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3  ปัจจัยความเส่ียง 

ก่อนการตดัสนิใจในการลงทนุ ผู้ลงทนุควรพิจารณาปัจจยัความเส่ียงอยา่งรอบคอบ รวมทัง้ข้อมลูรายละเอียดอ่ืนใน
เอกสารฉบบันี ้ทัง้นี ้ปัจจยัความเส่ียงในการประกอบธุรกิจและแนวทางในการป้องกนัความเส่ียงของบริษัทอาจมีผลกระทบ
ตอ่ผลตอบแทนการลงทนุอยา่งมีนยัสําคญั  

 

 ความเส่ียงจากผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายของภาครัฐ บริษัทประกันวนิาศภัย และบริษัท
ประกันชีวติ 

1. ความเส่ียงจากการออกกฎหมายพระราชบัญญัตคุ้ิมครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 ปัจจบุนั ประเทศไทยมีกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัข้อมลูสว่นบคุคลอย่างชดัเจนได้แก่ พระราชบญัญัติ (พ.ร.บ.) ข้อมลู
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็นพ.ร.บ. ท่ีใช้บงัคบักบัหน่วยงานของรัฐในการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัระบบข้อมลู
ข่าวสารสว่นบคุคล โดยกําหนดให้หน่วยงานรัฐต้องจดัให้มีระบบข้อมลูข่าวสารสว่นบคุคลเพียงเท่าท่ีเก่ียวข้องและจําเป็นเพ่ือ
การดําเนินงานของหน่วยงานรัฐให้สําเร็จตามวตัถปุระสงค์เท่านัน้ และกําหนดให้หน่วยงานรัฐพยายามเก็บข้อมลูข่าวสาร
โดยตรงจากเจ้าของข้อมลู ซึ่งจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมลูทราบล่วงหน้าหรือพร้อมกบัการขอข้อมลูถึงวตัถปุระสงค์ท่ีจะนํา
ข้อมลูมาใช้และลกัษณะการใช้ข้อมูลตามปกติ และในกรณีท่ีหน่วยงานรัฐจัดส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังท่ีใดอันเป็นผลให้
บคุคลทัว่ไปทราบข้อมลูข่าวสารนัน้ได้ หน่วยงานรัฐจะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมลูทราบ นอกจากนี ้หน่วยงานรัฐจะไม่สามารถ
เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลท่ีอยู่ในความควบคุมดูแลต่อหน่วยงานรัฐแห่งอ่ืนหรือต่อผู้ อ่ืน โดยปราศจากความยินยอมเป็น
หนงัสือของเจ้าของข้อมลู ทัง้นี ้พ.ร.บ. ข้อมลูข่าวสารของราชการดงักลา่วเป็นกฏหมายท่ีบงัคบั ควบคมุ และดแูลหน่วยงาน
ของรัฐโดยตรง ซึง่ยงัมิได้บงัคบักบัภาคธุรกิจเอกชน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยได้นําเสนอร่างพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลู
ส่วนบุคคลไปยงัสภานิติบญัญัติแห่งชาติ เม่ือเดือนตลุาคม 2557 แต่ต่อมาภายหลงั ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวนัท่ี 8 
กันยายน 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้ถอนร่างพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวฉบับท่ีสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีเป็นผู้ เสนอจากสภานิติบญัญัติแห่งชาติ และมีมติเห็นชอบให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
พิจารณาทบทวนร่างพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วร่วมกบัสํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือให้สอดคล้องกบั
นโยบายของรัฐบาลแล้วนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนนําเสนอสภานิติบญัญัติแห่งชาติต่อไป ทัง้นี ้ร่างพ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วได้กําหนดหลกัเกณฑ์การคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล ซึง่ได้กําหนดให้ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลท่ีเป็น
ผู้ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลถึง
วตัถปุระสงค์ของการเก็บรวบรวม ข้อมลูท่ีจะมีการเก็บรวบรวม และข้อมลูเก่ียวกบัผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคล สถานท่ีติดต่อ 
และวิธีการติดตอ่ นอกจากนัน้ ร่างพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วได้กําหนดห้ามมิให้ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลทํา
การเก็บรวบรวมข้อมลูส่วนบคุคลจากแหล่งอ่ืนท่ีไม่ใช่จากเจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลโดยตรง เว้นแต่ได้แจ้งถึงการเก็บรวบรวม
ข้อมลูสว่นบคุคลจากแหลง่อ่ืนให้แก่เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลทราบก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมลูสว่นบคุคลโดยไม่ชกัช้า 
หรือเป็นข้อมลูท่ีเปิดเผยตอ่สาธารณะ และกําหนดห้ามมิให้ผู้ควบคมุข้อมลูสว่นบคุคลใช้หรือเปิดเผยข้อมลูสว่นบคุคล เว้นแต่
เป็นการใช้หรือเปิดเผยตามวตัถปุระสงค์หรือเป็นความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ท่ีมีความเก่ียวข้องโดยตรงกบัวตัถปุระสงค์ของ
การเก็บรวบรวม และได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมลูท่ีให้ไว้ก่อนหรือในขณะนัน้ อีกทัง้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ได้กําหนดหลกัเก่ียวกบัการละเมิดไว้ในมาตรา 420 ซึง่กําหนดว่าผู้ ใดจงใจหรือประมาทเลินเลอ่ ทําต่อบคุคลอ่ืนโดย
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ผิดกฎหมายให้เสียหายถงึแก่ชีวิต ร่างกาย อนามยั เสรีภาพ ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ผู้นัน้ทําละเมิดจําต้องใช้
คา่สนิไหมทดแทนเพ่ือการนัน้ 

 นอกจากนัน้ ปัจจบุนั บริษัทได้ทําสญัญาซือ้ขายข้อมลูกบับริษัท 3 รายท่ีเป็นผู้จดัหาฐานข้อมลูลกูค้าให้กบับริษัท
และบริษัทย่อย เพ่ือให้คู่สัญญาจัดหารายช่ือลูกค้าพร้อมทัง้หมายเลขโทรศัพท์ให้กับบริษัทเพ่ือใช้ในการนําเสนอขาย
ผลติภณัฑ์ประกนัภยัท่ีเหมาะสมกบักลุม่ลกูค้าเป้าหมาย โดยเง่ือนไขในสญัญาได้ระบไุว้ว่าคู่สญัญาฝ่ายท่ีจดัหารายช่ือลกูค้า
ได้ให้การยืนยนัวา่เป็นผู้ มีสทิธิในข้อมลูและมีการได้มาของข้อมลูอย่างถกูต้อง และบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่รับผิดชอบหรือ
ร่วมรับผิดชอบกบัคู่สญัญาทัง้สิน้ หากคู่สญัญาดงักลา่วได้รับการเรียกร้องหรือฟ้องร้องจากบคุคลภายนอกให้รับผิดชอบหรือ
ร่วมรับผิดชอบกับบริษัทอนัเน่ืองมาจากการได้มาของข้อมลูดงักล่าว ทัง้นี ้เน่ืองจากการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัท
ย่อยมีการซือ้ข้อมลูส่วนบุคคลจากผู้จดัจําหน่ายฐานข้อมลูท่ีเป็นนิติบคุคล และหากพ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลได้มี
ข้อสรุปเป็นท่ียุติและผ่านมติอนุมัติจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือมีผลบังคบัใช้ทางกฎหมาย อาจส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยได้ โดยผลกระทบดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนหรือชดัเจนขึน้อยู่กบัเนือ้หาสาระของ
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลท่ีจะมีผลบงัคบัใช้ในอนาคต 

  อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ว่าจ้างบริษัท อินเทลลิเจ้นท์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั เป็นท่ีปรึกษากฎหมายในการให้ความเห็น
จากข้อมลูกฎหมายในปัจจบุนัท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการได้มาและการใช้ข้อมลูส่วนบคุคลและพิจารณาจากแนวทางของร่าง
พ.ร.บ. ดงักล่าว รวมทัง้สญัญาซือ้ขายข้อมลูท่ีบริษัทและบริษัทย่อยได้ทําไว้กับผู้จัดจําหน่ายฐานข้อมลูของกลุ่มลกูค้า
เป้าหมาย ซึ่งท่ีปรึกษากฏหมายได้พิจารณาในประเด็นข้างต้นโดยมีความเห็นว่าข้อกฎหมายท่ีใช้บงัคบัในปัจจุบนัเก่ียวกบั
การคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลนัน้ยงัไมมี่กฎหมายท่ีนํามาใช้บงัคบักบัการรวบรวม การจดัเก็บ การได้มา และการใช้ข้อมลูสว่น
บคุคลท่ีเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างชดัเจน และหากพิจารณาจากการซือ้ขายข้อมลูนัน้ จะเห็น
ได้วา่ยงัไม่ได้นํามาใช้บงัคบักบัการรวบรวม การจดัเก็บการได้มา และการใช้ข้อมลูสว่นบคุคลเก่ียวกบัการประกอบธุรกิจของ
บริษัทและบริษัทย่อย อีกทัง้ บริษัทและบริษัทย่อยได้แจ้งวตัถปุระสงค์ของการใช้ข้อมลูในสญัญาอย่างชดัเจน โดยไม่ได้นํา
ข้อมลูไปใช้เพ่ือการอ่ืนใดนอกเหนือจากการประกอบธุรกิจนายหน้าประกนัวินาศภยัและนายหน้าประกนัชีวิต ประกอบกบั
คู่สญัญาฝ่ายท่ีจัดหารายช่ือลกูค้าได้ให้การยืนยนัว่าเป็นผู้ มีสิทธิในข้อมลูและมีการได้มาของข้อมลูอย่างถูกต้อง ซึ่งหาก
บคุคลภายนอกเรียกร้องหรือฟ้องร้องให้รับผิดชอบอนัเน่ืองมาจากการได้มาของข้อมลู ทางคู่สญัญาตามสญัญาซือ้ขายข้อมลู
จะเป็นผู้ รับผิดชอบ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าร่างพระราชบัญญัติคุ้ มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะยังไม่มีผลใช้บังคับใน
ปัจจบุนัก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยได้นําหลกัการของร่างพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลดงักล่าว โดยเฉพาะใน
สว่นการรวบรวม การจดัเก็บ การได้มา และการใช้ข้อมลูสว่นบคุคลโดยตรงมาปรับใช้ในการดําเนินธุรกิจอย่างเป็นปกติ เพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อมและไม่เกิดอปุสรรคในการดําเนินงานหากร่างพระราชบญัญัติคุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคลดงักลา่วมี
ผลใช้บงัคบัแล้วทัง้สิน้ ดงันัน้ ท่ีปรึกษากฎหมายมีความเห็นว่าบริษัทสามารถใช้ข้อมลูส่วนบุคคลในการประกอบธุรกิจได้ 
ในขณะท่ีท่ีปรึกษากฎหมายได้พิจารณาองค์ประกอบของการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วเห็นว่าการ
ได้มาซึ่งข้อมลูส่วนบคุคลหรือการใช้ข้อมลูส่วนบุคคลท่ีจะถือเป็นการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะต้อง
เป็นการกระทําท่ีตัง้ใจท่ีจะปฏิบติัให้ผิดตอ่กฎหมายท่ีใช้บงัคบั และเป็นการกระทําท่ีจะก่อให้เกิดความรับผิดในทางแพ่ง ซึง่จะ
เป็นการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากการกระทําละเมิด  แต่หากเกิดการทําละเมิดขึน้แล้ว อาจจะ
เป็นความผิดทางอาญาได้ ซึ่งต้องพิจารณาลกัษณะของการกระทําเป็นรายกรณี ทัง้นี ้จากการสอบถามนโยบายในการ
ประกอบธุรกิจของฝ่ายจัดการรวมทัง้การตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดโดยท่ีปรึกษากฎหมายดังกล่าว ซึ่งได้ให้
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ความเหน็วา่บริษัทและบริษัทย่อยได้ดําเนินตามกฏหมายท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด และมิได้มีเหตทํุาให้เช่ือว่ามีการใช้ข้อมลู
สว่นบคุคลท่ีก่อให้เกิดการละเมิดตอ่เจ้าของข้อมลูสว่นบคุคลนัน้ๆ  

 อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้เตรียมวางแผนแก้ไขปัญหาความเส่ียงนีใ้นระยะยาว โดยมีนโยบายท่ีจะเพิ่มจํานวนคู่ค้าหรือ
พนัธมิตรทางธุรกิจท่ีสามารถจัดหาฐานข้อมลูของกลุ่มลกูค้าเป้าหมายให้กบับริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างถกูต้องตามร่าง 
พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูสว่นบคุคล ซึง่บริษัทเห็นว่าคู่ค้าท่ีเป็น Partner ในปัจจบุนัซึง่บริษัทได้มีความร่วมมือกนัในการจดัหา
และบริหารฐานข้อมลูลกูค้าพร้อมผลติภณัฑ์ท่ีจะให้บริษัทเสนอขายไปแล้วนัน้มีความพร้อมในการปฏิบติัได้ทนัทีท่ีร่าง พ.ร.บ. 
คุ้มครองข้อมลูส่วนบคุคลมีผลบงัคบัใช้ ซึ่งบริษัทมียอดขายของเบีย้ประกนัสทุธิในส่วนท่ีบริษัทร่วมใช้ข้อมลูร่วมกบั Partner 
ดงักลา่วคิดเป็นประมาณร้อยละ 34 ของเบีย้ประกนัสทุธิรวมในปี 2558 นอกจากนี ้บริษัทยงัได้ดําเนินการให้ลกูค้ารายเดิมท่ี
เคยซือ้กรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ผ่านบริษัทและบริษัทย่อย ลงนามให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลของลูกค้าเพ่ือ
วตัถปุระสงค์ในกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้ดําเนินการแล้วตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2558 เป็นต้นมา ซึง่บริษัท
และบริษัทย่อยเรียกลูกค้ากลุ่มนีว้่า เป็นลูกค้าเบีย้ประกันปีต่อ (Renew) จากการขายประกันให้กับคู่ค้าประเภท Non 
Partner โดยมียอดขายของเบีย้ประกนัสทุธิคิดเป็นสดัส่วนประมาณร้อยละ 48 ของเบีย้ประกนัสทุธิท่ีขายโดยบริษัทและ
บริษัทย่อยในปี 2558 อีกทัง้ บริษัทได้มีแผนงานในปี 2559 ในการตัง้หน่วยงานธุรกิจออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะทําให้
ลกูค้าสามารถซือ้ประกนัผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทได้ด้วยตนเอง ทัง้นี ้ในการดําเนินการดงักล่าว บริษัทจะได้รับความ
ยินยอมจากลกูค้าท่ีเข้าใช้ระบบออนไลน์ของบริษัทในการเก็บและการใช้ข้อมลูของลกูค้าซึ่งเป็นกระบวนการสําคญัในการ
ติดต่อ และการเสนอขายประกันภัยให้กับลูกค้าเป้าหมาย ดงันัน้ หากร่างพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ 
บริษัทจึงอาจมีความเส่ียงท่ีมีผลกระทบต่อรายได้ซึ่งเกิดจากการขายประกันให้กับลูกค้ารายใหม่ในปีแรก หรือคิดเป็น
ยอดขายของเบีย้ประกนัสทุธิประมาณร้อยละ 18 ของเบีย้ประกนัสทุธิท่ีขายโดยบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2558 

2. ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายรับประกันภัยโดยบริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัทประกันชีวิต 

 บริษัทและบริษัทย่อยได้ดําเนินธุรกิจการเป็นนายหน้าประกนัวินาศภยัประเภทการประกนัภยัรถยนต์และนายหน้า
ประกนัชีวิต โดยนําผลิตภณัฑ์ประกนัภยัต่างๆ ของบริษัทประกนัวินาศภยัและบริษัทประกนัชีวิตไปเสนอขายประกนัภยักบั
กลุม่ลกูค้าเป้าหมายผ่านทางโทรศพัท์ ทัง้นี ้บริษัทประกนัวินาศภยัและบริษัทประกนัชีวิตจะเป็นผู้พิจารณาเปล่ียนแปลงหรือ
ทบทวนนโยบายการรับประกนัภยั โดยคํานึงถึงการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สภาพการแข่งขนั ภยัธรรมชาติและ
พฤติกรรมของผู้ เอาประกันภัย ซึ่งมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ บริโภคและรายได้ค่าบริการของบริษัท เช่น การ
เปล่ียนแปลงเบีย้ประกนัภยั เง่ือนไขการรับประกนัภยั การชดเชยค่าเสียหายส่วนแรก การจํากดัวงเงินความรับผิดชอบ และ
การจํากัดพืน้ท่ีรับประกนัภัย เป็นต้น ดงันัน้ หากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นอปุสรรคในการขายประกนัภัยทางโทรศพัท์ 
อาจสง่ผลกระทบตอ่ผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอ่ยได้ในอนาคต   

 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้บริหารความเส่ียงดงักล่าว โดยการคดัเลือกคู่ค้าท่ีเป็นบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัท
ประกนัชีวิตท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงน่าเช่ือถือ มีผลิตภณัฑ์ท่ีหลากหลายเพ่ือตอบสนองกบัความต้องการของลกูค้าทกุ
ประเภท และมีการโอนความเส่ียงบางส่วนต่อไปยังบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตต่อในต่างประเทศ 
(reinsurance) ซึง่ทําให้บริษัทประกนัวินาศภยัและบริษัทประกนัชีวิตสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรับประกนัภยัและ
ลดข้อจํากดัในการรับประกนัลงได้ ในขณะเดียวกนั บริษัทได้พฒันาคณุภาพในการให้บริการเพ่ือเป็นจดุขายของบริษัท ด้วย
การสร้างมาตรฐานการให้บริการ เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตรงต่อ
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เวลา น่าเช่ือถือ และคุ้มค่า รวมทัง้สร้างความพึงพอใจสงูสดุให้แก่ลกูค้า และความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการของบริษัท
อยา่งตอ่เน่ือง 

