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ปัจจัยความเส่ียง 

 

ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 
 

1.   ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงและเพิม่ขึน้ของกฎหมาย กฎระเบียบและแนวปฏิบัติทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิ 
 ความเส่ียงจากพระราชบัญญตัิคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 

 ตามท่ีพระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562  ไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 
27 พฤษภาคม 2562 นั้นถือเป็นส่วนหน่ึงของการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล (Data Security) ท่ีภาครัฐให้
ความคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิในข้อมูล
ส่วนบุคคลซ่ึงเพิ่มมากข้ึนในยุคสังคมดิจิทลั โดยสาระส าคญัของพระราชบญัญติัฉบบัน้ี  ก าหนดให้การเก็บ
รวบรวม การใช ้การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากเจา้ของขอ้มูลอยา่งชดัเจน และตอ้งแจง้
ใหเ้จา้ของขอ้มูลทราบถึงวตัถุประสงคข์องการเก็บรวบรวมขอ้มูล ขอ้มูลท่ีจะเก็บรวบรวม ระยะเวลาท่ีคาดไดว้า่
จะเก็บขอ้มูลไว ้ รวมถึงบุคคลหรือหน่วยงานท่ีขอ้มูลอาจจะถูกเปิดเผย และขอ้มูลของผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูเ้ก็บ
ขอ้มูล สถานท่ีติดต่อและวิธีการติดต่อ นอกจากน้ียงัตอ้งแจง้สิทธิของเจา้ของขอ้มูลให้ทราบ อาทิ สิทธิเขา้ถึง
และขอส าเนาขอ้มูล สิทธิคดัคา้นการเก็บขอ้มูล สิทธิขอให้ลบหรือท าลายขอ้มูล สิทธิขอให้แกไ้ขขอ้มูล สิทธิ
ร้องเรียนวา่มีการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย   ดงันั้นเม่ือกฎหมายน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะส่งผลกระทบต่อ
กระบวนการด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยได ้ เน่ืองจากกระบวนการท างานของบริษทัและบริษทัย่อยมี
การปฏิบัติการท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลจ านวนมาก รวมถึงการจัดหาฐานข้อมูลจากผูค้รอบครอง
ฐานขอ้มูลท่ีเป็นนิติบุคคลเป็นผูจ้ดัหาฐานขอ้มูลลูกคา้ให้กบับริษทัและบริษทัย่อย จึงมีความเส่ียงในการไม่
สามารถปฏิบติัตามท่ีกฎหมายก าหนดไดค้รบถว้น แต่ดว้ยวิกฤตโควิด-19 ท่ีทุกองคก์รไดรั้บผลกระทบ รวมถึง
หลายภาคส่วนย ังคงไม่พร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวเป็นเหตุให้ต้องเล่ือนการบังคับใช้
พระราชบญัญติัดงักล่าวในบางมาตราออกไปอีก 1 ปี ท าให้มีเวลาเตรียมพร้อมในการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานและระบบงานเพื่อรองรับมาตรการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลตามท่ีกฎหมายก าหนด 
 บริษทัมีการบริหารความเส่ียงโดยอบรมพนักงานให้ตระหนักถึงความส าคญัของพระราชบัญญัติ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและแนวปฏิบติัท่ีเหมาะสม ก าหนดนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและแต่งตั้ง
เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงปรับปรุงกระบวนการด าเนินธุรกิจและน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยใน
การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจดัการข้อมูลส่วนบุคคล ดูแลการเข้าถึงและใช้งานขอ้มูลให้เป็นไปตาม
มาตรฐานระบบบริหารจดัการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ ISO/IEC27001:2013 เพื่อป้องกนัมิให้มีการใช้
งานท่ีละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล ความเป็นส่วนตัวของเจ้าของข้อมูล และก ากับดูแลให้ผูเ้ก่ียวข้องทุกฝ่าย
ด าเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมาย นอกจากน้ีบริษทัได้จัดช่องทางเพื่อให้ลูกค้ารายเดิมท่ีซ้ือกรมธรรม์
ประกนัภยัต่างๆ ผา่นบริษทัและบริษทัยอ่ย รวมถึงลูกคา้ท่ียงัไม่ไดรั้บการติดต่อเสนอขายผลิตภณัฑ ์แต่บริษทัได้
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ขอ้มูลส่วนบุคคลมาก่อนท่ีกฎหมายมีผลบงัคบัใชใ้ห้สามารถใชสิ้ทธิต่างๆ ของเจา้ของขอ้มูลผา่นช่องทางต่างๆ 
ท่ีบริษทัไดจ้ดัไวใ้ห ้  
 

