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ปัจจัยความเสี่ยง
	 บริษัทได้ประเมินปัจจัยเสี่ยงตามสถานการณ์และข้อมูลที่มีอยู่	ณ	ปัจจุบัน	ดังนั้น	 อาจยังคงมีปัจจัยความเสี่ยงอื่นๆ	ที่บริษัทไม่ทราบ

ในขณะนี้	 ซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนจากการลงทุนของนักลงทุนอย่างมีนัยสำาคัญปัจจัยความเสี่ยงในการ

ดำาเนินงานของบริษัทและแนวทางในการบริหารจัดการและป้องกันความเสี่ยง	สามารถสรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

1.�ความเสี่ยงจากการออกกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

	 ตามที่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เมื่อวันที่	 28	 กุมภาพันธ์	 2562	 	 ลงมติในวาระที่	 3	 เห็นสมควรประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	 ...............	 	โดยสาระสำาคัญของร่าง	พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลคือ	กำาหนดให้การเก็บรวบรวม	การใช้	การ

เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล	ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลอย่างชัดเจน	และสามารถถอนความยินยอมได้ในภายหลัง	รวมถึงเจ้าของข้อมูล

มีสิทธิขอให้ลบหรือทำาลายเมื่อการเก็บ		ใช้		เปิดเผย		ทำาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย	หรือเมื่อถอนความยินยอม		ซึ่งเมื่อกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้	อาจ

จะส่งผลกระทบต่อกระบวนการดำาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยได้	 	 เนื่องจากการดำาเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยมีการซื้อข้อมูล

ส่วนบุคคลจากผู้จัดจำาหน่ายฐานข้อมูลที่เป็นนิติบุคคลเป็นผู้จัดหาฐานข้อมูลลูกค้าให้กับบริษัทและบริษัทย่อย	 	 โดยเงื่อนไขในสัญญาได้ระบุไว้ว่า

คู่สัญญาฝ่ายที่จัดหารายชื่อลูกค้าได้ให้การยืนยันว่าเป็นผู้มีสิทธิในข้อมูลและมีการได้มาของข้อมูลอย่างถูกต้อง	 และบริษัทและบริษัทย่อยจะไม่

รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบกับคู่สัญญาทั้งสิ้น	หากคู่สัญญาดังกล่าวได้รับการเรียกร้องหรือฟ้องร้องจากบุคคลภายนอกให้รับผิดชอบหรือร่วม

รับผิดชอบกับบริษัทอันเนื่องมาจากการได้มาของข้อมูลดังกล่าว

	 บริษัทมีการบริหารความเส่ียงโดยมีนโยบายท่ีจะเพิ่มจำานวนคู่ค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจที่สามารถจัดหาฐานข้อมูลของกลุ่มลูกค้าเป้า

หมายให้กับบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างถูกต้องตามร่าง	 พ.ร.บ.	 คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	 นอกจากนี้บริษัทยังได้ดำาเนินการให้ลูกค้ารายเดิมที่

เคยซื้อกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ	ผ่านบริษัทและบริษัทย่อยซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยเรียกลูกค้ากลุ่มนี้ว่า	เป็นลูกค้าเบี้ยประกันปีต่อ	(Renew)	จาก

การขายประกันให้กับคู่ค้า	ได้ลงนามให้ความยินยอมในการใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในกิจการของบริษัทและบริษัทย่อย	โดยได้ดำาเนิน

การแล้วตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน	 ปี	 2558	 เป็นต้นมา	 อีกทั้ง	 บริษัทได้ตั้งหน่วยงานธุรกิจออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ	 ซึ่งจะทำาให้ลูกค้าสามารถซ้ือ

ประกันผ่านระบบออนไลน์ของบริษัทได้ด้วยตนเอง	ทั้งนี้	ในการดำาเนินการดังกล่าว	บริษัทจะได้รับความยินยอมจากลูกค้าที่เข้าใช้ระบบออนไลน์

