้สินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิจาก
ส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
รวมหนีส้ นิ ไม่ หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ

หนี ้สินรวมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวนประมาณ 41 ล้ านบาท ประกอบด้ วยหนี ้สินหมุนเวียน
จํานวนประมาณ 38 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 95 ของหนี ้สินรวม โดยหนี ้สินหมุนเวียนที่สําคัญ คือ เจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและ
เจ้ าหนี ้อื่น และรายได้ ค่านายหน้ าประกันภัย/ประกันชีวิตและค่าบริ การอื่นรับล่วงหน้ า จํานวนประมาณ 21 ล้ านบาท และ 13
ล้ านบาท ตามลําดับ อนึง่ เจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่น ได้ แก่ ค่าเบี ้ยประกันภัยที่บริ ษัทได้ รับล่วงหน้ าจากลูกค้ าที่ซื ้อ
ประกันจากการให้ ลกู ค้ าผ่อนชําระ โดยบริ ษัทยังไม่ได้ นําส่งให้ แก่บริ ษัทประกันภัยเนื่องจากยังไม่ครบกําหนดเวลาชําระค่าเบี ้ย
ประกัน รวมกับค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายต่างๆ ส่วนรายได้ ค่านายหน้ าประกันภัย/ประกันชีวิตและค่าบริ การอื่นรับล่วงหน้ า คือ รายได้
ค่านายหน้ าและค่าบริ การสําหรับประกันอุบตั ิเหตุและประกันชีวิตในปี แรกที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับจากบริ ษัทประกันภัย
และบริษัทประกันชีวิต แต่บริษัทและบริษัทย่อยจะทยอยรับรู้เงินที่ได้ รับดังกล่าวเป็ นรายได้ ค่านายหน้ าและค่าบริ การทีละเดือน
จนครบ 12 เดือน เนื่องจากจากการดําเนินธุรกิจในอดีตที่ผ่านมา พบว่า ลูกค้ ามีการยกเลิกประกันอุบตั ิเหตุและประกันชีวิตใน
ปี แรกในอัตราที่สงู มาก ซึ่งบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีข้อตกลงกับบริ ษัทประกันดังกล่าวสําหรับการชําระคืนค่าเบี ้ยประกันที่ได้ รับ
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ณ ตอนวันที่ยกเลิก ตามสัดส่วนเดือนที่มีการคุ้มครอง ให้ แก่บริ ษัทประกัน หากลูกค้ ามีการยกเลิกกรมธรรม์ในระยะเวลา 12
เดือนแรก ดังนัน้ เพื่อเป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง (Conservative Basis) บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะทยอยรับรู้ รายได้
ั ้ านวนทันทีตามปกติ และบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ดังกล่าวเป็ นทีละเดือนในปี แรก หลังจากนัน้ ในปี ต่อๆ ไป จะรับรู้เป็ นรายได้ ทงจํ
มี ห นี ส้ ินไม่หมุนเวี ยนประมาณ 2 ล้ านบาท คิ ดเป็ นร้ อยละ 5 ของหนี ส้ ิน รวม โดยหนี ส้ ินไม่ห มุนเวียนที่สําคัญ คื อ สํารอง
ผลประโยชน์ ระยะยาวของพนักงาน และหนีส้ ินตามสัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ จากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี จํานวน
ประมาณ 1.5 ล้ านบาท และ 0.6 ล้ านบาท ตามลําดับ
หนี ้สินรวมของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีจํานวนประมาณ 47 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นประมาณ 6 ล้ านบาท หรื อ
คิดเป็ นอัตราเพิ่มขึน้ ประมาณร้ อยละ 16 เมื่อเทียบกับหนีส้ ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากมีเจ้ าหนีค้ ่าเบี ้ย
ประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้นจํานวนประมาณ 7 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ หนี ้สินรวมดังกล่าวประกอบด้ วยหนี ้สินหมุนเวียนประมาณ
44 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 95 ของหนี ้สินรวม โดยหนี ้สินหมุนเวียนที่สําคัญ คือ เจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่น และ
รายได้ ค่านายหน้ าประกันภัย/ประกันชีวิตและค่าบริ การอื่นรับล่วงหน้ า จํานวนประมาณ 28 ล้ านบาท และ 14 ล้ านบาท
ตามลําดับ อนึ่ง สาเหตุที่เจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่นมีจํานวนเพิ่มสูงขึ ้นเมื่อเทียบกับปี ที่ผ่านมา เนื่องจากบริ ษัท
มุ่งเน้ นกลยุทธ์ การขายโดยให้ ลกู ค้ าผ่อนชําระได้ เพิ่มขึ ้น และบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินไม่หมุนเวียนประมาณ 2 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 5 ของหนี ้สินรวม ซึง่ ได้ แก่สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานทังจํ
้ านวน
หนี ้สินรวมของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวนประมาณ 43 ล้ านบาท ลดลงประมาณ 4
ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราลดลงประมาณร้ อยละ 8 เมื่อเทียบกับหนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เนื่องจากมีเจ้ าหนี ้ค่า
เบี ้ยประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่นลดลงจํานวนประมาณ 6 ล้ านบาท และมีรายได้ ค่านายหน้ าประกันภัย/ประกันชีวิตและค่าบริ การ
้ ้ หนี ้สินรวมดังกล่าวประกอบด้ วยหนี ้สินหมุนเวียนประมาณ 40 ล้ านบาท คิด
อื่นรับล่วงหน้ าเพิ่มขึ ้นประมาณ 2 ล้ านบาท ทังนี
เป็ นร้ อยละ 93 ของหนี ้สินรวม โดยหนี ้สินหมุนเวียนที่สําคัญ คือ เจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่น และรายได้ ค่านายหน้ า
ประกันภัย/ประกันชีวิตและค่าบริ การอื่นรับล่วงหน้ า จํานวนประมาณ 22 ล้ านบาท และ 15 ล้ านบาท ตามลําดับ และบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยมีหนี ้สินไม่หมุนเวียนประมาณ 3 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 7 ของหนี ้สินรวม ซึ่งได้ แก่สํารองผลประโยชน์ระยะ
ยาวของพนักงานทังจํ
้ านวน
-

เจ้ าหนีค้ ่ าเบีย้ ประกันภัยและเจ้ าหนีอ้ ่ ืน

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีเจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 จํานวนประมาณ
21 ล้ านบาท 28 ล้ านบาท และ 22 ล้ านบาท ตามลําดับ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้ :ณ 31 ธ.ค. 2556
ล้ านบาท
เจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัย – กิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
18.45