 ความเส่ียงจากประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง กจิการทีต้่องขออนุญาตตามข้อ  5 แห่งประกาศของ 
คณะปฏิวตัิ ฉบับที ่58 

(เร่ือง ธุรกจิระบบหรือเครือข่ายอเิลก็ทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเช่ือระหว่างบุคคลกบับุคคล)  
ตามท่ีกระทรวงการคลงัไดอ้อกประกาศกระทรวงการคลงั เร่ือง กิจการท่ีตอ้งขออนุญาตตามขอ้  5 แห่ง

ประกาศของคณะปฏิวติั   ฉบบัท่ี 58     (เร่ือง ธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเช่ือ
ระหว่างบุคคลกับบุคคล)   เม่ือวนัท่ี 10 กันยายน 2561 ท่ีก าหนดให้การประกอบธุรกิจระบบหรือเครือข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเช่ือระหวา่งบุคคลกบับุคคล เป็นกิจการท่ีตอ้งขออนุญาต โดยใหย้ืน่ค  าขอผา่น
ธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลกัเกณฑ์และแบบท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด  ธนาคารแห่งประเทศไทย
จึงไดอ้อกประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เร่ือง การก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการประกอบ
ธุรกิจระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกรรมสินเช่ือระหว่างบุคคลกบับุคคล (peer to peer lending 
platform   )ซ่ึงมีสาระส าคญัขอ้หน่ึงท่ีก าหนดให้ผูท่ี้ประสงค์จะประกอบธุรกิจตอ้งเขา้ร่วมทดสอบและพฒันา
นวตักรรมทีีี่น าเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุนการให้บริการทางการเงิน (regulatory sandbox  )จนประสบ
ความส าเร็จและพร้อมใหบ้ริการในวงกวา้งในประเทศไทยก่อนจึงจะสามารถยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจต่อ
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 

บริษทัยอ่ยจึงมีความเส่ียงท่ีจะไดรั้บใบอนุญาตประกอบธุรกิจไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ีคาดหมายไว ้
เน่ืองจากตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนและหลกัเกณฑ์ซ่ึงมีรายละเอียดท่ีบริษทัตอ้งเตรียมความพร้อมเพื่อสมคัรเขา้
ร่วมทดสอบใน regulatory sandbox  จึงส่งผลต่อเป้าหมายและรายไดข้องบริษทัยอ่ย  (บ จ.ไดเ้งิน ดอทคอม) 

อย่างไรก็ตามบริษทัย่อย ไดเ้ตรียมรองรับความเส่ียงดงักล่าวโดยหลงัจากท่ีบริษทัย่อยไดย้ื่นแบบการ
สมคัรเขา้ทดสอบใน regulatory sandbox (ฉบบัร่าง )เม่ือวนัท่ี 16 ตุลาคม 2562 ต่อธนาคารแห่งประเทศไทยแลว้
นั้น ในปี 2563 ทีมผูบ้ริหารของบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ร่วมประชุมกบัธนาคารแห่งประเทศไทยอยา่งต่อเน่ืองเพื่อหารือ
ตอบขอ้ค าถาม น าเสนอขอ้มูลซ่ึงมีการปรับปรุงในรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินธุรกิจใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ์
การประกอบธุรกิจตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด ทั้งน้ีปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการประสานงานกบัทีมงาน
ของธนาคารแห่งไทยอยา่งใกลชิ้ด 

 

2. ความเส่ียงจากการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกจิประกนัภัย  
เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขาย กรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน    
นายหน้าประกัน และธนาคาร พ .ศ.  2561 ซ่ึงครอบคลุมถึงเร่ืองการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยผ่านทาง       
โทรศัพท์ และประกาศอ่ืนๆ ของ คปภ  .ทีเ่กีย่วข้องกบัการขายประกนัภัย  
 พนักงานของบริษทัและบริษทัย่อยต้องปฏิบติัตามขั้นตอนการท างานท่ีควบคุมและบงัคบัใช้โดย
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  ทั้งน้ี หากบริษทัหรือพนกังาน
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ของบริษทัปฏิบติัไม่ถูกตอ้งตามกฎหมาย ประกาศหรือระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง อาจไดรั้บบทลงโทษขั้นรุนแรงโดย
การเพิกถอนใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกนัวินาศภยัหรือนายหน้าประกนัชีวิต ซ่ึงส่งผลกระทบต่อรายไดแ้ละ
ผลประกอบการของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดใ้นอนาคต 
 บริษทัมีการบริหารความเสีีี ่ยงโดยวางมาตรการต่างๆ ดงัน้ี 

1. พนกังานขายประกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ย ทุกคนตอ้งไดรั้บใบอนุญาตเป็นนายหนา้ประกนัวินาศ
ภยัและใบอนุญาตนายหนา้ประกนัชีวติ ท่ีสามารถใชป้ฏิบติังานขายประกนัทางโทรศพัท ์

2. จัดตารางเวลาการท างานของพนักงานขายประกันของบริษัทและบริษัทย่อยตามท่ีส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  ก าหนดเท่านั้น 

3. จดัใหมี้หวัหนา้ทีมงานขายเพื่อท าหนา้ท่ีแนะน าและควบคุมการท างานของลูกทีมแต่ละทีมงานขาย 
4. จดัให้มีศูนย์การเรียนรู้และอบรม เพื่อพฒันาความรู้ผลิตภณัฑ์ประกันต่างๆ ของคู่ค้า และแบ่งปัน

ประสบการณ์ในงานขายประกนัภยัภายในบริษทัและบริษทัย่อยเป็นประจ า รวมถึงอบรมให้ความรู้
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ 

5. ติดตั้งระบบบนัทึกเสียงการสนทนาระหว่างพนกังานขายประกนัและลูกคา้เป้าหมายของบริษทัและ
บริษทัย่อย รวมทั้งการจดัเก็บการบันทึกเสียงให้ครบถ้วน และก าหนดให้ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
ด าเนินการตรวจฟังผลการบนัทึกเสียงสนทนาภายหลงัจากการขายประกนัภยัทางโทรศพัทเ์พื่ออนุมติั
ธุรกรรมดงักล่าว ก่อนจะด าเนินการตามขั้นตอนการออกกรมธรรมโ์ดยบริษทัประกนัภยัต่อไป 

 

3.   ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงนโยบายรับประกนัภัยของบริษัทประกนัวนิาศภัยหรือบริษัทประกนัชีวติ 
 บริษทัประกนัวินาศภยัและบริษทัประกนัชีวิต เป็นผูพ้ิจารณาทบทวนหรือเปล่ียนแปลงนโยบายการรับ
ประกนัภยั โดยค านึงปัจจยัต่างๆ อาทิ สัดส่วนของค่าสินไหมทดแทนต่อค่าเบ้ียประกนัภยั  สภาพการแข่งขนั  
การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภยัธรรมชาติ  รวมถึงการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและ
พฤติกรรมของลูกค้า  ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัอตัราเบ้ียประกนัภยั และเง่ือนไขในการรับประกนัของบริษทั
ประกนั และจะส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทัและบริษทัยอ่ย หากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นอุปสรรคใน
การเสนอขายประกนัภยัทางโทรศพัท ์
 บริษทัมีการบริหารความเส่ียงโดยการคดัเลือกคู่คา้ท่ีเป็นบริษทัประกนัวินาศภยัและบริษทัประกนัชีวติ
ท่ีมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คงน่าเช่ือถือ มีขีดความสามารถในการรับประกนัภยั มีผลิตภณัฑ์หลากหลายเพียงพอ
ในการตอบสนองกบัความตอ้งการของลูกคา้ทุกประเภท ในขณะเดียวกนับริษทัค านึงการสร้างความสัมพนัธ์อนั
ดีกบัพนัธมิตรดว้ยการร่วมประชุมหารือกบัพนัธมิตรอยา่งใกลชิ้ด ประสานความร่วมมือในการท างานและแกไ้ข
ปัญหาร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพซ่ึงจะผลดีต่อการด าเนินธุรกิจของทั้งสองฝ่าย นอกจากน้ีบริษทัไดเ้พิ่มช่อง
ทางการเสนอขายทั้งออฟไลน์ และออนไลน์ รวมถึงพฒันาคุณภาพการให้บริการอยา่งต่อเน่ืองทั้งก่อนและหลงั
การขาย เพื่อให้สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตรงต่อเวลา คุม้ค่า 
น่าเช่ือถือ สร้างไวว้างใจในการเลือกใชบ้ริการของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง  
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4.    ความเส่ียงจากระบบเทคโนโลยแีละสารสนเทศได้รับความเสียหาย 
 การประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัย่อยด าเนินการอยู่บนระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นหลกั 
ตั้งแต่การเสนอขาย การตรวจสอบ การบริหารจดัการดา้นเอกสาร การเช่ือมต่อระบบกบับริษทัคู่คา้ และการ
บญัชีและการติดตามหน้ี หากระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้รับความเสียหายและไม่สามารถแกไ้ขได้อย่าง
ทนัท่วงที อาจส่งผลกระทบกบัประสิทธิภาพของงานขาย งานบริการหลงัการขาย งานบญัชีการเงิน และงาน
ติดตามหน้ี รวมถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัฐานขอ้มูลทั้งหมดหรือบางส่วนซ่ึงจะมีผลต่อการด าเนินงาน
ของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 บริษทัมีการบริหารความเส่ียงโดยไดล้งทุนระบบคอมพิวเตอร์ส ารองท่ีสามารถรองรับการท างานใน
กรณีท่ีระบบคอมพิวเตอร์หลกัขดัขอ้ง การจดัเก็บขอ้มูลชุดส ารอง (back up  )โดยใชอุ้ปกรณ์จดัเก็บขอ้ มูลส ารอง
ท่ีอยู่ภายในศูนยค์อมพิวเตอร์ นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการจดัเก็บขอ้มูลส ารองไวอี้กหน่ึงชุดโดยใช้บริการจากผู ้
ให้บริการภายนอกผ่านทางระบบคลาวด์ (cloud  )เพื่อป้องกนัในกรณีการเกิดเหตุภยัพิบติัท่ีศูนยค์อมพิวเตอร์
หลกั หรือในกรณีท่ีขอ้มูลส ารองท่ีอยู่ภายในศูนยค์อมพิวเตอร์หลกัไม่สามารถใช้งานได ้และ ในกรณีฉุกเฉิน 
บริษทัไดมี้การติดต่อกบัผูจ้ดัหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประมวลผล (server   )ไวล่้วงหน้า  ซ่ึงผูจ้ดัหาดงักล่าวมี
ความพร้อมท่ีจะส่งมอบอุปกรณ์ใหก้บับริษทัโดยเร็ว  
รวมถึงบริษทัไดด้ าเนินการให้มีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการรักษาความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศเป็นไปตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 
 

