บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1 โครงสร้ างรายได้
บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ดําเนินธุรกิจเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยประเภทการ
จัดการให้ มีการประกันภัยโดยตรง ซึ่งมุ่งเน้ นการขายประกันภัยรถยนต์เป็ นหลัก และได้ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ใน
บริ ษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด ซึ่งดําเนินธุรกิจเป็ นนายหน้ าประกันชีวิต โดยได้ ใช้ ฐานข้ อมูลกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
สําหรับการขายประกันวินาศภัยและประกันชีวิตที่ซื ้อจากบริ ษัทภายนอกและจากความร่วมมือกับบริ ษัทประกันวินาศภัยแห่ง
หนึ่งซึง่ บริ ษัทเรี ยกว่า “Partner” เพื่อใช้ ติดต่อและเสนอขายประกันภัยประเภทต่างๆ ผ่านช่องทางโทรศัพท์ (Telemarketing)
ดังนัน้ รายได้ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจึงมาจาก 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยที่เป็ นการขายประกันรถยนต์
้
นอุบตั ิเหตุและประกันสุขภาพ โดยลักษณะรายได้ ที่ได้ รับจะแบ่งเป็ นรายได้
และธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิต รวมทังการประกั
ค่านายหน้ าประกันภัยและ รายได้ คา่ บริการ และรายได้ อื่นๆ ซึง่ สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้


ธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัย
บริ ษัทมีรายได้ ค่าบริ การจากการดําเนินธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยซึ่งเป็ นการขายประกันภัยรถยนต์เป็ นหลัก
้ าของประเทศจํานวน 16
ทังแบบภาคบั
้
งคับและแบบภาคสมัครใจ และปั จจุบนั บริ ษัทมีค่คู ้ าที่เป็ นบริ ษัทประกันวินาศภัยชันนํ
รายสําหรับการขายประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ ให้ แก่ลกู ค้ าของบริ ษัท ทังนี
้ ้ รายได้ ค่าบริ การดังกล่าวคิดเป็ นประมาณร้ อย
ละ 73 - 76 ของรายได้ รวมในช่วงปี 2555-2557 และ 9 เดือนแรกของปี 2558 โดยรายได้ ค่าบริ การดังกล่าวสามารถแบ่งเป็ น
2 ส่วนดังนี ้
1. รายได้ ค่านายหน้ าประกันภัยมาจากการขายประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ โดยเฉพาะการประกันภัยรถยนต์ทงั ้
แบบภาคบังคับและแบบภาคสมัครใจ โดยบริ ษัทมีพนักงานขาย (Tele Sale Representative หรื อ TSR) ที่ได้ รับใบอนุญาต
เป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย จาก คปภ. ทําหน้ าที่โทรศัพท์ติดต่อกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายที่มีความต้ องการซื ้อประกันรถยนต์ทงั ้
แบบภาคบังคับและแบบภาคสมัครใจซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์จากคู่ค้าบริ ษัทประกันวินาศภัยของบริ ษัท และภายหลังจากที่กลุ่ม
ลูกค้ าเป้าหมายได้ ตกลงที่จะซื ้อประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ และผ่านการตรวจสอบคุณภาพของพนักงานขายในข้ อมูล
บันทึกเสียงสนทนากับลูกค้ า (File เสียง) โดยฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพของบริ ษัทแล้ ว บริ ษัทจะนําส่งรายชื่อลูกค้ ารายดังกล่าว
ให้ กบั บริ ษัทประกันภัย เพื่อดําเนินตามขันตอนการออกกรมธรรม์
้
ให้ กบั ลูกค้ าต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะได้ รับค่าตอบแทนเป็ นค่า
นายหน้ าจากบริษัทประกันวินาศภัยในอัตราที่ตกลงร่วมกันกับบริ ษัทประกันภัยแต่ไม่เกินอัตราสูงสุดที่ร้อยละ 12 และร้ อยละ
18 ของจํานวนเบี ้ยประกันภัยสําหรับการขายประกันภัยรถยนต์แบบภาคบังคับและแบบภาคสมัครใจ ตามลําดับ ซึง่ เป็ นไป
ตามประกาศ คปภ. เรื่ อง อัตราค่าจ้ างหรื อค่าบําเหน็จ สําหรับตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้ าประกันวินาศภัย พ.ศ.
2551 อย่างไรก็ตาม อัตราค่านายหน้ าดังกล่าวอาจน้ อยกว่าหรื อเท่ากับอัตราตามที่ คปภ. ได้ กําหนดไว้ ซึง่ ขึ ้นอยู่กบั การ
เจรจาต่อรองกับพันธมิตรที่เป็ นบริ ษัทประกันภัยของบริ ษัท โดยบริ ษัทประกันภัยแต่ละแห่งจะมีการทําสัญญาและระบุอตั รา
ค่านายหน้ าไว้ อย่างชัดเจน
2. รายได้ ค่าบริ การอื่นเป็ นค่าบริ การที่บริ ษัทได้ ทําหน้ าที่ประสานงาน รวมทังการให้
้
บริ การก่อนและหลังการขาย
ประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ เช่น การคัดเลือกกลุม่ ลูกค้ าตามยี่ห้อรถยนต์ให้ กบั บริ ษัทประกันวินาศภัย การให้ บริ การลูกค้ า
ในการออกและส่งกรมธรรม์ การตรวจสอบคุณภาพพนักงานขายในข้ อ มูลบันทึกเสียงที่ โทรศัพ ท์ ติดต่อ ลูกค้ า และการ
ให้ บริ การศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์ (Customer Services) เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ รายได้ ค่าบริ การอื่นเป็ นบริ การเสริ มที่บริ ษัทได้ ให้ บริ การกับ
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ลูกค้ าและคู่ค้าที่เป็ นบริ ษัทประกันวินาศภัย ซึ่งขึ ้นกับขอบเขตการให้ บริ การ ความสัมพันธ์ อนั ดี และการเจรจาต่อรอง ทังนี
้ ้
การให้ บริการดังกล่าวไม่ได้ อยูภ่ ายใต้ การควบคุมโดยหน่วยงานราชการ
 ธุรกิจนายหน้ าประกันชีวติ
บริ ษัทมีนโยบายให้ บริ ษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย ดําเนินธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิต
ประเภทต่างๆ โดบบริ ษัทประกันชีวิตซึ่งเป็ นคู่ค้าของบริ ษัทย่อยเป็ นผู้กําหนดรู ปแบบของกรมธรรม์ที่มีความแตกต่างกับ
ตัว แทนประกัน ชี วิ ต ทั่ว ไป และเหมาะสํ า หรั บ นายหน้ า ประกัน ชี วิ ต ที่ เ ป็ นนิ ติ บุค คลที่ ใ ช้ พ นัก งานขายผ่า นทางโทรศัพ ท์
(Telemarketing) โดยลักษณะของกรมธรรม์จะมีรูปแบบง่าย ไม่ซบั ซ้ อน และสามารถทําความเข้ าใจได้ ภายในระยะเวลาสัน้
เช่น กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ การประกันภัยอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคล เป็ นต้ น ปั จจุบนั บริ ษัทย่อยมีค่คู ้ าที่เป็ นบริ ษัท
้ ้ รายได้ ค่าบริ การในธุรกิจนายหน้ า
ประกันชีวิตชันนํ
้ าของประเทศจํานวน 3 รายสําหรับการขายประกันชีวิตให้ ลกู ค้ า ทังนี
ประกันชีวิตคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 23 - 26 ของรายได้ รวมในช่วงปี 2555-2557 และ 9 เดือนแรกของปี 2558 ซึง่ สามารถ
แบ่งเป็ น 2 ส่วนดังนี ้
1. รายได้ ค่านายหน้ าประกันชีวิตมาจากการขายประกันชีวิตประเภทต่างๆ โดยบริ ษัทย่อยมีพนักงานขาย (Tele
Sale Representative หรื อ TSR) ที่ได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตจาก คปภ. ทําหน้ าที่โทรศัพท์ติดต่อกลุม่ ลูกค้ า
เป้าหมายที่มีความต้ องการซื ้อประกันชีวิตซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์จากคู่ค้าบริ ษัทประกันชีวิตของบริ ษัทย่อย และภายหลังจากที่
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายได้ ตกลงที่จะซื ้อประกันชีวิตประเภทต่างๆ และผ่านการตรวจสอบคุณภาพของพนักงานขายในข้ อมูล
บันทึกเสียงสนทนากับลูกค้ า (ไฟล์เสียง) โดยฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพของบริ ษัทย่อยแล้ ว บริ ษัทย่อยจะนําส่งรายชื่อลูกค้ าราย
ดังกล่าวให้ กับบริ ษัทประกันชี วิต เพื่อดําเนินตามขัน้ ตอนการออกกรมธรรม์ ใ ห้ กับลูกค้ าต่อไป ทัง้ นี ้ บริ ษั ทย่อยจะได้ รับ
ค่าตอบแทนเป็ นค่านายหน้ าประกันชีวิตจากบริ ษัทประกันชีวิตในอัตราตามที่ตกลงกับบริ ษัทประกันชีวิตแต่ละราย โดยมี
มูลค่าไม่เกินร้ อยละ 40 ของจํานวนเบี ้ยประกันภัยในปี แรก และทยอยลดลงในแต่ละปี ถัดไป (แต่บริ ษัทประกันชีวิตสามารถ
จ่ายบําเหน็จหรื อค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายเพื่ออัตราคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันชีวิตหรื อค่าส่งเสริ มผลงานได้ ) ซึ่งเป็ นไปตาม
ประกาศของ คปภ. เรื่ อง อัตราค่าจ้ างหรื อค่าบําเหน็จ สําหรับตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้ าประกันชีวิต พ.ศ. 2551
2. นอกจากนัน้ ประกาศของ คปภ. ยังอนุญาตให้ บริ ษัทประกันชีวิตสามารถจ่ายบําเหน็จหรื อค่าตอบแทนอื่นที่จ่าย
เพื่ออัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันภัยหรื อค่าส่งเสริ มผลงานได้ อีก ซึ่งบริ ษัทย่อยได้ รับรายได้ ค่าบริ การอื่นจากบริ ษัท
ประกันชี วิตสําหรั บการดําเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น การตรวจสอบคุณภาพพนักงานขายในข้ อมูลบันทึกเสียงสนทนาทาง
โทรศัพท์ติดต่อลูกค้ า และติดตามการจัดส่งกรมธรรม์ให้ กบั ลูกค้ า เป็ นต้ น
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ตารางแสดงโครงสร้ างรายได้ รวมของบริษัทและบริษัทย่ อย
ดําเนิน

