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ปัจจัยความเส่ียง 

 

ความเส่ียงในการประกอบธุรกจิ 
 

1.   ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงและเพิม่ขึน้ของกฎหมาย กฎระเบียบและแนวปฏิบัติทีเ่กีย่วข้องกบัธุรกจิ 
ตามท่ีพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 จะมีผลบังคับใช้กับบริษัทในวนัท่ี 1 

มิถุนายน พ.ศ. 2565 นั้นถือเป็นส่วนหน่ึงของการรักษาความปลอดภยัของขอ้มูล (Data Security) ท่ีภาครัฐให้
ความคุม้ครองความเป็นส่วนตวัของเจา้ของขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิในข้อมูล
ส่วนบุคคลซ่ึงเพิ่มมากข้ึนในยุคสังคมดิจิทลั โดยสาระส าคญัของพระราชบญัญติัฉบบัน้ี  ก าหนดให้การเก็บ
รวบรวม การใช ้การเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล ตอ้งไดรั้บความยินยอมจากเจา้ของขอ้มูลอยา่งชดัเจน หรือตอ้งมี
กระบวนการแจง้ให้เจา้ของขอ้มูลทราบถึงวตัถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมขอ้มูล ขอ้มูลท่ีจะเก็บรวบรวม 
ระยะเวลาท่ีคาดได้ว่าจะเก็บขอ้มูลไว ้ รวมถึงบุคคลหรือหน่วยงานท่ีขอ้มูลอาจจะถูกเปิดเผย และขอ้มูลของ
ผูป้ระกอบการท่ีเป็นผูเ้ก็บขอ้มูล สถานท่ีติดต่อและวธีิการติดต่อ นอกจากน้ียงัตอ้งแจง้สิทธิของเจา้ของขอ้มูลให้
ทราบ อาทิ สิทธิการเขา้ถึงและขอส าเนาขอ้มูล สิทธิการคดัคา้นการเก็บขอ้มูล สิทธิการขอให้ลบหรือท าลาย
ขอ้มูล สิทธิการขอให้แกไ้ขขอ้มูล สิทธิการร้องเรียนวา่มีการละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย   ดงันั้นเม่ือ
กฎหมายฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใช ้ยอ่มส่งผลกระทบต่อกระบวนการด าเนินธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย เน่ืองจาก
กระบวนการท างานของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีความเก่ียวขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลจ านวนมาก รวมถึงการจดัหา
ฐานข้อมูลจากผูค้รอบครองฐานข้อมูลท่ีเป็นนิติบุคคล  ด้วยจึงมีความเส่ียงในการไม่สามารถปฏิบติัตามท่ี
กฎหมายก าหนดไดค้รบถว้น  
 บริษทัมีการบริหารความเส่ียงโดยอบรมพนักงานให้ตระหนักถึงความส าคญัของพระราชบัญญัติ
คุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและแนวปฏิบติัท่ีเหมาะสม ก าหนดนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลและแต่งตั้ง
เจา้หนา้ท่ีคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล รวมถึงปรับปรุงกระบวนการด าเนินธุรกิจและน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยใน
การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจดัการข้อมูลส่วนบุคคล ดูแลการเข้าถึงและใช้งานขอ้มูลให้เป็นไปตาม
มาตรฐานระบบบริหารจดัการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ ISO/IEC27001:2013 เพื่อป้องกนัมิให้มีการใช้
งานท่ีละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตวัของเจา้ของขอ้มูล และก ากบัดูแลให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย
ด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย นอกจากน้ีบริษทัไดจ้ดัการใหลู้กคา้รายเดิมท่ีซ้ือกรมธรรมป์ระกนัภยัต่างๆ 
ผ่านบริษทัและบริษทัย่อย รวมถึงลูกคา้ท่ียงัไม่ได้รับการติดต่อเสนอขายผลิตภณัฑ์ แต่บริษทัได้ขอ้มูลส่วน
บุคคลมาก่อนท่ีกฎหมายมีผลบงัคบัใช้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานการจดัการขอ้มูลส่วนบุคคลท่ีบริษทั
ประกาศไวใ้นนโยบายความเป็นส่วนตวัของลูกคา้ 
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นอกจากกฎหมายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคลแล้ว หน่วยงานก ากบัดูแลทั้งธนาคารแห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการฟอก
เงิน และหน่วยงานก ากบัดูแลอ่ืนก็มีความเปล่ียนแปลง และเพิ่มข้ึนของกฎหมายทุปี ท าให้บริษทัตอ้งตรวจสอบ
การปฏิบติัตามกฎหมายอยู่เสมอ โดยบริษทัมีการทบทวนการปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งน้อยปีละหน่ึงคร้ัง หรือ
เม่ือกฎหมายมีความเปล่ียนแปลงอยา่งมีนยัส าคญั ซ่ึงในธุรกิจนายหนา้ประกนัวนิาศภยันั้น  
 บริษทัมีการบริหารความเส่ียงโดยวางมาตรการต่างๆ 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 

 