5. ความเส่ียงจากการพึง่พงิผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
 บริษทัและบริษทัยอ่ย ด าเนินธุรกิจโดยใชร้ะบบงานคอมพิวเตอร์ในทุกกระบวนการของธุรกิจ ท่ีไดรั้บ
การพฒันาโดยผูบ้ริหารและบุคลากรของฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริษทั ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ความ
เช่ียวชาญทั้งในดา้นของการพฒันาระบบ มีความเขา้ใจในกระบวนการท างานและระบบงานของบริษทั สามารถ
พฒันาระบบงานให้สอดคล้องกบัความตอ้งการของผูใ้ช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงันั้น หากบริษทัไม่มี
ผูบ้ริหารและบุคลากรเหล่าน้ีหรือไม่สามารถจดัหาผูบ้ริหารและบุคลากรท่ีมีคุณภาพมาทดแทนได ้อาจส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการด าเนินธุรกิจและผลประกอบการของบริษทัและบริษทัยอ่ย 
 บริษทัมีการบริหารความเส่ียงโดยไดก้ าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผูบ้ริหารและบีุคลากรในส่วนน้ีใหอ้ยู่
ในอตัราท่ีเหมาะสมสามารถแข่งขนัไดใ้นอุตสาหกรรม ทั้งน้ีเพื่อให้ผูบ้ริหารและบุคลากรในหน่วยงานดงักล่าว
ยงัคงปฏิบติังานท่ีบริษทัอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ีแลว้บริษทัไดว้างแผนการเติบโตทางสายอาชีพเพื่อให้ผูบ้ริหาร
และบุคลากรในหน่วยงานเติบโตไปพร้อมๆ กบัความส าเร็จของบริษทั รวมถึงการวางแผนบุคลากรทดแทนใน
กรณีผูบ้ริหารหรือพนักงานลาออก และเพิ่มอตัราพนักงานเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการรองรับการขยายตวัของธุรกิจ ทั้งน้ีในอดีตท่ีผ่านมา บริษทัยงัไม่เคยขาดแคลน
บุคลากรในส่วนน้ีแต่อยา่งใด 
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6. ความเส่ียงจากการติดตามเบีย้ประกนัภัยทีค้่างช าระในกรณทีีบ่ริษัทให้ลูกค้าผ่อนเบีย้ประกนัภัยรถยนต์ 
 บริษทัมีกลยุทธ์ในการขายประกันรถยนต์เพื่อกระตุ้นการตดัสินใจซ้ือประกันรถยนต์กบับริษทัให้
รวดเร็วยิ่งข้ึน โดยเสนอให้กลุ่มลูกคา้เป้าหมายสามารถผอ่นเบ้ียประกนัภยัได ้ท าให้จ  านวนลูกคา้และมูลค่ารวม
ของเบ้ียท่ีผ่อนช าระเพิ่มมากข้ึน ทั้งน้ี ในกรณีท่ีลูกคา้ของบริษทัเร่ิมผ่อนช าระค่าเบ้ียประกนัให้กบับริษทัก่อน
วนัท่ีกรมธรรม์มีผลบงัคบัใช้จนถึงงวดการผ่อนเบ้ียประกนัภยังวดสุดทา้ยซ่ึงเกิดข้ึนภายหลงัจากการคุม้ครอง