ลักษณะรายได้

ปี 2555

ปี 2556

2557

การโดย ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท ร้ อยละ ล้ านบาท

9 เดือนแรกปี 2557

ร้ อยละ

ล้ านบาท

ร้ อยละ

9 เดือนแรกปี 2558
ล้ านบาท

ร้ อยละ

รายได้ ค่าบริการ
- รายได้ ค่านายหน้ า
+ ประกันวินาศภัย

บริ ษัท

75.02

59.38%

87.82

58.52%

93.01

60.63%

68.88

60.62%

75.87

64.27%

บริ ษัทย่อย

30.77

24.36%

33.66 22.43%

37.87

24.69%

28.16

24.78%

25.85

21.90%

105.78

83.74%

121.48

80.95%

130.88

85.31%

97.04

85.39%

101.72

86.17%

บริ ษัท

17.56

13.90%

21.30

14.20%

18.48

12.05%

13.81

12.15%

14.05

11.90%

บริ ษัทย่อย

0.33

0.26%

0.89

0.60%

2.40

1.57%

1.66

1.46%

1.10

0.93%

รวมรายได้ ค่าบริการ
อื่น

17.88

14.16%

22.20

14.79%

20.88

13.61%

15.47

13.61%

15.15

12.83%

รวมรายได้ ค่าบริการ

123.67

97.89%

143.68

95.74%

151.76

98.93%

112.51

99.01%

116.87

99.01%

2.66

2.11%

6.40

4.26%

1.65

1.07%

1.13

0.99%

1.17

0.99%

153.41 100.00%

113.64

100.00%

+ ประกันชีวิต
รวมรายได้ ค่านายหน้ า
- รายได้ ค่าบริการ
อื่น
+ ประกันวินาศภัย
+ ประกันชีวิต

รายได้ อื่น1/

บริ ษัท/
บริ ษัทย่อย

รายได้ รวม

126.33 100.00%

150.08 100.00%

118.04 100.00%

หมายเหตุ: 1/ รายได้ อื่น ประกอบด้ วย รายได้ ค่าธรรมเนียมยกเลิกประกัน ดอกเบี ้ยรับ รายได้ คา่ บริ หารจัดการ และรายได้ เบ็ดเตล็ด เป็ นต้ น

ตารางแสดงโครงสร้ างรายได้ ค่าบริการของบริษัทและบริษัทย่ อย แบ่ งตามประเภทของผลิตภัณฑ์ และบริการ
ลักษณะรายได้
(หน่วย: ล้ านบาท)
1.ประกันวินาศภัย

ดําเนินการ
โดย

ปี 2555
ค่ านายหน้ า ค่ าบริการ

ปี 2556
รวม

ค่ านายหน้ า ค่ าบริการ

2557
รวม

ค่ านายหน้ า ค่ าบริการ

รวม

บริ ษัท
2.34

0.49

2.82

2.72

0.62

3.33

2.68

0.90

3.58

- สมัครใจ

72.68

17.07

89.75

85.10

20.69

105.79

90.32

17.58

107.90

รวมรายได้ ประกันวินาศภัย

75.02

17.56

92.57

87.82

21.30

109.12

93.01

18.48

111.48

- ปี แรก

16.20

0.30

16.50

19.06

0.88

19.95

22.38

2.36

24.74

- ปี ต่อ

14.57

0.03

14.60

14.60

0.01

14.61

15.50

0.04

15.54

รวมรายได้ ประกันชีวิต

30.77

0.33

31.09

33.66

0.89

34.56

37.87

2.40

40.28

รวมรายได้ ค่าบริการ

105.78

17.88

123.67

121.48

22.20

143.68

130.88

20.88

151.76

- บังคับ (พ.ร.บ.)

2.ประกันชีวิต

บริ ษัทย่อย
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ลักษณะรายได้
(หน่วย: ล้ านบาท)
1.ประกันวินาศภัย

ดําเนินการ
โดย

9 เดือนปี 2557
ค่ านายหน้ า ค่ าบริการ

9 เดือนปี 2558
รวม

ค่ านายหน้ า ค่ าบริการ

รวม

บริ ษัท
1.96

0.72

2.67

2.14

0.56

2.70

- สมัครใจ

66.93

13.09

80.01

73.73

13.49

87.22

รวมรายได้ ประกันวินาศภัย

68.88

13.81

82.69

75.87

14.05

89.92

- ปี แรก

16.68

1.65

18.33

13.12

0.94

14.06

- ปี ต่อ

11.48

0.01

11.49

12.73

0.16

12.89

รวมรายได้ ประกันชีวิต

28.16

1.66

29.82

25.85

1.10

26.95

รวมรายได้ ค่าบริการ

97.04

15.47

112.51

101.72

15.15

116.87

- บังคับ (พ.ร.บ.)

2.ประกันชีวิต

บริ ษัทย่อย

2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์ และการให้ บริการ
2.2.1.1 ธุรกิจการเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย
แม้ วา่ บริษัทได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยซึง่ สามารถดําเนินการขายประกันวินาศภัยประเภทต่างๆ
เช่น การประกันอัคคีภยั การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็ นต้ น แต่
บริษัทมุง่ เน้ นที่จะขายประกันรถยนต์เพียงประเภทเดียว ทําให้ รายได้ ค่าบริ การมาจากการขายประกันรถยนต์กว่าร้ อยละ 73 76 ของรายได้ รวมในช่วงปี 2555-2557 และ 9 เดือนแรกปี 2558 โดยการขายประกันภัยรถยนต์ของบริ ษัทสามารถแบ่งเป็ น
ประเภทได้ ดงั นี ้
1. การประกันภัยรถ1แบบภาคบังคับ (Compulsory Third Party Insurance) ซึง่ เป็ นการประกันภัยรถที่กฏหมายให้
เจ้ าของรถ2ซึ่งใช้ หรื อมีไว้ เพื่อใช้ ต้องจัดให้ มีการทําประกันความเสียหายสําหรับผู้ประสบภัยไว้ กับบริ ษัทประกัน
วินาศภัย3ตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 (เรี ยกโดยทัว่ ไปว่า “การทําประกันภัย
1

รถทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้ วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้ วยการขนส่งทางบก กฎหมายว่าด้ วยรถยนต์ทหาร ที่เจ้ าของมีไว้ ใช้
หรื อมีไว้ เพื่อใช้ ไม่ว่ารถดังกล่าวจะเดินด้ วยกําลังเครื่ องยนต์ กําลังไฟฟ้า หรื อพลังงานอื่น เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถสามล้ อเครื่ อง รถยนต์
โดยสาร รถบรรทุก หัวรถลากจูง รถพ่วง รถบดถนน รถอีแต๋น ฯลฯ ดังนัน้ หากมีรถบางประเภท ที่กรมการขนส่งทางบกไม่รับจดทะเบียน แต่หาก
เข้ าข่ายว่ารถนันเดิ
้ นด้ วยกําลังเครื่ องยนต์ กําลังไฟฟ้า หรื อพลังงานอื่นแล้ วก็จดั เป็ นรถที่ต้องทําประกันภัยตาม พ.ร.บ.
2
ผู้มีหน้ าที่ต้องทําประกันภัยรถ ได้ แก่ เจ้ าของรถ ผู้ครอบครองรถในฐานะผู้เช่าซื ้อรถ และผู้นํารถที่จดทะเบียนในต่างประเทศเข้ ามาใช้
ในประเทศ การฝ่ าฝื นไม่จดั ให้ มีประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 กฎหมายกําหนดโทษปรับไว้ ไม่เกินหนึง่ หมื่นบาท
3
บริ ษัทประกันวินาศภัยที่รับอนุญาตให้ ประกอบธุรกิจประกันภัยรถ ประชาชนสามารถทําประกันภัยตาม พ.ร.บ. ได้ ที่บริ ษัทประกัน
วิน าศภัย รวมถึ ง สาขาของบริ ษั ท นัน้ ๆ ทั่วประเทศ นอกจากนี ย้ ัง มี บ ริ ษั ท กลางคุ้ม ครองผู้ป ระสบภัย จากรถ จํ า กัด ที่ รับ ประกัน ภัย เฉพาะ
รถจักรยานยนต์ มีสาขาให้ บริ การทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ บริ ษัทใดฝ่ าฝื นไม่รับประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.คุ้มครองฯ ต้ องระวางโทษปรับตังแต่
้ ห้าหมื่น
บาทถึงสองแสนห้ าหมื่นบาท
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พ.ร.บ.”) เพื่อ ให้ ผ้ ปู ระสบภัยจากรถไม่ว่าจะเป็ นผู้ขบั ขี่ ผู้โดยสาร คนเดินเท้ า ได้ รับความคุ้มครองต่อความสูญเสีย
ของชีวิต ร่างกาย อนามัย อันเนื่องมาจากอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นจากรถจะได้ รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ. ดังกล่าว ซึ่ง
เป็ นการชดใช้ ค่าเสียหายที่แน่นอน รวดเร็ ว และเป็ นธรรม จากการได้ รับบาดเจ็บ/ เสียชีวิต โดยให้ ได้ รับการ
รักษาพยาบาลอย่างทันท่วงทีกรณีบาดเจ็บ หรื อช่วยเป็ นค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต ปั จจุบนั บริ ษัทเป็ นนายหน้ าขาย
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับที่เป็ นรถยนต์นงั่ ไม่เกิน 7 คนเป็ นหลัก และรถบรรทุกนํ ้าหนักไม่เกิน 3 ตัน (รถบรรทุก
ส่วนบุคคล) ซึง่ มีอตั ราเบี ้ยประกันภัยที่คงที่ (ไม่รวมภาษี อากร) ในอัตรา 600 บาท และ 900 บาทต่อปี ตามลําดับ
สําหรับการใช้ รถส่วนบุคคล โดยผู้เป็ นเจ้ าของรถยนต์จะต้ องทําประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับในการจดต่อทะเบียน
รถยนต์ประจําปี ในคราวเดียวกัน ทังนี
้ ้ ความคุ้มครองของการประกันภัยรถภาคบังคับสามารถแสดงได้ ดงั นี ้
วงเงินคุ้มครองบาท/คน
ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
1. จํานวนเงินค่าความเสียหายเบื ้องต้ นที่ได้ รับโดยไม่ต้องรอพิสจู น์ความผิด
1.1 ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ (ตามจริง)
15,000
1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรื อทุพลภาพอย่างถาวร
35,000
2. จํานวนเงินค่าความเสียหายส่วนที่เกินความเสียหายเบื ้องต้ น ผู้ประสบภัยจะได้ รับภายหลัง
จากการพิสจู น์แล้ วว่าไม่ได้ เป็ นฝ่ ายที่จะต้ องรับผิดตามกฏหมาย โดยมีวงเงินคุ้มครองรวม
กับความเสียหายเบื ้องต้ นดังนี ้
2.1 ค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ
50,000
2.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรื อทุพลภาพอย่างถาวร
200,000
2.3 ชดเชยรายวัน 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน กรณี เข้ าพักรักษาพยาบาลใน
สูงสุดไม่เกิน 4,000
สถานพยาบาลในฐานะคนไข้ ใน
2.4 จํานวนเงินความคุ้มครองสูงสุดสําหรับรายการข้ อ 2.1 – 2.3 รวมกัน

สูงสุดไม่เกิน 204,000

หมายเหตุ : ผู้ขบั ขี่ที่กระทําละเมิด (ฝ่ ายผิด) จะได้ รับเพียงความคุ้มครองค่าเสียหายเบื ้องต้ นเท่านัน้
ผู้ประสบภัย หมายถึง ผู้ขบั ขี่ที่ถกู ละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก

2. การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) เป็ นการทําประกันภัยรถยนต์ ด้ วยความสมัคร
ใจของเจ้ าของรถ โดยกฎหมายไม่ได้ บงั คับให้ เจ้ าของรถยนต์ทําประกันภัยประเภทนี ้ ปั จจุบนั การประกันภัยรถยนต์
ภาคสมัครใจยังคงได้ รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย และบริ ษัทได้ ดําเนินธุรกิจนายหน้ าขายประภัยรถยนต์ภาค
สมัครใจให้ กบั ลูกค้ าซึ่งเป็ นเจ้ าของรถที่มีอายุใช้ งานตังแต่
้ 1 ปี ขึ ้นไป เนื่องจากโดยปกติ เจ้ าของรถยนต์ที่ได้ รับ
ทะเบียนรถยนต์ใหม่ (รถป้ายแดง) จะทํากับบริ ษัทประกันวินาศภัยโดยตรงที่ศนู ย์จําหน่ายรถยนต์หรื อบริ ษัทผู้
ให้ บริ การเช่าซื อ้ รถยนต์ เป็ นผู้จัดหาให้ กับเจ้ าของรถยนต์ ดังกล่าว ทัง้ นี ้ การให้ บริ การเป็ นนายหน้ าขายประกัน
รถยนต์ของบริษัทสามารถแบ่งตามรูปแบบความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันรถยนต์ตา่ งๆ ได้ 4 ประเภทดังนี ้
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ก. การประกันภัยรถยนต์ ชัน้ 1
การประกันภัยรถยนต์ประเภทนี ้มีความเหมาะสมกับรถยนต์ที่ใช้ ส่วนบุคคลเท่านันและมี
้
อายุการใช้ งาน
ในช่วง 5 ปี แรก แต่บริษัทประกันวินาศภัยมักจะให้ ความคุ้มครองสําหรับการประกันภัยรถยนต์ชนั ้ 1 จนถึงรถยนต์ที่
มีอายุการใช้ งานไม่เกิน 7 – 10 ปี โดยมีทนุ ประกันภัยสูงสุดไม่เกิน 5 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 80 ของ
มูลค่าตลาดของรถยนต์ดงั กล่าว ทังนี
้ ้ บริ ษัทประกันวินาศภัยจะคิดเบี ้ยประกันภัยประเภทนี ้ประมาณ 12,000 25,000 บาทต่อปี และค่าเฉลี่ยเบี ้ยประมาณ 15,500 บาทต่อปี นอกจากนันค่
้ าเบี ้ยประกันภัยยังขึ ้นกับปั จจัยอื่นๆ
เช่น รุ่นรถยนต์ ยี่ห้อ อายุ ประวัติการใช้ หรื อการเคลมประกัน การซ่อมในศูนย์บริ การรถหรื ออู่รถทัว่ ไป เป็ นต้ น ทังนี
้ ้
ความคุ้มครองของประกันภัยประเภทนี ้สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
 ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรื ออนามัยของบุคคลภายนอก
 ความรับผิดต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก
 ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ ของตัวรถยนต์คนั ที่เอาประกันภัย (จ่ายสูงสุดตามทุนประกันภัย)
 ความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คนั ที่เอาประกันภัย (จ่ายสูงสุดตามทุนประกันภัย)
ข. การประกันภัยรถยนต์ ชัน้ 2 พลัส
การประกันภัยรถยนต์ประเภทนี ้มีความเหมาะสมกับรถยนต์ที่มีอายุการใช้ งานตังแต่
้ 4 ปี แรก จนถึง 15 ปี
โดยมีทนุ ประกันภัยประมาณ 100,000-300,000 บาท โดยบริ ษัทประกันวินาศภัยจะคิดเบี ้ยประกันภัยประเภทนี ้
ประมาณ 6,500 - 8,500 บาทต่อปี และค่าเฉลี่ยเบี ้ยประมาณ 7,500 บาทต่อปี อย่างไรก็ตาม การประกันภัย
รถยนต์ประเภทนี ้มีความแตกต่างกับการประกันภัยรถยนต์ชนั ้ 1 โดยการประกันภัยรถยนต์ประเภทนี ้มีทนุ ประกันที่
น้ อยกว่าและคุ้มครองเฉพาะในกรณี ที่รถชนเท่านัน้ ทังนี
้ ้ ความคุ้มครองของประกันภัยประเภทนี ้สามารถสรุ ปได้
ดังนี ้
 ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรื ออนามัยของบุคคลภายนอก
 ความรับผิดต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก
 ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ ของตัวรถยนต์คนั ที่เอาประกันภัย
 ความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คนั ที่เอาประกันภัย
ค. การประกันภัยรถยนต์ ชัน้ 3 พลัส
การประกันภัยรถยนต์ประเภทนี ้มีความเหมาะสมกับรถยนต์ที่มีอายุการใช้ งานตังแต่
้ 4 ปี แรก จนถึง 15 ปี
โดยมีทนุ ประกันภัยประมาณ 100,000-300,000 บาท โดยบริ ษัทประกันวินาศภัยจะคิดเบี ้ยประกันภัยประเภทนี ้
ประมาณ 6,000-8,000 บาทต่อปี และค่าเฉลี่ยเบี ้ยประมาณ 7,000 บาทต่อปี อย่างไรก็ตาม การประกันภัยรถยนต์
ประเภทนี ้มีความแตกต่างกับการประกันภัยรถยนต์ชนั ้ 1 โดยการประกันภัยรถยนต์ประเภทนี ้มีทนุ ประกันที่น้อย
กว่ า และคุ้ม ครองเฉพาะในกรณี ที่ ร ถชนเท่า นัน้ และการประกัน ภัย รถยนต์ ป ระเภทนี ม้ ี ค วามแตกต่า งกับ การ
ประกันภัยรถยนต์ชนั ้ 2 พลัส โดยการประกันภัยรถยนต์ประเภทนี ้จะไม่ค้ มุ ครองความรับผิดต่อความสูญหายและ
ไฟไหม้ ของตัวรถยนต์คนั ที่เอาประกันภัย หรื อมีความคุ้มครองในเรื่ องดังกล่าวด้ วยทุนประกันที่น้อยลง ทังนี
้ ้ ความ
คุ้มครองของประกันภัยประเภทนี ้สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรื ออนามัยของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก
ความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คนั ที่เอาประกันภัย

ง. การประกันภัยรถยนต์ ชัน้ 3
การประกันภัยรถยนต์ประเภทนี ้ไม่ได้ จํากัดอายุการใช้ งานของรถยนต์ โดยมีทนุ ประกันภัยสูงสุดสําหรับ
ความเสียหายต่อยานพาหนะของคู่กรณีไม่เกิน 3,500,000 บาท และบุคคลภายนอกไม่เกิน 1,000,000 บาท โดย
บริ ษัทประกันวินาศภัยจะคิดเบี ้ยประกันภัยประเภทนี ้เฉลี่ยประมาณ 2,300 บาทต่อปี อย่างไรก็ตาม การประกันภัย
รถยนต์ประเภทนี ้มีความแตกต่างกับการประกันภัยรถยนต์ชนั ้ 1 โดยการประกันภัยรถยนต์ประเภทนี ้มีทนุ ประกันที่
น้ อยกว่าและคุ้มครองเฉพาะในกรณี ที่รถชนเท่านัน้ ทังนี
้ ้ ความคุ้มครองของประกันภัยประเภทนี ้สามารถสรุ ปได้
ดังนี ้
 ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรื ออนามัยของบุคคลภายนอก
 ความรับผิดต่อทรัพย์สนิ ของบุคคลภายนอก
ทังนี
้ ้ การประกันภัยรถภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) ทัง้ 4 ประเภทข้ างต้ นสามารถสรุปขอบเขต
ความคุ้มครองความเสียหายต่างๆ ได้ ดงั นี ้
ตารางความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ประเภท
ประกันภัย
รถยนต์