2.   ความเส่ียงจากการเปลีย่นแปลงนโยบายรับประกนัภัยของบริษัทประกนัวนิาศภัย 
 บริษทัประกนัวินาศภยัเป็นผูพ้ิจารณาทบทวนหรือเปล่ียนแปลงนโยบายการรับประกนัภยั โดยค านึง
ปัจจยัต่างๆ อาทิ ความสอดคลอ้งของการก าหนดเบ้ียประกนัภยักบัความเสียหายจริงท่ีเกิดข้ึน หรือสัดส่วนของ
ค่าสินไหมทดแทนต่อค่าเบ้ียประกนัภยั  สภาพการแข่งขนั  การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ภยั
ธรรมชาติ โรคระบาด การก าหนดกระบวนการพิจารณารับประกันท่ีรอบคอบและการก าหนดเง่ือนไข
รับประกันท่ีเหมาะสมกับความเส่ียงภยัท่ีแท้จริงสอดคล้องกับสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  รวมถึงการ
เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีและพฤติกรรมของลูกคา้  ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัอตัราเบ้ียประกนัภยั และเง่ือนไขใน
การรับประกนัของบริษทัประกนั และจะส่งผลกระทบต่อรายไดข้องบริษทั หากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็น
อุปสรรคในการเสนอขายประกนัภยัทางโทรศพัท ์
 บริษทัมีการบริหารความเส่ียงโดยการคดัเลือกคู่คา้ท่ีเป็นบริษทัประกนัวินาศภยัท่ีมีฐานะทางการเงินท่ี
มัน่คงน่าเช่ือถือ มีขีดความสามารถในการรับประกนัภยั มีผลิตภณัฑ์หลากหลายเพียงพอในการตอบสนองกบั
ความตอ้งการของลูกคา้ทุกประเภท และมีการโอนความเส่ียงบางส่วนต่อไปยงับริษทัประกนัวินาศภยัต่อใน
ต่างประเทศ (reinsurance) ซ่ึงท าให้บริษทัประกนัวินาศภยัเพิ่มขีดความสามารถในการรับประกนัภยัและลด
ขอ้จ ากดัในการรับประกนัลงไดใ้นขณะเดียวกนับริษทัค านึงการสร้างความสัมพนัธ์อนัดีกบัพนัธมิตรดว้ยการ
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ร่วมประชุมหารือกบัพนัธมิตรอยา่งใกลชิ้ด ประสานความร่วมมือในการท างานและแกไ้ขปัญหาร่วมกนัอยา่งมี
ประสิทธิภาพซ่ึงจะผลดีต่อการด าเนินธุรกิจของทั้งสองฝ่าย นอกจากน้ีบริษทัไดเ้พิ่มช่องทางการเสนอขายทั้ง
ออฟไลน์ และออนไลน์ รวมถึงพฒันาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเน่ืองทั้งก่อนและหลงัการขาย เพื่อให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตรงต่อเวลา คุม้ค่า น่าเช่ือถือ สร้าง
ไวว้างใจในการเลือกใชบ้ริการของบริษทัอยา่งต่อเน่ือง  
 

3.    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) โดยใชอุ้ปกรณ์จดัเก็บขอ้มูลส ารอง
ท่ีอยู่ภายในศูนยค์อมพิวเตอร์ นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการจดัเก็บขอ้มูลส ารองไวอี้กหน่ึงชุดโดยใช้บริการจากผู ้
ใหบ้ริการภายนอกผา่นทางระบบคลาวด ์(cloud) เพื่อป้องกนัในกรณีการเกิดเหตุภยัพิบติัท่ีศูนยค์อมพิวเตอร์หลกั 
หรือในกรณีท่ีขอ้มูลส ารองท่ีอยูภ่ายในศูนยค์อมพิวเตอร์หลกัไม่สามารถใชง้านได ้และ ในกรณีฉุกเฉิน บริษทั
ได้มีการติดต่อกบัผูจ้ดัหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประมวลผล (server)  ไวล่้วงหน้า  ซ่ึงผูจ้ดัหาดงักล่าวมีความ
พร้อมท่ีจะส่งมอบอุปกรณ์ให้กบับริษทัโดยเร็ว รวมถึงบริษทัไดด้ าเนินการให้มีการปฏิบติัตามขอ้ก าหนดการ
รักษาความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 
 

4. 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 ้  



   4 

 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 

 

