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การประกอบธุรกิจ

บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 เป้าหมายการดําเนินธุรกิจ
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีเป้าหมายที่จะให้ บริ การนายหน้ าประกันวินาศภัยประเภท
รถยนต์ และประกันชีวิต ด้ วยความซื่อสัตย์สจุ ริ ต และการให้ บริ การที่เป็ นเลิศ เพื่ออํานวยความสะดวกรวดเร็ วและง่ายในการ
ใช้ บริ การ และสร้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ กบั ลูกค้ า รวมทังบริ
้ ษัทมีความมุ่งมัน่ พัฒนาประสิทธิภาพในการดําเนินงานและ
ปฏิบตั ิตามกฏหมายและประกาศจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ การดําเนินธุรกิจของบริ ษัทสามารถเติบโตอย่าง
ั ้ ดังนี ้
ยัง่ ยืนต่อไปในอนาคต ทังนี
้ ้ บริษัทได้ วางแนวทางในการดําเนินงานเพื่อให้ บรรลุเป้าหมายที่ตงไว้
1. จัดหากรมธรรม์ประกันภัยที่มีความหลากหลาย คุ้มค่าและตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ า โดยปั จจุบัน
บริ ษัทมีคู่ค้าที่เป็ นบริ ษัทประกันวินาศภัยและบริ ษัทประกันชี วิตชัน้ นํ าของประเทศไทย เพื่อให้ สามารถตอบสนองความ
ต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ ว ตรงต่อเวลา และคุ้มค่า รวมทังสร้
้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ า และ
ความไว้ วางใจในการเลือกใช้ บริ การของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
้ านการซื ้อและรับกรมธรรม์ประกันภัย รวมทังสร้
้ างช่องทางการชําระค่าเบี ้ย
2. อํานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ าทังในด้
ประกันภัยที่หลากหลาย เช่น การชําระเงินที่เคาน์เตอร์ ธนาคาร การชําระผ่านอินเตอร์ เน็ต (Internet Banking) ตู้เอทีเอ็ม ที่
ทําการไปรษณีย์ เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส เช็ค บัตรเดบิต และบัตรเครดิตที่สํานักงานใหญ่ของบริ ษัท เป็ นต้ น ซึ่งทําให้ ลกู ค้ าได้ รับ
ความสะดวกในการเลือกใช้ บริการและชําระเงิน
3. จัดหาและบริ หารจัดการแหล่งข้ อมูลฐานลูกค้ าเป้าหมาย เพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพสําหรับใช้ งานขายประกันวินาศ
ภัยและประกันชีวิต ซึ่งทําให้ บริ ษัทสามารถจัดแบ่งกลุม่ ลูกค้ าได้ ตรงกับความต้ องการลูกค้ าและคู่ค้าของลูกค้ า และสามารถ
นําเสนอบริ การในช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อสร้ างโอกาสในการประสบความสําเร็จในการขายประกันประเภทต่างๆ ของบริษัท
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกส่วนงานภายในองค์กรของบริ ษัทให้ ทนั สมัย เพื่อก่อให้ เกิดประสิทธิภาพใน
การดําเนินงาน เช่น ระบบคัดกรองฐานข้ อมูลลูกค้ า ระบบโทรศัพท์ ระบบบริ หารงานขายและการติดตามลูกค้ าในงานขาย
ประกัน ระบบรับชําระและติดตามเบี ้ยประกันภัย ระบบส่งข้ อมูลการขายประกันให้ กบั คูค่ ้ า เป็ นต้ น
5. ยึดมัน่ ในการปฎิบตั ิตามกฎหมายธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง เพื่อสร้ างและพัฒนามาตรฐานในงานขายประกันผ่านทาง
โทรศัพท์ให้ เป็ นช่องทางการจัดจําหน่ายประกันภัยที่ได้ รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
6. พัฒนาและสร้ างบุคคลากรที่มีคณ
ุ สมบัติและเชี่ยวชาญในงานขายประกันภัย โดยบริ ษัทมีนโยบายจัดตังศู
้ นย์อบรม
และพัฒนาบุคลากรเพื่อให้ พนักงานใหม่และพนักงานที่มีประสบการณ์ แล้ วได้ รับทราบกฎระเบียบและวิธีปฏิบตั ิให้ ถกู ต้ อง
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ กําหนดไว้
1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สาํ คัญ
้ ง้ แรกในวันที่ 3 มิถนุ ายน 2548 ด้ วยทุนจดทะเบียนจํานวน
บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) ก่อตังครั
1.5 ล้ านบาท โดยนายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง และนางสาววรรณชนก วารุณประภา เพื่อดําเนินธุรกิจเป็ นนายหน้ าประกันวินาศ
ภัยให้ กบั บริ ษัทประกันวินาศภัยต่างๆ โดยมุ่งเน้ นการประกันภัยรถยนต์เป็ นหลัก ทังนี
้ ้ จากประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจ
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ศูนย์ให้ บริ การทางโทรศัพท์ (Outsource Call Center) โดยบริ ษัท เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค จํากัด (ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน)