คุ้มครองคู่กรณี

คุ้มครองตัวรถ

คุ้มครองคนในรถ

ทรัพย์สนิ

บุคคล

สูญหาย

การชน

อุบตั ิเหตุ
การชน

ค่า
ประกันตัว
รักษาพยาบาล ผู้ขบั ขี่

ชัน้ 1

/

/

/

/

/

/

/

ชัน้ 2+

/

/

/

//

/

/

/

ชัน้ 3

/

/

//

/

/

/

ชัน้ 3

/

/

/

/

/

หมายเหตุ : // คุ้มครองกรณีอบุ ตั ิเหตุที่มีคกู่ รณีเป็ นยานพาหนะทางบก

นอกจากนัน้ ปั จจุบนั การประกันภัยรถภาคสมัครใจ (Voluntary Motor Insurance) ได้ พฒ
ั นารู ปแบบกรมธรรม์
เพิ่มขึ ้นทังที
้ ่แบบไม่ระบุชื่อผู้ขบั ขี่และแบบระบุชื่อผู้ขบั ขี่ได้ ซึง่ สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
 กรมธรรม์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขบั ขี่ (Un-Named Driver) เป็ นกรมธรรม์แบบเดิมที่ค้ มุ ครองผู้ขบั ขี่คนใดก็ได้ ที่ผ้ เู อา
ประกันภัยยินยอมให้ ขบั ขี่รถเสมือนหนึง่ เป็ นผู้เอาประกันภัย
 กรมธรรม์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่ (Named Driver) เป็ นกรมธรรม์แบบใหม่ที่ได้ พิจารณาอายุผ้ ูขับขี่มาเป็ น
องค์ประกอบในการกําหนดอัตราเบี ้ยประกันภัยที่ใช้ ในการคุ้มครองความเสียหาย แต่ผ้ เู อาประกันภัยต้ องร่วม
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รั บผิดต่อ ค่าเสียหายที่ เกิดขึน้ ของอุบัติเหตุแต่ละครั ง้ ด้ วย กรมธรรม์ แบบนี ผ้ ้ ูเอาประกัน ภัยต้ องเป็ นบุคคล
ธรรมดาที่ใช้ รถส่วนบุคคล และสามารถระบุชื่อผู้ขบั ขี่ได้ ไม่เกิน 2 คน
3. การประกันอุบตั ิเหตุ (Personal Accident)
บริ ษัทได้ ร่วมมือกับพันธมิตรที่เป็ นบริ ษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง (Partner) โดยมีความร่ วมมือกันในด้ านการ
จัดหาและการบริ หารฐานข้ อมูลเพื่อให้ บริ ษัทนําไปใช้ ขายประกันอุบตั ิเหตุและประกันโรคมะเร็ งให้ กบั บริ ษัทประกันวินาศภัย
ดังกล่าว โดยบริ ษัทในเครื อ Partner ดังกล่าวจะทําหน้ าที่เก็บค่าเบี ้ยประกันภัยจากลูกค้ าแทนบริ ษัท แต่บริ ษัทจะได้ รับค่า
นายหน้ าตามสัญญาที่ทําไว้ กบั บริ ษัทประกันวินาศภัย ดังกล่าว
2.2.1.2 ธุรกิจการเป็ นนายหน้ าประกันชีวติ
บริ ษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยได้ ดําเนินธุรกิจนายหน้ าประกันชี วิตประเภทต่างๆ ที่
บริ ษัทประกันชีวิต ซึ่งเป็ นคู่ค้าของบริ ษัทย่อยเป็ นผู้กําหนดรู ปแบบของกรมธรรม์ที่มีความแตกต่างกับตัวแทนประกันชีวิต
ทัว่ ไป และเหมาะสําหรับนายหน้ าประกันชีวิตที่เป็ นนิติบุคคลที่ใช้ พนักงานขายผ่านทางโทรศัพท์ (Telemarketing) ทังนี
้ ้
บริ ษัทประกันชีวิตต้ องนําเสนอ คปภ. เพื่อขออนุญาตในการออกรูปแบบกรมธรรม์ที่ใช้ ในการขายผ่านทางโทรศัพท์ก่อนที่จะ
นําส่งต่อให้ กบั บริ ษัทย่อยใช้ อ้างอิงในการขายประกันชีวิตทางโทรศัพท์ ปั จจุบนั บริ ษัทย่อยมีค่คู ้ าที่เป็ นบริ ษัทประกันชีวิตชัน้
้ ้ ลักษณะของกรมธรรม์ประกันชีวิต
นําของประเทศจํานวน 3 ราย สําหรับการขายประกันชีวิตให้ ลกู ค้ าของบริ ษัทย่อย ทังนี
สําหรับนายหน้ าประกันชีวิตที่เป็ นนิติบุคคลจะมีรูปแบบง่าย ไม่ซบั ซ้ อน และมีเงื่อนไขที่น่าสนใจมากกว่ากรมธรรม์ประกัน
ชีวิตที่ขายโดยนายหน้ าประกันชีวิตหรื อตัวแทนประกันชีวติ ที่เป็ นบุคคลธรรมดา เช่น
 กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์
เป็ นประกันแบบสะสมทรัพย์ที่กําหนดให้ มีการชําระเบี ้ยประกันภัยเป็ นรายปี หรื อรายเดือนภายในระยะเวลาการ
ชําระเบี ้ยประกันภัยและมีระยะเวลาคุ้มครองตามที่บริ ษัทประกันชีวิตกําหนด และลูกค้ าสามารถได้ รับเงินคืนตาม
อัตราส่วนที่ระบุไว้ ในกรมธรรม์จนถึงระยะเวลาสิ ้นสุดของกรมธรรม์ นอกจากนัน้ ลูกค้ ายังมีทางเลือกประกันสุขภาพ
เพิ่มเติมหรื อประกันอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคล
 กรมธรรม์ประกันอุบตั ิเหตุ (Personal Accident) และประกันสุขภาพ
เป็ นแผนประกั น อุ บัติ เ หตุ ที่ ใ ห้ ความคุ้ มครองในกรณี ที่ ลูก ค้ าประสบอุ บัติ เ หตุ เ ท่ า นั น้ พร้ อมทัง้ ชดเชยค่ า
รักษาพยาบาลให้ กบั ลูกค้ า และแผนประกันประกันสุขภาพ
นอกจากนัน้ รั ฐ บาลไทยยัง ส่ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนเตรี ย มพร้ อมและวางแผนป้ องกัน ความเสี่ ย งในการดํ า เนิ น
ชีวิตประจําวัน โดยออกมาตรการทางภาษี ให้ ผ้ เู อาประกันชีวิตสามารถนําเบี ้ยประกันชีวิตมาหักภาษี รายได้ บคุ คลได้ โดยนําไป
หักภาษี ได้ ไม่เกิน 100,000 บาท ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม ลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทย่อยมีสิทธิที่จะขอยกเลิกกรมธรรม์
ประกันชีวิตได้ ภายใน 30 วัน หรื อมากกว่า 30 วัน (Free Look Period) (ขึ ้นอยู่กบั แบบกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการเสนอขาย)
นับตังแต่
้ วนั ที่ลกู ค้ ารายดังกล่าวได้ รับกรมธรรม์ประกันชีวิตจากบริ ษัทประกันชีวิต โดยบริ ษัทประกันชีวิตต้ องคืนเบี ้ยประกัน
้ ้ บริ ษัท
ชีวิตเต็มจํานวนภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษัทประกันชีวิตได้ รับแจ้ งการขอใช้ สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิต ทังนี
ย่อยจะต้ องคืนค่านายหน้ าที่เกิดจากการขายประกันชีวิตดังกล่าวให้ กบั บริษัทประกันชีวิตหากเกิดกรณีดงั กล่าวด้ วยเช่นกัน
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2.2.2 การตลาดและการแข่ งขัน
2.2.2.1 กลยุทธ์ ทางการตลาด
การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริ ษัทย่อยที่ผ่านมา ได้ สร้ างความเชื่อมัน่ และความพึงพอใจให้ แก่ลกู ค้ าทังทางด้
้
าน
คุณภาพของการให้ บริ การที่รวดเร็วตรงเวลา และการนําเสนอขายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในราคาที่เป็ นธรรม จึงทําให้ บริ ษัท
และบริ ษัทย่อยได้ รับความไว้ วางใจจากลูกค้ าเสมอมาและสามารถขยายฐานลูกค้ าได้ อย่างกว้ างขวาง โดยบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยมีกลยุทธ์ในการแข่งขันดังต่อไปนี ้ :1. กลยุทธ์ ด้านผลิตภัณฑ์ และบริการ (Products & Services)
ด้ วยประสบการณ์การให้ บริ การเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยและนายหน้ าประกันชีวิตมานานกว่า 10 ปี บริ ษัทได้
สร้ างชื่อ ASN และ ASNL ให้ เป็ นจุดขายที่เป็ นเอกลักษณ์ของบริษัทนายหน้ าประกันวินาศภัยและบริ ษัทนายหน้ าประกันชีวิต
ชันนํ
้ าที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ และเป็ นที่ยอมรับทังบริ
้ ษัทประกันที่เป็ นคู่ค้าและลูกค้ า ปั จจุบนั บริ ษัทมีค่คู ้ าที่เป็ นบริ ษัทประกัน
วินาศภัยชันนํ
้ าจํานวน 16 ราย และบริษัทประกันชีวิตชันนํ
้ าจํานวน 3 ราย จึงทําให้ บริษัทและบริ ษัทย่อยสามารถให้ บริ การใน
การนําเสนอขายผลิตภัณฑ์และเสนอบริ การอื่นๆ ที่มีความหลากหลาย และครบวงจร ความสะดวกรวดเร็ วในการใช้ บริ การ
การตรงต่อเวลา ด้ วยราคาขายที่ยตุ ิธรรม
นอกจากนี ้ บริษัทยังได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บและวิเคราะห์ฐานข้ อมูล
ลูกค้ าอย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถติดตามงานขายประกันประเภทต่างๆ กับกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย รวมทัง้
เชื่อมโยงการจัดส่งข้ อมูลให้ บริ ษัทประกันวินาศภัยและบริ ษัทประกันชีวิต การวางบิลเรี ยกเก็บ การตัดชําระค่าเบี ้ยประกันภัย
และการติดตามเก็บเบี ้ยประกันภัย ทําให้ บริ ษัทสามารถรับรู้ สถานการณ์และแก้ ไขปั ญหาของงานต่างๆ ได้ อย่างรวดเร็ วและ
ถูกต้ อง เพื่อการบริหารจัดการงานของบริษัทให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
อีกทัง้ บริษัทมีนโยบายในการอํานวยความสะดวกให้ กบั ลูกค้ า โดยแจ้ งเตือนวันหมดอายุของกรมธรรม์ให้ ลกู ค้ าเก่า
ของบริ ษั ท และการให้ บ ริ ก ารจัด ส่ง กรมธรรม์ ไ ปยัง ที่ อ ยู่ข องลูก ค้ า รวมทัง้ สร้ างช่ อ งทางการชํ า ระค่ า เบี ย้ ประกัน ภัย ที่
หลากหลาย เช่น การชําระเงินที่เคาน์เตอร์ ธนาคาร การชําระผ่านอินเตอร์ เนต (Internet Banking) ตู้เอทีเอ็ม ที่ทําการ
ไปรษณีย์ เคาน์เตอร์ เซอร์ วิส เช็ค บัตรเดบิต และบัตรเครดิตที่สํานักงานใหญ่ของบริ ษัท เป็ นต้ น ซึ่งทําให้ ลกู ค้ าได้ รับความ
สะดวกในการเลือกใช้ บริการและชําระเงิน
2. กลยุทธ์ ด้านราคา (Price)
เนื่องจากบริ ษัทประกันวินาศภัยจะเป็ นผู้กําหนดเบี ้ยประกันภัยตามรู ปแบบของกรมธรรม์ในแต่ละประเภท โดย
คํานึงถึงสถิติต่างๆ เช่น โอกาสในการเรี ยกค่าสินไหมทดแทน มูลค่าทุนประกันภัย จํานวนฐานลูกค้ า เป็ นต้ น แต่บริ ษัทจะ
ได้ รับค่าตอบแทนเป็ นค่านายหน้ าจากบริษัทประกันวินาศภัยในอัตราสูงสุดที่ร้อยละ12 และ 18 ของค่าเบี ้ยประกันภัยสําหรับ
การขายประกันรถยนต์แบบภาคบังคับและแบบภาคสมัครใจ ตามลําดับ ซึง่ เป็ นไปตามประกาศ คปภ. เรื่ อง อัตราค่าจ้ างหรื อ
ค่าบําเหน็จ สําหรับตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้ าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 อย่างไรก็ตาม อัตราค่านายหน้ า
ดังกล่าวอาจน้ อยกว่าหรื อเท่ากับอัตราที่ประกาศ คปภ. ได้ กําหนดไว้ ขึ ้นอยู่กบั การเจรจาต่อรองกับพันธมิตรที่เป็ นบริ ษัท
ประกัน ภัย ของบริ ษั ท โดยบริ ษั ท ประกัน ภัย แต่ ล ะแห่ ง จะมี ก ารทํ า สัญ ญาและระบุอัต ราค่ า นายหน้ า ไว้ อ ย่ า งชัด เจน
นอกจากนัน้ บริ ษัทยังได้ รับรายได้ ค่าบริ การอื่นเป็ นค่าบริ การที่บริ ษัทได้ ทําหน้ าที่ประสานงานและบริ การหลังการขายประกัน
วินาศภัยประเภทต่างๆ ซึง่ ได้ แก่ การคัดเลือกกลุม่ ลูกค้ าตามยี่ห้อรถยนต์ให้ กบั บริษัทประกันวินาศภัย การให้ บริ การผ่อนชําระ
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ค่าเบี ้ยประกันภัย การให้ บริ การลูกค้ าในการออกและส่งกรมธรรม์ การตรวจสอบคุณภาพพนักงานขายในข้ อมูลบันทึกเสียง
สนทนาในการติดต่อลูกค้ า และการให้ บริ การศูนย์ลกู ค้ าสัมพันธ์ (Customer Services) เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ รายได้ ค่าบริ การอื่นเป็ น
บริการเสริมที่บริษัทได้ ให้ บริการกับลูกค้ าและคูค่ ้ าที่เป็ นบริษัทประกันวินาศภัย
ในขณะที่บริ ษัทย่อยต้ องขายประกันชีวิตตามเบี ้ยประกันที่กําหนดโดยบริ ษัทประกันชีวิต โดยไม่สามารถให้ สว่ นลด
ใดๆ หรื อให้ ของแลกหรื อแจกหรื อแถมกับลูกค้ าได้ ทังนี
้ ้ บริ ษัทย่อยจะได้ รับค่าตอบแทนเป็ นค่านายหน้ าจากบริ ษัทประกัน
ชีวิตตามอัตราที่ตกลงกันกับบริ ษัทประกันชีวิต ซึง่ ขึ ้นกับลักษณะของกรมธรรม์ ช่วงระยะเวลาการส่งเสริ มการขายของบริ ษัท
ประกันชีวิต เป็ นต้ น โดยมีอตั ราสูงสุดไม่เกินร้ อยละ 40 ของเบี ้ยประกันภัยในปี แรก และทยอยลดลงในแต่ละปี ถัดไป (แต่
บริ ษัทประกันชีวิตสามารถจ่ายบําเหน็จหรื อค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายเพื่ออัตราคงอยู่ของกรมธรรม์ประกันชีวิตหรื อค่าส่งเสริ ม
ผลงานได้ ) ซึง่ เป็ นไปตามอัตรานายหน้ าที่ คปภ. ได้ กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทประกันชีวิตที่เป็ นคู่ค้าแต่ละแห่งได้ มีการ
้ อตั ราค่านายหน้ าไว้ อย่างชัดเจน นอกจากนัน้ บริ ษัทย่อยยังสามารถรับรายได้ ค่าบริ การอื่นที่
ทําสัญญากับบริ ษัทรวมทังระบุ
บริ ษัทประกันชีวิตจ่ายสําหรับการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของบริ ษัทย่อย เช่น การตรวจสอบคุณภาพพนักงานขายในข้ อมูล
บันทึกเสียงสนทนาในการติดต่อลูกค้ า และติดตามการจัดส่งกรมธรรม์ให้ กบั ลูกค้ า เป็ นต้ น
3. กลยุทธ์ ด้านการจําหน่ ายและช่ องทางการจําหน่ าย (Place)
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ นําเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์และประกันชีวิตของคู่ค้าให้ กบั กลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
ด้ วยช่องทางการจําหน่ายดังนี ้
 จําหน่ายโดยพนักงานขายผ่านทางโทรศัพท์ (Telemarketing)
บริ ษัทได้ เตรี ยมความพร้ อมของฐานข้ อมูลของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายที่ซื ้อมาจากผู้จัดจําหน่ายฐานข้ อมูล เช่น ชื่อ
ลูกค้ า เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อ ยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์ และวันหมดอายุของกรมธรรม์เดิมของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย เป็ นต้ น หรื อ
ได้ รับมาจากความร่ วมมือในการจัดหาและบริ หารฐานข้ อมูลกับทางบริ ษัท Partner และบริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญในการ
พัฒนาความรู้ และความสามารถของทีมงานขายบริ ษัทเพื่อสร้ างความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ต่างๆ และเทคนิคการขาย
รวมทังเนื
้ ้อหาในการขายทางโทรศัพท์ตามประกาศของ คปภ. และเพื่อตอบสนองความต้ องการและความพึงพอใจสูงสุดที่
ลูกค้ าจะได้ รับทังก่
้ อนและหลังการขาย และสร้ างประสบการณ์ที่ประทับใจในการซื ้อประกันภัยผ่านทางโทรศัพท์ให้ แก่ลกู ค้ า
ซึง่ จะทําให้ ลกู ค้ ากลับมาใช้ บริการกับบริษัทอีกครัง้ หรื อเผยแพร่ประสบการณ์ที่ดีให้ กบั ผู้อื่น
 จําหน่ายผ่านระบบออนไลน์ (Online Marketing)
บริ ษัทยังทําการตลาดแบบออนไลน์ เพื่อรองรับลูกค้ ากลุ่มที่นิยมซื ้อสินค้ าผ่าน Internet โดยผ่านช่องทาง Search
Engine Marketing (SEM) และ Social Media Marketing ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นช่องทางการติดต่อลูกค้ าใหม่ที่สําคัญและมี
ศักยภาพมากขึ ้น เนื่องจากบริ ษัทสามารถเข้ าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ในปริ มาณมาก และไม่จํากัดเวลา โดยลูกค้ าสามารถร่ วม
และ
กิ จ กรรมส่ง เสริ ม การขาย หรื อ รั บ ข่ า วสารข้ อ มูล ด้ า นรถยนต์ และสั่ง ซื อ้ ประกัน ภัย ได้ ที่ www.asnbroker.co.th
www.asnlifebroker.co.th
 จําหน่ายผ่านนายหน้ าประกันวินาศภัย/นายหน้ าประกันชีวิตอิสระ
บริ ษัทได้ เริ่ มทดลองเพิ่มช่องทางจัดจําหน่ายใหม่ในปี 2556 โดยผ่านนายหน้ าประกันวินาศภัย/นายหน้ าประกัน
ชีวิตอิสระ ซึง่ นําฐานลูกค้ าใหม่ที่มีรายชื่อแตกต่างจากฐานลูกค้ าของบริษัท โดยบริ ษัทได้ แบ่งค่านายหน้ าบางส่วนที่ได้ รับจาก
บริ ษัทประกันวินาศภัย/บริษัทประกันชีวิตให้ กบั นายหน้ าประกันวินาศภัย/นายหน้ าประกันชีวิตอิสระ
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4. กลยุทธ์ ด้านการส่ งเสริมการขาย (Promotion)
บริ ษัทได้ เพิ่มทางเลือกในการให้ บริ การผ่อนชําระค่าเบี ้ยประกันภัยให้ กบั ลูกค้ าเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจในการซื ้อ
ประกันรถยนต์ของบริ ษัท นอกจากนันบริ
้ ษัทได้ มีการประชาสัมพันธ์ บริ ษัทและการให้ บริ การนายหน้ าผ่านช่องทาง Website
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย (www.asnbroker.co.th และ www.asnlifebroker.co.th) และทาง Social Media เช่น Facebook
เป็ นประจํา เพื่อให้ เข้ าถึงกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายใหม่ๆ อีกทัง้ บริษัทมีนโยบายส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ โดยพันธมิตรทาง
การค้ าของบริ ษัท เช่น การแถมคูปองเงินสด (Voucher) บัตรชมภาพยนต์ กิจกรรมท่องเที่ยว การใช้ บริ การคาร์ แคร์ และ
คูปองสําหรับการซื ้อสินค้ าทัว่ ไปในห้ างสรรพสินค้ า เป็ นต้ น
2.2.2.2 จุดแข็งของบริษัทและบริษัทย่ อย
-

เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ และเอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ เป็ นที่ร้ ู จกั กันอย่างแพร่ หลายในกลุ่มผู้ซื ้อประกันรถยนต์และ
ประกันชีวิต ด้ วยมาตรฐานคุณภาพการให้ บริ การที่ซื่อสัตย์สจุ ริ ต สะดวกรวดเร็ ว ตรงต่อเวลา และเบี ้ยประกันภัยที่
ยุติธรรม

-

บริ ษัทได้ คํานึงถึงการประกอบธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตภายใต้ กฏหมาย และความควบคุม
ของ คปภ. รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง ทําให้ ลกู ค้ า คู่ค้า และผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสีย มัน่ ใจได้ ถึงความโปร่งใส
และหลักธรรมมาภิบาลที่ดีในการประกอบธุรกิจ

-

บริ ษัทมีค่คู ้ าที่เป็ นบริ ษัทประกันวินาศภัยและบริ ษัทประกันชีวิตชันนํ
้ าในประเทศไทย รวมทังพั
้ นธมิตรที่เป็ นบริ ษัท
ประกันวินาศภัยแห่งหนึ่งที่ทางบริ ษัทมีความร่ วมมือกันในการจัดหาและบริ หารฐานข้ อมูลกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
ให้ กบั บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ อย่างต่อเนื่อง

-

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมการขายประกันวินาศภัยประเภทรถยนต์และประกันชีวิตที่มี
แนวโน้ มเติบโตขึ ้นทุกปี

-

ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา ผลประกอบการของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยทังด้
้ านรายได้ และกําไรสุทธิ มีการเติบโตอย่าง
สมํ่าเสมอ ซึง่ สามารถสร้ างความมัน่ คงทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ อย่างต่อเนื่อง

-

บริ ษัทได้ พฒ
ั นาการใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการคัดแยกกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายตามยี่ห้อของรถยนต์เพื่อใช้
นําเสนอกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายดังกล่าวให้ กับบริ ษัทประกันวินาศภัยที่มีความเชี่ยวชาญบริ การจัดการต้ นทุนการ
ประกันรถยนต์ในแต่ละยี่ห้อรถยนต์ ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทประกันภัยสามารถบริ หารจัดการต้ นทุนในการรับประกันภัย
ตํ่าลง จะส่งผลให้ บริ ษัทสามารถเจรจาต่อรองค่านายหน้ าประกันวินาศภัยให้ เพิ่มสูงขึ ้นในอนาคต

-

บริ ษัทได้ ใช้ ระบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในทุกส่วนงานภายในองค์กรของบริ ษัทให้ ทันสมัย ทําให้ สามารถ
เข้ าถึง วิเคราะห์ และตรวจสอบข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ ว แม่นยํา และสามารถนําฐานข้ อมูลมาใช้ ในการบริ หารและ
การตัดสินใจได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