ประกนัภยัเร่ิมมีผลบงัคบัใชแ้ลว้เป็นระยะเวลาหน่ึง ท าให้บริษทัตอ้งน าเงินทุนหมุนเวียนของบริษทัไปช าระค่า
เบ้ียประกนัทั้งหมดซ่ึงรวมส่วนท่ีเหลือของเบ้ียประกนัภยัท่ีลูกคา้ยงัผ่อนไม่หมดให้กบับริษทัประกนัวินาศภยั
ทนัทีท่ีกรมธรรมด์งักล่าวมีผลบงัคบัใช ้ดงันั้น การขยายระยะเวลาผอ่นเบ้ียประกนัให้แก่ลูกคา้เป็นระยะเวลาท่ี
ยาวข้ึน จึงอาจท าให้บริษทัมีความเส่ียงในการติดตามเบ้ียประกนัภยัท่ียงัคา้งช าระ โดยเฉพาะในกรณีท่ีลูกคา้ราย
ดงักล่าวไม่ไดน้ าเงินมาช าระคืนค่าเบ้ียประกนัภยัทั้งหมดใหก้บับริษทั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน
ของบริษทัได ้  
 บริษทัมีการบริหารความเส่ียงโดยจดัใหลู้กคา้ท่ีตอ้งการผอ่นช าระเบ้ียประกนัภยัตอ้งเร่ิมตน้การผอ่นเบ้ีย
ประกนัภยัให้กบับริษทัเป็นระยะเวลาอยา่งนอ้ย 2 เดือนก่อนถึงก าหนดวนัคุม้ครองมีผล เสมือนหน่ึงเป็นเงินมดั
จ าล่วงหน้าซ่ึงสามารถป้องกนัความเส่ียงท่ีลูกคา้ผิดนัดช าระไดใ้นระดบัหน่ึง นอกจากน้ี หากลูกคา้ไดผ้ิดนัด
ช าระค่าเบ้ียประกันภยัในส่วนท่ีเหลือ บริษทัสามารถแจง้ให้บริษทัประกันวินาศภยัยกเลิกการคุ้มครองใน
กรมธรรมด์งักล่าวไดใ้นทนัที แต่บริษทัยงัคงอาจไดรั้บความเสียหายในระดบัหน่ึง ซ่ึงมีมูลค่าไม่เป็นนยัส าคญั 
รวมทั้งสูญเสียรายได้ท่ีเป็นค่านายหน้าจากการขายประกนัให้กบัลูกคา้รายดงักล่าว อย่างไรก็ตาม การท่ีใน
อนาคตบริษทัจะขยายระยะเวลาผ่อนเบ้ียประกนัให้แก่ลูกคา้เป็นระยะเวลาท่ียาวข้ึน เป็นการเพิ่มความเส่ียงใน
การติดตามเก็บหน้ีเบ้ียประกนัภยัท่ีคา้งช าระจากลูกคา้ เน่ืองจากมีระยะเวลาผ่อนช าระท่ียาวนานข้ึน จึงตอ้งใช้
ระยะเวลาในการด าเนินการและติดตามหน้ีเพิ่มมากข้ึน นอกจากน้ี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีเนน้หลกั
ความระมดัระวงั หากบริษทัมีลูกคา้เพิ่มมากข้ึนจากการขยายระยะเวลาผอ่นช าระดงักล่าว บริษทัอาจจะตอ้งคิด
ตน้ทุนทางการเงินจากการเสียโอกาสจากการท่ีให้ลูกคา้ทยอยผ่อนช าระโดยไม่คิดดอกเบ้ียจากลูกคา้  ซ่ึงจะ
ส่งผลกระทบต่อก าไรจากการด าเนินงานของบริษทัในอนาคต และมีปัญหาสภาพคล่อง ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินของบริษทั เน่ืองจากบริษทัต้องส ารองจ่ายเบ้ียประกันทั้งจ  านวนให้แก่ลูกค้าล่วงหน้าทนัทีท่ี
กรมธรรมข์องลูกคา้มีผลบงัคบัใช ้ในขณะท่ีบริษทัยงัไดรั้บช าระจากการผอ่นของลูกคา้ไม่ครบ 
 