ของบริษัทในการเก็บและการใช้ข้อมูลของลูกค้าซึ่งเป็นกระบวนการสำาคัญในการติดต่อ	และการเสนอขายประกันภัยให้กับลูกค้าเป้าหมาย

	 ทั้งนี้นโยบายในการประกอบธุรกิจของฝ่ายจัดการมิได้มีการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดการละเมิดต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นๆ	

สำาหรับผลกระทบจากความเสี่ยงดังกล่าวนั้น	 บริษัทอยู่ระหว่างปรับกระบวนการดำาเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายทันทีที่กฎหมายมีผล

บังคับใช้

2.���ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรับประกันภัยโดยบริษัทประกันวินาศภัยหรือบริษัทประกันชีวิต

	 บริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตจะเป็นผู้พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรือทบทวนนโยบายการรับประกันภัย	 โดยคำานึงถึงการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ	 การเมือง	 สภาพการแข่งขัน	 ภัยธรรมชาติและพฤติกรรมของผู้เอาประกันภัย	 ซึ่งมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้

บริโภคและรายได้ค่าบริการของบริษัท	 เช่น	 การเปลี่ยนแปลงเบี้ยประกันภัย	 เงื่อนไขการรับประกันภัย	 การชดเชยค่าเสียหายส่วนแรก	 การจำากัด

วงเงินความรับผิดชอบ	 และการจำากัดพื้นที่รับประกันภัย	 เป็นต้น	 ดังนั้น	 หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นอุปสรรคในการขายประกันภัยทาง

โทรศัพท์	อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยได้ในอนาคต		

	 บริษัทมีการบริหารความเส่ียงโดยการคัดเลือกคู่ค้าที่เป็นบริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีม่ันคงน่า

เชื่อถือ	 มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้าทุกประเภท	 และมีการโอนความเสี่ยงบางส่วนต่อไปยังบริษัทประกัน

วินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตต่อในต่างประเทศ	 (reinsurance)	 ซึ่งทำาให้บริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตสามารถเพิ่มขีดความ

สามารถในการรับประกันภัยและลดข้อจำากัดในการรับประกันลงได้	ในขณะเดียวกัน	บริษัทได้พัฒนาคุณภาพในการให้บริการเพื่อเป็นจุดขายของ

บริษัท	 ด้วยการสร้างมาตรฐานการให้บริการ	 เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวดเร็ว	 ตรงต่อเวลา	 น่า

เชื่อถือ	และคุ้มค่า	รวมทั้งสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า	และความไว้วางใจในการเลือกใช้บริการของบริษัทอย่างต่อเนื่อง



รายงานประจำาปี 256137

3.�ความเสี่ยงจากการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย�เรื่อง�กำาหนดหลักเกณฑ์�วิธีการออก�การ

เสนอขาย�กรมธรรม์ประกันภัย�และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน���นายหน้าประกัน�และธนาคาร�พ.ศ.�2561�ซึ่งได้ครอบคลุมถึงเรื่องการเสนอ

ขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่าน�ทางโทรศัพท์�และประกาศอื่นๆ�ของ�คปภ.�ที่เกี่ยวข้องกับการขายประกันภัย 

	 พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามข้ันตอนการทำางานที่ควบคุมและบังคับใช้โดยสำานักงานคณะกรรมการกำากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)	 	 ทั้งนี้	 หากบริษัทหรือพนักงานของบริษัทปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย	 ประกาศหรือระเบียบที่

เกี่ยวข้อง	 อาจได้รับบทลงโทษขั้นรุนแรงโดยการเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยหรือนายหน้าประกันชีวิต	 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

รายได้และผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยได้ในอนาคต

1.	 พนักงานขายประกันของบริษัทและบริษัทย่อย	 ทุกคนต้องได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและใบอนุญาตนายหน้า

ประกันชีวิต	ที่สามารถใช้ปฏิบัติงานขายประกันทางโทรศัพท์

2.	 จัดตารางเวลาการทำางานของพนักงานขายประกันของบริษัทและบริษัทย่อยตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการ

ประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)		กำาหนดเท่านั้น

3.	 จัดให้มีหัวหน้าทีมงานขายเพื่อทำาหน้าที่แนะนำาและควบคุมการทำางานของลูกทีมแต่ละทีมงานขาย

4.	 จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้และอบรม	เพื่อพัฒนาความรู้ผลิตภัณฑ์ประกันต่างๆ	ของคู่ค้า	และแบ่งปันประสบการณ์ในงานขายประกัน

ภัยภายในบริษัทและบริษัทย่อยเป็นประจำา

5.	 ติดตั้งระบบบันทึกเสียงการสนทนาระหว่างพนักงานขายประกันและลูกค้าเป้าหมายของบริษัทและบริษัทย่อย	 รวมทั้งการจัดเก็บ

การบันทึกเสียงให้ครบถ้วน	 และกำาหนดให้ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพดำาเนินการตรวจฟังผลการบันทึกเสียงสนทนาภายหลังจากการ

ขายประกันภัยทางโทรศัพท์เพื่ออนุมัติธุรกรรมดังกล่าว	ก่อนจะดำาเนินการตามขั้นตอนการออกกรมธรรม์โดยบริษัทประกันภัยต่อ

ไป

4.�ความเสี่ยงจากระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศได้รับความเสียหาย

	 การประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยดำาเนินการอยู่บนระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นหลัก	 ตั้งแต่การเสนอขาย	 การตรวจ

สอบ	 การบริหารจัดการด้านเอกสาร	 การเชื่อมต่อระบบกับบริษัทคู่ค้า	 และการบัญชีและการติดตามหนี้	 หากระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้รับ

ความเสียหายและไม่สามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที	 อาจส่งผลกระทบกับประสิทธิภาพของงานขาย	 งานบริการหลังการขาย	 งานบัญชีการเงิน	

และงานติดตามหนี้	รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฐานข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนซึ่งจะมีผลต่อการดำาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

	 บริษัทมีการบริหารความเส่ียงโดยได้ลงทุนระบบคอมพิวเตอร์สำารองที่สามารถรองรับการทำางานในกรณีท่ีระบบคอมพิวเตอร์หลัก

ขัดข้อง	การจัดเก็บข้อมูลชุดสำารอง	(Back	Up)	เป็นรายวันโดยใช้อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำารองที่อยู่ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์	นอกจากนี้	บริษัทยังมี

การจัดเก็บข้อมูลสำารองไว้อีกหนึ่งชุดโดยใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกผ่านทางระบบคลาวด์	(Cloud)	เพื่อป้องกันในกรณีการเกิดเหตุภัยพิบัติ

ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก	 หรือในกรณีที่ข้อมูลสำารองที่อยู่ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์หลักไม่สามารถใช้งานได้	 และ	 ในกรณีฉุกเฉิน	 บริษัทได้มีการ

ติดต่อกับผู้จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประมวลผล	 (Server)	 ไว้ล่วงหน้า	ซึ่งผู้จัดหาดังกล่าวมีความพร้อมที่จะส่งมอบอุปกรณ์ให้กับบริษัทโดยเร็ว	

รวมถึงบริษัทได้ดำาเนินการให้มีการปฏิบัติตามข้อกำาหนดการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเป็นไปตามมาตรฐาน	ISO/IEC	27001:2013

5.�ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

	 ปัจจุบัน	บริษัทและบริษัทย่อย	ได้ดำาเนินธุรกิจ	โดยใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ในทุกกระบวนการของธุรกิจ	ซึ่งเกิดจากการวิเคราะห์	และ

พัฒนาโดยผู้บริหารและบุคลากรของฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษัท	 ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งในด้านของการพัฒนาระบบ	 ความ

เข้าใจในกระบวนการทำางานและระบบงานของบริษัท	 รวมถึงความเข้าใจในธุรกิจการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย	 	 นายหน้าประกันชีวิต	 และ