ณ 31 ธ.ค. 2557

สัดส่ วน ล้ านบาท
87.21%
24.01

ณ 31 ธ.ค. 2558

สัดส่ วน ล้ านบาท
84.55%
19.64

สัดส่ วน
88.48%

เจ้ าหนี ้การค้ า – กิจการไม่เกี่ยวข้ องกัน

0.39

1.85%

0.46

1.62%

0.38

1.72%

ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย

2.32

10.95%

3.93

13.82%

2.18

9.80%

รวม

21.16 100.00%

28.39 100.00%

22.20 100.00%

บริ ษัทมีนโยบายให้ ลกู ค้ าผ่อนชําระค่าเบี ้ยประกันล่วงหน้ า 2 - 3 เดือนก่อนที่กรมธรรม์ของลูกค้ าจะมีผลบังคับใช้ โดย
บริษัทจะบันทึกเงินค่าเบี ้ยประกันภัยที่บริษัทได้ รับล่วงหน้ าจากลูกค้ า ก่อนที่จะนําไปชําระต่อให้ แก่บริ ษัทประกัน เมื่อกรมธรรม์
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ของลูกค้ ามีผลบังคับใช้ ในบัญชีเจ้ าหนีค้ ่าเบี ้ยประกันภัย ซึ่งมีจํานวน 18 ล้ านบาท 24 ล้ านบาท และ 20 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี
2556 –2558 ตามลําดับ คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 85 – 88 ของเจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่น สําหรับช่วง
ระยะเวลาเดียวกัน ทังนี
้ ้ บริษัทจะชําระค่าเบี ้ยประกันให้ แก่บริษัทประกันภายในรอบระยะเวลาที่กําหนดตามสัญญา
เจ้ าหนี ้การค้ า ได้ แก่ ค่าบริ การทางโทรศัพท์ ซึง่ มีจํานวนประมาณ 0.4 - 0.5 ล้ านบาทต่อปี ณ สิ ้นปี 2556 – 2558 คิด
้ ้ โดยปกติ บริ ษัท
เป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 2 ของเจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่น สําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกัน ทังนี
จะได้ รับเครดิตเทอมสําหรับชําระหนี ้เจ้ าหนี ้การค้ าเป็ นระยะเวลาประมาณ 30 วัน
ในปี 2556 – 2558 บริ ษัทมีอตั ราส่วนทางการเงินทางด้ านระยะเวลาชําระหนี ้เฉลี่ย ประมาณ 1 วัน 1 วัน และ 2 วัน
ตามลําดับ ซึ่งค่อนข้ างตํ่าเมื่อเทียบกับเครดิตเทอมที่บริ ษัทได้ รับจากคู่ค้า เนื่องจากบริ ษัทจัดประเภทให้ เจ้ าหนี ้ค่าบริ การทาง
โทรศัพท์เท่านัน้ ที่เป็ นเจ้ าหนี ก้ ารค้ า ส่วนเจ้ าหนี ข้ องค่าใช้ จ่ายอื่นๆ บริ ษัทจัดประเภทเป็ นค่าใช้ จ่ายค้ างจ่ายทัง้ หมด จึงทํา
อัตราส่วนทางการเงินทางด้ านระยะเวลาชําระหนี เ้ ฉลี่ยมีอัตราค่อนข้ างตํ่า โดยปั จจุบันบริ ษัทจ่ายค่าบริ การทางโทรศัพท์
้ ้ บริ ษัท
ประมาณ ปี ละ 2 - 5 ล้ านบาท และมีค่าบริ การโทรศัพท์ค้างจ่ายปี ละประมาณ 0.38 – 0.46 ล้ านบาท ตามลําดับ ทังนี
จ่ายค่าบริการทางโทรศัพท์เป็ นประจําทุกเดือน และไม่มีเจ้ าหนี ้การค้ าจากค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย ประกอบด้ วย ค่าใช้ จ่ายพนักงานค้ างจ่าย ค่าโบนัสค้ างจ่าย และค่าวิชาชีพและที่ปรึ กษาค้ างจ่าย
ซึง่ มีจํานวนประมาณ 2 ล้ านบาท 4 ล้ านบาท และ 2 ล้ านบาท ณ สิ ้นปี 2556 – 2558 คิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 10 - 14
ของเจ้ าหนี ้ค่าเบี ้ยประกันภัยและเจ้ าหนี ้อื่น สําหรับช่วงระยะเวลาเดียวกัน
บริ ษัทมีระยะเวลาวงจรเงินสด (Cash Cycle) ในช่วงปี 2556 - 2558 อยู่ที่ประมาณ 15 - 25 วัน โดยในปี 2558
บริ ษัทมีวงจรเงินสดสูงกว่าช่วงปี 2556 - 2557 เนื่องจากบริ ษัทมียอดลูกหนี ้การค้ าเพิ่มสูงขึ ้น ทําให้ วงจรเงินสดของบริ ษัทเพิ่ม
สูงขึ ้นในช่วงดังกล่าว
-

รายได้ ค่านายหน้ าประกันภัย/ประกันชีวติ และค่ าบริการอื่นรั บล่ วงหน้ า

ในอดีต สําหรับการขายกรมธรรม์สําหรับประกันวินาศภัยคู่กบั ประกันสุขภาพ (“ประกันอุบตั ิเหตุ”) และประกันชีวิต
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะรับรู้ รายได้ ค่านายหน้ าและค่าบริ การปี แรกจากบริ ษัทประกันภัยและบริ ษัทประกันชีวิตเป็ นรายได้ ทงั ้
จํานวนทันทีที่กรมธรรม์มีผลใช้ บงั คับ อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 บริษัทและบริษัทย่อยได้ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีในการ
รับรู้ รายได้ ดงั กล่าว โดยบันทึกรายได้ ที่ได้ รับจากการขายประกันอุบตั ิเหตุ/ประกันชีวิตปี แรกเป็ นรายได้ ค่านายหน้ าประกันภัย/
ประกันชี วิตและค่าบริ การอื่นรั บล่วงหน้ า และจะทยอยรั บรู้ รายได้ ค่านายหน้ าและค่าบริ การปี แรกดังกล่าวเป็ นรายได้ ค่า
ั ้ านวนทันที และได้ ปรับปรุ งการ
นายหน้ าและค่าบริ การอื่นในงบการเงินในระยะเวลา 12 เดือนแทนการรับรู้ เป็ นรายได้ ทงจํ
เปลี่ยนแปลงการรับรู้ รายได้ ดงั กล่าวในปี 2556 ด้ วย เพื่อการเปรี ยบเทียบ อนึ่ง สาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับรู้
รายได้ ดงั กล่าวเนื่องจากจากสถิติในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จะพบว่า กรมธรรม์ประเภทดังกล่าวมีอตั รา
การยกเลิกในปี แรกที่สงู มาก ซึ่งบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะต้ องชําระคืนค่านายหน้ าที่ได้ รับมาล่วงหน้ าจากบริ ษัทประกันให้ แก่
บริษัทประกันตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ หรื อระยะเวลาที่มีการยกเลิก ด้ วยเหตุนี ้ เพื่อเป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง บริ ษัทได้
บันทึกรายได้ ค่านายหน้ าปี แรกที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ รับจากบริ ษัทประกันและยังไม่รับรู้ เป็ นรายได้ ในบัญชี “รายได้ ค่า
นายหน้ าประกันภัย/ประกันชีวิตและค่าบริ การอื่นรับล่วงหน้ า” โดยมีจํานวนประมาณ 13 ล้ านบาท 14 ล้ านบาท และ 15 ล้ าน
บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 2558 ตามลําดับ ดังนี ้
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ณ 31 ธ.ค. 2556
ล้ านบาท
บริ ษัท

