แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ (แบบ 69-1)

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED
เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน จํานวน 30,000,000 หุ้น
ราคาหุ้นละ 6.00 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท
การจัดสรรหุ้นจํานวนนี ้เป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
ระยะเวลาจองซื ้อ ตังแต่
้ เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 27-29 เมษายน 2559
ที่ปรึกษาทางการเงิน
บริษัท ทริปเปิ ล้ เอ พลัส แอดไวเซอรี่ จํากัด
ผู้จัดการการจัดจําหน่ ายและรั บประกันการจําหน่ ายหลักทรั พย์
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
วันที่ย่ นื แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ และร่ างหนังสือชีช้ วน
15 ธันวาคม 2558
วันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรั พย์ และหนังสือชีช้ วนมีผลใช้ บังคับ
26 เมษายน 2559
คําเตือน
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 และมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครัง้ ที่
2/2559 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559 บริ ษัทได้ เสนอขายหุ้นสามัญจํานวน 96,000,000 หุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ เท่ากับ
0.50 บาทต่อหุ้น ซึง่ เป็ นราคาที่ตํ่ากว่าการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนในครัง้ นี ้ ดังนัน้ เมื่อหุ้นสามัญเข้ าซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ และ
ไม่ได้ อยู่ในระยะเวลาห้ ามซื ้อขาย ผู้ลงทุนจะมีความเสี่ยงจากผลกระทบที่เกิดจากการที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมอาจนําหุ้นสามัญที่ตนถืออยู่ออกขาย
ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้ องใช้ วิจารณญาณในการพิจารณาข้ อมูลรายละเอียดเกี่ ยวกับผู้ออกหลักทรั พย์ และเงื่อนไขของหลักทรัพย์
รวมทังความเหมาะสมในการลงทุ
้
น และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องเป็ นอย่างดี การมีผลใช้ บงั คับของแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
และร่ างหนังสือชี ้ชวนนี ้ มิได้ เป็ นการแสดงว่าคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกํากับตลาดทุนหรื อสํานักงาน
คณะกรรมการกํ ากับหลัก ทรั พ ย์ และตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ นะนํ าให้ ล งทุน ในหลัก ทรั พ ย์ ที่ เสนอขาย หรื อ มิ ไ ด้ ประกันราคาหรื อ ผลตอบแทนของ
หลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรื อรับรองความครบถ้ วนและถูกต้ องของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสือชี ้ชวนนี ้
แต่อย่างใด ทังนี
้ ้ การรับรองความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูลในแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสือชี ้ชวนนี ้เป็ นความ
รับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์
หากแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี ้ชวนมีข้อความหรื อรายการที่เป็ นเท็จ หรื อขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ ง
ในสาระสําคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์ที่ได้ ซื ้อหลักทรัพย์ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วนั ที่แบบแสดงรายการข้ อมูลเสนอขายหลักทรัพย์มีผลใช้ บงั คับและยังเป็ น
เจ้ าของหลักทรัพย์ อยู่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายจากบริ ษัทหรื อเจ้ าของหลักทรัพย์ ได้ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทังนี
้ ้ ภายในหนึ่งปี นับแต่วนั ที่ได้ ร้ ูหรื อควรจะได้ ร้ ูว่าแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสือชี ้ชวน
เป็ นเท็จหรื อขาดข้ อความที่ควรต้ องแจ้ งในสาระสําคัญ แต่ไม่เกินสองปี นบั จากวันที่แบบแสดงรายการข้ อมูลดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับ
บุคคลทัว่ ไปสามารถขอตรวจสอบหรื อขอสําเนาแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่ างหนังสือชี ้ชวนได้ ที่ศนู ย์สารนิเทศ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุ งเทพฯ 10900 ในทุกวันทํา
การของสํานักงานระหว่างเวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 16.00 น. หรื อทาง http://www.sec.or.th

คําเตือน : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้ อมูลของบริษัทที่ออกหลักทรั พย์ ก่อนการตัดสินใจลงทุน
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1. บริษัทที่ออกหลักทรัพย์: บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
2. การรับรองการปฏิบตั ิหน้ าที่ของที่ปรึกษาทางการเงิน
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ าตรวจสอบภายใน
รายงานและงบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 – 2558

คําจํากัดความ
บริษัท หรื อ ASN
บริษัทย่ อย หรื อ ASNL
การประกันภัย
นายหน้ าประกันชีวติ /นายหน้ า
ประกันวินาศภัย
ตัวแทนประกันชีวติ /ตัวแทน
ประกันวินาศภัย
บริษัทประกันวินาศภัย
บริษัทประกันชีวติ
คู่ค้า
ลูกค้ า
คปภ.
ผู้รับประกันภัย (Insurer)
ผู้เอาประกันภัย (Insured)
ผู้รับผลประโยชน์ (Beneficiary)

กรมธรรม์ ประกันภัย (Policy)
เบีย้ ประกันภัย (Premium)