ธุรกิจจับคู่สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล	เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ดัง

นั้น	หากบริษัทไม่มีผู้บริหารและบุคลากรเหล่านี้หรือไม่สามารถจัดหาผู้บริหารและบุคลากรที่มีคุณภาพมาทดแทนได้	อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ของการดำาเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย

	 บริษัทมีการบริหารความเส่ียงโดยได้กำาหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรในส่วนน้ีให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมสามารถ

แข่งขันได้ในอุตสาหกรรม	 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานดังกล่าวยังคงปฏิบัติงานที่บริษัทอย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี้แล้วบริษัท

ได้วางแผนการเติบโตทางสายอาชีพเพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงานเติบโตไปพร้อมๆ	 กับความสำาเร็จของบริษัท	 รวมถึงการวางแผน

บุคลากรทดแทนในกรณีผู้บริหารหรือพนักงานลาออก	 และเพิ่มอัตราพนักงานเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงานเทคโนโลยี

สารสนเทศในการรองรับการขยายตัวของธุรกิจ	ทั้งนี้ในอดีตที่ผ่านมา	บริษัทยังไม่เคยขาดแคลนบุคลากรในส่วนนี้แต่อย่างใด
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6.�ความเสี่ยงจากการติดตามเบี้ยประกันภัยที่ค้างชำาระในกรณีที่บริษัทให้ลูกค้าผ่อนเบี้ยประกันภัยรถยนต์

	 บริษัทมีกลยุทธ์ในการขายประกันรถยนต์เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อประกันรถยนต์กับบริษัทให้รวดเร็วยิ่งขึ้น	 โดยเสนอให้กลุ่มลูกค้า

เป้าหมายสามารถผ่อนเบี้ยประกันภัยได้เป็นระยะเวลา	 4	 เดือนทำาให้จำานวนลูกค้าและมูลค่ารวมของเบี้ยที่ผ่อนชำาระเพิ่มมากขึ้น	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่

ลูกค้าของบริษัทเริ่มผ่อนชำาระค่าเบี้ยประกันให้กับบริษัทก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้จนถึงงวดการผ่อนเบี้ยประกันภัยงวดสุดท้ายซ่ึงเกิด

ขึ้นภายหลังจากการคุ้มครองประกันภัยเริ่มมีผลบังคับใช้แล้วเป็นระยะเวลาหนึ่ง	 ทำาให้บริษัทต้องนำาเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทไปชำาระค่าเบี้ย

ประกันทั้งหมดซ่ึงรวมส่วนท่ีเหลือของเบ้ียประกันภัยที่ลูกค้ายังผ่อนไม่หมดให้กับบริษัทประกันวินาศภัยทันทีที่กรมธรรม์ดังกล่าวมีผลบังคับ

ใช้	 ดังนั้น	 การขยายระยะเวลาผ่อนเบี้ยประกันให้แก่ลูกค้าเป็นระยะเวลาที่ยาวขึ้น	 จึงอาจทำาให้บริษัทมีความเสี่ยงในการติดตามเบี้ยประกันภัยที่

ยังค้างชำาระ	 โดยเฉพาะในกรณีที่ลูกค้ารายดังกล่าวไม่ได้นำาเงินมาชำาระคืนค่าเบี้ยประกันภัยทั้งหมดให้กับบริษัท	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะ

ทางการเงินของบริษัทได้		

	 บริษัทมีการบริหารความเส่ียงโดยจัดให้ลูกค้าท่ีต้องการผ่อนชำาระเบ้ียประกันภัยต้องเริ่มต้นการผ่อนเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทเป็น

ระยะเวลาอย่างน้อย	 2	 เดือนก่อนถึงกำาหนดวันคุ้มครองมีผล	 เสมือนหนึ่งเป็นเงินมัดจำาล่วงหน้าซึ่งสามารถป้องกันความเสี่ยงที่ลูกค้าผิดนัด