5. ความเส่ียงจากแนวโน้มการเกดิหนีสู้ญสูงขึน้ 
 ธุรกิจสินเช่ือท่ีมีทะเบียนรถเป็นประกนั (ASN Finance) และบริษทัยอ่ย (Daingern Dot Com)   มีความ
เส่ียงจากปริมาณหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได ้ (NPL) สูงข้ึน หากขาดความระมดัระวงัในการพิจารณาอนุมติัสินเช่ือ 
ขาดระบบการควบคุมภายในท่ีดี รวมถึงระบบการบริหารติดตามหน้ีท่ีขาดประสิทธิภาพ หรือไม่สามารถติดตาม
ทรัพยห์ลกัประกนัท่ีเป็นหน้ีของบริษทัได ้
  บริษทัไดเ้ตรียมมาตรการในการควบคุมความเส่ียงจากหน้ีสูญโดยก าหนดให้มีการประเมินเครดิตและ
มูลค่ารถยนตห์ลกัประกนัของผูข้อสินเช่ือตามเกณฑ์การอนุมติัวงเงินสินเช่ือท่ีชดัเจน รัดกุมและมีการทบทวน
หลกัเกณฑอ์ยา่งสม ่าเสมอ หรือเม่ือมีเหตุการณ์ท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญั เพื่อใหก้ารพิจารณาวงเงินสินเช่ือ
เหมาะสมสอดคลอ้งกบัมูลค่าหลกัประกนั อีกทั้งยงัใหค้วามส าคญักบัการพิจารณารถยนตท่ี์อยูใ่นความนิยมของ
ตลาดรวมถึงสภาพรถยนต์ท่ีน ามาเป็นหลกัประกนัตอ้งอยู่ในสภาพดี และความสามารถในการช าระหน้ีตาม
มาตรฐานในการวิเคราะห์สินเช่ือท่ีดี นอกจากน้ีบริษทัได้ใช้บริการผูป้ระกอบการเร่งรัดหน้ีสินท่ีมีความ
เช่ียวชาญและมีพนักงานท่ีมีประสบการณ์ด้านการติดตามหน้ีซ่ึงมีเครือข่ายในการติดตามหน้ีท่ีกวา้งขวาง
ครอบคลุมทุกภูมิภาคทัว่ประเทศ รวมถึงการติดตามกระแสเงินท่ีไดรั้บช าระในแต่ละเดือน ความสม ่าเสมอใน
การช าระหน้ีของลูกหน้ี และปัจจุบนับริษทัวา่จา้งบริษทัผูป้ระมูลภายนอก 2 แห่ง   ไดแ้ก่ บริษทั สหการประมูล 
จ ากดั (มหาชน)   และบริษทั แอพเพิล ออโต ้ออคชัน่ (ไทยแลนด์) จ  ากดั ซ่ึงมีช่ือเสียงประสบการณ์ในการเปิด
ประมูลรถยนตม์ายาวนานและมีผูใ้ชบ้ริการจ านวนมาก รวมถึงมีจุดจ าหน่ายครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ    
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564  บริษทัและบริษทัยอ่ย มีหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายไดร้้อยละ 1.25 และร้อยละ 1.46 
ตามล าดบั 
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6. 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
คลาวด ์(cloud) 
 

7.ความเส่ียงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ทีม่ีอทิธิพลต่อการด าเนินงาน 
 บริษทัมีกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ไดแ้ก่ กลุ่มครอบครัวเลิศรุ่งเรืองโดย ณ วนัท่ี 4 มกราคม 2564  ถือหุ้น
รวมกนัในบริษทัคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.43 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 านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูถื้อหุ้นเป็นหลกั นอกจากน้ี หากบริษทัและ/หรือบริษทัย่อยมีความจ าเป็นในการท ารายการ
กบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ บริษทัจะปฏิบติัตามขั้นตอนการอนุมติัการท ารายการระหวา่งกนั และหลกัเกณฑ์
ท่ีประกาศไวข้องคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอยา่งเคร่งครัด โดยบุคคล
ท่ีมีส่วนไดเ้สียไม่มีสิทธิการออกเสียงในวาระนั้นๆ 
 

8. ความเส่ียงทีเ่กดิขึน้ใหม่ 
 การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นความเส่ียงท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มอย่างมี
นยัส าคญัเป็นความเส่ียงใหม่ท่ียงัมีความไม่แน่นอน ส่งผลกระทบต่อพนกังาน คู่คา้ และลูกคา้ของบริษทั โดย
พนกังานอาจเกิดการติดเช้ือและอาจตอ้งหยดุกิจกรรมส าคญัท าใหก้ารด าเนินธุรกิจหยดุชะงกั นอกจากน้ียงัส่งผล
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ต่อบริษทัประกนัภยัคู่คา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจากยอดเคลมประกนัโควิดแบบเจอ จ่าย จบ  ท าใหห้ลายบริษทัอยู่ใน
ภาวะท่ีไม่สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได ้ส่งผลต่อความเช่ือมัน่ของลูกคา้และภาพลกัษณ์ของธุรกิจประกนัภยั 
 บริษทัมีการบริหารความเส่ียงโดยก าหนดแนวปฏิบติัในการดูแลสุขภาพความปลอดภยัของพนกังาน 
และปรับกระบวนการท างานใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง โดยใหพ้นกังานส่วนใหญ่ท างานจากท่ี
บ้าน (Work from Home)  ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีบริษัทได้จดัเตรียมไวส้ าหรับสนับสนุนการ
ปฏิบติังานภายใตก้ารป้องกนัด้านความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ เพื่อให้ธุรกิจสามารถด าเนินการได้อย่าง
ต่อเน่ือง รวมถึงการติดตามข่าวสารขอ้มูลอย่างสม ่าเสมอเพื่อเตรียมพร้อมในการติดต่อให้ค  าปรึกษาแนะน าแก่
ลูกคา้ท่ีซ้ือประกนัภยักบับริษทัประกนัภยัท่ีไดรั้บผลกระทบดงักล่าว 

 