-

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้ กบั ประชาชนและนําหลักทรัพย์ของบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครัง้ นี ้
ทําให้ บริษัทมีความได้ เปรี ยบคูแ่ ข่งด้ านแหล่งเงินทุนและภาพลักษณ์ในการดําเนินธุรกิจ เนื่องจาก ณ ปั จจุบนั ยังไม่
มีคแู่ ข่งรายใดที่ประกอบธุรกิจคล้ ายคลึงกับบริ ษัทที่ได้ ระดมทุนผ่านตลาดทุน โดยการนําหลักทรัพย์เข้ าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
2.2.2.3 ลักษณะลูกค้ าและคู่ค้า
2.2.2.3.1 ธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัย
บริ ษัทได้ ให้ ความสําคัญในการขายประกันรถยนต์ ทงั ้ แบบภาคบังคับและภาคสมัครใจ โดยได้ จัดหากลุ่มลูกค้ า
เป้าหมายที่เป็ นเจ้ าของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนเป็ นหลัก ด้ วยการซื ้อฐานข้ อมูลกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายจากผู้จัด
จําหน่ายฐานข้ อมูลลูกค้ าและความร่วมมือกับบริ ษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง (Partner) ในการจัดหาและบริ หารฐานข้ อมูล
ลูกค้ าเพื่อใช้ ในการติดต่อและขายประกันรถยนต์ของคู่ค้าที่เป็ นบริ ษัทประกันวินาศภัยทังหมดจํ
้
านวน 16 ราย ทังนี
้ ้ บริ ษัท
ประกันวินาศภัยทุกรายได้ สญ
ั ญาการดําเนินธุรกิจแบบไม่มีกําหนดระยะเวลากับบริ ษัท ซึ่งถือเป็ นสัญญาแม่หรื อ Master
Agreement และสามารถแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเพิ่มเติม เช่น ประเภทกรมธรรม์ ค่านายหน้ าประกันภัย และ
ค่าบริ การอื่น เป็ นต้ น ดังนัน้ บริ ษัทจึงได้ แบ่งลักษณะลูกค้ าและคู่ค้าในธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยตามแหล่งที่มาของ
ฐานข้ อมูลลูกค้ าดังนี ้
1. คู่ค้าที่นําเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยพร้ อมกับความร่ วมมือกันในการจัดหาและบริ หารฐานข้ อมูลฐานลูกค้ า
กลุ่มเป้าหมาย (Partner) เพื่อให้ บริ ษัทดําเนินขายผลิตภัณฑ์ประกันรถยนต์และการประกันอุบตั ิเหตุของบริ ษัท
ประกันวินาศภัยดังกล่าว โดยให้ บริ ษัทในเครื อของ Partner ดังกล่าวทําหน้ าที่เก็บค่าเบี ้ยประกันภัยแทนบริ ษัท
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทประกันวินาศภัยดังกล่าวและบริ ษัทจะดําเนินการตรวจสอบว่าข้ อมูลของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
เป็ นชุดในแต่ละครัง้ ก่อนดําเนินการขายประกันรถยนต์ผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อไม่ก่อให้ เกิดความทับซ้ อนกับฐาน
ลูกค้ าเดิมของบริษัท
2. คู่ค้าที่นําเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยเพียงอย่างเดียว (Non Partner) ซึง่ เป็ นบริ ษัทประกันวินาศภัยจํานวน 16
ราย (รวมผลิตภัณฑ์ของ Partner แต่บริ ษัทเป็ นผู้จดั หาฐานข้ อมูลของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายเอง) ที่นําเสนอประเภท
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ให้ กับบริ ษัท เพื่อใช้ ในการเสนอขายกับกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายผ่านทางโทรศัพท์ โดยบริ ษัทเป็ นผู้
จัดหาฐานข้ อมูลของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
2.2.2.3.2 ธุรกิจนายหน้ าประกันชีวติ
บริ ษัทย่อยได้ จดั ซื ้อฐานข้ อมูลกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายจากผู้จดั จําหน่ายฐานข้ อมูลลูกค้ า เพื่อใช้ ในการติดต่อและขาย
ประกันชีวิตให้ กบั คู่ค้าที่เป็ นบริ ษัทประกันชีวิตทังหมดจํ
้
านวน 3 ราย โดยลักษณะของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายจะเป็ นผู้ที่ทํางาน
้ ้ บริ ษัทย่อยได้ ทํา
และได้ รับเงินเดือนเป็ นประจํา อายุตงแต่
ั ้ 20 – 50 ปี หรื อเคยมีประวัติซื ้อกรมธรรม์ประกันชีวิต เป็ นต้ น ทังนี
สัญญาการดําเนินธุรกิจแบบไม่มีกําหนดระยะเวลา กับบริษัทประกันชีวิตทุกราย เพื่อใช้ เป็ นสัญญาแม่ (Master Agreement)
และสามารถแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเพิ่มเติม เช่น ประเภทกรมธรรม์ ค่านายหน้ าประกันชีวิตและค่าบริ การอื่น
เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายและคูค่ ้ าของบริษัทในช่วงปี 2555 – 2557 และงวด 9 เดือนแรก ปี 2558 สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
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หน่วย : ร้ อยละของรายได้ คา่ บริการทังหมด
้
ธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัย
Partner
Non-Partner
ธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิต
Non-Partner
รวมทัง้ หมด

2555

2556

2557

งวด 9 เดือนแรกปี 2558

17
59

20
57

22
52

28
50

24
100

23
100

26
100

23
100

2.2.2.4 ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่ งขัน
ก. ภาวะอุตสาหกรรม
ปั จจุบนั อุตสาหกรรมประกันภัยสามารถแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ หลัก ได้ แก่
1. การประกันภัยบุคคล (การประกันชีวิต หรื อ Insurance of the person) เป็ นการประกันภัยเกี่ยวกับภัยที่
ก่อให้ เกิดความเสียหายเกี่ยวกับบุคคลหรื อที่เกิดกับบุคคล ซึ่งมีรูปแบบของกรมธรรม์ต่างๆ เช่น การประกันชีวิต การประกัน
อุบตั ิเหตุสว่ นบุคคล และการประกันสุขภาพ
2. การประกันภัยทรัพย์สิน (การประกันวินาศภัย หรื อ Property Insurance) เป็ นการประกันที่ผ้ รู ับประกันภัยทํา
สัญญายินยอมที่ จะชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนหรื อชดใช้ เงินจํ านวนหนึ่งให้ กับผู้เอาประกันภัยในกรณี ที่เกิดความเสียหาย
เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เอาประกัน ซึ่งมีรูปแบบของกรมธรรม์ต่างๆ เช่น การประกันอัคคีภยั การประกันภัยรถยนต์ การประกัน
ทางทะเลและขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้ เนื่องจากอุตสาหกรรมประกันภัยเริ่ มมีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวันของประชาชน และมีส่วนช่วย
ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศมากขึ ้น โดยประโยชน์ของการประกันภัยสามารถสรุปได้ ดงั นี ้
1. ประโยชน์ตอ่ ผู้เอาประกันภัย
 เป็ นการให้ หลักประกันต่อบุคคลและครอบครัวของผู้เอาประกันภัยเมื่อมีบคุ คลในครอบครัวเสียชีวิตไป
 เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ ้นแก่ทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้ รับชดใช้ ค่าเสียหายนันจากผู
้
้ รับ
ประกันภัย
 ช่วยปลูกฝั งให้ เกิดนิสยั การประหยัดและการออมทรัพย์
 สามารถนําเบี ้ยประกันชีวิตไปลดหย่อนภาษี รายได้ บคุ คลธรรมดา
2. ประโยชน์ตอ่ เศรษฐกิจและสังคม
 ช่วยสร้ างความมัน่ คงในสังคม
 เป็ นการลดความไม่แน่นอนในสังคม
 เป็ นสวัสดิภาพของสังคม
 ช่วยให้ มีการระดมทุน เพื่อพัฒนาประเทศ
3. ประโยชน์ตอ่ ธุรกิจ
 ก่อให้ เกิดประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากักด (มหาชน)
 เป็ นหลักประะกันของสินเชื่ออนุ
อ มตั ิของธนา คาร
 ช่วยให้ เกิดกาารค้ าขายระหว่างประเทศเป็ นนไปอย่างดี
า
นทุนใกกล้ เคียงต่อควาามเป็ นจริ ง
 ช่วยให้ การคํานวณต้
อ นการส่งเสสริ มอุตสาหกรรรมประกันภัยภายในประเทศ
ภ
ศไทย และเพื่ออคุ้มครองผลปประโยชน์ ของ
ด้ วยเหตุนี ้ เพื่อเป็
ไ ผลักดันการอออกกฎหมายทีที่ เกี่ยวข้ องกับอุตสาหกรรมประกันภัย โดยมีพพระราชบัญญััติประกันชีวิต
ผู้บริ โภค รัฐบาลไทยจึงได้
ในปี พ.ศ.. 2535 และพพระราชบัญญัติตปิ ระกันวินาศศภัยในปี พ.ศ. 2535 รวมทังก่
ง้ อตังองค์
้ กรอิอิสระภายใต้ ชื่อ “สํานักงาน
คณะกรรมมการกํากับและส่งเสริ มการปประกอบธุรกิจปประกันภัย หรื อ คปภ.” ในปี 2550 สําหรับบการกํากับดูแล และพัฒนา
อุตสาหกรรรมประกันภัยให้
ใ มีประสิทธิภาพ
ภ นอกจากนันัน้ พระราชบัญญั
ญ ติดงั กล่าวได้ มีการแบ่งแย กธุรกิจการประะกันชีวิตและ
การประกันั วินาศภัยออกกจากกันอย่างชัชัดเจน รวมทังก
้ การเป็ นตัวแทนและนายหน้ าประกั
ป นภัย
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เล็
เ งเห็นว่าในสังคมปั
ง จจุบนั กาารมีรถยนต์ถือได้ ว่าเป็ นปั จจัยนอกเหนือปั จจั ย 4 ที่มีความสสําคัญต่อการ
ดําเนิ นชี ววิิ ตและการดําเนิ
เ นธุรกิจ ซึ่งที่ ผ่านมาปริ มา ณรถยนต์ ในประเทศไทยที่ เพิ่มขึน้ ในแต่ละะปี จะมี ผลให้ อัอตั ราการเกิ ด
อุบตั ิเหตุจจากรถยนต์เพิมขึ
ม่ ้นเช่นเดียวกัน ทังนี
้ ้ จากสถิตติิ คดีอบุ ตั ิเหตุจราจรทางบกใน
จ
นเขตพื ้นที่สํานักั งานตํารวจแหห่งชาติในช่วง
เดือนตุลาาคม ปี 2556 – เดือนกันยายน
ย 2557 พพบว่ามีการแจ้ งอุบตั ิเหตุจราจรทางบกจํานวนน 59,201 ราย และมีมลู ค่า
ทรัพย์สินเสียหายรวมปรระมาณ 404 ล้ านบาท โดยส่ วนใหญ่เกิดขึนกั
้น บรถจักรยานนยนต์จํานวน 118,713 ราย แลละรถยนต์นงั่
ง้ ้ รายละเอียดของรถยนต์ที่เป็ นกลุม่ เป้าหมายของบริ ษัทสามารถแสดงได้ด้ ดงั นี ้
จํานวน 166,041 ราย ทังนี
คัน