-

ณ 31 ธ.ค. 2557

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ณ 31 ธ.ค. 2558

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

2.29

17.24%

4.83

34.86%

8.19

53.27%

บริ ษัทย่อย

10.99

82.76%

9.02

65.14%

7.18

46.73%

รวม

13.28

100.00%

13.84

100.00%

15.37

100.00%

หนีส้ นิ ภายใต้ สัญญาเช่ าทางการเงิน

บริ ษัทได้ ทําสัญญาเช่าการเงินกับบริ ษัทลีสซิ่ง เพื่อเช่าซื ้อยานพาหนะจํานวน 1 คัน สําหรับใช้ ในการดําเนินงานของ
บริ ษัท ซึ่งอายุของสัญญามีระยะเวลาประมาณ 4 ปี ต่อมา ได้ ขยายระยะเวลาเพิ่มอีก 2 ปี รวมเป็ น 6 ปี สิ ้นสุดในเดือน
พฤศจิกายน 2558 โดยมีกําหนดการชําระค่าเช่าเป็ นรายเดือน และคิดดอกเบี ้ยในอัตราเฉลี่ยประมาณร้ อยละ 9 ต่อปี ในปี
2557 และปี 2558
้ ่าตามสัญญาเช่าการเงิน เป็ น
ทังนี
้ ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 2557 บริ ษัทมีภาระผูกพันที่จะต้ องจ่ายค่าเช่าขันตํ
จํานวนประมาณ 1.4 ล้ านบาท และ 0.7 ล้ านบาท ตามลําดับ โดยภาระผูกพันดังกล่าวมีจํานวนลดลงอย่างต่อเนื่องตามการ
ชําระเงินตามงวดที่กําหนดในสัญญาเช่าการเงิน โดยบริ ษัทได้ ชําระครบทังจํ
้ านวนในเดือนพฤศจิกายน 2558 ส่งผลทําให้ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ไม่มียอดภาระผูกพันค้ างชําระ ซึง่ มีรายละเอียดแบ่งตามระยะเวลาชําระเงินดังนี ้
หน่วย: ล้ านบาท
ณ 31 ธ.ค. 2556
ไม่ เกิน 1 ปี
ผลรวมของจํานวนเงินขันตํ
้ ่าที่ต้องจ่ายตาม
สัญญาเช่า
ดอกเบี ้ยรอการตัดบัญชี
มูลค่าปั จจุบนั ของจํานวนเงินขันตํ
้ ่าที่ต้อง
จ่ายตามสัญญาเช่า

ณ 31 ธ.ค. 2557
ไม่ เกิน 1 ปี

1-4 ปี

ณ 31 ธ.ค. 2558

1-4 ปี

รวม

รวม

ไม่ เกิน 1 ปี

1-4 ปี

รวม

0.72
(0.08)

0.66
(0.03)

1.38
(0.11)

0.66
(0.03)

-

0.66
(0.03)

-

-

-

0.64

0.63

1.27

0.63

-

0.63

-

-

-

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ยของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในช่วงปี 2556 – 2558 อยู่ที่ระดับ 255 เท่า 322 เท่า
และ 1,002 เท่า ตามลําดับ ซึ่งเป็ นอัตราที่เพิ่มขึ ้นทุกปี เนื่องจากภาระหนี ้มีจํานวนลดลงทุกปี ทังนี
้ ้ สาเหตุที่บริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยมีอตั ราส่วนความสามารถชําระดอกเบี ้ยที่สงู มาก เนื่องจากบริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่มีภาระหนี ้เงินกู้กบั สถาบันการเงิน มี
แต่เพียงภาระหนี ้ตามสัญญาเช่าทางการเงินเท่านัน้ กอปรกับมีกระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงานที่ดีและมีกําไรก่อนภาษี
เพิ่มขึ ้นทุกปี จึงทําให้ มีความสามารถในการชําระดอกเบี ้ยจ่ายที่ดีและสูงมากกว่าธุรกิจโดยทัว่ ไป
- ส่ วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 บริ ษัทได้ เข้ าลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ในหุ้นสามัญของบริ ษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์
โบรกเกอร์ จํากัด (“บริ ษัทย่อย”) ซึง่ ดําเนินธุรกิจเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตและเป็ นบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทได้ ถือหุ้น
และควบคุมการดําเนินงานมาโดยตลอด ดังนัน้ จึงถือว่าการเข้ าลงทุนดังกล่าวเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน
อนึ่ง บริ ษัทมีมลู ค่าต้ นทุนของเงินลงทุนจํานวนรวม 2 ล้ านบาท และมีสว่ นต่างระหว่างต้ นทุนการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุม
เดียวกันที่ตํ่ากว่ามูลค่าสุทธิ ตามบัญชีของบริ ษัทย่อยจํานวนประมาณ 0.1 ล้ านบาท ซึ่งบริ ษัทได้ แสดงผลต่างดังกล่าวไว้ ใน
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
บัญชี “ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน” และแสดงเป็ นรายการแยกต่างหากไว้ ภายใต้ สว่ นของผู้ถือหุ้น
เพื่อสะท้ อนภาพของการรวมธุรกิจดังกล่าว
มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี ้สินของบริ ษัทย่อย ณ วันซื ้อ (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556) และเงินสดจ่าย
เพื่อซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย แสดงได้ ดงั นี ้
มูลค่ า (ล้ านบาท)
มูลค่าสุทธิตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี ้สิน ณ วันซื ้อ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6.69

