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บริษทั เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จากัด (มหาชน)
สำนักงำนใหญ่ : 388 อำคำรไอบีเอ็ม ชัน้ 16 บี ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-619-2300
Website: www.asnbroker.co.th

Statistics (14/11/2016)

MD :

CFO :

IRO :

คุณธวัชชัย ชีวำนนท์
กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
โทร. : (+66) 2 619 2300 ต่อ 802
อีเมลล์ : tawatchai.c@asnbroker.co.th

คุณจุไรพร เลีย่ มตระกูลพำนิช
ผูจ้ ดั กำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน
โทร. : (+66) 2 619 2300 ต่อ 807
มือถือ : (+66) 89 492 8066
อีเมลล์ : churaiporn.l@asnbroker.co.th

คุณจุไรพร เลีย่ มตระกูลพำนิช
นักลงทุนสัมพันธ์
โทร. : (+66) 2 619 2300 ต่อ 807
มือถือ : (+66) 89 492 8066
อีเมลล์ : churaiporn.l@asnbroker.co.th

Company Background

Key Development of Company

ปี 2008
ปี 2011
ปี 2013
ปี 2015
ปี 2016

จัดตัง้ บริษทั ASN ด้วยทุนจดทะเบียน 1.5 ล้ำนบำท เพือ่ ดำเนินธุรกิจนำยหน้ำประกันวินำศภัย
ผูถ้ อื หุน้ บริษทั ASN เข้ำซือ้ หุน้ ทัง้ หมดของบริษทั นำยหน้ำประกันชีวติ แห่งหนึ่ง และเปลีย่ นชือ่ เป็ น
บริษทั เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด (“ASNL”) เพือ่ ดำเนินธุรกิจนำยหน้ำประกันชีวติ
เพิม่ ทุนบริษทั เป็ น 2 ล้ำนบำท
บริษทั ได้รว่ มมือกับบริษทั ประกันวินำศภัยแห่งหนึ่ง (Partner) ในกำรจัดหำและบริหำรข้อมูลลูกค้ำ
เพือ่ ให้บริษทั นำไปใช้ขำยประกันรถยนต์
บริษทั ซือ้ หุน้ 99.99% ของ ASNL จำกผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั
บริษทั แปรสภำพเป็ นบริษทั มหำชน และเพิม่ ทุนจดทะเบียนเป็ น 65 ล้ำนบำท
บริษทั เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนต่อประชำชน
ทั ่วไปครัง้ แรก (IPO) ด้วยรหัสหลักทรัพย์ ASN

Revenue Breakdown

(หน่วย: ล้ำนบำท)
โครงสร้างรายได้
1.รายได้จากการบริ การ
- รำยได้จำกธุรกิจ
ประกันวินำศภัย
- รำยได้จำกธุรกิจ
ประกันชีวติ
รวม
2.รายได้อื่น
รายได้รวม

ASN (x)
FINCIAL – mai (x)
FINCIAL – SET (x)
mai (x)
SET (x)
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122.75
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%
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76

111.49
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26.95
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35.11