จํานววนรถยนต์ ป้ายแดงใในแต่ ละปี

คัน

จํานวนรถยนต์ สะสมแบ่
ะ
งตามอายุทงั ้ ประเทศ ณ สิน้ เดือนกันยายน 2558

ประเภทรรถยนต์ สะสมในกรุรุ งเทพ ณ สิน้ เดือนกกันยายน 2558

ประเภทรถยนต์ สะสมในต่
ะ
างจังหวัด ณ สิน้ เดือนกันยายยน 2558

รถยนต์สะสมทั ้งหมดในนกรุงเทพ เท่ากับ 5.22 ล้ านคัน

รถยนต์สะสมมทั ้งหมดในต่างจังหวัวัด เท่ากับ 9.0 ล้ านคันั
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากักด (มหาชน)
ดังนัน้ ธุรกิจปรระกันภัยรถยนนต์จึงเข้ ามามีบททบาทในการช่วยป้องกันทรัพย์
พ สินของผู้เอาาประกันภัย รวมถึงความรับ
ผิดของผู้เเอาประกันในกกรณีที่เกิดอุบตั เหตุ
ิ ทางชีวิต ร่ าางกาย หรื อทรัรัพย์สิน ซึ่งผู้เอาาประกันต้ องรับบผิดตามกฎหมมาย และเป็ น
การกระจาายความเสี่ยงทีที่ผ้ เู อาประกันภัยั ไม่ต้องรับภารระความเสี่ยงเพีพียงผู้เดียว อีกทัง้ ธุรกิจประกักันภัยรถยนต์ยงช่
งั วยแบ่งเบา
ภาระของภาครัฐด้ านสวัวัสดิการสงเคราาะห์ให้ กบั ผู้ที่ปประสบอุบตั ิเหตตุด้วยโดยอาศัยเงิ
ย นที่ได้ รับกา รประกันรถภาคบังคับ ทังนี
้ ้
น ความสนนใจกับการทําประกั
ป นรถยนต์์มากขึ ้น โดยมีเเบี ้ยประกันภัยรถรั
ร บโดยตรง
จากข้ อมูลลของ คปภ. พบบว่าผู้บริ โภคหันมาให้
ทังภาคบั
้
งงคับและภาคสมมัครใจที่เพิ่มขึนทุ
้น กปี โดยเฉพาาะในปี 2555 รััฐบาลมีนโยบายกระตุ้นยอดซืซื ้อรถยนต์สว่ นบบุคคลให้ มาก
ขึน้ ด้ วยกาารให้ สิทธิ ในกาารรับภาษี เงินได้
ไ บุคคลธรรม ดาคืนสําหรับผูผ้้ ที่จองซื ้อรถยนต์ ครั ง้ แรก ซึ่งงทําให้ เบี ้ยประะกันภัยรถรั บ
โดยตรง ภภาคบังคับและภภาคสมัครใจเพิพิ่มขึ ้นในอัตราร้ร้ อยละ 12.83 และร้ อยละ 266.86 ตามลําดับ จนกระทัง่ ในนปีี 2557 เบี ้ย
ประกันภัยยรถรับโดยตรงภภาคบังคับและะภาคสมัครใจมีมีมลู ค่า 0.15 แสสนล้ านบาท แลละ 1.03 แสนล้ านบาท ตามลําดับ ในขณะ
ที่จํานวนกกรมธรรม์ประกักันรถทังภาคบั
้
งคั
ง บและภาคส มัครใจได้ ขยายยตัวทุกปี โดยมีมีจํานวน 28.266 ล้ านราย และ 8.27 ล้ าน
รายในปี 22557 ตามลําดับั ซึง่ สามารถแแสดงข้ อมูลได้ ดดัังนี ้
แสนล้ านบาท

เบีย้ ประกั
ป นภัยรถรั บโดยยตรง

ล้ านราย

จํานวนกรมธรรม์ รรถ
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อย่างไรก็ตาม บริ ษัทประกันวินาศภัยซึง่ เป็ นนผู้ออกกรมธรรมม์ประกันรถไม่มีมฐี านลูกค้ าเพียยงพอที่จะติดต่ตอโดยตรงกับ
บริ ษัทประะกันวินาศภัยเอง แต่ต้องอาศศัยช่องทางการรจัดจําหน่ายผ่านทางนายหน้น้ าและตัวแทน เป็ นหลัก ซึ่งคิดเป็
ด นสัดส่วน
ประมาณร้้ อยละ 63 - 64
6 และร้ อยละ 20 – 25 ตามมลําดับ สําหรับการจัดจําหน่ายประกันรถรับโโดยตรงภาคบังั คับและภาค
สมัครใจ ดดังนัน้ บริ ษัทจึงเลื
ง อกที่จะดําเนินินธุรกิจเป็ นนาายหน้ าประกันวิ
น นาศภัยโดยเฉฉพาะรถยนต์ในนอุตสาหกรรมปประกันวินาศ
ภัย ซึง่ มีแนวโน้ มเติบโตททางธุรกิจอย่างตต่อเนื่องในอนาาคต
ช่ องททางการจัดจําหน่ ายระกั
ย นภัยรถรั บโดยยตรงภาคบังคับ

ช่ องทาางการจัดจําหน่ ายระ
ระกันภัยรถรั บโดยตตรงภาคสมัครใจ
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากักด (มหาชน)
นอกจากนัน้ บริ
บ ษัทยังได้ เล็งเห็
เ นศักยภาพกการเติบโตในอุตสาหกรรมการ
ต
รประกันชีวิต ที่ มีแนวโน้ มเติบโตเพิ
บ ่มขึ ้นใน
แต่ละปี เนืนื่องจากผู้บริ โภคได้
ภ เปลี่ยนแปปลงทัศนคติที่เเห็นถึงความจําเป็
า นในการซือประกั
้อ
นซีวิตเพืพื่ อคุ้มครองควาามเสี่ยงที่เกิด
ขึน้ กับตนนเองและบุคคลลที่ตนรั ก รวมททัง้ ผลประโยชนน์ ที่ได้ รับในเชิงของการกระจ
ง
จายความเสี่ยงงในการลงทุน นอกจากนัน้
รั ฐบาลไททยยัง ส่ง เสริ มให้
ใ ป ระชาชนเตตรี ย มพร้ อมแลละวางแผนป้องกั
อ น ความเสียงในการดํ
่ย
า เนินิ น ชี วิ ต ประจํ าวัน โดยออก
มาตรการทางภาษี ให้ ผ้ เู อาประกั
อ
นชีวิตสามารถนํ
ส
ามาหหักภาษี รายได้ บุบคคลได้ ไม่เกิน 100,000 บาททในแต่ละปี อีกทั
ก ง้ คปภ. ได้
ป นชีวิตทุกกราย เพื่อคุ้มครองสิทธิ ของผู้บริ โภค โดยผู้บบริ โภคมีสิทธิ ที่จะขอยกเลิก
มีการออกกประกาศบังคับั ใช้ กับบริ ษัทประกั
กรมธรรม์์ประกันชีวิตได้ด้ ภายใน 30 วัน หรื อมากกว่า 30 วัน แล้ วแต่
แ กรณี (Free Look Periood) นับตังแต่
้ วนั ที่ลกู ค้ าราย
ดังกล่าวได้ รับกรมธรรม์ประกั
ป นชีวิต โดยบริ ษัทประกันนชีวิตต้ องคืนเบีบี ้ยประกันภัยเต็ต็มจํานวนภายใใน 30 วัน นับแต่
แ วนั ที่บริ ษัท
ง้ ้ เบี ้ยประกันชีวิตและจํานวนนกรมธรรม์ประะกันชีวิตจาก
ประกันชีววิิตได้ รับแจ้ งกาารขอใช้ สิทธิยกเลิกกรมธรรม์ปประกันชีวิต ทังนี
การทําปรระชีวิตกรมธรรมม์หลักและรับปรระกันโดยตรงสสามารถแสดงได้ด้ ดงั นี ้
แสนล้ านบาท

เบีย้ ประกันชีวติ จากกรมธรรม์ หลักและรั
แ บประกันโดยตตรง

ล้ านรราย

จํานวนกรมธรรม์ ประกันชีวติ จากกกรมธรรม์ หลักแลละรั บประกันโดยตรรง
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อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริ ษทย่
ัท อยได้ ดําเนินนการขายประกักันชีวิตแบบสะสสมทรัพย์และกการประกันอุบติตั เิ หตุเป็ นหลัก
บริ ษัทจึงใให้ ได้ ความสําคัคญในศึกษาข้ อมู
อ ลอุตสาหกรรรมประกันชีวิตในส่
ต วนของช่องทางการจั
อ
ดจํ าหน่ายผลิตภัณ
ั ฑ์ดงั กล่าว
โดยปั จจุบบันบริ ษัทประกันั ชีวิตซึง่ เป็ นผู้ออกกรมธรรม์ป์ ระกันชีวิตไม่มีฐานลูกค้ าเพียงพอที่มาติดตต่อโดยตรงกับบริ
บ ษัทประกัน
ชี วิตเอง แแต่ต้องอาศัยช่องทางการจัดจํ
ด าหน่ายของคคนอื่ น เช่น กาารจัดจํ าหน่ายปประกันชี วิตแบบบสะสะสมทรัรั พย์ ผ่านทาง
ธนาคารแและตัวแทนประะกันชีวิตเป็ นหหลัก ซึ่งคิดเป็ นสสัดส่วนประมาาณร้ อยละ 69 และร้ อยละ 277 สําหรับการรจัดจําหน่าย
ประกันดังงกล่าวในช่วงเดืดือนมกราคม – สิงหาคม 22558 ตามลําดับ ในขณะที่การจั
า ดจําหน่ายปประกันอุบตั ิเหตุจะผ่านทาง
ตัวแทนปรระกันชีวิตและททางโทรศัพท์เปนหลั
ป็ ก ซึง่ คิดเป็ป็ นสัดส่วนประะมาณร้ อยละ 76
7 และร้ อยละ 17 สําหรับการจัดจําหน่าย
ประกันดังงกล่าวในช่วงเดืดือนมกราคม – สิงหาคม 25588 ตามลําดับ
ช่ องทางการจัดจําหน่ ายประกันชีวติ แบ
บบสะสมทรัพย์

ช่ องทางการจัดดจําหน่ ายประกันอุบัตเิ หตุ
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บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ข. ภาวะการแข่ งขัน
ในปี 2557 มูลค่าเบี ้ยประกันรถในตลาดภายในประเทศมีมลู ค่าประมาณ 1.17 แสนล้ านบาท ซึง่ บริ ษัทมีส่วนแบ่ง
ทางการตลาดน้ อยกว่าร้ อยละ 1 ของมูลค่าเบี ้ยประกันรถทังประเทศ
้
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ ว่าแนวโน้ มของมูลค่าเบี ้ยประกันรถ
ในตลาดภายในประเทศจะเพิ่มสูงขึ ้นในแต่ละปี ตามปริมาณรถที่เพิ่มขึ ้นและการการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริ โภคที่หนั
มาซื ้อประกันภัยต่างๆ มากขึ ้น แต่การแข่งขันด้ านการประกันรถจะยังคงแข่งขันด้ านราคาเบี ้ยประกันรถเหมือนเดิม โดยไม่มี
ผู้ใดในตลาดสามารถมีอิทธิพลต่อการชี ้นําหรื อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างของตลาดการประกันภัยรถได้ ดังนัน้ บริ ษัทจึงต้ อง
เพิ่มศักยภาพทังด้
้ านตัวองค์กร และบุคลากรทังจํ
้ านวนคนและคุณภาพของบุคคลที่จะเสนอขายผลิตภัณฑ์ รวมทังเพิ
้ ่มเติม
ในส่วนที่เป็ นการบริ การอื่นๆ ให้ ลกู ค้ าเกิดความพึงพอใจสูงสุด เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจในสภาวะที่มีการ
แข่งขันสูง โดยพัฒนาระบบ IT ที่สามารถใช้ วิเคราะห์และแยกรายละเอียดของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายให้ มากขึ ้น และลงทุน
พัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกให้ กบั พนักงานขายเพื่อสร้ างบรรยากาศการทํางาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการขายประกัน
ทางโทรศัพท์ให้ มากขึ ้น ทังนี
้ ้ ผลประกอบการและสถานะทางการเงินของบริ ษัท และคู่แข่งของบริ ษัทในช่วงปี 2555 - 2557
สามารถแสดงได้ ดงั นี ้
หน่วย: ล้ านบาท

ช่ องทางขายประกัน
รถ
งบการเงิน
รายได้ รวม
กําไรสุทธิ
เงินสด
สินทรัพย์รวม
ส่วนผู้ถือหุ้น
ทุนชําระแล้ ว

บริษัท (เฉพาะกิจการ)

บริษัท ทีควิ เอ็ม อินชัวร์
รั นส์ โบรคเกอร์ จํากัด

ทางโทรศัพท์

ทางโทรศัพท์

2555
102
8
27
44
16
2

2556
116
19
33
57
29
2

2557
125
24
36
61
25
2

2555
1,363
70
214
1,008
230
50

2556
1,669
86
357
1,204
186
50

2557
2,121
104
319
1,240
245
50

บริษัท ซิลค์ สแปน
อินชัวรั นซ์ โบรคเกอร์
เรจ จํากัด
web direct

บริษัท เอส. เอส. สแต
ดาร์ ด โบรคเกอร์
จํากัด
ทางโทรศัพท์

2555
71
-6
1
86
-3
10

2555
44
6
17
42
18
3

2556
100
2
8
94
-2
10

2557
129
1
18
157
4
10

2556
67
11
18
57
27
3

2557
81
14
18
76
38
3

บริษัท อีซ่ ี อินชัวร์
โบรคเกอร์ จํากัด
ทางโทรศัพท์
2555
45
4
9
49
20
40

2556
58
4
10
55
25
40

2557
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.
N.A.