3. ความเส่ียงจากการปฏบัิตติามประกาศของ  คปภ. เร่ือง กาํหนดหลักเกณฑ์ วธีิการออก การเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัย และการปฏบัิตหิน้าที่ของตัวแทนประกันวนิาศภัย นายหน้าประกันวนิาศภัยและ
ธนาคาร พ.ศ. 2552 ซึ่งได้ครอบคลุมถงึเร่ืองการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ และ
ประกาศอ่ืนๆ ของ คปภ. ที่เก่ียวข้องกับการขายประกันภัย 

 ตามประกาศของ คปภ. ข้างต้นได้มีข้อกําหนดต่างๆ ในการปฏิบติัตอ่ลกูค้าท่ีมีสาระสําคญั เช่น  

 พนกังานขายประกนัต้องเป็นพนกังานท่ีมีใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัวินาศภยัหรือนายหน้าประกนัชีวิต 

 สามารถขายประกนัผา่นทางโทรศพัท์ได้ในช่วงเวลา 8:30 – 19:00 น ตัง้แตว่นัจนัทร์ถงึวนัเสาร์ 

 ปฏิบติัตามขัน้ตอนการขายประกนัภยัผ่านทางโทรศพัท์ เช่น แจ้งช่ือ-นามสกุล เลขท่ีใบอนญุาตของพนกังานขาย 
ช่ือบริษัทประกนัวินาศภยั/บริษัทประกนัชีวิตท่ีกําลงัเสนอขาย หลงัจากนัน้ต้องแจ้งทนัทีว่า ตนประสงค์จะเสนอขาย
กรมธรรม์ประกนัภยั  

 หากลกูค้าเป้าหมายรายดงักลา่วไมป่ระสงค์จะทําประกนัภยั หรือไม่ต้องการรับการติดต่อ พนกังานขายประกนัต้อง
ยติุการสนทนาทนัที แต่หากลกูค้าเป้าหมายรายดงักล่าวต้องการทราบการได้มาซึ่งข้อมลูของตนเอง พนกังานขาย
ประกนัต้องแจ้งให้ทราบว่า ตนได้รับข้อมลูท่ีเก่ียวกบัลกูค้าเป้าหมายรายดงักล่าวมาได้อย่างไรก่อน จึงจะยติุการ
สนทนาได้ 

 พนกังานขายประกนัจะต้องแจ้งขออนญุาตการบนัทกึเสียงก่อน 

 ในการอธิบายเก่ียวกับกรมธรรม์ประกันภัยท่ีเสนอขาย พนักงานขายประกันของบริษัทจะต้องอธิบายในเร่ือง
ดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอยา่งน้อย 
 ช่ือและหมายเลขโทรศพัท์ท่ีติดตอ่ได้ของบริษัท 
 สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภยัและข้อยกเว้นความคุ้มครอง 
 จํานวนเบีย้ประกนัภยัท่ีผู้ เอาประกนัจะต้องชําระ ระยะเวลาเอาประกนัภยั ระยะเวลาชําระเบีย้ประกนัภยั 
 แจ้งวิธีชําระเบีย้ประกันภัย และให้เร่ิมต้นความคุ้มครองตามวนัท่ีลกูค้าเป้าหมายรายดงักล่าวกําหนด 

หากไมกํ่าหนดให้คุ้มครองทนัที 
 เม่ือมีการตอบตกลงทําประกันภัย ให้บันทึกช่ือ นามสกุลพร้อมเลขประจําตัวประชาชนของลูกค้า

เป้าหมายรายดงักลา่ว 
 ในกรณีท่ีเป็นการขายประกนัชีวิต พนักงานขายประกนัต้องแจ้งสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย 

(Free Look Period) โดยระบดุ้วยว่าการใช้สิทธินีใ้ห้ใช้สิทธิได้ภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีผู้ เอาประกนัภยั
ได้รับกรมธรรม์ประกนัภยัจากบริษัทประกนัชีวิต หรือมากกวา่ 30 วนั ทัง้นี ้ขึน้กบัแบบกรมธรรม์ประกนัภยั
ท่ีมีการเสนอขายโดยลกูค้าเป้าหมายรายดงักลา่วจะได้รับเบีย้ประกนัภยัคืนเตม็จํานวน 

 ห้ามลด แลก แจก แถม เพ่ือจงูใจให้กบัลกูค้าเป้าหมายในการซือ้ประกนัชีวิต 

 นอกจากนัน้ บริษัทและบริษัทย่อยมีหน้าท่ีนําส่งเบีย้ประกนัภยัให้กบับริษัทประกนัวินาศภยัและบริษัทประกนัชีวิต
ในแต่ละรอบทกุวนัทําการท่ี 15 และวนัทําการสดุท้ายของแต่ละเดือน ซึง่ตามข้อกําหนดในสญัญากบับริษัทประกนัวินาศภยั 
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บริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถนําเงินค่าเบีย้ประกนัภยัไปใช้วตัถปุระสงค์อ่ืน นอกเหนือจากฝากไว้ในบญัชีธนาคาร ทัง้นี ้
การดําเนินธุรกิจเป็นนายหน้าประกนัวินาศภยัและนายหน้าประกนัชีวิตโดยบริษัทและบริษัทย่อยและพนกังานของบริษัทและ
บริษัทยอ่ยต้องปฏิบติัตามขัน้ตอนการทํางานท่ีควบคมุและบงัคบัใช้โดย คปภ. ทัง้นี ้หากบริษัทหรือพนกังานของบริษัทปฏิบติั
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ประกาศหรือระเบียบท่ีเก่ียวข้อง อาจได้รับบทลงโทษขัน้รุนแรงโดยการเพิกถอนใบอนุญาตเป็น
นายหน้าประกนัวินาศภยัหรือนายหน้าประกนัชีวิต ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้และผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย
ได้ในอนาคต 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความสําคญัในการปฏิบติัตาม คปภ. และกฏหมายท่ีเก่ียวข้องอย่าง
เคร่งครัด แม้วา่ความเส่ียงดงักลา่วในข้างต้นเป็นผลมาจากการปฏิบติังานของพนกังาน แต่บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการวาง
มาตรการตา่งๆ เพ่ือป้องกนัความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึน้ดงันี ้

1. พนักงานขายประกันของบริษัทและบริษัทย่อยทุกคนต้องได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและ
ใบอนญุาตนายหน้าประกนัชีวิตท่ีสามารถใช้ปฏิบติังานขายประกนัทางโทรศพัท์ 

2. จดัตารางเวลาการทํางานของพนกังานขายประกนัของบริษัทและบริษัทยอ่ยตามท่ี คปภ. กําหนดเทา่นัน้ 

3. จดัให้มีหวัหน้าทีมงานขายเพ่ือทําหน้าท่ีแนะนําและควบคมุการทํางานของลกูทีมแตล่ะทีมงานขาย 

4. จดัให้มีศนูย์การเรียนรู้และอบรม เพ่ือพฒันาความรู้ผลิตภณัฑ์ประกนัต่างๆ ของคู่ค้า และแบ่งปันประสบการณ์ใน
งานขายประกนัภยัภายในบริษัทและบริษัทยอ่ยเป็นประจํา 

5. ติดตัง้ระบบบันทึกเสียงการสนทนาระหว่างพนักงานขายประกันและลูกค้าเป้าหมายของบริษัทและบริษัทย่อย 
รวมทัง้การจัดเก็บการบันทึกเสียงให้ครบถ้วน และกําหนดให้ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพดําเนินการตรวจฟังผลการ
บนัทกึเสียงสนทนาภายหลงัจากการขายประกนัภยัทางโทรศพัท์เพ่ืออนมุติัธุรกรรมดงักลา่ว ก่อนจะดําเนินการตาม
ขัน้ตอนการออกกรมธรรม์โดยบริษัทประกนัภยัตอ่ไป 

ทัง้นี ้นโยบายดงักลา่วข้างต้นสามารถลดความเส่ียงจากการปฏิบติังานของพนกังานขายประกนัของบริษัทและบริษัทย่อยให้
เป็นไปตามประกาศของ คปภ. ได้อย่างเหมาะสม อีกทัง้ ท่ีผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยยงัไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กบับริษัท
ประกนัท่ีเป็นคูค้่าหรือกบัลกูค้าของบริษัทและบริษัทยอ่ยจนเกิดเป็นคดีฟ้องร้องในชัน้ศาลแตอ่ยา่งใด  

 ความเส่ียงจากการพึ่งพงิระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดาํเนินธุรกจิ 

4. ความเส่ียงจากระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศได้รับความเสียหาย 

 การเสนอขายผลติภณัฑ์ทัง้ประกนัวินาศภยัและประกนัชีวิตเป็นการขายผา่นระบบงานบริหารงานขายผ่านโทรศพัท์
ท่ีเรียกวา่ระบบ Call Soft ซึง่จะประกอบไปด้วยระบบใหญ่ๆ เช่น ระบบ Call Management  โดยระบบจะโทรศพัท์ติดต่อตาม
รายช่ือของลกูค้าเป้าหมายแบบอตัโนมติั ระบบบนัทึกไฟล์เสียงท่ีทําหน้าท่ีบนัทึกเสียงสนทนาระหว่างพนกังานขายประกนั
ของบริษัทและบริษัทย่อยและลกูค้าเป้าหมายจนจบการสนทนา ระบบ Quality Control (QC) ซึง่เป็นระบบการตรวจสอบ
คณุภาพโดยเช่ือมต่อจากระบบ Call Soft ระบบบนัทกึไฟล์เสียง และระบบบริหารหลงัการขาย โดยมีการออกเลขท่ีใบคําขอ
ทํากรมธรรม์ (Application ID) อตัโนมติัภายหลงัขัน้ตอนการตรวจสอบคณุภาพบทสนทนา และการอนมุติัธุรกรรมการขาย
เสร็จสิน้ ระบบการส่งข้อมลูของลกูค้าโดยการเช่ือมต่อกบัระบบของบริษัทประกนัวินาศภยัหรือบริษัทประกนัชีวิตท่ีเป็นคู่ค้า
ของบริษัทและบริษัทย่อยผ่านทางเทคโนโลยี Web Services เพ่ือการดําเนินการออกกรมธรรม์ การออกใบเรียกเก็บเงินค่า
เบีย้ประกนั การออกใบเรียกเก็บค่านายหน้า การตรวจสอบการชําระเงินผ่านช่องทางต่างๆ การออกใบยกเลิกกรมธรรม์กรณี
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ลกูค้าขอยกเลิก เป็นต้น และระบบงานบญัชีการเงินและการติดตามหนี ้ดงันัน้ การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย
ดําเนินการอยูบ่นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นหลกั ตัง้แตก่ารเสนอขาย การตรวจสอบ การบริหารจดัการด้านเอกสาร การ
เช่ือมต่อระบบกบับริษัทคู่ค้า และการบญัชีและการติดตามหนี ้โดยบริษัทย่อยจะใช้ระบบโปรแกรมเดียวกนักบับริษัท ทัง้นี ้
หากระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหายและไม่สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที อาจส่งผลกระทบกับ
ประสิทธิภาพของงานขาย งานบริการหลงัการขาย งานบญัชีการเงิน และงานติดตามหนี ้รวมถึงความเสียหายท่ีอาจเกิด
ขึน้กบัฐานข้อมลูทัง้หมดหรือบางสว่นซึง่จะมีผลตอ่การดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 บริษัทมีนโยบายป้องการผลกระทบดังกล่าว โดยบริษัทได้ลงทุนระบบคอมพิวเตอร์สํารองท่ีสามารถรองรับการ
ทํางานในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอร์หลกัขดัข้อง การจดัเก็บข้อมลูชดุสํารอง (Back Up) เป็นรายวนัโดยใช้อปุกรณ์จดัเก็บ
ข้อมลูสํารองท่ีอยู่ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ นอกจากนี ้บริษัทยงัมีการจดัเก็บข้อมลูสํารองไว้อีกหนึ่งชุดโดยใช้บริการจากผู้
ให้บริการภายนอกผ่านทางระบบคลาวด์ (Cloud) เพ่ือป้องกนัในกรณีการเกิดเหตภุยัพิบติัท่ีศนูย์คอมพิวเตอร์หลกั หรือใน
กรณีท่ีข้อมลูสํารองท่ีอยู่ภายในศนูย์คอมพิวเตอร์หลกัไม่สามารถใช้งานได้ นอกจากนัน้ ในกรณีฉกุเฉิน บริษัทได้มีการติดต่อ
กบัผู้จดัหาอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ประมวลผล (Server) ไว้ลว่งหน้า ซึง่ผู้จดัหาดงักลา่วมีความพร้อมท่ีจะสง่มอบอปุกรณ์ให้กบั
บริษัทโดยเร็ว  

5. ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

 ปัจจบุนั บริษัทและบริษัทยอ่ยได้ดําเนินธุรกิจ โดยใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ในทกุกระบวนการของธุรกิจ ซึง่เกิดจาก
การวิเคราะห์ และพฒันาโดยผู้บริหารและบคุลากรของฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัท ซึง่ท่ีผ่านมาระบบงานได้ถกู
ปรับปรุงและแก้ไขเพ่ือให้สอดคล้องกบัการปฏิบติังานท่ีเปล่ียนแปลงไปโดยตลอด การใช้ระบบงานท่ีถกูพฒันาด้วยผู้บริหาร
และบคุลากรของฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัทนัน้ต้องอาศยับคุลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญทัง้ในด้านของการ
พฒันาระบบ ความเข้าใจในกระบวนการทํางานและระบบงานของบริษัท รวมถงึความเข้าใจในธุรกิจการเป็นนายหน้าประกนั
วินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต เพ่ือให้สามารถพฒันาระบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดงันัน้ หากบริษัทไม่มีผู้บริหารและบคุลากรเหล่านีห้รือไม่สามารถจดัหาผู้บริหารและบคุลากรท่ีมีคณุภาพมา
ทดแทนได้ อาจสง่ผลตอ่ประสทิธิภาพของการดําเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 บริษัทได้ตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าวเป็นอย่างดีโดยได้กําหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารและบคุลากรในสว่นนี ้
ให้อยู่ในอตัราท่ีเหมาะสมสามารถแข่งขันได้ในอุตสาหกรรม ทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานดงักล่าวยงัคง
ปฏิบติังานท่ีบริษัทอย่างต่อเน่ือง นอกจากนีแ้ล้วบริษัทได้วางแผนการเติบโตทางสายอาชีพเพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากรใน
หน่วยงานเติบโตไปพร้อมๆ กบัความสําเร็จของบริษัท รวมถึงการวางแผนบุคลากรทดแทนในกรณีผู้บริหารหรือพนักงาน
ลาออก ในปัจจบุนับริษัทมีผู้บริหารและบคุลากรในหน่วยงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ จํานวนรวม 7 คน และได้เพิ่มอตัรา
พนกังานในระดบัผู้จดัการอีก 1 อตัราเพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานเทคโลยีสารสนเทศ ทัง้นี ้ในช่วง 3 ปีท่ี
ผ่านมา มีพนักงานในฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศลาออกเพียง 1 คนเท่านัน้ และในอดีตท่ีผ่านมา บริษัทยงัไม่เคยขาด
แคลนบคุลากรในสว่นนีแ้ตอ่ยา่งใด 

 ความเส่ียงด้านธุรกจิของบริษัท 

6. ความเส่ียงจากการพึ่งพงิคู่ค้ารายใหญ่หน่ึงราย  

 ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทได้มีการทําสญัญาในรูปแบบ “Partner” และ “Non-Partner” เพ่ือขายประกนัให้กบั
บริษัทประกนัวินาศภยัแห่งหนึ่ง โดยได้รับค่าตอบแทนคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 32 - 38 ของรายได้รวม ดงันัน้ หาก
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บริษัทและบริษัทประกันวินาศภัยดังกล่าวไม่สามารถบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันและไม่ต่อสัญญาระหว่างกันในอนาคต 
เน่ืองจากเป็นสญัญาในรูปแบบต่อสญัญาโดยอตัโนมติัปีต่อปี ซึ่งคู่สญัญาสามารถยกเลิกสญัญาได้ด้วยการแจ้งล่วงหน้า 
บริษัทอาจมีความเส่ียงในการเปล่ียนคู่ค้าดงักล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจของลกูค้า และผลประกอบการของ
บริษัทได้ 