22

40.27

26

116.87
1.17
118.04

99
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157.48
3.44
160.92

98
2
100

151.76
1.65
153.41

99
1
100

P/E
28.74
48.89
11.27
56.97
17.62

P/BV Div.Yield
3.57
N/A
3.52
1.79
1.28
3.22
3.55
1.38
1.86
3.19

Recent Research

- KGI (12/5/2016)
CG Report Score

บริษทั ดำเนินธุรกิจเป็ นนำยหน้ำประกันวินำศภัยประเภทกำรจัดกำรให้มกี ำรประกันภัยโดยตรง ซึง่ มุง่ เน้นกำรขำย
ประกันภัยรถยนต์เป็ นหลัก และได้ถอื หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ในบริษทั เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด (บริษทั ย่อย)
ซึง่ ดำเนินธุรกิจเป็ นนำยหน้ำประกันชีวติ โดยได้ใช้ฐำนข้อมูลกลุม่ ลูกค้ำเป้ ำหมำยสำหรับกำรขำยประกันวินำศภัยและ
ประกันชีวติ ทีซ่ อ้ื จำกบริษทั ภำยนอกและจำกควำมร่วมมือกับบริษทั ประกันวินำศภัย เพือ่ ใช้ตดิ ต่อและเสนอขำยประกันภัย
ประเภทต่ำงๆ ผ่ำนช่องทำงโทรศัพท์ (Telemarketing) รำยได้ของบริษทั และบริษทั ย่อยจึงมำจำก 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจ
นำยหน้ำประกันวินำศภัยทีเ่ ป็ นกำรขำยประกันรถยนต์และธุรกิจนำยหน้ำประกันชีวติ รวมทัง้ กำรประกันอุบตั เิ หตุและ
ประกันสุขภำพ โดยลักษณะรำยได้ทไ่ี ด้รบั จะแบ่งเป็ นรำยได้คำ่ นำยหน้ำประกันภัย และรำยได้คำ่ บริกำร

ปี 2005
ปี 2007

YTD
65.00
130.00
0.50
884.00
6.80
0.18

Paid-up (MB.)
Listed share (M.)
Par (B.)
Market Cap (MB.)
Price (B./share)
EPS (B.)

THSI List

-

-

Shareholder Structure (14/10/2016)

Shareholder
ครอบครัวเลิศรุ่งเรือง
น.ส.วรรณชนก วำรุณประภำ
ครอบครัวอนุรกั ษ์วงศ์ศรี
รำยย่อย

จานวนหุ้น (M.)
81.92
20.00
2.18
25.90

%
63.02
15.38
1.68
19.92

Financial Ratios

ROE (%)
ROA (%)
D/E (X)
GP Margin (%)
EBIT Margin (%)
NP Margin (%)
Capital Structure

Current Liabilities
Non-Current Liabilities
Shareholders’ Equity
Operating Revenue

9M/2016 9M/2015 2015
11.47
53.12 56.59
12.58
22.89 27.83
0.14
0.78 0.68
41.40
34.11 35.90
21.65
16.01 17.33
17.32
12.94 15.30
(MB)
9M/2016 9M/2015 2015
30.76
45.78 40.25
3.69
2.72 2.85
247.28
62.01 63.01
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Business Plan

บริษทั มีเป้ ำหมำยในกำรขึน้ เป็ นบริษทั นำยหน้ำประกันภัยชัน้ นำ โดยมีแผนกำรดำเนินธุรกิจ ดังนี้
 จัดหำกรมธรรม์ประกันภัยทีม่ คี วำมหลำกหลำย คุม้ ค่ำและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำ
บริษทั มีคคู่ ำ้ ทีเ่ ป็ นบริษทั ประกันวินำศภัย 28 บริษทั และบริษทั ประกันชีวติ 2 บริษทั ชัน้ นำของ
ประเทศไทย
 อำนวยควำมสะดวกให้กบั ลูกค้ำทัง้ ในด้ำนกำรซือ้ และรับกรมธรรม์ประกันภัย สร้ำงช่องทำงกำร
ชำระค่ำเบีย้ ประกันภัยทีห่ ลำกหลำยและกำรส่งมอบกรมธรรม์ได้อย่ำงรวดเร็ว
 จัดหำและบริหำรจัดกำรแหล่งข้อมูลฐำนลูกค้ำเป้ ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทำให้บริษทั สำมำรถ
จัดแบ่งกลุม่ ลูกค้ำได้ตรงกับควำมต้องกำรลูกค้ำและคูค่ ำ้ ของลูกค้ำ สำมำรถนำเสนอบริกำรใน
ช่วงเวลำทีเ่ หมำะสม
 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในทุกส่วนงำนภำยในองค์กรของบริษทั ให้ทนั สมัยและครบวงจร
 ยึดมั ่นในกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สร้ำงและพัฒนำมำตรฐำนในงำนขำย
ประกัน
 พัฒนำและสร้ำงบุคคลำกรทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละเชีย่ วชำญในงำนขำยประกันภัยเพือ่ พัฒนำคุณภำพ
อย่ำงต่อเนื่อง

Company Structure

บริษทั เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จำกัด ซึง่ ดำเนิน
ธุรกิจเป็ นนำยหน้ำประกันชีวติ โดยบริษทั ถือหุน้
ร้อยละ 99.99
Channel of Distribution

1.
2.
3.
4.