ความเสียหาย
ความเสียหายเบือ้ งต้ น

บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด
การประกันวินาศภัยและการประกันชีวิต
ผู้ชี ช้ ่ อ งหรื อ จัด การให้ บุค คลทํ า สัญ ญาประกัน ชี วิ ต กับ บริ ษั ท ประกัน ชี วิ ต หรื อ
สัญญาประกันภัยกับบริ ษัทประกันภัย โดยกระทําเพื่อบําเหน็จเนื่องจากการนัน้
ผู้ซึ่งบริ ษัทประกันชีวิตมอบหมายให้ ทําการชักชวนให้ บุคคลทําสัญญาประกันชีวิต
กับบริ ษัทประกันชีวิต/ผู้ซึ่งบริ ษัทประกันวินาศภัยมอบหมายให้ ทําการชักชวนให้
บุคคลทําสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันวินาศภัย
บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ ประกั น วิ น าศภั ย ตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ ประกั น ชี วิ ต ตาม
พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535
บริษัทประกันวินาศภัยหรื อบริษัทประกันชีวิต
ผู้ที่ น ายหน้ า ประกัน ภัย/ประกัน ชี วิตชัก ชวนหรื อ ชี ช้ ่ อ ง หรื อ จัด การให้ ทํ า ประกัน
วินาศภัย/ประกันชีวิต
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
คู่สญ
ั ญาซึ่งตกลงจะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทน หรื อชดใช้ เงินจํานวนหนึ่ง ให้ ผ้ ูเอา
ประกันภัยหรื อผู้รับประโยชน์
คูส่ ญ
ั ญาซึง่ ตกลงจะส่งเบี ้ยประกันภัยจํานวนหนึ่งให้ ผ้ รู ับประกันภัยเมื่อเกิดมีภยั ขึ ้น
ผู้รับประกันภัยจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ แก่ผ้ เู อาประกันภัย
บุคคลภายนอกสัญญาประกันภัย ที่มีสิทธิ์เข้ ามารับประโยชน์ในค่าสินไหมทดแทน
ตามสัญญาประกันภัยนัน้ ตามข้ อตกลงของผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประ-กันภัย
ดังนัน้ เมื่อมีผ้ ูรับประโยชน์ ตามสัญญาประกันภัยแล้ ว ผู้เอาประกันภัยไม่มีสิทธิ
ได้ รับค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาอีกต่อไป ผู้รับประโยชน์อาจเป็ นบุคคลเดียวกับ
ผู้เอาประกันภัยก็ได้
เอกสารที่แสดงข้ อตกลง เงื่อนไขต่างๆ ของสัญญาประกันภัย อันเป็ นเงื่อนไขและ
ข้ อตกลงต่างๆระหว่างผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัย
จํ า นวนเงิ น ที่ ผ้ ู เอาประกั น ภั ย จะต้ องจ่ า ยให้ แก่ ผ้ ู รั บ ประ-กั น ภั ย ตามสัญ ญา
ประกันภัย ซึ่งการจ่ายอาจจะจ่ายเป็ นรายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน หรื อราย
เดือน แล้ วแต่จะระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อที่จะได้ รับเงินผลประโยชน์หรื อ
ค่าสินไหมทดแทน เมื่อตนเสียชีวิตหรื อได้ รับความเสียหายตามชนิดของภัยที่ได้ เอา
ประกันภัยไว้
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกายหรื ออนามัยอันเกิดจากรถ
ค่า รั กษาพยาบาล ค่า ใช้ จ่า ยอัน จํ า เป็ นเกี่ ย วกับ การรั กษาพยาบาล ค่า ปลงศพ
ค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการจัดการศพ รวมทังค่
้ าเสียหายและค่าใช้ จ่ายที่จําเป็ นอย่างอื่น
เพื่อบรรเทาความเดือดร้ อนของผู้ประสบภัยเบื ้องต้ น

ทุนประกันหรือจํานวนเงินเอา
ประกัน (Sum insured)
ระยะปลอดพันธะ
(Free Look Period)

จํานวนเงินที่ตกลงกันว่า ผู้รับประกันภัยจะต้ องจ่ายให้ ผ้ ูเอาประกันภัยหรื อผู้รับ
ประโยชน์ ตามที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์ประกันภัย เมื่อเกิดภัยหรื อความเสียหายเกิดขึ ้น
แก่ผ้ เู อาประกันตามเงื่อนไขในสัญญาหรื อกรมธรรม์
ระยะเวลาที่ให้ โอกาสแก่ผ้ เู อาประกันชีวิต เช่น 1-2 เดือนนับแต่วนั ที่ออกกรมธรรม์
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ผ้ เู อาประกันชีวิตไปพิจารณาทบทวนอีกครัง้ หนึ่งว่า จะเอาประกันชีวิต
ต่อไปหรื อไม่ ถ้ าไม่ประสงค์ จะเอาประกันชีวิตก็มีสิทธิ์ บอกเลิกสัญญาได้ ภายใน
กําหนด โดยได้ รับคืนเบี ้ยประกันภัยที่ชําระไปแล้ ว