ให้ กับบริ ษัทประกันวินาศภัยต่างๆ ตังแต่
้ ปี 2547 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทจึงได้ เล็งเห็นโอกาสในการดําเนินธุรกิจการขาย
ประกันภัยรถยนต์ผ่านช่องทางการโทรศัพท์ (Telemarketing) ที่มีแนวโน้ มขยายตัวในแต่ละปี จากปริ มาณรถยนต์ที่จด
ทะเบียนใหม่เพิ่มขึ ้นในแต่ละปี และพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปที่ให้ ความสําคัญในการทําประกันภัยรถยนต์เพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากอุบตั ิเหตุและมีผลต่อทรัพย์สินและชีวิตของผู้บริ โภคเอง ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ ขอใบอนุญาตเป็ น
นายหน้ าประกันวินาศภัยประเภทการจัดการให้ มีการประกันภัยโดยตรงตังแต่
้ ปี 2548 ซึ่งบริ ษัทได้ ซื ้อฐานข้ อมูลของกลุ่ม
ลูกค้ าเป้าหมายจากบริ ษัทภายนอกที่จําหน่ายฐานข้ อมูลของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายเป็ นประจํา เพื่อดําเนินการขายประกัน
วิ น าศภัย ประเภทรถยนต์ ผ่า นทางโทรศัพ ท์ และให้ บ ริ ษั ท เอ-สแควร์ เน็ ต เวิ ร์ ค จํ า กัด เป็ นผู้ใ ห้ บ ริ ก ารระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (ระบบ IT) ให้ กบั บริษัท และต่อมาผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ขยายธุรกิจไปยังการเป็ นนายหน้ าขายประกันชีวิต โดยซื ้อ
หุ้นทังหมดของบริ
้
ษัท เฟิ ร์ สท เนชั่นนัล ไลฟ์ โบรคเกอร์ จํากัด จากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้ องกันในปี 2550 (และเปลี่ยนชื่อเป็ น
้ พฒ
ั นาระบบ IT ในการจัดเก็บและวิเคราะห์ฐานข้ อมูลลูกค้ า
บริ ษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด (“ASNL”)) พร้ อมทังได้
อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยส่งเสริ มการขายประกันภัยรถยนต์ผ่านช่องทางการโทรศัพท์ได้ อย่างถูกต้ องและ
รวดเร็ว อีกทัง้ บริษัทยังได้ พฒ
ั นาระบบการตรวจสอบคุณภาพบทสนทนาของพนักงานขายสําหรับการขายประกันภัยประเภท
ต่างๆ ผ่านช่องทางการโทรศัพท์ ระบบการติดตามเบี ้ยประกันภัยจากลูกค้ า ระบบส่งข้ อมูลและการยืนยันค่านายหน้ ากับ
บริ ษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิต เป็ นต้ น
ในปี 2556 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทได้ ปรับโครงสร้ างการถือหุ้นภายในกลุม่ บริ ษัท โดยบริ ษัทมีการซื ้อทรัพย์สินและ
รับโอนพนักงาน IT จากบริ ษัท เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค จํากัด และคณะกรรมการของบริ ษัท เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค จํากัด มีมติที่จะ
หยุดประกอบธุรกิจตังแต่
้ เดือนสิงหาคม ปี 2556 เป็ นต้ นมา อีกทัง้ บริ ษัทได้ เข้ าซื ้อหุ้นของบริ ษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์
จํากัดในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 จากผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท ทําให้ มีฐานะเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท แต่ยงั คงมีนโยบายให้ แต่
ละบริ ษัทดําเนินธุรกิจธุรกิจการขายประกันภัยรถยนต์และประกันชีวิตผ่านช่องทางการโทรศัพท์เหมือนเดิม กล่าวคือ บริ ษัท
จะดําเนินธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยประเภทรถยนต์เป็ นหลัก และบริษัทย่อยจะดําเนินธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิต
้ าภายในประเทศจํานวน 16 ราย และ
ปั จจุบนั บริษัทเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยให้ กบั บริษัทประกันวินาศภัยชันนํ
เป็ นนายหน้ าประกันชีวิตให้ กบั บริ ษัทประกันชีวิตชันนํ
้ าภายในประเทศจํานวน 3 ราย โดยมีศนู ย์ให้ บริ การทางโทรศัพท์ตงอยู
ั้ ่
ที่สํานักงานใหญ่เลขที่ 388 อาคารไอบีเอ็ม ชัน้ 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพ 10400 และมี
สํานักงานทํางานและศูนย์อบรมเพื่อพัฒนาความรู้ และความสามารถในการเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยและนายหน้ า
ประกันชีวิตให้ กบั พนักงานของบริษัทและบริษัทในชัน้ 12 และชันบี
้ 1 (ชันใต้
้ ดนิ ) ของอาคารไอบีเอ็ม ตามลําดับ
สําหรับพัฒนาการที่สําคัญของบริษัท สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
ปี
ปี 2548