ทำงโทรศัพท์ (Telesales)
ทำงออนไลน์มำร์เก็ตติง้ (Online Marketing)
ทำงอีคอมเมิรซ์ (E-Commerce)
ทำงช่องทำงนำยหน้ำอิสระ (Independent
Brokers)

Company Product

Investment Highlight

ประเด็นทีน่ ่ำสนใจของบริษทั ดังนี้
 บริษทั ฯ มีกำรลงทุนโครงกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศระบบฐำนข้อมูล และ ECommerce Platform ในกำรให้บริกำรเปรียบเทียบรำคำและกำรซือ้ ประกันออนไลน์แบบเบ็ดเสร็จ
โดยลูกค้ำได้รบั ควำมคุม้ ครองตำมกรมธรรม์ทนั ที บริษทั ฯได้ตระหนักถึงแนวโน้มกำรเปลีย่ นแปลง
ของอุตสำหกรรมประกันวินำศภัยและประกันชีวติ ในยุดดิจติ อล ซึง่ เป็ นผลสืบเนื่องมำจำก
วิวฒ
ั นำกำรของเทคโนโลยีและกำรสือ่ สำร รวมทัง้ กำรขยำยโครงข่ำยโทรคมนำคมและกำรสือ่ สำร
ของประเทศไทยเพือ่ อำนวยควำมสะดวกให้ผบู้ ริโภคในกำรเข้ำถึงโลกออนไลน์ได้งำ่ ยและรวดเร็ว
และเป็ นโอกำสให้กบั ธุรกิจในกำรเพิม่ ส่วนแบ่งกำรตลำดในอนำคต
 บริษทั ฯมีกำรลงทุนในกำรขยำยจำนวน Seat พนักงำนขำยจำก 200 คนเป็ น 300 คน ภำยในปี
2560 เพือ่ เพิม่ ศักยภำพในกำรขยำยสัดส่วนรำยได้และกำไร
Risk Factors