รายได้ คา่ นายหน้ าเบี ้ยประกันภัยค้ างรับและลูกหนี ้อื่น

3.33

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

0.52

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

3.13

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

(0.29)

รายได้ คา่ นายหน้ าประกันภัยและค่าบริการอื่นรับล่วงหน้ า

(10.40)

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

(0.63)

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น

(0.22)

รวมสินทรัพย์สทุ ธิของบริษัทย่อย

2.12

สินทรัพย์สทุ ธิของบริษัทย่อยในสัดส่วนที่ลงทุน (ร้ อยละ 99.99)

2.12

เงินสดจ่ายเพื่อซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย

(2.00)

ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน

0.12

บริ ษัทได้ จดั ทํางบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม งบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวมสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อเปรี ยบเทียบกับงบ
การเงินรวมปี 2557 โดยถือเสมือนว่าบริษัทย่อยดังกล่าวเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทมาโดยตลอด
- ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558 มีจํานวนประมาณ 30 ล้ านบาท 24 ล้ านบาท และ 63
ล้ านบาท ตามลําดับ โดยมีจํานวนเพิ่มขึ ้นตามผลประกอบการที่มีกําไรสุทธิ ประมาณ 26 ล้ านบาท 21 ล้ านบาท และ 25 ล้ าน
บาท ตามลําดับ ทังนี
้ ้ ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2558 บริ ษัทได้ เพิ่มทุนชําระแล้ วจาก 2 ล้ านบาท เป็ น 50 ล้ านบาท โดยเสนอขาย
ต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทจํานวน 48 ล้ านบาทในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ตามสัดส่วนการถือหุ้น กอปรกับบริ ษัทมีการจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม เป็ นจํานวนประมาณ 5 ล้ านบาท 27 ล้ านบาท และ 34 ล้ านบาท สําหรับช่วงระยะเวลา
ดังกล่าว ตามลําดับ อนึ่ง บริ ษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้
นิติบคุ คลของงบการเงินเฉพาะ และหลังหักสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริ ษัทกําหนด (โปรดดูรายละเอียด
เพิ่มเติมในส่วนที่ 2.3 บทที่ 9 ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น หัวข้ อ 9.3 นโยบายการจ่ายเงินปั นผล) ทังนี
้ ้ สาเหตุที่บริ ษัทมีการ
จ่ายเงินปั นผลในช่วงที่ผา่ นมาในอัตราที่สงู กว่านโยบายที่กําหนด เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องเหลือ
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสว่ นของผู้ถือหุ้น จํานวนประมาณ 30 ล้ านบาท ประกอบด้ วย ทุน
ชํ า ระแล้ ว จํ า นวน 2 ล้ า นบาท กํ า ไรสะสมจํ า นวนประมาณ 28 ล้ า นบาท แบ่ง เป็ นเงิ น สํา รองตามกฎหมายสะสมจํ า นวน
ประมาณ 0.2 ล้ านบาท และกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรจํานวนประมาณ 27.9 ล้ านบาท และมีส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้ การควบคุมเดียวกันเป็ นจํานวนรวม 0.1 ล้ านบาท ซึ่งเกิดขึ ้นจากการเข้ าลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ในหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทย่อย ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัทได้ ถือหุ้นและควบคุมการดําเนินงานมาโดยตลอด จึงถือว่าการเข้ า
ลงทุนดังกล่าวเป็ นการรวมธุรกิจภายใต้ การควบคุมเดียวกัน โดยมูลค่าสินทรัพย์สทุ ธิของบริ ษัทย่อยมีมลู ค่ามากกว่าเงินสดจ่าย
เพื่อซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัทย่อยเป็ นจํานวน 0.1 ล้ านบาท โดยในระหว่างปี 2556 บริ ษัทมีกําไรสุทธิประมาณ 26 ล้ านบาท และ
ได้ จ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจํานวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท ในอัตราหุ้นละ 25 บาท (เทียบเท่ากับ 1.25
บาทต่อหุ้นเมื่อปรับเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ เป็ นหุ้นละ 0.50 บาทตามมูลค่าที่ตราไว้ ณ ปั จจุบนั ) รวมเป็ นจํานวน 5 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเหลือประมาณ 24 ล้ านบาท เนื่องจาก
บริ ษัทได้ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นจํานวน 200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท ในอัตราหุ้นละ 137
บาท (เทียบเท่ากับ 6.85 บาทต่อหุ้นเมื่อปรับเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ เป็ นหุ้นละ 0.50 บาทตามปั จจุบนั ) รวมเป็ นจํานวนประมาณ
27.4 ล้ านบาท ในขณะที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิประมาณ 21 ล้ านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นประกอบด้ วย ทุนชําระ
แล้ วจํานวน 2 ล้ านบาท กําไรสะสมจํานวนประมาณ 22 ล้ านบาท แบ่งเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายสะสมจํานวนประมาณ 0.2
ล้ านบาท และกําไรสะสมที่ยังไม่ได้ จัดสรรจํานวนประมาณ 21.7 ล้ านบาท และมีส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้ การ
ควบคุมเดียวกัน จํานวนประมาณ 0.1 ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นเป็ นประมาณ 63 ล้ านบาท เนื่องจาก
ในช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2558 บริ ษัทได้ เพิ่มทุนชําระแล้ วจาก 2 ล้ านบาท เป็ น 50 ล้ านบาท โดยเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของ
้ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 10 บาท
บริ ษัทจํานวน 48 ล้ านบาท ตามสัดส่วนการถือหุ้น พร้ อมทังได้
เป็ นหุ้นละ 0.25 บาท ส่งผลทําให้ บริ ษัทมีจํานวนหุ้นที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วจํานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
0.25 บาท นอกจากนี ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกําไรสุทธิประมาณ 25 ล้ านบาท และมีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล 3 ครัง้
ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นจํานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท คิดเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 33.6 ล้ านบาท
แบ่งเป็ นจ่ายเงินปั นผลครัง้ แรก ในอัตราหุ้นละ 0.1025 บาท (เทียบเท่ากับ 0.205 บาทต่อหุ้นเมื่อปรับเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ เป็ น
หุ้นละ 0.50 บาทตามปั จจุบนั ) รวมเป็ นจํานวนเงิน 20.5 ล้ านบาท จ่ายเงินปั นผลครัง้ ที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.023 บาท (เทียบเท่า
กับ 0.046 บาทต่อหุ้นเมื่อปรับเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ เป็ นหุ้นละ 0.50 บาทตามปั จจุบนั ) รวมเป็ นจํานวนเงิน 4.6 ล้ านบาท และ
จ่ายเงินปั นผลครัง้ ที่ 3 ในอัตราหุ้นละ 0.0425 บาท (เทียบเท่ากับ 0.085 บาทต่อหุ้นเมื่อปรับเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ เป็ นหุ้นละ
้ ้ ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้ วย ทุน
0.50 บาทตามปั จจุบนั ) รวมเป็ นจํานวนเงิน 8.5 ล้ านบาท ทังนี
ชํ าระแล้ วจํ านวน 50 ล้ านบาท กํ าไรสะสมจํ านวนประมาณ 13 ล้ านบาท แบ่งเป็ นเงินสํา รองตามกฎหมายสะสมจํ านวน
ประมาณ 1.3 ล้ านบาท และกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรจํานวนประมาณ 11.64 ล้ านบาท และมีสว่ นเกินทุนจากการรวมธุรกิจ
ภายใต้ การควบคุมเดียวกัน จํานวนประมาณ 0.1 ล้ านบาท
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
เหตุการณ์ สาํ คัญหลังวันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
- การจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างปี 2559
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ มีมติให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลจากกําไรสะสม ณ สิ ้นปี 2558 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น (บริ ษัท) ในอัตราหุ้นละ 150 บาท รวมเป็ นจํานวน 3 ล้ านบาท ซึง่ บริ ษัทย่อย
ได้ จ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทย่อยแล้ วเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
ต่อมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ประจําปี 2559 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2559 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผล
เป็ นเงินสดเป็ นจํานวนรวมทังสิ
้ ้น 11 ล้ านบาท แบ่งเป็ นเงินปั นผลจากผลประกอบการประจําปี 2558 ของบริ ษัท จํานวน 8 ล้ าน
บาท (เทียบเท่าอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท) และเงินปั นผลจากกําไรสะสม ณ สิ ้นปี 2558 ของ
บริษัทย่อยที่บริ ษัทได้ รับจากบริษัทย่อยเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 จํานวน 3 ล้ านบาท (เทียบเท่าอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท) และกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2559 ดังนัน้ ผู้ที่ได้ รับจัดสรรหุ้นของ
บริ ษัทที่เสนอขายต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกนี ้จะไม่ได้ รับเงินปั นผลจํานวนดังกล่าว และในกรณีที่บริ ษัทมีการจ่ายเงินปั นผลใน
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป
อนาคต ผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลจะได้ รับเงินปั นผลจากผลประกอบการตังแต่
ทังนี
้ ้ จากการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2558 ลดลง
จํานวน 8 ล้ านบาท และฐานะการเงินของงบการเงินรวมปี 2558 ลดลงจํานวน 11 ล้ านบาท ซึง่ ส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนทาง
การเงินที่สาํ คัญ ดังนี ้
งบปี 2558
รายการ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ล้ านบาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน (ล้ านบาท)
สินทรัพย์รวม (ล้ านบาท)
ทุนที่ชําระแล้ ว (ล้ านบาท)
กําไรสะสม (ล้ านบาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้ านบาท)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
มูลค่าตามบัญชี (บาท/หุ้น)*