เหตุการณ์ สาํ คัญ
–

จัดตังบริ
้ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด ด้ วยทุนจดทะเบียน 1.5 ล้ านบาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10 บาท
จํานวน 150,000 หุ้น เพื่อดําเนินธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยประเภทการประกันภัยรถยนต์ผ่านช่องทาง
โทรศัพท์ ทังการประกั
้
นภัยรถยนต์แบบภาคสมัครใจ และแบบภาคบังคับ และเช่าพื ้นที่จํานวน 499 ตาราง
เมตร เพื่อใช้ เป็ นสํานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ที่ 388 อาคารไอบีเอ็ม ชัน้ 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขต
พญาไท กรุงเทพ 10400 โดยใช้ ระบบโทรศัพท์แบบธรรมดาทัว่ ไป (ระบบ PABX)
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ปี
–

–

เหตุการณ์ สาํ คัญ
ได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยประเภทการจัดการให้ มีการประกันภัยโดยตรงจากกรมการ
ประกันภัย (ปั จจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็ นสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย
หรื อ คปภ.) ตังแต่
้ เดือนกันยายน ปี 2548 และได้ รับการต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว ซึง่ มีอายุสิ ้นสุดในเดือน
กันยายน ปี 2561
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรั บการใช้ ในงานขายประกันทางโทรศัพ ท์ โ ดยเฉพาะ และระบบการ
ปฏิ บัติง านด้ า นหลัง การขาย เช่ น การติดตามกรมธรรม์ กับ บริ ษั ทประกัน วิน าศภัย การติ ด ตามการส่ง
กรมธรรม์ให้ กับลูกค้ า และการพิมพ์กรมธรรม์ เป็ นต้ น เพื่อให้ สามารถส่งข้ อมูลการขายประกันภัยให้ กับ
บริษัทประกันภัยได้ สะดวกและรวดเร็ว

ปี 2549
–

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สําหรับการวางบิลเรี ยกเก็บค่านายหน้ าประกันภัยและค่าบริ การอื่นจากบริ ษัท
ประกันวินาศภัยและการตัดชําระค่าเบี ้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิตของลูกค้ าบริ ษัท