ชำาระได้ในระดับหนึ่ง	 นอกจากนี้	 หากลูกค้าได้ผิดนัดชำาระค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนที่เหลือ	 บริษัทสามารถแจ้งให้บริษัทประกันวินาศภัยยกเลิก

การคุ้มครองในกรมธรรม์ดังกล่าวได้ในทันที	 แต่บริษัทยังคงอาจได้รับความเสียหายในระดับหนึ่ง	 ซึ่งมีมูลค่าไม่เป็นนัยสำาคัญ	 รวมทั้งสูญเสียราย

ได้ที่เป็นค่านายหน้าจากการขายประกันให้กับลูกค้ารายดังกล่าว	 อย่างไรก็ตาม	 การที่ในอนาคตบริษัทจะขยายระยะเวลาผ่อนเบี้ยประกันให้แก่

ลูกค้าเป็นระยะเวลาที่ยาวขึ้น	 เป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการติดตามเก็บหนี้เบี้ยประกันภัยที่ค้างชำาระจากลูกค้า	 เนื่องจากมีระยะเวลาผ่อนชำาระ

ที่ยาวนานขึ้น	 จึงต้องใช้ระยะเวลาในการดำาเนินการและติดตามหนี้เพิ่มมากขึ้น	 นอกจากนี้	 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่เน้นหลักความ

ระมัดระวัง	 หากบริษัทมีลูกค้าเพิ่มมากขึ้นจากการขยายระยะเวลาผ่อนชำาระดังกล่าว	 บริษัทอาจจะต้องคิดต้นทุนทางการเงินจากการเสียโอกาส

จากการที่ให้ลูกค้าทยอยผ่อนชำาระโดยไม่คิดดอกเบี้ยจากลูกค้า	 	ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำาไรจากการดำาเนินงานของบริษัทในอนาคต	และมีปัญหา

สภาพคล่อง	 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท	 เนื่องจากบริษัทต้องสำารองจ่ายเบี้ยประกันทั้งจำานวนให้แก่ลูกค้าล่วงหน้าทันทีที่

กรมธรรม์ของลูกค้ามีผลบังคับใช้	ในขณะที่บริษัทยังได้รับชำาระจากการผ่อนของลูกค้าไม่ครบ

7.���ความเสี่ยงจากการมีอัตราการเข้าออกของพนักงานขายประกันและการจัดหาพนักงานขายที่มีใบอนุญาต

	 บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งเน้นรับพนักงานขายที่มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยหรือใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต	 ซึ่งส่งผลให้

ต้องใช้เวลาในการจัดหาบุคลากรที่มีคุณสมบัติดังกล่าว	 จำานวนพนักงานของบริษัทในขณะใดขณะหนึ่งอาจมีจำานวนลดลง	 	 และอาจส่งผลกระ

ทบต่อการประกอบธุรกิจในอนาคตของบริษัทได้

	 บริษัทมีการบริหารความเส่ียงโดยมีนโยบายส่งเสริมและมีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเน่ืองเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ	ประสบการณ์ในการทำางานให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถรวมทั้งมีการวิเคราะห์โครงสร้างรายได้ของพนักงานขายพร้อมทั้งได้

กำาหนดโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมในตลาด	 ซึ่งพิจารณาจากการวิเคราะห์ข้อมูลของอุตสาหกรรม	 นอกจากนี้	 บริษัทยังมี

การพัฒนาโครงสร้างงานบุคคลสนับสนุนให้พนักงานขายใหม่ของบริษัทและบริษัทย่อยไปสอบความรู้ตามท่ีสำานักงานคณะกรรมการกำากับและ

ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	(คปภ.)		กำาหนด		เพื่อให้ในระยะยาวจำานวนพนักงานขายของบริษัทและบริษัทย่อยจะมีแนวโน้มของอัตรา

การเข้าออกลดลง

8.���ความเสี่ยงเรื่องกฎเกณฑ์การกำากับธุรกิจผู้ให้บริการจับคู่สินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคลผ่านระบบหรือ�เครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์