7.   ความเส่ียงจากการมีอตัราการเข้าออกของพนักงานขายประกนัและการจัดหาพนักงานขายทีม่ีใบอนุญาต 
 บริษทัและบริษทัย่อยมุ่งเน้นรับพนกังานขายท่ีมีใบอนุญาตนายหน้าประกนัวินาศภยัหรือใบอนุญาต

นายหนา้ประกนัชีวิต ซ่ึงส่งผลให้ตอ้งใชเ้วลาในการจดัหาบุคลากรท่ีมีคุณสมบติัดงักล่าว จ านวนพนกังานของ
บริษทัในขณะใดขณะหน่ึงอาจมีจ านวนลดลง  และอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจในอนาคตของบริษทั
ได ้
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บริษทัมีการบริหารความเส่ียงโดยมีนโยบายส่งเสริมและมีการฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรของบริษทั
อยา่งต่อเน่ือง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ประสบการณ์ในการท างานให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถรวมทั้งมีการ
วิเคราะห์โครงสร้างรายได้ของพนักงานขายพร้อมทั้งได้ก าหนดโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนในอตัราท่ี
เหมาะสมในตลาด ซ่ึงพิจารณาจากการวิเคราะห์ขอ้มูลของอุตสาหกรรม นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการพฒันา
โครงสร้างงานบุคคลสนบัสนุนให้พนกังานขายใหม่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยไปสอบความรู้ตามท่ีส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  ก าหนด  เพื่อให้ในระยะยาวจ านวน
พนกังานขายของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะมีแนวโนม้ของอตัราการเขา้ออกลดลง 

 

8. ความเส่ียงจากแนวโน้มการเกดิหนีสู้ญสูงขึน้ 
 ธุรกิจสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนั (ASN Finance )และบริษทัยอ่ย (Daingern Dot Com1 )/  มีความ
เส่ียงจากปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ (NPL  )สูงข้ึน หากขาดความระมดัระวงัในการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ 
หรือขาดระบบการควบคุมภายในท่ีดี รวมถึงระบบการบริหารติดตามหน้ีท่ีขาดประสิทธิภาพ  

  บริษทัไดเ้ตรียมมาตรการในการควบคุมความเส่ียงจากหน้ีสูญโดยก าหนดให้มีการประเมินเครดิตและ
มูลค่ารถยนตห์ลกัประกนัของผูข้อสินเช่ือตามเกณฑ์การอนุมติัวงเงินสินเช่ือท่ีชดัเจน รัดกุมและมีการทบทวน
หลกัเกณฑอ์ยา่งสม ่าเสมอ หรือเม่ือมีเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั เพื่อใหก้ารพิจารณาวงเงินสินเช่ือ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัความสามารถในการช าระหน้ี นอกจากน้ีบริษทัไดใ้ชบ้ริการผูป้ระกอบการเร่งรัดหน้ีสิน
ท่ีมีความเช่ียวชาญและมีพนักงานท่ีมีประสบการณ์ด้านการติดตามหน้ีซ่ึงมีเครือข่ายในการติดตามหน้ีท่ี
กวา้งขวางครอบคลุมทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ  โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2563  บริษทัและบริษทัย่อย มีหน้ีท่ีไม่
ก่อใหเ้กิดรายไดร้้อยละ 0 และร้อยละ 2.90 ตามล าดบั 
 

หมายเหตุ : 1/Daingern Dot Com  หยดุให้บริการระบบส าหรับธุรกรรมสินเช่ือระหวา่งบุคคลกบับุคคลเป็นการชัว่คราวเม่ือตน้ปี 2563  เพื่อด าเนินการ 
   สมคัรเขา้ร่วมทดสอบใน regulatory sandbox ตามหลกัเกณฑท่ี์ธนาคารแห่งประเทศไทยก าหนด จึงไม่มีความเส่ียงดา้นการอนุมติัสินเช่ือ   
   ให้กบัผูข้อกูร้ายใหม่แต่ยงัคงมีความเส่ียงการเกิดหน้ีสูญ  (NPL)  การติดตามหลกัประกนั และการจ าหน่ายหลกัประกนัจากผูกู้ท่ี้ไดจ้บัคู่  
   สินเช่ือไปแลว้ก่อน  การหยดุให้บริการแพลตฟอร์ม 

 