–

ขยายพื ้นที่ศนู ย์ให้ บริ การทางโทรศัพท์ เพื่อรับจ้ างให้ บริ การ (outsource) ศูนย์ให้ บริ การทางโทรศัพท์ให้ กบั
บริษัทประกันชีวิตแห่งหนึง่ โดยเช่าพื ้นที่จํานวน 529 ตารางเมตร ซึง่ ตังอยู
้ ข่ องอาคารไอบีเอ็ม ชัน้ 12 เอ ทํา
ให้ บริ ษัทมีพื ้นที่การให้ บริการรวม 1,028 ตารางเมตร
ขยายพื ้นที่ศนู ย์ให้ บริ การทางโทรศัพท์ โดยเช่าพื ้นที่จํานวน 620 ตารางเมตร ซึ่งตังอยู
้ ่ของอาคารไอบีเอ็ม
ชัน้ บี1 ทําให้ บริ ษัทมีพื ้นที่การให้ บริการรวม 1,648 ตารางเมตร
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบการดําเนินธุรกิจต่างๆ ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ได้ แก่
 ระบบโปรแกรมการแก้ ไขและตีกลับงานกับบริ ษัทประกันวินาศภัย ซึ่งสามารถเชื่อมข้ อมูลระหว่าง
บริษัทประกันวินาศภัยกับบริษัท
 ระบบโปรแกรมการทวงหนี ้ ซึง่ ใช้ ระบบการส่ง SMS เตือนลูกค้ าก่อนครบกําหนดวันชําระเบี ้ยประกัน
ล่วงหน้ า 3 วัน ระบบติดต่อลูกค้ าทางโทรศัพท์อตั โนมัติ และระบบพิมพ์จดหมายเตือนการชําระเบี ้ย
ประกันอัตโนมัติ และ
 ระบบโปรแกรมทางการเงินที่นําเงินจากการชําระเบี ้ยประกันของลูกค้ าในทุกช่องทางการชําระเงินเข้ า
ระบบงานข้ อมูลของบริษัทในตอนเช้ าของวันถัดไปโดยอัตโนมัติ
กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ ซื ้อหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัท เฟิ ร์ สท เนชัน่ นัล โบรกเกอร์ จํากัด จากผู้ถือหุ้นเดิมซึ่ง
เป็ นบุคคลภายนอก มูลค่าการซื ้อขาย 300,000 บาท ซึ่งเป็ นราคาที่เจรจาตกลงร่วมกัน เพื่อประกอบธุรกิจ
นายหน้ าประกันชีวิตผ่านช่องทางโทรศัพท์ และเปลี่ยนชื่อเป็ นบริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด

ปี 2550

–

–

–

ปี 2551
–
–

เพิ่มทุนจดทะเบียนและชําระแล้ วจาก 1.5 ล้ านบาท เป็ น 2 ล้ านบาท
ได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตประเภทการจัดการให้ มีการประกันภัยโดยตรงจาก คปภ. ตังแต่
้
เดือนมีนาคม ปี 2551 และได้ รับการต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว ซึง่ มีอายุสิ ้นสุดในเดือนมีนาคม ปี 2559
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บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ปี
ปี 2552

เหตุการณ์ สาํ คัญ
–

พัฒ นาระบบบัน ทึก บทสนทนาและระบบตรวจสอบคุณ ภาพของพนัก งานขายทางโทรศัพ ท์ ข องศูน ย์
ให้ บริการทางโทรศัพท์เพื่อให้ สามารถติดตามผลการปฏิบตั ิของ พนักงานขายประกันของบริษัท