 ถึงแม้ว่าบริษัทจะพึ่งพิงรายได้ท่ีมาในรูปแบบค่านายหน้าและค่าบริการอ่ืนจากบริษัทประกันวินาศภัยดังกล่าว 
บริษัทเช่ือว่าความเส่ียงดังกล่าวมีผลกระทบต่อบริษัทไม่มากนัก หรือมีผลกระทบในช่วงเวลาสัน้ อันเน่ืองมาจากบริษัท
ประกันวินาศภยัดงักล่าวมีความสมัพนัธ์ทางการค้าท่ีดีกบับริษัทมาตัง้แต่ปี 2554 โดยมีการต่อสญัญามาอย่างต่อเน่ือง 
นอกจากนัน้ ผู้บริหารของบริษัทได้เล็งเห็นว่าลกัษณะการดําเนินธุรกิจอตุสาหกรรมประกนัวินาศภยัและประกนัชีวิตนัน้ต้อง
อาศยัเครือข่ายช่องทางการจดัจําหน่ายท่ีกว้างขวาง ซึ่งทําให้บริษัทประกนัวินาศภัยต่างๆ ยงัคงต้องพึ่งพิงการทํางานของ
นายหน้าประกนัภยั ซึ่งข้อมลูจาก Website ของ คปภ. ณ วนัท่ี 29 กมุภาพนัธ์ 2559 เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนมกราคม – 
ธันวาคม 2558  การขายประกนัภยัภาคสมคัรใจผ่านช่องทางนายหน้าและทางโทรศพัท์มีสดัสว่นประมาณร้อยละ 64 และ
ผา่นตวัแทนมีสดัสว่นประมาณร้อยละ 20 สว่นการขายประกนัภยัภาคบงัคบัผ่านช่องทางนายหน้าและทางโทรศพัท์มีสดัสว่น
ประมาณร้อยละ 64 และผ่านตวัแทนมีสดัสว่นประมาณร้อยละ 25(โปรดดขู้อมลูเพิ่มเติมในส่วนท่ี 2.2 บทท่ี 2 ลกัษณะการ
ประกอบธุรกิจ หวัข้อ 2.2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขนั) ดงันัน้ บริษัทจึงคงมีทางเลือกท่ีหลากหลายในการเสนอ
ขายประกนัให้กบับริษัทประกนัวินาศภยัและบริษัทประกนัชีวิตให้กบัลกูค้า  

7. ความเส่ียงจากการตดิตามเบีย้ประกันภัยที่ค้างชาํระในกรณีที่บริษัทให้ลูกค้าผ่อนเบีย้ประกันภัยรถยนต์ 

 ในการขายประกนัภยัรถยนต์ของบริษัท ลกูค้าสามารถเลือกวิธีการชําระเบีย้ประกนัภยัรถยนต์เป็นแบบครัง้เดียวทัง้
จํานวน หรือขอผ่อนชําระเป็นงวดก็ได้ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากบริษัทมีกลยุทธ์ในการขายประกันรถยนต์เพ่ือกระตุ้นการ
ตดัสินใจซือ้ประกันรถยนต์กับบริษัทให้รวดเร็วย่ิงขึน้ โดยเสนอให้กลุ่มลกูค้าเป้าหมายสามารถผ่อนเบีย้ประกันภัยได้เป็น
ระยะเวลายาวนานขึน้จาก 4 เดือนเป็นระยะเวลา 6 เดือน ทําให้จํานวนลกูค้าและมลูค่ารวมของเบีย้ท่ีผ่อนชําระเพิ่มมากขึน้ 
ทัง้นี ้ในกรณีท่ีลกูค้าของบริษัทเร่ิมผ่อนชําระค่าเบีย้ประกนัให้กบับริษัทก่อนวนัท่ีกรมธรรม์มีผลบงัคบัใช้จนถึงงวดการผ่อน
เบีย้ประกนัภยังวดสดุท้ายซึง่เกิดขึน้ภายหลงัจากการคุ้มครองประกนัภยัเร่ิมมีผลบงัคบัใช้แล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทําให้บริษัท
ต้องนําเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทไปชําระค่าเบีย้ประกนัทัง้หมดซึง่รวมสว่นท่ีเหลือของเบีย้ประกนัภยัท่ีลกูค้ายงัผ่อนไม่หมด
ให้กบับริษัทประกนัวินาศภยัทนัทีท่ีกรมธรรม์ดงักล่าวมีผลบงัคบัใช้ ดงันัน้ การขยายระยะเวลาผ่อนเบีย้ประกนัให้แก่ลกูค้า
เป็นระยะเวลาท่ียาวขึน้ จงึอาจทําให้บริษัทมีความเส่ียงในการติดตามเบีย้ประกนัภยัท่ียงัค้างชําระ โดยเฉพาะในกรณีท่ีลกูค้า
รายดงักลา่วไมไ่ด้นําเงินมาชําระคืนคา่เบีย้ประกนัภยัทัง้หมดให้กบับริษัท ซึง่อาจสง่ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัท
ได้   

 ทัง้นี ้ท่ีผ่านมา บริษัทมีนโยบายป้องกนัความเส่ียงดงักลา่ว โดยจดัให้ลกูค้าท่ีต้องการผ่อนชําระเบีย้ประกนัภยัต้อง
เร่ิมต้นการผ่อนเบีย้ประกันภัยให้กับบริษัทเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือนหรืองวดการผ่อนชําระก่อนครบกําหนดวัน
คุ้มครองมีผลเสมือนหนึ่งเป็นเงินมดัจําล่วงหน้าซึ่งสามารถป้องกนัความเส่ียงท่ีลกูค้าผิดนดัชําระได้ในระดบัหนึ่ง นอกจากนี ้
หากลกูค้าได้ผิดนดัชําระค่าเบีย้ประกนัภยัในสว่นท่ีเหลือ บริษัทสามารถแจ้งให้บริษัทประกนัวินาศภยัยกเลิกการคุ้มครองใน
กรมธรรม์ดงักลา่วได้ในทนัที แต่บริษัทยงัคงอาจได้รับความเสียหายในระดบัหนึ่ง ซึง่มีมลูค่าไม่เป็นนยัสําคญั รวมทัง้สญูเสีย
รายได้ท่ีเป็นค่านายหน้าจากการขายประกันให้กับลูกค้ารายดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การท่ีในอนาคต บริษัทจะขยาย
ระยะเวลาผ่อนเบีย้ประกนัให้แก่ลกูค้าเป็นระยะเวลาท่ียาวขึน้ เป็นการเพิ่มความเส่ียงในการติดตามเก็บหนีเ้บีย้ประกนัภยัท่ี
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ค้างชําระจากลกูค้า เน่ืองจากมีระยะเวลาผ่อนชําระท่ียาวนานขึน้ จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการและติดตามหนีเ้พิ่ม
มากขึน้ นอกจากนี ้เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีเน้นหลกัความระมดัระวงั หากบริษัทมีลกูค้าเพิ่มมากขึน้จากการขยาย
ระยะเวลาผ่อนชําระดงักล่าว บริษัทอาจจะต้องคิดต้นทนุทางการเงินจากการเสียโอกาสจากการท่ีให้ลกูค้าทยอยผ่อนชําระ
โดยไม่คิดดอกเบีย้จากลกูค้า  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกําไรจากการดําเนินงานของบริษัทในอนาคต และมีปัญหาสภาพคล่อง 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท เน่ืองจากบริษัทต้องสํารองจ่ายเบีย้ประกันทัง้จํานวนให้แก่ลกูค้าล่วงหน้า
ทนัทีท่ีกรมธรรม์ของลกูค้ามีผลบงัคบัใช้ ในขณะท่ีบริษัทยงัได้รับชําระจากการผอ่นของลกูค้าไมค่รบ  

8. ความเส่ียงจากการพึ่งพงิผู้จัดจาํหน่ายฐานข้อมูลของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจาํนวนน้อยราย 

ในช่วงระยะเวลาท่ีผ่านมาตัง้แต่ปี 2556 – 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีการทําสญัญาซือ้ฐานข้อมลูของกลุม่ลกูค้า
เป้าหมายท่ีใช้สําหรับธุรกิจนายหน้าประกนัวินาศภยัและนายหน้าประกนัชีวิตจากผู้จดัจําหน่ายท่ีเป็นนิติบคุคลทัง้หมด 3 ราย 
โดยมียอดซือ้รวมกนัเท่ากบั 3.60 ล้านบาท 3.79 ล้านบาท และ 2.21 ล้านบาท ตามลําดบั  ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยอาจมี
ความเส่ียงหากผู้จัดจําหน่ายข้อมลูไม่ขายข้อมลูฐานลกูค้าเป้าหมายให้กบับริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
รายได้และผลประกอบการของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