งบเฉพาะกิจการ
43.04
81.82
94.47
50.00
9.71
59.71
2.55
1.93
49.06%
26.56%
0.58
162.44%
0.60

งบการเงินรวม
50.43
92.00
106.11
50.00
12.89
63.01
2.29
1.79
56.59%
27.83%
0.68
136.48%
0.63

หมายเหตุ: * คํานวณตามมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
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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

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)

- การเปลี่ยนแปลงมูลค่ าที่ตราไว้ เป็ นหุ้นละ 0.50 บาท
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้ มีมติอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จาก
เดิมที่ 0.25 บาทต่อหุ้น มาเป็ น 0.50 บาทต่อหุ้น โดยบริ ษัทได้ ดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ดงั กล่าวกับ
กระทรวงพาณิชย์แล้ วเสร็ จเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ส่งผลทําให้ บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 65 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
จํานวน 130 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท และมีทนุ ชําระแล้ ว 50 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 100 ล้ านหุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยบริ ษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 30 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
ต่อประชาชนภายหลังจากที่ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงาน ก.ล.ต.
16.3 ปั จจัยหรื อเหตุการณ์ ท่ อี าจมีผลต่ อฐานะการเงินและการดําเนินงานอย่ างมีนัยสําคัญในอนาคต
ปั จจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในอนาคต ได้ แก่


ความเสี่ยงจากการออกกฎหมายพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล

รัฐบาลไทยได้ จดั ทําร่ างพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูลส่วนบุคคล โดยกําหนดให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นผู้
เก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลจะต้ องแจ้ งให้ เจ้ าของข้ อมูลทราบก่อนหรื อในขณะเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลถึงวัตถุประสงค์
ของการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่จะมีการเก็บรวบรวม และข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ และวิธีการ
ติดต่อ นอกจากนัน้ ร่ างพ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าวได้ กําหนดห้ ามมิให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลทําการเก็บ
รวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เว้ นแต่ได้ แจ้ งถึงการเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วน
บุคคลจากแหล่งอื่นให้ แก่เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรื อในขณะเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชกั ช้ า หรื อเป็ น
ข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และกําหนดห้ ามมิให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล เว้ นแต่เป็ นการ
ใช้ หรื อเปิ ดเผยตามวัตถุประสงค์หรื อเป็ นความจําเป็ นเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้ องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของการเก็บ
รวบรวม และได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูลที่ให้ ไว้ ก่อนหรื อในขณะนัน้ อีกทัง้ ในส่วนของความรับผิดชอบทางแพ่งของผู้
ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคนัน้ หากการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับข้ อมูลส่วนบุคคลด้ วยประการใดๆ ที่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อ
เจ้ าของข้ อมูล ผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลต้ องชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน ไม่ว่าการดําเนินการนันจะเกิ
้
ดจากการกระทําโดยจงใจ
หรื อประมาทเลินเล่อของผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลหรื อไม่ก็ตาม เว้ นแต่จะเข้ าข้ อยกเว้ นของกฎหมาย
อนึ่ง รัฐบาลไทยได้ นําเสนอร่ างพ.ร.บ.คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติเมื่อเดือน
ตุลาคม 2557 แต่ตอ่ มา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ได้ มีมติเห็นชอบให้ ถอนร่ างพรบ คุ้มครองข้ อมูลส่วน
บุคคลดังกล่าวฉบับที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็ นผู้เสนอจากสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ เพื่อให้ กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารนํามารวมพิจารณาทบทวนกับร่ างพ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ที่กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเป็ นผู้เสนออีกครัง้ หนึ่ง และมีมติเห็นชอบให้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารพิจารณา
ทบทวนร่ วมกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบายของรัฐบาลแล้ วนําเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา
อีกครัง้ ก่อนนําเสนอสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติตอ่ ไป
ั ญัติ
ทังนี
้ ้ หากร่ าง พ.ร.บ.คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ มีข้อสรุ ปเป็ นที่ยตุ ิและผ่านมติอนุมตั ิจากสภานิติบญ
แห่งชาติเพื่อมีผลบังคับใช้ ทางกฎหมาย อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย เนื่องจากที่ผ่านมา
บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจขายประกันด้ วยวิธีทางโทรศัพท์ โดยมีการทําสัญญาเพื่อซื ้อฐานข้ อมูลของลูกค้ าเป้าหมาย
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จากผู้จดั หาฐานข้ อมูลลูกค้ า เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการโทรติดต่อเพื่อเสนอขายประกันกับลูกค้ าเป้าหมาย ดังนัน้ หากร่ าง พ.ร.บ.
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยอาจจะมีอปุ สรรคในการซื ้อหรื อจัดหาฐานข้ อมูลลูกค้ า
เนื่องจากมีขนตอนและกฎระเบี
ั้
ยบทางกฎหมายเพิ่มมากขึ ้น อีกทังยั
้ งมีความไม่แน่นอนหรื อชัดเจนของเนื ้อหาสาระของ พ.ร.บ.
คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรื อแตกต่างจากร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลฉบับปั จจุบนั อย่างไร
และจะส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริ ษัทและบริษัทย่อยเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงอย่างไร
บริ ษัทได้ ตระหนักความเสี่ยงในเรื่ องนี ้และมีการเตรี ยมความพร้ อมเพื่อรองรับผลกระทบจากความเสี่ยง โดยที่ผ่านมา
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการทําสัญญาซื ้อฐานข้ อมูลลูกค้ าเป้าหมายจากผู้จดั หาฐานข้ อมูลลูกค้ าที่เป็ นนิติบคุ คล จํานวน 3 ราย
โดยกําหนดเงื่อนไขในสัญญาว่า คูส่ ญ
ั ญาฝ่ ายที่จดั หารายชื่อลูกค้ าต้ องยืนยันว่าเป็ นผู้มีสิทธิในข้ อมูลและมีการได้ มาของข้ อมูล
ั ญาทังสิ
้ ้น หากคู่สญ
ั ญาดังกล่าวได้ รับการ
อย่างถูกต้ อง และบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะไม่รับผิดชอบหรื อร่วมรับผิดชอบกับคู่สญ
เรี ยกร้ องหรื อฟ้องร้ องจากบุคคลภายนอกให้ รับผิดชอบหรื อร่วมรับผิดชอบกับบริษัทอันเนื่องมาจากการได้ มาของข้ อมูลดังกล่าว
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เตรี ยมวางแผนแก้ ไขปั ญหาในระยะยาว โดยร่ วมมือกับ คู่ค้าหรื อ พันธมิตรทางธุรกิ จที่สามารถจัดหา
ฐานข้ อมูลของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายให้ กบั บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ อย่างถูกต้ องตามร่ าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ฉบับ
้ ษัทและบริ ษัท
ปั จจุบนั เพื่อเตรี ยมความพร้ อมในการปฏิบตั ิได้ ทนั ทีที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ อีกทังบริ
ย่อยยังได้ เตรี ยมวางแผนที่จะขอให้ ลกู ค้ าเดิมที่เคยซื ้อกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ผ่านบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ลงนามให้ ความ
ยินยอมในการใช้ ข้อมูลของลูกค้ าในการขายประกันผ่านทางโทรศัพท์ในอนาคต ทังนี
้ ้ จากมาตรการดําเนินการดังกล่าวข้ างต้ น
บริษัทเชื่อว่า จะช่วยลดผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยได้ ในระดับหนึ่ง ภายหลังจาก พ.ร.บ.คุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ ทางกฎหมาย


ความเสี่ยงจากการขยายระยะเวลาผ่ อนชําระและติดตามเก็บหนีเ้ บีย้ ประกันภัยจากลูกค้ า