–

พัฒนาระบบโปรแกรมการขายจากระบบโทรศัพท์แบบธรรมดาทัว่ ไปเป็ นระบบ Internet Protocal (IP
Based) ทํ า ให้ พ นัก งานของบริ ษั ท สามารถสับ เปลี่ ยนที่ นั่ง เพื่ อ ใช้ โ ทรศัพ ท์ ใ นการขายประกัน ภัย (Free
Seating) โดยใช้ รหัสพนักงานและรหัสผ่าน (ID. และ Password)
จัดจ้ างบุคคลภายนอก (outsource) ซึ่งเป็ นผู้จัดหาฐานข้ อมูลลูกค้ าและโทรศัพท์ติดต่อกับกลุ่มลูกค้ า
เป้าหมายในเบื ้องต้ น ก่อนที่จะแจ้ งให้ พนักงานขายของบริ ษัทเป็ นผู้โทรปิ ดการขายกับลูกค้ ารายดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ ยกเลิกการจ้ างบุคคลดังกล่าวตังแต่
้ เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2555
ร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็ นบริ ษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง (Partner) ในการจัดหาและบริ หารฐานข้ อมูล
ลูกค้ า เพื่อให้ บริ ษัทนําไปใช้ ขายประกันรถยนต์และประกันอุบตั ิเหตุให้ กบั บริ ษัทประกันวินาศภัยดังกล่าว
ผ่านทางโทรศัพท์ (Telemarketing) โดยมีข้อตกลงที่แบ่งรายได้ ร่วมกัน
ทดลองงานขายประกันทางโทรศัพท์ โดยร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็ นบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง ในการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการเชื่อมต่อกับ Website ของบริ ษัทประกันชีวิตดังกล่าวเพื่อให้ พนักงานของ
บริ ษัทสามารถโทรศัพท์ติดต่อกับลูกค้ าเพื่อขายประกันชีวิตในกรณี ที่ลกู ค้ ารายดังกล่าวเข้ ามาติดต่อผ่าน
Website ของบริ ษัทประกันชีวิต โดยมีข้อตกลงที่แบ่งรายได้ ร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ยกเลิก
วิธีการขายดังกล่าวไปแล้ ว

ปี 2553

–

ปี 2554

–

–

ปี 2555
–

เพิ่มช่องทางการจําหน่ายประกันผ่านทาง Website ของบริษัท

–

ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทได้ ปรับโครงสร้ างการถือหุ้นภายในกลุม่ บริษัท ดังนี ้
 บริ ษั ท มี ก ารซื อ้ ทรั พ ย์ สิน และรั บ โอนพนัก งาน IT
จากบริ ษั ท เอ-สแควร์ เน็ ต เวิ ร์ ค จํ า กัด และ
้ เดือนสิงหาคม
คณะกรรมการของบริ ษัท เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค จํากัด มีมติที่จะหยุดประกอบธุรกิจตังแต่
ปี 2556 เป็ นต้ นมา
 บริ ษัทเข้ าซื ้อหุ้นของบริ ษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัดในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 จากผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริ ษั ท เพื่ อ เป็ นบริ ษั ท ย่อ ยของบริ ษั ท แต่ยัง คงมี น โยบายให้ แ ต่ล ะบริ ษั ท ดํ า เนิ น ธุ รกิ จ การขาย
ประกันภัยรถยนต์และประกันชีวิตผ่านช่องทางการโทรศัพท์เหมือนเดิม กล่าวคือ บริ ษัทจะดําเนินธุรกิจ
นายหน้ าประกันวินาศภัยประเภทรถยนต์เป็ นหลัก และบริษัทย่อยจะดําเนินธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิต

–

เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็ นการประกันอุบตั ิเหตุเพื่อใช้ ในการขายให้ กบั กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย โดยร่ วมมือกับ
บริ ษัทประกันวินาศภัยแห่งเดียวกันที่บริ ษัททําธุรกิจร่วมกันในปี 2554 ทังนี
้ ้ บริ ษัทประกันวินาศภัยดังกล่าว
ร่ วมมือกันในการจัดหาและบริ หารฐานข้ อมูลฐานลูกค้ ากลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ บริ ษัทดําเนินขายผลิตภัณฑ์
ประกันอุบตั ิเหตุของบริษัทประกันวินาศภัยดังกล่าว

ปี 2556

ปี 2557
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บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ปี
ปี 2558