บริษัทได้ตระหนักถึงความเส่ียงดังกล่าวเป็นอย่างดี โดยบริษัทเตรียมวางแผนแก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วยการ
ร่วมมือกบัคู่ค้าและเพิ่มจํานวนพนัธมิตรทางธุรกิจท่ีสามารถร่วมมือกนัจดัหาและบริหารฐานข้อมลูของกลุม่ลกูค้าเป้าหมาย
ให้กบับริษัทได้อย่างเพียงพอ ทัง้นี ้บริษัทเห็นว่า Partner หรือคู่ค้าในปัจจบุนัท่ีบริษัทมีความร่วมมือในการจดัหาและบริหาร
ฐานข้อมลูของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายพร้อมผลติภณัฑ์ท่ีจะให้บริษัทเสนอขายนัน้จะสามารถลดความเส่ียงดงักลา่วได้ระดบัหนึ่ง 
โดยบริษัทมียอดขายของเบีย้ประกนัสทุธิในสว่นท่ีบริษัทร่วมใช้ข้อมลูกบั Partner ดงักลา่วคิดเป็นร้อยละ 34 ของเบีย้ประกนั
สทุธิรวมในปี 2558 อีกทัง้ บริษัทและบริษัทย่อยยงัได้ดําเนินการให้ลกูค้าเดิมท่ีเคยซือ้กรมธรรม์ประกนัภยัต่างๆ ผ่านบริษัท
และบริษัทย่อย ลงนามให้ความยินยอมในการเก็บและใช้ข้อมูลของลูกค้าในการขายประกันผ่านทางโทรศัพท์โดยได้เร่ิม
ดําเนินการไปแล้วตัง้แต่เดือนพฤศจิกายน ปี 2558 เป็นต้นมา โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีฐานลกูค้าท่ีเป็นกรมธรรม์การต่อ
อาย ุ(Renew) ซึง่มียอดขายของเบีย้ประกนัสทุธิคิดเป็นสดัสว่นประมาณร้อยละ 48 จากเบีย้ประกนัภยัทัง้หมดท่ีบริษัทและ
บริษัทยอ่ยได้ขายประกนัในปี 2558 ซึง่แสดงให้เหน็วา่รายได้ของบริษัทมาจากลกูค้าเดิมในสดัสว่นท่ีสงู 

9. ความเส่ียงที่อาจเกดิขึน้จากการขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวติ 

ปัจจุบนั บริษัทได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกนัวินาศภยัตัง้แต่เดือนกนัยายน 2548 เป็นต้นมา โดยได้ต่อ
ใบอนญุาตดงักลา่วครัง้ล่าสดุเม่ือเดือนสิงหาคม 2556 และใบอนญุาตจะสิน้สดุในเดือนกนัยายน 2561 ซึ่งยงัมีระยะเวลาท่ี
พอเพียงในการประกอบธุรกิจและไม่มีความเส่ียงในการต่ออายใุบอนญุาต ณ ขณะนี ้ส่วนบริษัทย่อยได้รับใบอนญุาตเป็น
นายหน้าประกนัชีวิต ตัง้แต่เดือนมีนาคม 2551 เป็นต้นมา โดยได้ต่อใบอนญุาตดงักล่าวเม่ือเดือนกมุภาพนัธ์ 2554 และ
ใบอนุญาตจะสิน้สดุในเดือนมีนาคม 2559 รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งพ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ.2535 กําหนดให้
ผู้ประกอบการธุรกิจนายหน้าประกนัชีวิตต้องได้รับใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิตจาก คปภ. อย่างไรก็ตาม เน่ืองจาก
ใบอนญุาตดงักล่าวจะหมดอายใุนวนัท่ี 25 มีนาคม 2559 ทําให้บริษัทย่อยอาจมีความเส่ียง ณ ขณะนีท่ี้จะไม่สามารถต่อ
ใบอนญุาตดงักลา่ว หรือได้รับใบอนญุาตดงักลา่วลา่ช้า ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่การดําเนินธุรกิจของบริษัทย่อย โดยไม่สามารถ
ใช้ขายประกนัชีวิตผา่นทางโทรศพัท์ได้   

บริษัทและบริษัทยอ่ยได้ตระหนกัถงึความเส่ียงดงักลา่ว แตเ่น่ืองจากใบอนญุาตดงักลา่วได้กําหนดให้ผู้ประกอบการ
ธุรกิจนายหน้าประกนัชีวิตสามารถต่ออายลุ่วงหน้าได้ไม่เกิน 2 เดือนก่อนวนัท่ีใบอนญุาตหมดอาย ุทําให้ ณ วนัท่ีย่ืนแบบ
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แสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชีช้วนต่อสํานักงาน ก.ล.ต. บริษัทย่อยจึงยังไม่สามารถต่อ
ใบอนญุาตดงักล่าวในขณะนัน้ได้ ทัง้นี ้ท่ีผ่านมา บริษัทย่อยได้เคยต่ออายใุบอนญุาตดงักล่าวแล้ว 2 ครัง้ และสามารถ
ดําเนินการได้โดยไม่มีอปุสรรคใดๆ และเม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2559 บริษัทย่อยได้ดําเนินการต่ออายใุบอนญุาตกบั คปภ. 
แล้วเสร็จ โดยใบอนุญาตฉบับใหม่นีจ้ะสิน้สุดอายุในวันท่ี 25 มีนาคม 2564 จึงทําให้ความเส่ียงในเร่ืองการขอต่ออายุ
ใบอนญุาตเป็นนายหน้าประกนัชีวิตในครัง้นีข้องบริษัทยอ่ยหมดไป  

10. ความเส่ียงจากการมีอัตราการเข้าออกที่สูงของพนักงานขายประกันผ่านช่องทางโทรศัพท์และการจัดหา
พนักงานขายประกันที่มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวนิาศภัยหรือใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวติ 

บริษัทและบริษัทย่อยมีความจําเป็นต้องใช้บคุลากรท่ีมีความเช่ียวชาญพิเศษเฉพาะทางในการประกอบธุรกิจ โดย
พนกังานขายประกนัทางโทรศพัท์ทกุคนต้องมีใบอนญุาตนายหน้าประกนัวินาศภยัและใบอนญุาตนายหน้าประกนัชีวิต เพ่ือ
ใช้ในการขายประกนัภยัของบริษัทและบริษัทย่อย ตามลําดบั และต้องมีพนกังานขายประกนัท่ีมีทกัษะในการขายในปริมาณ
ท่ีเพียงพอและมีคณุภาพ แต่เน่ืองจากวิธีการขายของพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ใช้ช่องทางโทรศพัท์ ซึ่งพนกังาน
ขายประกนัของบริษัทและบริษัทย่อยไม่สามารถใช้ทกัษะในการขายอื่นใดได้นอกจากเทคนิคการพดูท่ีใช้ในการส่ือสาร และ
อาจเป็นผลทําให้พนกังานขายประกันไม่สามารถใช้ทกัษะด้านอ่ืน เพ่ือปิดการขายและไม่สามารถขายได้ตามเป้าหมายท่ี
ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีผลทําให้ตดัสินใจลาออกจากการทํางานได้ โดยอตัราการเข้าออกของพนกังานขายประกนัของบริษัท
และบริษัทยอ่ยมีอตัราการเข้าออกประมาณร้อยละ 296 ร้อย 417 และร้อยละ 355 ของพนกังานขายประกนัทัง้หมด ณ สิน้ ปี 
2556 –  2558 (เฉล่ีย ณ สิน้ปี) ตามลําดบั อีกทัง้ ปัจจบุนั บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นรับพนกังานขายท่ีมีใบอนญุาต
นายหน้าประกนัวินาศภยัหรือใบอนญุาตนายหน้าประกนัชีวิตแล้วตัง้แต่เดือนธันวาคม ปี 2558 ซึง่สง่ผลให้บริษัทและบริษัท
ย่อยต้องใช้เวลาในการจดัหาบุคลากรท่ีมีคณุสมบติัดงักล่าว จํานวนพนักงานของบริษัทในขณะใดขณะหนึ่งอาจมีจํานวน
ลดลง  และอาจสง่ผลกระทบตอ่การประกอบธุรกิจในอนาคตของบริษัทได้ 

บริษัทได้ตระหนกัถึงความเส่ียงในด้านบคุลากรเป็นอย่างดี โดยได้มีการวิเคราะห์สาเหตขุองอตัราการเข้าออกท่ีสงู
ของพนักงานขายในอดีต 3 ปีท่ีผ่านมา และพบว่า พนักงานขายท่ีลาออกประมาณร้อยละ 90 มีอายุงานเฉล่ียไม่เกิน 1 ปี 
เน่ืองจากสว่นใหญ่เป็นนกัศกึษาท่ีจบใหม ่ยงัไม่มีประสบการณ์ และอยู่ระหว่างหางานท่ีเหมาะกบัตน ในขณะท่ีพนกังานขาย
ประกนัท่ีใช้ช่องทางโทรศพัท์จําเป็นต้องมีทกัษะเพ่ือปิดการขาย เพ่ือท่ีจะได้รับค่าตอบแทนท่ีสงูขึน้ จึงเป็นเหตผุลหลกัท่ีทําให้
พนกังานขายรายใหม่เกิดความท้อและตดัสินใจลาออกในช่วงเวลาสัน้ๆ ได้ ทัง้นี ้บริษัทและบริษัทย่อยมีมาตรการในการลด
ความเส่ียงดังกล่าว โดยปัจจุบนัมุ่งเน้นรับพนักงานขายท่ีมีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตนายหน้า
ประกนัชีวิตแล้วตัง้แต่เดือนธันวาคม ปี 2558 เพ่ือจะได้มัน่ใจว่าพนกังานขายมีความคุ้นเคยกบังานขายประกนัในระดบัหนึ่ง 
แม้ว่าจะส่งผลกระทบต่อจํานวนพนกังานขายของบริษัทและบริษัทย่อยลดลงแต่เช่ือว่าจะเป็นช่วงระยะสัน้ๆเท่านัน้  แต่ใน
ระยะยาว จํานวนพนกังานขายของบริษัทและบริษัทย่อยจะมีแนวโน้มของอตัราการเข้าออกลดลง เน่ืองมาจากบริษัทและ
บริษัทย่อยจะมีพนักงานขายท่ีมีความรู้และประสบการณ์ในการขายประกันท่ีสามารถเข้าใจระบบการทํางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากกว่าพนกังานท่ียงัไม่เคยมีประสบการณ์ อีกทัง้มีนโยบายส่งเสริม และมีการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร
ของบริษัทอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถและเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน รวมทัง้ช่วยสนบัสนนุให้พนกังาน
ขายใหม่ของบริษัทและบริษัทย่อยไปสอบความรู้ตามท่ี คปภ. กําหนดอย่างสม่ําเสมอ และบริษัทมีการวิเคราะห์โครงสร้าง
รายได้ของพนกังานขายพร้อมทัง้ได้กําหนดโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนในอตัราท่ีเหมาะสมในตลาด ซึง่พิจารณาจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลของอุตสาหกรรม นอกจากนี ้บริษัทยังมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคลากรใหม่ โดยได้ว่าจ้าง
บคุลากรระดบัผู้จดัการอาวโุสท่ีมีความรู้ และประสบการณ์ในการบริหารงานบคุคลเพ่ือมาพฒันาโครงสร้างงานบคุคล 
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11. ความเส่ียงจากการดาํเนินธุรกจิที่ตัง้อยู่บนสนิทรัพย์ที่ไม่ถาวร 