ปั จจัยเสีย่ งของธุรกิจและกำรป้ องกันควำมเสีย่ งทีส่ ำคัญ ดังนี้
 ควำมเสีย่ งจำกกำรปฏิบตั ติ ำมประกำศ คปภ. เรือ่ งหลักเกณฑ์ วิธกี ำรเสนอขำยกรมธรรม์ประกัน และกำร
ปฏิบตั หิ น้ำทีข่ องตัวแทนนำยหน้ำ ประกันวินำศภัย บริษทั อำจได้รบั บทลงโทษขัน้ รุนแรงโดยกำรเพิกถอน
ใบอนุ ญำต หำกพนักงำนไม่ปฏิบตั ติ ำม หรือปฏิบตั ไิ ม่ถกู ต้อง บริษทั จึงมีมำตรกำร
- พนักงำนขำยทุกคนต้องได้รบั ใบอนุ ญำต
- จัดตำรำงเวลำกำรทำงำนตำมที่ คปภ. กำหนด
- มีหวั หน้ำทีมขำยเพือ่ แนะนำ ดูแลกำรทำงำนของลูกทีมอย่ำงเคร่งครัด
- จัดให้มศี ูนย์กำรเรียนรูแ้ ละอบรมพนักงำน
- มีฝ่ำยตรวจสอบคุณภำพในกำรตรวจฟั งผลกำรบันทึกเสียงสนทนำเพือ่ อนุ มตั ธิ รุ กรรมก่อนกำรออก
กรมธรรม์
 ควำมเสีย่ งจำกกำรพึง่ พิงคูค่ ำ้ รำยใหญ่รำยหนึ่ง บริษทั มีรำยได้จำกลูกค้ำรำยหนึ่ง เกินร้อยละ 30 ของ
รำยได้ทงั ้ หมด บริษทั จึงอำจมีควำมเสีย่ งในกำรเปลีย่ นคูค่ ำ้ บริษทั จึงมีมำตรกำร
- สร้ำงควำมสัมพันธ์อนั ดีตอ่ ลูกค้ำ
- ด้วยลักษณะธุรกิจประกันวินำศภัยต้องพึง่ พำนำยหน้ำประกันภัยในกำรเพิม่ ช่องทำงจำหน่ำย จึงทำให้
มีควำมเสีย่ งไม่มำกนัก
 ควำมเสีย่ งจำกอัตรำเข้ำออกของพนักงำนขำยประกันและกำรจัดหำพนักงำนขำยทีม่ ใี บอนุ ญำต
อัตรำกำรเข้ำออกในระดับสูงของพนักงำนขำย อำจเป็ นอุปสรรคในกำรดำเนินธุรกิจ และกำรจัดหำบุคลำกร
เพือ่ เข้ำมำทดแทน บริษทั จึงมีมำตรกำร
- กำหนดโครงสร้ำงกำรจ่ำยค่ำตอบแทนในอัตรำทีเ่ หมำะสมในตลำด
- มุง่ เน้นรับพนักงำนทีม่ ใี บอนุ ญำต ซึง่ มีควำมคุน้ เคยในธุรกิจ
- มีนโยบำยส่งเสริมและอบรม พัฒนำบุคลำกรอย่ำงต่อเนื่อง

Customers

1. ประกันภัยรถยนต์ (Motor)

1.1 ภำคสมัครใจ :
ประเภท 1
ประเภท 3
ประเภท 5 (2+ และ 3+)
1.2 ภำคบังคับ : พ.ร.บ.
2. ประกันชีวิต (Life)

2.1 แบบสะสมทรัพย์
2.2 แบบตลอดชีพ
2.3 แบบสะสมทรัพย์และสุขภำพ
2.4 แบบประกันอุบตั เิ หตุ

Disclaimer : เอกสำรฉบับนี้จดั ทำขึน้ โดยบริษทั จดทะเบียน โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลของบริษทั ต่อผูล้ งทุนเพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจลงทุนเท่ำนัน้
มิได้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ ชีช้ วนหรือจูงใจให้ซอ้ื ขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ซึง่ ผูล้ งทุนควรใช้ดุลยพินิจในกำรนำข้อมูลมำใช้ตดั สินใจลงทุนอย่ำงรอบคอบ โดยบริษทั จะไม่
รับผิดชอบต่อควำมเสียหำยใดๆ ทีเ่ กิดจำกกำรนำข้อมูลเหล่ำนี้ไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจลงทุน หำกผูล้ งทุนมีขอ้ สงสัยเพิม่ เติมเกีย่ วกับข้อมูลของบริษทั สำมำรถหำข้อมูล
เพิม่ เติมได้ทร่ี ำยงำน 56-1 รำยงำนประจำปี หรือสำรสนเทศทีบ่ ริษทั ได้แจ้งผ่ำนสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (กลต.) และ/หรือตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรแก้ไขเพิม่ เติมเปลีย่ นแปลงข้อมูลในเอกสำรฉบับนี้โดยมิตอ้ งแจ้งให้ผลู้ งทุนทรำบล่วงหน้ำ รวมทัง้ ห้ำมมิให้ผใู้ ด
นำเอกสำรหรือข้อมูลในเอกสำรดังกล่ำวไปทำซ้ำ ดัดแปลง หรือเผยแพร่ตอ่ สำธำรณชนไม่วำ่ ทัง้ หมดหรือบำงส่วนโดยไม่ได้รบั อนุญำตจำกบริษทั