เหตุการณ์ สาํ คัญ
–

–

บริ ษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็ นบริ ษัทมหาชนจํากัดเมื่อวันที่ 5 มิถนุ ายน 2558 โดยมีชื่อว่า ”บริ ษัท เอเอส
เอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)” และได้ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิม 10 บาทต่อหุ้นเป็ น 0.25
บาทต่อหุ้น รวมทังได้
้ เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2 ล้ านบาท เป็ น 65 ล้ านบาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังนี ้
1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท จํานวนไม่เกิน 192,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25
บาท มูลค่ารวม 48 ล้ านบาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ซึง่ ได้ ชําระเงินเพิ่มทุนทังหมดในวั
้
นที่ 25
มิถนุ ายน 2558
2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท จํานวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ ุนละ 0.25
บาท เพื่อเสนอขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไป (Initial Public Offering)
ร่ วมมือกับ 5 บริ ษัทประกันวินาศภัยที่มีความเชี่ยวชาญการทําประกันรถยนต์ โดยบริ ษัทจะแบ่งแยก
ฐานข้ อมูลของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายเพื่อขายประกันรถยนต์ตามยี่ห้อรถยนต์ ซึง่ ทําให้ บริ ษัทประกันวินาศภัย
และบริ ษั ท สามารถบริ ห ารจัด การต้ น ทุน ได้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ น้ รวมทัง้ ให้ ผลตอบแทนจากการ
ดําเนินงานที่เพิ่มสูงขึ ้น

1.3 โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจ : นายหน้ าประกันวินาศภัยประเภทการจัดการให้ มีการประกันภัยโดยตรง
ทุนจดทะเบียน 65 ล้ านบาท
ทุนชําระแล้ ว 50 ล้ านบาท
99.99%

บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด
ธุรกิจ : นายหน้ าประกันชีวิตประเภทการจัดการให้ มีการประกันชีวิตโดยตรง
ทุนจดทะเบียน 2 ล้ านบาท
ทุนชําระแล้ ว 2 ล้ านบาท

บริษัทได้ ประกอบธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัย โดยมีรายได้ ค่านายหน้ าประกันภัยและรายได้ ค่าบริ การบริ การอื่น
จากการขายประกันรถยนต์ ซึง่ บริษัทเป็ นผู้จดั หาฐานข้ อมูลของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายจากบริ ษัทภายนอกที่จําหน่ายฐานข้ อมูล
ของลูกค้ า และร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็ นบริ ษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง (Partner) ในการจัดหาและบริ หารฐานข้ อมูลลูกค้ า
เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท นํ า ไปใช้ ข ายประกัน รถยนต์ แ ละประกัน อุบัติ เ หตุใ ห้ กับ บริ ษั ท ประกัน วิ น าศภัย ดัง กล่า วผ่า นทางโทรศัพ ท์
(Telemarketing) โดยมีข้อตกลงที่แบ่งรายได้ ร่วมกัน ทังนี
้ ้ ลักษณะของผลิตภัณฑ์และบริ การของบริ ษัทเป็ นการขายประกัน
รถยนต์ซงึ่ มีทงการประกั
ั้
นรถยนต์ภาคบังคับและการประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งประกอบด้ วยการประกันรถยนต์ประเภท
้
นอุบตั ิเหตุ ในขณะที่บริ ษัทย่อยดําเนินธุรกิจเป็ นนายหน้ าขายประกันภัยชีวิตที่
ชัน้ 1 ชัน้ 2+ ชัน้ 3 และ 3+ รวมทังการประกั
บริ ษัทประกันชีวิตได้ ออกแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตให้ เหมาะสมกับนายหน้ าขายประกันชีวิตที่เป็ นนิติบคุ คล เช่น กรมธรรม์
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บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ การประกันภัยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคล เป็ นต้ น นอกจากนัน้ บริ ษัทได้ การพัฒนาระบบโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ต่างๆ เพื่อใช้ ในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ อย่างสะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ ้น รวมทัง้
เพื่อให้ พนักงานขายประกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ตามกฏหมายและประกาศต่างๆ ที่ได้ กําหนดไว้
โดย คปภ. พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย และพระราชบัญญัติประกันชีวิตได้ อย่างครบถ้ วนและถูกต้ อง
ปั จจุบนั บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีสํานักงานใหญ่ตงอยู
ั ้ ่ที่ เลขที่ 388 อาคารไอบีเอ็ม ชัน้ 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 และมีสํานักงานทํางานและศูนย์อบรมเพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถในการ
เป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยและนายหน้ าประกันชีวิตให้ กบั พนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในชัน้ 12 เอ และชันบี
้ 1 ของ
อาคารไอบีเอ็ม ตามลําดับ
1.4 ความสัมพันธ์ กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
-ไม่มี-
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