9. ความเส่ียงจากสัญญาและหลกัประกนัสูญหายหรือได้รับความเสียหาย 
สัญญาและหลกัฐานแสดงกรรมสิทธ์ิในหลกัประกนัถือเป็นเอกสารส าคญัในการด าเนินคดีทางกฎหมาย

กรณีท่ีผูกู้ ้คา้งช าระค่างวดเกินก าหนด ดงันั้นหากเอกสารดงักล่าวสูญหายหรือได้รับความเสียหายจะส่งผล
กระทบต่อธุรกิจ 

บริษทั (ASN Finance  )และบริษทัยอ่ย ( Daingern Dot Com    )มีมาตรการในการลดความเส่ียงโดยจดัให้
มีสถานท่ีจัดเก็บเอกสารท่ีมีการควบคุมสิทธ์ิการเข้าถึงท่ีเข้มงวด รวมถึงการเก็บเอกสารในรูปข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์  และจดัเก็บขอ้มูลชุดส ารอง (back up  )โดยใช้บริการจากผูใ้ห้บริการภายนอกผ่านทางระบบ
คลาวด์ ( cloud) 
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10. ความเส่ียงจากการไม่สามารถติดตามหลกัประกนัได้ 
เน่ืองดว้ยธุรกิจสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนั (ASN Finance  )และบริษทัยอ่ย ( Daingern Dot Com  )

ใชร้ถยนตเ์ป็นหลกัประกนัการกูเ้งินของผูกู้ ้ ซ่ึงเป็นหลกัประกนัท่ีเคล่ือนยา้ยไดจึ้งมีความยากในการติดตาม และ
ในกรณีท่ีผูกู้ ้ผิดนัดช าระหน้ีหากบริษทัไม่สามารถติดตามยึดหลกัประกนัมาช าระหน้ีได้จะส่งผลกระทบต่อ
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั 

บริษทัและบริษทัยอ่ย มีมาตรการในการลดความเส่ียงโดยนอกจากการพิจารณาดา้นเครดิตผูกู้ท่ี้เขม้งวด
เพื่อประเมินความสามารถในการช าระหน้ีแลว้ ยงัให้ความส าคญัในการปฏิบติัตามเกณฑ์พิจารณาหลกัประกนั 
การพิจารณาท่ีอยูท่ี่เป็นหลกัแหล่งของผูกู้ ้และผูกู้ร่้วม (ถา้มี )ซ่ึงตอ้งไดรั้บการพิสูจน์ยื นยนัตวัตนและขอ้เท็จจริง
จากเจา้หนา้ท่ีลงพื้นท่ีตรวจสอบขอ้มูล ณ สถานท่ีจริง เพื่อตรวจสอบหลกัประกนัและขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ติดตามหลักประกันต้องตรงกับข้อมูลท่ีผูกู้ ้แจ้งไว ้นอกจากน้ียงัมีทีมงานในการติดตามหน้ีรวมถึงติดตาม
หลกัประกนัท่ีมีประสบการณ์และมีเครือข่ายทัว่ประเทศ  
 

11. ความเส่ียงจากการไม่สามารถจ าหน่ายหลกัประกนั 
ธุรกิจสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนั (ASN Finance )และบริษทัยอ่ย  (Daingern Dot Com   )หลงัจาก

ท่ีผูกู้เ้ขา้สู่กระบวนการติดตามหลกัประกนัโดยบริษทัสามารถติดตามยึดรถยนตห์ลกัประกนัจากผูกู้ไ้ดแ้ลว้ หาก
ผูกู้ไ้ม่ใชสิ้ทธิไถ่ถอนรถยนตห์ลกัประกนัภายใน 30 วนัหลงัจากท่ีบริษทัไดอ้อกหนงัสือแจง้ใหผู้กู้ท้ราบ  บริษทั
สามารถจ าหน่ายรถยนต์หลกัประกนัได้ทนัที เพื่อน าเงินท่ีได้มาช าระหน้ีคงค้างของผูกู้ ้ ซ่ึงหากไม่สามารถ
จ าหน่ายรถยนตห์ลกัประกนัท่ียดึมาไดจ้ะส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั  

บริษทัและบริษทัยอ่ยมีมาตรการลดความเส่ียงโดยใหค้วามส าคญักบัการพิจารณารถยนตท่ี์อยูใ่นความ 
นิยมของตลาดรวมถึงสภาพรถยนตท่ี์น ามาเป็นหลกัประกนัตอ้งอยูใ่นสภาพดี เป็นเกณฑ์ขอ้หน่ึงท่ีก าหนดไวใ้น
หลกัเกณฑ์การพิจารณาอนุมติัสินเช่ือเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการจ าหน่ายและขายไดใ้นราคาประมูลท่ีเหมาะสม 
โดยปัจจุบนับริษทัวา่จา้งบริษทัผูป้ระมูลภายนอก 2 แห่ง   ไดแ้ก่ บริษทั สหการประมูล จ ากดั (มหาชน   )และ