บริษัทมีแผนที่จะให้ ลกู ค้ ามีทางเลือกในการผ่อนชําระค่าเบี ้ยประกันภัยในระยะเวลาที่ยาวนานขึ ้น โดยไม่คิดดอกเบี ้ย
เพื่อเป็ นการกระตุ้นและช่วยให้ ลกู ค้ าเป้าหมายตัดสินใจในการซื ้อประกันรถยนต์ของบริ ษัทได้ รวดเร็ วขึ ้น อย่างไรก็ตาม หาก
บริ ษัทมีลกู ค้ าเพิ่มมากขึ ้นจากการขยายระยะเวลาผ่อนชําระดังกล่าว อาจส่งผลทําให้ บริ ษัทต้ องคิดต้ นทุนทางการเงินจากการ
เสียโอกาสโดยให้ ลกู ค้ าทยอยผ่อนชําระ ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อกําไรจากการดําเนินงานของบริ ษัท และมีปัญหาสภาพคล่อง ซึง่
อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริ ษัท เนื่องจากต้ องสํารองจ่ายเบี ้ยประกันให้ แก่ลกู ค้ าล่วงหน้ าทันทีที่กรมธรรม์ของ
ลูกค้ ามีผลบังคับใช้ อีกทังเป็
้ นการเพิ่มความเสี่ยงในการติดตามเก็บหนี ้เบี ้ยประกันภัยจากลูกค้ า เนื่องจากมีระยะเวลาผ่อน
ชําระที่ยาวนานขึ ้น จึงต้ องใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการและติดตามหนี ้เพิ่มมากขึ ้น โดยลูกค้ าของบริ ษัทต้ องเริ่ มผ่อนชําระค่า
เบี ้ยประกันให้ กบั บริ ษัทก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ จนถึงงวดการผ่อนเบี ้ยประกันภัยงวดสุดท้ ายซึง่ จะเกิดขึ ้นภายหลังจาก
การคุ้มครองประกันภัยเริ่มมีผลบังคับใช้ แล้ วเป็ นระยะเวลาหนึง่ ดังนัน้ การกําหนดระยะเวลาให้ ลกู ค้ าผ่อนชําระได้ นานขึ ้น อาจ
ทําให้ บริ ษัทมีความเสี่ยงในการติดตามเบี ้ยประกันภัยที่ยงั ค้ างชําระ หากลูกค้ ารายดังกล่าวไม่ยอมนําเงินมาชําระคืนค่าเบี ้ย
ประกันภัยทังหมดให้
้
กบั บริษัท ซึง่ จะกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทได้
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยจัดให้ ลกู ค้ าที่ต้องการผ่อนชําระเบี ้ยประกันภัยต้ อง
เริ่ มต้ นการผ่อนเบี ้ยประกันภัยให้ กบั บริ ษัทเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 2 เดือนหรื องวดการผ่อนชําระ เพื่อเป็ นเงินมัดจําล่วงหน้ า
ซึ่งสามารถป้องกันความเสี่ยงที่ลกู ค้ าจะผิดนัดชําระได้ ในระดับหนึ่ง นอกจากนี ้ บริ ษัทมีระบบคอยติดตามการชําระหนีข้ อง
ลูกค้ า ซึ่งหากลูกค้ าได้ ผิดนัดชําระค่าเบี ้ยประกันภัยในส่วนที่เหลือ บริ ษัทสามารถแจ้ งให้ บริ ษัทประกันวินาศภัยยกเลิกการ
คุ้มครองในกรมธรรม์ดงั กล่าวได้ ในทันที โดยบริ ษัทจะสามารถเรี ยกเงินคืนจากบริ ษัทประกันวินาศภัยได้ ส่วนหนึ่งแต่บริ ษัท
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ยังคงอาจได้ รับความเสียหายในระดับหนึ่ง ซึ่งมีมลู ค่าไม่เป็ นนัยสําคัญ รวมทังสู
้ ญเสียรายได้ ที่เป็ นค่านายหน้ าจากการขาย
ประกันให้ กบั ลูกค้ ารายดังกล่าว


ความเสี่ยงจากอัตราการเข้ าออกของพนักงานขายประกันผ่ านช่ องทางโทรศัพท์

บริ ษัทมีความจําเป็ นต้ องใช้ บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางในการประกอบธุรกิจ โดยพนักงานขาย
ประกันทางโทรศัพท์ทกุ คนต้ องมีใบอนุญาตนายหน้ าประกันวินาศภัยและใบอนุญาตนายหน้ าประกันชีวิต เพื่อใช้ ในการขาย
ประกันภัยของบริษัทและบริษัทย่อย ตามลําดับ และต้ องมีพนักงานขายประกันที่มีทกั ษะในการขายในปริ มาณที่เพียงพอและมี
คุณ ภาพ เนื่ องจากบริ ษั ทและบริ ษั ท ย่อยประกอบธุรกิ จเป็ นนายหน้ า ขายประกันโดยใช้ ช่องทางผ่านทางโทรศัพ ท์ ทํ า ให้
พนักงานขายประกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่สามารถใช้ ทักษะในการขายอื่นใดได้ นอกจากเทคนิคการพูดที่ใช้ ในการ
สื่อสาร ซึ่งเป็ นอุปสรรคและข้ อจํ ากัดแก่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยในการจัดหาบุคลากรดังกล่าว และอาจส่งผลกระทบต่อการ
ประกอบธุรกิจในอนาคตของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ โดยพนักงานขายประกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีอตั ราการเข้ าออก
ประมาณร้ อยละ 193 ร้ อยละ 296 ร้ อย 417 และร้ อยละ 355 ของพนักงานขายประกันทังหมด
้
ณ สิ ้น ปี 2556 – 2558
ตามลําดับ
บริษัทได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงในด้ านบุคลากรเป็ นอย่างดี แม้ ว่าอัตราการเข้ าออกของพนักงานขายประกันในอดีตที่
ผ่านมามีอตั ราค่อนข้ างสูง แต่สว่ นใหญ่ประมาณร้ อยละ 90 เป็ นการเข้ าออกของพนักงานที่รับเข้ าใหม่ อายุงานไม่เกิน 1 ปี ซึง่
ไม่สง่ ผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริ ษัท โดยในปี 2556 – 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถประกอบธุรกิจและมี
รายได้ คา่ นายหน้ าเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ บริ ษัทมีมาตรการในการลดความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรดังกล่าว
โดยมี น โยบายส่ง เสริ ม และมี ก ารฝึ กอบรมและพัฒ นาบุค ลากรของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยอย่า งต่อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้
้ วยสนับสนุนให้ พนักงานขายใหม่ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยไปสอบ
ความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน รวมทังช่
ความรู้ตามที่ คปภ. กําหนดอย่างสมํ่าเสมอ และมีการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราตลาดเพื่อจูงใจให้ แก่บคุ ลากรดังกล่าวทํางานที่
บริ ษัทและบริษัทย่อยอย่างต่อเนื่องและเติบโตไปพร้ อมๆ กับความสําเร็จของบริษัท


โอกาสในการขยายธุรกิจอันเนื่องมาจากทรัพย์ สนิ ส่ วนใหญ่ อยู่ในรู ปเงินสดและเงินฝากธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมจํานวน 106 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสดจํานวน 50 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 48 ของสินทรัพย์รวม เนื่องจากลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทเป็ น
การเช่าพื ้นที่ทํางาน เพื่อให้ พนักงานให้ บริ การขายประกันภัยผ่านช่องทางโทรศัพท์ โดยอาศัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่
พัฒนาขึ ้น ดังนัน้ ที่ผ่านมา บริ ษัทจึงมีการลงทุนและพัฒนาเฉพาะในส่วนงานทรัพยากรบุคคลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยไม่จําเป็ นต้ องอาศัยสินทรัพย์ถาวรเพื่อใช้ ประโยชน์ในการสร้ างรายได้ ให้ กบั บริษัทและบริษัทย่อย

ด้ วยเหตุนี ้ หากบริ ษัทสามารถนําเงินสดและเงินฝากธนาคารไปขยายการลงทุนในธุรกิจหลักของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อย และ/หรื อขยายการลงทุนไปในธุรกิจอื่นๆ ที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินที่ธนาคาร จะช่วยส่งผลทําให้ บริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยมีผลประกอบการที่ดีขึ ้นในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม หากการลงทุนดังกล่าวไม่ประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังไว้
ก็อาจจะส่งผลกระทบด้ านลบต่อผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคตได้