	 กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง	 เรื่อง	กิจการที่ต้องขออนุญาตตามข้อ	 	5	แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ	 	ฉบับที่	 58					

(เรื่อง	 ธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล)	 เมื่อวันที่	 10	 กันยายน	 2561	 	 ซึ่งธนาคารแห่ง

ประเทศไทย	อยู่ระหว่างขอความเห็นจากผู้สนใจประกอบธุรกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		เพื่อทบทวนร่างประกาศหลักเกณฑ์การกำากับดูแลการ

ประกอบธุรกิจระบบและเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล	(peer	to	peer	lending	platform)	อีกครั้ง		

	 ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจจะต้องยื่นขอเข้าร่วมทดสอบในโครงการ	Regulatory	Sandbox	ก่อน	เพื่อทดสอบว่ามีความพร้อมใน

การให้บริการในวงกว้าง	โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะพิจารณาประเมินจากเทคโนโลยีที่ผู้ประกอบการใช้		กระบวนการในการดูแลลูกค้าทั้งใน

เรื่องการทำา	 KYC	หรือการยืนยันตัวตนลูกค้า	 กระบวนการในการประเมินลูกค้า	 การบริหารความเสี่ยง	 กระบวนการในการทำาสัญญาต่างๆ	 	 ใน

รูปอิเล็กทรอนิกส์		ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องดูแลให้มั่นใจว่าผู้ประกอบการมีเทคโนโลยีและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	(Cyber	Security)	ที่ดีก่อนให้

บริการในวงกว้าง	และเมื่อผ่านโครงการ	Regulatory	Sandbox	แล้ว	ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเสนอกระทรวงการคลังเพื่อออกใบอนุญาตให้กับ

ผู้ประกอบธุรกิจ



รายงานประจำาปี 256139

	 จากท่ีกล่าวข้างต้นเม่ือใดท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศหลักเกณฑ์การกำากับดูแลการประกอบธุรกิจระบบและเครือข่าย

อิเล็กทรอนิกส์สำาหรับธุรกรรมสินเชื่อระหว่างบุคคลกับบุคคล	 	บริษัทย่อย	(บริษัท	ได้เงิน	ดอทคอม	จำากัด)	จะดำาเนินการขออนุญาตและปฏิบัติ

ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยต่อไป

9.�ความเสี่ยงจากแนวโน้มการเกิดหนี้สูญสูงขึ้น

	 ถึงแม้การดำาเนินธุรกิจของบริษัทย่อย	 (บริษัท	 ได้เงิน	 ดอทคอม	 จำากัด)	 	 ไม่มีความเสี่ยงจากสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้	 หรือ	 NPL	

เนื่องจากเป็น	Platform	P2P	ในการจับคู่ผู้ขอกู้กับผู้ต้องการให้กู้	บริษัท	ได้เงิน	ดอดคอม	จำากัด	ไม่ได้เป็นผู้รับความเสี่ยงดังกล่าวเอง	แต่หากขาด

ความระมัดระวังในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ	หรือขาดระบบการควบคุมภายในที่ดี	อาจทำาให้ผู้ให้กู้ได้รับผลตอบแทนต่ำากว่าความคาดหวัง	และ

มีผลให้บริษัท	ได้เงิน	ดอดคอม	จำากัด	ขาดความน่าเชื่อถือต่อผู้ให้กู้ได้

	 เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงโดยเบื้องต้นนี้	บริษัทย่อยได้เริ่มจับคู่กับกลุ่มลูกค้าที่มีหลักประกันและมีการบริหารความเสี่ยงโดย	กำาหนดให้

มีการพิจารณาสินเชื่ออย่างเข้มงวด	รวมทั้งให้ความสำาคัญกับการตรวจสอบข้อมูลผู้กู้และ/หรือ	ผู้กู้ร่วม	ความสามารถในการผ่อนชำาระหนี้ของผู้กู้	