บริษทั แอพเพิล ออโต ้ออคชั่น (ไทยแลนด์ )จ  ากดั ซ่ึงมีช่ือเสียงประสบการณ์ในการเปิดประมูลรถยนต์มา
ยาวนานและมีผูใ้ชบ้ริการจ านวนมาก รวมถึงมีจุดจ าหน่ายครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ 
  
12. ความเส่ียงด้านแหล่งเงินทุนทีใ่ช้ประกอบธุรกจิสินเช่ือทีม่ีทะเบียนรถเป็นประกนั 
 ดว้ยบริษทัไม่มีการกูย้ืมเงินจากสถาบนัการเงิน หรือแหล่งเงินกูย้ืมใด รวมถึงยงัไม่มีนโยบายในการ
ระดมทุนผา่นการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนและหุ้นกู ้จึงท าให้มีความเส่ียงในการจดัหาเงินทุนเพื่อใช้
เป็นเงินทุนและเงินทุนหมุนเวยีนในการประกอบธุรกิจสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนั (ASN Finance  ) 
 บริษทัลดความเส่ียงโดยการรับความช่วยเหลือทางการเงินจากบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั1/ ในวงเงินกู้ยืม
จ านวนไม่เกิน 300 ลา้นบาท เพื่อน าไปใช้เป็นเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจสินเช่ือส่วน
บุคคลภายใตก้ารก ากบั ประเภทสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนั ซ่ึงการรับความช่วยเหลือทางการเงินน้ีไดรั้บ
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อนุมติัตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2562  ทั้งน้ีปัจจุบนับริษทัยงัมิได้
เบิกใชว้งเงินดงักล่าวแต่อยา่งใด 
 

หมายเหตุ 1/ นายธวชัชยั เลิศรุ่งเรือง เป็นผูใ้ห้ความช่วยเหลือทางการเงิน ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการและประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร รวมถึงเป็นผูถื้อ
หุ้น      
                    ใหญ่ของบริษทั คิดเป็นร้อยละ 43.75 

 
ความเส่ียงด้านการบริหารจัดการ 

 

ความเส่ียงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีม่ีอทิธิพลต่อการด าเนินงาน 
 บริษทัมีกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มครอบครัวเลิศรุ่งเรืองโดย ณ วนัท่ี 4 มกราคม 2564  ถือหุ้น
รวมกนัในบริษทัคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.13 ของทุนจดทะเบียนช าระแลว้ ดงันั้น หากกลุ่มผูถื้อหุ้นดงักล่าวอ
อกเสียงไปในทิศทางเดียวกนั จะท าให้สามารถควบคุมมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้กือบทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นเร่ือง
การแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติในเร่ืองอ่ืนท่ีตอ้งใช้เสียงส่วนใหญ่ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ยกเวน้เร่ืองท่ี
กฎหมายหรือขอ้บงัคบับริษทัก าหนดใหต้อ้งไดรั้บคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ดงันั้น ผูถื้อหุน้ราย
อ่ืนจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงให้เพียงพอเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลในเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้นรายใหญ่เสนอ
ได ้
 บริษทัมีการบริหารความเส่ียงโดย แต่งตั้งกรรมการอิสระจ านวน 4 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน 
โดยมีกรรมการอิสระจ านวน 3 ท่าน ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบด้วย ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนกรรมการ
อิสระร้อยละ 57 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษทั ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีเป็นอิสระเพื่อช่วยถ่วงดุลในการบริหาร
จดัการของบริษทัในระดบัหน่ึง ทั้งน้ี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเป็นบุคคลท่ีมีความเป็นอิสระ มี
วฒิุการศึกษาและคุณวฒิุ รวมทั้งมีความรู้ความสามารถท่ีจะคุม้ครองผูถื้อหุน้รายยอ่ย นอกจากน้ี ในการตดัสินใจ
กระท าการหรือละเว้นกระท าการใดๆ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายในการด าเนินงานโดยค านึงถึ ง
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นเป็นหลกั นอกจากน้ี หากบริษทัและ/หรือบริษทัย่อยมีความจ าเป็นในการท ารายการ
กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ บริษทัจะปฏิบติัตามขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั และหลกัเกณฑ์
ท่ีประกาศไวข้องคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด โดยบุคคล
ท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิการออกเสียงในวาระนั้นๆ 

 