โอกาสในการทยอยรั บรู้ รายได้ ค่าบริการรั บล่ วงหน้ าเป็ นรายได้ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
เพื่อเป็ นไปตามหลักความระมัดระวัง บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีในการรับรู้ รายได้
สําหรับกรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุ และกรมธรรม์ประกันชีวิต โดยจะทยอยรับรู้ เป็ นรายได้ ที่ได้ รับในปี แรกตามจํานวนเดือนที่มี
การคุ้มครอง เนื่องจากจากสถิติข้อมูลในอดีตจะพบว่า กรมธรรม์ดงั กล่าวมีอตั ราการยกเลิกในปี แรกในอัตราที่ค่อนข้ างสูง โดย
ส่วนที่ 2.4 หน้ า 179

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีรายได้ ค่านายหน้ าประกันภัย/ประกันชีวิตและค่าบริ การอื่นรับล่วงหน้ า
จํานวน 15 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ หากลูกค้ าไม่ได้ ยกเลิกกรมธรรม์ดงั กล่าว จะทําให้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถทยอยรับรู้รายได้ รับ
ล่วงหน้ าดังกล่าวเป็ นรายได้ ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จในงบการเงินปี 2559 อย่างไรก็ตาม หากลูกค้ ามีการยกเลิกรมธรรม์
บริษัทและบริษัทย่อยจะต้ องคืนเงินที่ได้ รับล่วงหน้ าให้ แก่บริษัทประกัน ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องเงินสดได้


การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในช่ วงเวลาใกล้ กับการเปิ ดเผยข้ อมูลงบการเงินระหว่ างกาลสําหรั บงวด 3 เดือนแรก
ปี 2559 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
อนึ่ง จากการที่บริ ษัทได้ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในช่วงเวลาใกล้ กับการเปิ ดเผยข้ อมูลงบการเงินระหว่างกาล
สําหรับ 3 เดือนแรกปี 2559 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษัทและที่ปรึกษาทางการเงินได้ พิจารณางบการเงินภายใน
ก่อนการสอบทานของผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยเบื ้องต้ นแล้ ว ขอรับรองว่า บริษัทและบริษัทย่อยมิได้ มีการขยายขอบเขตในการ
ประกอบธุ ร กิ จ ไปยัง ธุ ร กิ จ อื่ น ใด และมิ ไ ด้ มี ก ารทํ า รายการระหว่ า งกัน ใดๆ ที่ มี นัย สํ า คัญ กับ บุค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง
นอกเหนือจากที่เปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยผลประกอบการที่เกิดขึ ้นในงวดไตรมาสที่ 1 ปี
2559 เป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจตามปกติของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญที่
จะส่งผลกระทบในเชิงลบต่อการตัดสินใจลงทุนของผู้ลงทุน ตลอดจนไม่มีข้อมูลสําคัญใดๆ ซึ่งเกิดขึ ้นในงวดไตรมาสที่ 1 ปี
2559 ที่นกั ลงทุนควรรับทราบเพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน ที่ยงั มิได้ เปิ ดเผยเพิ่มเติมในแบบแสดงรายการข้ อมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ ผู้ลงทุนสามารถดูรายละเอียดงบการเงินระหว่างกาลงวด 3 เดือนแรกปี 2559 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
มีนาคม 2559 ได้ ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.asnbroker.co.th รวมถึงการแจ้ งข่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
ฯ โดยบริษัท
นอกจากนี ้ หากพิจารณาจากผลประกอบการที่เกิดขึ ้นในงวด 3 เดือนแรกปี 2559 บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
ข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิ ดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครอง
หลักทรัพย์ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม
2558
 ผลกระทบจากการขายหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ได้ มีมติให้ บริ ษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน
จาก 2 ล้ านบาท เป็ น 65 ล้ านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 252 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท เพื่อ
เสนอขายให้ แก่บคุ คลดังต่อไปนี ้
- เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท จํานวน 192 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
- เสนอขายต่อประชาชน จํานวน 60 ล้ านหุ้น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ดําเนินการเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัท จํานวน 192 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ใน
ราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ แล้ วเสร็ จในเดือนมิถนุ ายน 2558 ส่งผลทําให้ บริ ษัทมีทนุ ชําระแล้ ว 50 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญที่
ออกและจําหน่ายแล้ ว จํานวน 200 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท
ต่อมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 ได้ มีมติให้ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตรา
ไว้ ของบริ ษัทจากเดิมหุ้นละ 0.25 บาท เป็ น 0.50 บาท โดยบริ ษัทได้ ดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ดงั กล่าว
กับกระทรวงพาณิชย์แล้ วเสร็ จเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ส่งผลทําให้ บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 65 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญ
จํานวน 130 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท และมีทนุ ชําระแล้ ว 50 ล้ านบาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 100 ล้ านหุ้น
ส่วนที่ 2.4 หน้ า 180

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท โดยบริ ษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 30 ล้ านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
ต่อประชาชนภายหลังจากที่ได้ รับอนุมตั ิจากสํานักงาน ก.ล.ต.
ดังนัน้ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว บริ ษัทจะมีจํานวนหุ้นที่เรี ยกชําระแล้ วเพิ่มขึ ้นเป็ น 130 ล้ าน
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท ซึง่ จะมีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนต่างๆ ที่เปรี ยบเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นหรื อจํานวน
หุ้นของบริษัท เช่น กําไรสุทธิต่อหุ้น เป็ นต้ น โดยจะลดลงตามผลกระทบจากการเพิ่มทุนดังกล่าว (Dilution Effect) กล่าวคือ จะ
ทําให้ กําไรสุทธิต่อหุ้นตามงบการเงินรวมในปี 2558 ลดลงจาก 0.45 บาทต่อหุ้น (ปรับเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ เป็ นหุ้นละ 0.50
บาทตามปั จจุบนั ) เหลือเท่ากับ 0.19 บาทต่อหุ้น (ปรับเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ เป็ นหุ้นละ 0.50 บาทตามปั จจุบนั ) อย่างไรก็ตาม
ในการที่จะนํากําไรสุทธิต่อหุ้นแบบ Fully-diluted Basis มาใช้ นนั ้ ผู้ถือหุ้นควรจะต้ องพิจารณาเพิ่มเติมถึงผลตอบแทนที่จะ
ได้ รับจากการนําเงินที่ได้ รับจากการเพิ่มทุนไปใช้ ตามที่ได้ ระบุไว้ ในวัตถุประสงค์ในการใช้ เงินด้ วย
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