สภาพรถยนต์ที่เป็นหลักทรัพย์ค้ำาประกัน		ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ		โดย	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	บริษัทย่อยมีสินเชื่อที่ไม่

ก่อให้เกิดรายได้เพียงร้อยละ	1.15				นอกจากนี้ในด้านการติดตามหนี้		บริษัทย่อยได้ใช้บริการผู้ประกอบการเร่งรัดหนี้สิน		ที่มีความเชี่ยวชาญและ

มีพนักงานที่มีประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้	เร่งรัดหนี้สิน	ซึ่งมีเครือข่ายในการติดตามหนี้ที่กว้างขวางครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

10.���ความเสี่ยงจากสัญญาและหลักประกันสูญหายหรือได้รับความเสียหาย

	 สัญญาและหลักฐานแสดงกรรมสิทธ์ิในหลักประกันถือเป็นเอกสารสำาคัญในการดำาเนินคดีทางกฎหมายกรณีท่ีผู้กู้ค้างชำาระค่างวดเกิน

กำาหนด	ดังนั้นหากเอกสารดังกล่าวสูญหายหรือได้รับความเสียหายจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ

	 บริษัทย่อย	 (บริษัท	 ได้เงิน	 ดอทคอม	 จำากัด)	 	 	 มีมาตรการในการลดความเสี่ยงโดยจัดให้มีสถานที่จัดเก็บเอกสารที่มีการควบคุมสิทธิ์

การเข้าถึงที่เข้มงวด	รวมถึงการเก็บเอกสารในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์		และจัดเก็บข้อมูลชุดสำารอง	(Back	Up)	เป็นรายวันโดยใช้บริการจากผู้ให้

บริการภายนอกผ่านทางระบบคลาวด์	(Cloud)

ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ

 ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการดำาเนินงาน

	 บริษัทมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่	ได้แก่	กลุ่มครอบครัวเลิศรุ่งเรืองโดย	ณ	วันที่	4	มกราคม	2562		ถือหุ้นรวมกันในบริษัทคิดเป็นสัดส่วนร้อย

ละ	59.13	ของทุนจดทะเบียนชำาระแล้ว	ดังนั้น	หากกลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกเสียงไปในทิศทางเดียวกัน	จะทำาให้สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นได้เกือบทั้งหมด	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ	 หรือการขอมติในเรื่องอื่นที่ต้องใช้เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ยกเว้นเรื่องที่

กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำาหนดให้ต้องได้รับคะแนนเสียง	 3	 ใน	 4	 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	 ดังนั้น	 ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวม

คะแนนเสียงให้เพียงพอเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลในเรื่องที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสนอได้

	 บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงโดย	แต่งตั้งกรรมการอิสระจำานวน	4	ท่าน	จากกรรมการทั้งหมด	7	ท่าน	โดยมีกรรมการอิสระจำานวน	3	

ท่าน	ดำารงตำาแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย	ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนกรรมการอิสระร้อยละ	57	ของจำานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท	ซึ่งจะทำา

หน้าที่เป็นอิสระเพื่อช่วยถ่วงดุลในการบริหารจัดการของบริษัทในระดับหนึ่ง	 ทั้งนี้	 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีความ

เป็นอิสระ	 มีวุฒิการศึกษาและคุณวุฒิ	 รวมทั้งมีความรู้ความสามารถท่ีจะคุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อย	 นอกจากนี้	 ในการตัดสินใจกระทำาการหรือ

ละเว้นกระทำาการใดๆ	 คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการดำาเนินงานโดยคำานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก	 นอกจากนี้	 หากบริษัท

และ/หรือบริษัทย่อยมีความจำาเป็นในการทำารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	 บริษัทจะปฏิบัติตามขั้นตอนการอนุมัติการทำารายการระหว่าง

กัน	และหลักเกณฑ์ที่ประกาศไว้ของคณะกรรมการกำากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด	 โดยบุคคลที่มีส่วนได้เสีย

ไม่มีสิทธิการออกเสียงในวาระนั้นๆ