 เน่ืองด้วยลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริษัทได้เช่าพืน้ท่ีทํางานเพ่ือให้บริการการขายประกันภัยผ่านช่องทาง
โทรศพัท์ ซึง่ปฏิบติังานโดยพนกังานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทัง้หมด ทําให้บริษัทต้องลงทนุและพฒันาเฉพาะในงาน
ทรัพยากรบคุคลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสร้างรายได้ของบริษัท ดงันัน้ หากพิจารณางบแสดงฐานะการเงินรวม
ของบริษัท ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีสินทรัพย์รวมจํานวน 106 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
จํานวน 50 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 48 ของสนิทรัพย์รวม และเป็นสนิทรัพย์ถาวรท่ีเป็นอปุกรณ์ ได้แก่ เคร่ืองตกแต่ง
และเคร่ืองใช้สํานกังาน และยานพาหนะ จํานวน 2 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 2 ของสินทรัพย์รวม ในขณะท่ีงบกําไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทในปี 2558  บริษัทมีรายได้ค่านายหน้าและค่าบริการจํานวน 157 ล้านบาท มีกําไรสทุธิ
เบ็ดเสร็จรวมจํานวน 25 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายหลกัท่ีเป็นค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน และค่านายหน้า เป็นหลกั ดงันัน้ 
ลกัษณะการดําเนินธุรกิจจึงไมจํ่าเป็นต้องอาศยัสินทรัพย์ถาวรเพ่ือใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้ให้กบับริษัทและบริษัทย่อย 
แตเ่ป็นการพึง่พิงพนกังานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้นี ้หากบริษัทไม่มีพนกังานโดยเฉพาะผู้บริหารในระดบัสงูท่ีเป็น
ผู้ ก่อตัง้บริษัทและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริษัทจะไม่มีสินทรัพย์อ่ืนใดท่ีเป็นหลกัประกนัในการลงทนุให้กบัผู้ ถือหุ้น ซึ่ง
อาจพิจารณาได้ว่าเป็นความเส่ียงในการลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทท่ีดําเนินธุรกิจนายหน้าประกนัวินาศภยัและนายหน้า
ประกนัชีวิต  

 บริษัทตระหนกัถึงความเส่ียงดงักล่าวเป็นอย่างดี จึงได้มีนโยบายในการรักษาบคุลากรให้อยู่ทํางานกบับริษัทและ
บริษัทย่อยในระยะยาว โดยการจัดโครงสร้างผลตอบแทนท่ีเหมาะสม และการมุ่งมัน่สร้างระบบการทํางานให้เป็นระบบ
อตัโนมติั เพ่ือความรวดเร็วและความถกูต้อง ลดขัน้ตอนการทํางานและอํานวยความสะดวกสบายของคนทํางาน และสร้าง
บรรยากาศการทํางานท่ีเหมาะสมในสถานท่ีทํางาน เป็นต้น นอกจากนี ้ในระดบัผู้บริหารระดบัสงูซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
บริษัทได้มีนโยบายและวิสยัทศัน์ในการดําเนินธุรกิจให้มีความมัน่คง และยัง่ยืน โดยมีแผนการจดัทําผู้ สืบทอดในตําแหน่งท่ี
สําคญัๆ และการจดัทําแผนงานในระยะ 3 - 5 ปี เพ่ือนําเสนอกบัคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในการปฏิบติังานในอนาคต 
ด้วยเหตนีุ ้บริษัทเช่ือว่าจะแสดงให้เห็นถึงเจตนารมย์ของการมุ่งมัน่ในการดําเนินธุรกิจท่ียาวนานของผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ท่ีเป็น
ผู้บริหารในปัจจบุนั ได้ในระดบัหนึง่ 

 ความเส่ียงสาํหรับผู้ลงทุน 

12. ความเส่ียงจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ 

 ตามมติท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 29 พฤษภาคม 2558 และมติท่ีประชมุวิสามญั
ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ครัง้ท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ได้มีมติให้จดัสรรหุ้นเพิ่มทนุจํานวน 96 ล้านหุ้น ท่ีมลูค่าท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.85 ของทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วภายหลงัการเสนอขายต่อประชาชนในครัง้นี ้
เพ่ือเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น ในราคาตามมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และในเดือนมิถนุายน 
2558 บริษัทได้รับชําระคา่หุ้นเพิ่มทนุจากการเสนอขายหุ้นในสว่นดงักลา่วครบตามจํานวนแล้ว  

 ทัง้นี ้จากการท่ีบริษัทเสนอขายหุ้น 96 ล้านหุ้น ในราคาเท่ากบัมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ซึง่เป็นราคาท่ีต่ํากว่า
ราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครัง้นี ้ดงันัน้ ผู้ลงทนุท่ีเข้าซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทในราคาเสนอขายต่อประชาชน 
หรือ หุ้นละ 6.00 บาท อาจได้รับผลกระทบจากการท่ีผู้ ถือหุ้นเดิมท่ีจองซือ้หุ้นในราคาตามมลูค่าท่ีตราไว้ดงักลา่วนําหุ้นท่ีถือ
อยู่ออกขาย อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนอาจได้รับผลกระทบดงักล่าวลดลงในระดบัหนึ่ง เน่ืองจากตามเกณฑ์ตลาดหลกัทรัพย์
กําหนดห้ามผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทท่ีถือหุ้นรวมกนัไม่น้อยกว่าร้อยละ 55 ของทนุจดทะเบียนและเรียกชําระแล้วภายหลงัการ
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เสนอขายประชาชน ขายหุ้นสดัสว่นดงักลา่วเป็นเวลา 12 เดือนนบัจากวนัท่ีหุ้นสามญัของบริษัทเร่ิมทําการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) โดยผ่อนผนัให้ผู้ ถือหุ้นเดิมดงักล่าวสามารถนําหุ้นท่ีถกูห้ามขายดงักล่าวใน
สดัสว่นร้อยละ 25 ของจํานวนท่ีถกูห้ามขายทัง้หมด มาซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ เม่ือครบกําหนด 6 เดือนนบัจากวนัท่ี
หุ้นสามญัของบริษัทเร่ิมทําการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ   

13. ความเส่ียงจากการจ่ายเงนิปันผลในอดีตอาจไม่สามารถบ่งชีก้ารจ่ายเงนิปันผลของบริษัทในอนาคต 

 ในปี 2556 – 2558 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นจํานวน 5.00 ล้านบาท 27.40 ล้านบาท และ 33.60 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผลท่ีคิดจากกําไรสทุธิของปีหรืองวดประมาณ ร้อยละ 26 ร้อยละ 115 และร้อยละ 162 
ตามลําดบั อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวของบริษัทในอดีตไม่สามารถสะท้อนการจ่ายเงินปันผลของบริษัทใน
อนาคตได้ 

 ทัง้นี ้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัจากหกัภาษีเงินได้
นิติบคุคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัท และหลงัหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอ่ืนๆ ตามท่ีบริษัทกําหนด ทัง้นี ้
การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วอาจมีการเปล่ียนแปลงขึน้อยู่กบัฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทนุ ความจําเป็นและ
ความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ ถือหุ้นของบริษัทเหน็สมควร 

14.  ความเส่ียงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอทิธิพลต่อการดาํเนินงาน 

 ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้นี ้บริษัทจะมีกลุ่มผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มครอบครัวเลิศ
รุ่งเรือง ถือหุ้นรวมกนัจํานวน 79,994,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 61.53 ของทนุชําระแล้วภายหลงัเสนอขาย IPO จํานวน 65 
ล้านบาท (โปรดดรูายละเอียดเพ่ิมเติมในสว่นท่ี 2.3 บทท่ี 9 ข้อมลูหลกัทรัพย์และผู้ ถือหุ้น หวัข้อ 9.2 ผู้ ถือหุ้น) ดงันัน้ หาก
กลุ่มผู้ ถือหุ้นดงักล่าวออกเสียงไปในทิศทางเดียวกนั จะทําให้สามารถควบคมุมติท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นได้เกือบทัง้หมด ไม่ว่าจะ
เป็นเร่ืองการแต่งตัง้กรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น ยกเว้นเร่ืองท่ีกฎหมาย
หรือข้อบงัคบับริษัทกําหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนจึงอาจไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียงให้เพียงพอเพ่ือตรวจสอบและถ่วงดลุในเร่ืองท่ีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้ 

 บริษัทตระหนกัถึงความเส่ียงดงักลา่ว จึงได้แต่งตัง้กรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด 7 ท่าน โดย
มีกรรมการอิสระจํานวน 3 ท่าน ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย ซึง่คิดเป็นสดัส่วนกรรมการอิสระร้อยละ 57 ของ
จํานวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท ซึง่จะทําหน้าท่ีเป็นอิสระเพ่ือช่วยถ่วงดลุในการบริหารจดัการของบริษัทในระดบัหนึ่ง ทัง้นี ้
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระ มีวุฒิการศึกษาและคุณวุฒิ รวมทัง้มีความรู้
ความสามารถท่ีจะคุ้มครองผู้ ถือหุ้นรายย่อย นอกจากนี ้ในการตดัสินใจกระทําการหรือละเว้นกระทําการใดๆ คณะกรรมการ
บริษัทมีนโยบายในการดําเนินงานโดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั นอกจากนี ้หากบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยมี
ความจําเป็นในการทํารายการกบับคุคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง บริษัทจะปฏิบติัตามขัน้ตอนการอนมุติัการทํารายการระหว่าง
กนั และหลกัเกณฑ์ท่ีประกาศไว้ของคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุและตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด โดย
บคุคลท่ีมีสว่นได้เสียไมมี่สทิธิการออกเสียงในวาระนัน้ๆ 
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15. ความเส่ียงจากการขาดการถ่วงดุลอาํนาจในการบริหาร 

เน่ืองจากบริษัทมีประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเป็นบคุคลเดียวกนั อีกทัง้ประธานกรรมการ
ของบริษัทเป็นกรรมการท่ีมีอํานาจลงนามและเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท จึงทําให้ประธานกรรมการของบริษัทไม่มีคณุสมบติั
เป็นกรรมการอิสระ และอาจทําให้การตดัสนิใจในการบริหารจดัการบริษัทขึน้อยูก่บับคุคลดงักลา่วเป็นหลกั  

บริษัทได้ตระหนกัถงึความเส่ียงดงักลา่ว จงึได้แตง่ตัง้กรรมการอิสระจํานวน 4 ทา่น (รวมกรรมการตรวจสอบจํานวน 
3 ทา่น) จากกรรมการทัง้หมด 7 ทา่น ซึง่มีจํานวนมากกวา่กึง่หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมด เพ่ือเป็นไปตามหลกัการกํากบั
ดูแลกิจการท่ีดี โดยคิดเป็นสัดส่วนกรรมการอิสระร้อยละ 57 ของจํานวนกรรมการทัง้หมดของบริษัท ทําหน้าท่ีดูแล
ผลประโยชน์ของบริษัทแทนผู้ ถือหุ้ นรายย่อย ทําให้สามารถช่วยถ่วงดุลในการบริหารจัดการของบริษัทในระดับหนึ่ง 
นอกจากนี ้ในการพิจารณาวาระการประชมุใดๆ จะใช้วิธีอนมุติัโดยใช้เสียงข้างมาก (ไม่รวมเสียงของกรรมการท่ีมีสว่นได้เสีย) 
ซึ่งประธานกรรมการบริษัทจะมีเพียง 1 เสียงในการลงมติใดๆ เท่านัน้ ทําให้ไม่สามารถควบคุมการบริหารงานหรือการ
ตดัสนิใจได้ทัง้หมด ประกอบกบับริษัทได้มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ี
บริหารไว้อย่างชดัเจน โดยประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารหรือคณะกรรมการไม่สามารถอนมุติัรายการใดท่ีตนเองหรือบุคคลท่ีมี
ความขดัแย้งทางผลประโยชน์ท่ีมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ในลกัษณะอ่ืนใดกบับริษัทหรือบริษัท
ย่อยได้ ทัง้นี ้บริษัทเช่ือว่า ด้วยการปฏิบติัตามมาตรการดงักลา่วข้างต้นอย่างเคร่งครัด จะสามารถช่วยลดความเส่ียงในเร่ือง
การถ่วงดลุอํานาจได้ระดบัหนึง่ 

16. ความเส่ียงจากการที่บริษัทอยู่ระหว่างการปฏบัิตติามเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ฯ 

บริษัทมีความประสงค์ท่ีจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครัง้นี ้ก่อนท่ีจะได้รับทราบผลการพิจารณาของตลาด
หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) เก่ียวกบัการนําหุ้นสามญัของบริษัทเข้าเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ซึง่บริษัทได้ย่ืนคําขออนญุาตและเอกสารประกอบการย่ืนคําขออนญุาตต่อตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้พิจารณารับหุ้น
สามญัของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน เม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2558 และบริษัท ทริปเปิล้ เอ พลสั แอดไวเซอร่ี จํากดั ใน
ฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบติัของบริษัทในเบือ้งต้นแล้วเห็นว่า บริษัทมีคุณสมบติัครบถ้วนท่ีจะเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ ยกเว้นคณุสมบติัเร่ืองการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึง่บริษัทจะต้องมีผู้ ถือหุ้นรายย่อยไม่
น้อยกวา่ 300 ราย ถือหุ้นรวมกนัไมน้่อยกวา่ร้อยละ 20 ของทนุชําระแล้ว  

เน่ืองจากหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเสนอขายในครัง้นีย้งัคงมีความไม่แน่นอนท่ีจะได้รับอนญุาตจากตลาดหลกัทรัพย์ฯ ให้
เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ดงันัน้ ผู้ลงทนุจงึอาจมีความเส่ียงเก่ียวกบัสภาพคลอ่งในการซือ้ขายหุ้นสามญัของบริษัทในตลาด
รอง และอาจไม่ได้รับผลตอบแทนจากการขายหุ้นสามัญตามราคาท่ีคาดไว้ หากหุ้นสามัญของบริษัทไม่สามารถเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ 

17. ความเส่ียงจากราคาหุ้นสามัญของบริษัทอาจผันผวนซึ่งอาจก่อให้เกดิผลขาดทุนอย่างมีนัยสาํคัญต่อผู้
ลงทุนที่จองซือ้หุ้นสามัญของบริษัทในครัง้นี ้

ภายหลงัการเสนอขายหลกัทรัพย์ต่อประชาชนในครัง้นี ้ราคาหุ้นสามญัของบริษัทอาจมีแนวโน้มผนัผวนเน่ืองจาก
ปัจจยัหลายประการซึ่งบางปัจจยัเป็นเร่ืองท่ีบริษัทไม่สามารถควบคมุได้ อาทิ เช่น การเปล่ียนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและ
สงัคมท่ีมีผลกระทบต่ออตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกบับริษัท ความผนัผวนของราคาหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ผลการดําเนินงาน
ของบริษัทท่ีแตกตา่งจากความคาดหวงัของนกัลงทนุและนกัวิเคราะห์ การเปล่ียนแปลงของผลประกอบการและราคาหุ้นของ
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บริษัทจดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจคล้ายคลงึกบับริษัท รวมถงึปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจสง่ผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริษัท เช่น 
การเปล่ียนแปลงด้านกฏหมาย การเปล่ียนแปลงด้านอตุสาหกรรม เป็นต้น 

จากปัจจยัท่ียกตวัอยา่งข้างต้น รวมถงึปัจจยัอ่ืนๆ ท่ียงัไมไ่ด้ระบไุว้ข้างต้น อาจสง่ผลกระทบให้ราคาตลาดหุ้นสามญั
ของบริษัทเกิดความผนัผวน ซึ่งส่งผลให้นกัลงทนุไม่สามารถขายหลกัทรัพย์ของบริษัทได้ในราคาท่ีคาดการณ์ไว้ หรืออาจมี
การซือ้ขายในราคาท่ีต่ํากวา่ราคาเสนอขายหลกัทรัพย์ในครัง้นีอ้ยา่งมาก 

 