ที่มา : ข้ อมูลบริ ษัท Business Online ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558

ทังนี
้ ้ เนื่องจากคู่แข่งในตลาดมีจํานวนมากราย บริ ษัทเห็นว่ารายชื่อคู่แข่งข้ างต้ นเป็ นคู่แข่งโดยตรงซึง่ มาจากการขอ
เปรี ยบเทียบราคาเบี ้ยประกันรถจากกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายเป็ นประจํา ซึง่ แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทมีตําแหน่งทางการตลาดในการ
้
ขายประกันรถผ่านทางโทรศัพท์ในลําดับต้ นในบรรดาคูแ่ ข่งทางตรงทังหมด
ในขณะที่ธุรกิจนายหน้ าประกันชี วิตของบริ ษัทต้ องแข่ง ขันกับธนาคาร ซึ่งเป็ นคู่แ ข่งที่มีขนาดใหญ่ มาก และมี
จํานวนและความหลากหลายของฐานลูกค้ าที่เป็ นผู้ฝากเงินกับธนาคาร อีกทัง้ ลักษณะการขายประกันชีวิตยังคงต้ องอาศัย
เทคนิคการขายแบบพบหน้ า เพื่อสร้ างความน่าเชื่อถือ ซึง่ เป็ นข้ อจํากัดในการแข่งขันของบริษัท
2.2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์ และบริการ
2.2.3.1 การจัดหาผลิตภัณฑ์
ปั จจุบนั บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีค่คู ้ าที่เป็ นบริ ษัทประกันวินาศภัยทังหมดจํ
้
านวน 16 ราย และบริ ษัทประกันชีวิต
จํานวน 3 ราย โดยคู่ค้าทุกรายได้ สญ
ั ญาการดําเนินธุรกิจแบบไม่มีกําหนดระยะเวลา ซึ่งถือเป็ นสัญญาแม่หรื อ Master
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Agreement และแก้ ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาเพิ่มเติม เช่น ประเภทกรมธรรม์ ค่านายหน้ าประกันภัยและค่าบริ การ
อื่น เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายในการพิจารณาคัดเลือกและสรรหาคูค่ ้ า ดังนี ้
1. เป็ นบริ ษัทประกันวินาศภัยหรื อบริ ษัทประกันชีวิตที่มีความแข็งแกร่ งในธุรกิจทังในด้
้ านการเงินและการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการให้ บริการลูกค้ าด้ วยความรวดเร็วในการชดใช้ คา่ สินไหมทดแทน
2. เป็ นบริ ษัทประกันวินาศภัยหรื อบริ ษัทประกันชีวิตที่มีหลักการธรรมมาภิบาลที่ดี มีผ้ บู ริ หารระดับสูงที่มีวิสยั ทัศน์
และทีมงานทีมีประสิทธิภาพในการทํางาน มีความเข้ าใจในธุรกิจพร้ อมที่จะสนับสนุนให้ ธุรกิจของนายหน้ าประสบ
ความสําเร็จ
3. เป็ นบริ ษัทประกันวินาศภัยที่มีเครื อข่ายในการให้ บริ การด้ านการเคลมประกันรถยนต์ ครอบคลุมทุกพื น้ ที่ทัง้ ใน
กรุงเทพและต่างจังหวัด
4. มีพันธมิตรที่เกี่ ยวข้ อง เช่น อู่ซ่อม หรื อศูนย์ ซ่อม เป็ นต้ น ที่ได้ รับการยอมรับเรื่ องการบริ การและการอนุมัติการ
จ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันวินาศภัย
5. มีทีมบุคลากรที่มีความเข้ าใจและสนับสนุนงานทังก่
้ อนและหลังการขาย
6. สนับสนุนในช่องทางใหม่สําหรับการจัดจําหน่ายประกันภัยและการพัฒนางานต่างๆ
7. มีการจัดการที่ก่อให้ เกิดผลกําไรสูงสุดเพื่อให้ สามารถสร้ างผลตอบแทนที่สงู ขึ ้นกับบริ ษัทนายหน้ าประกันวินาศภัย
หรื อนายหน้ าประกันชีวิตได้
8. มีเงื่อนไขในการรับประกันที่ไม่ซบั ซ้ อนและเหมาะสําหรับงานขายประกันผ่านทางโทรศัพท์ ซึ่งมีความจําเป็ นที่ต้อง
ใช้ เวลาในการปิ ดการขายโดยเร็ว
2.2.3.2 การจัดหาฐานข้ อมูลของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย
บริษัทมีช่องทางในการจัดหาฐานข้ อมูลของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายจํานวน 2 ช่องทาง ดังนี ้
1. คู่ค้าที่นําเสนอผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยพร้ อมความร่ วมมือในการจัดหาและบริ หารฐานข้ อมูลลูกค้ ากลุ่มเป้าหมาย
(Partner) เพื่อให้ บริ ษัทดําเนินขายผลิตภัณฑ์ ประกันรถยนต์และการประกันอุบตั ิเหตุของบริ ษัทประกันวินาศภัย
ดังกล่าว โดยให้ บริ ษัทในเครื อของ Partner ดังกล่าวทําหน้ าที่เก็บค่าเบี ้ยประกันภัยแทนบริ ษัท อย่างไรก็ตาม บริ ษัท
ประกันวินาศภัยดังกล่าวและบริ ษัทจะดําเนินการตรวจสอบว่าข้ อมูลของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายเป็ นชุดในแต่ละครัง้ ก่อน
ดําเนินการขายประกันรถยนต์ผา่ นทางโทรศัพท์ เพื่อไม่ก่อให้ เกิดความทับซ้ อนกับฐานลูกค้ าเดิมของบริ ษัท
2. บริ ษัทเป็ นผู้จัดหาฐานข้ อมูลของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายเอง โดยใช้ ฐานข้ อมูลเดิมที่ลูกค้ าเก่าของบริ ษัทได้ ซือ้ ประกัน
ประเภทต่างๆ ในอดีต และจัดซื ้อจากผู้จดั จําหน่ายฐานข้ อมูลของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายจํานวน 3 ราย ซึ่งมีประวัติการ
จัดส่งข้ อมูลสําหรับใช้ ในงานขายประกันของบริษัทได้
2.2.3.3 กระบวนการให้ บริการ
การดําเนินธุรกิจขายประกันภัยต่างๆ ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ปฏิบตั ิตามประกาศของ คปภ. เรื่ อง กําหนด
หลักเกณฑ์ วิธีออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย และการปฏิบตั ิหน้ าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้ าประกัน
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วินาศภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552 อย่างเคร่งครัด โดยพนักงานขายประกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยที่ได้ รับใบอนุญาตเป็ น
นายหน้ าประกันวินาศภัยหรื อนายหน้ าประกันชีวิต (Tele Sale Representative หรื อ TSR) จะเริ่ มทํางานในช่วงเวลา 9:00 –
18:00 น ตังแต่
้ วนั จันทร์ ถึงวันเสาร์ (เว้ นวันหยุดราชการ) (ประกาศ คปภ. ดังกล่าวได้ กําหนดให้ สามารถดําเนินการเสนอขาย
ประกันทางโทรศัพท์ในช่วงเวลา 8:30 – 19:00 น ตังแต่
้ วนั จันทร์ ถึงวันเสาร์ ) และพนักงานขายประกันของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยต้ องผ่านการอบรมเพื่อทําความเข้ าใจลักษณะผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทก่อนที่จะติดต่อโดยตรงกับลูกค้ าผ่านระบบติดต่อ
โทรศัพท์อตั โนมัติ ทังนี
้ ้ ในการนําเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยจะเริ่ มต้ นจากคัดแยกข้ อมูลของลูกค้ าเป้าหมายด้ วยระบบ IT
ก่อนที่จะแจกจ่ายฐานข้ อมูลของลูกค้ าเป้าหมายให้ กบั หัวหน้ าทีมของพนักงานขายซึง่ จะแจกจ่ายฐานข้ อมูลดังกล่าวต่อไปให้
ั้
นทางโทรศัพท์ดงั นี ้
ทีมงานขายในแต่ละวัน ซึง่ มีขนตอนการขายประกั
1. เมื่อมีการโทรศัพท์ไปยังรายชื่อของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมาย พนักงานขายประกันของบริ ษัทจะต้ องแจ้ งชื่อตัว ชื่อสกุล
้ องแจ้ งทันทีว่า
ของตน เลขที่ใบอนุญาต ชื่อบริษัทประกันวินาศภัย/บริษัทประกันชีวิตที่กําลังเสนอขาย หลังจากนันต้
ตนประสงค์จะเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
2. หากลูกค้ าเป้าหมายรายดังกล่าวไม่ประสงค์จะทําประกันภัย ไม่ต้องการรับการติดต่อจากบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย
พนักงานขายประกันของบริษัทหรื อบริษัทย่อยต้ องยุติการสนทนาทันที แต่หากลูกค้ าเป้าหมายรายดังกล่าวต้ องการ
ทราบการได้ ม าซึ่ง ข้ อ มูล ของตนเอง พนัก งานของบริ ษั ท ต้ อ งแจ้ ง ให้ ท ราบว่า ตนได้ รั บ ข้ อ มูล ที่ เ กี่ ย วกับ ลูก ค้ า
เป้าหมายรายดังกล่าวมาได้ อย่างไรก่อน จึงจะยุติการสนทนาได้
3. เมื่อได้ รับอนุญาตจากลูกค้ าเป้าหมายให้ เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย พนักงานขายประกันของบริ ษัทหรื อบริ ษัท
ย่อยจะต้ องแจ้ งขออนุญาตการบันทึกเสียงก่อน หากได้ รับอนุญาตให้ เริ่ มบันทึกเสียง และขอคํายืนยันการอนุญาต
ให้ บนั ทึกเสียงอีกครัง้ หนึง่ หลังจากนันให้
้ บนั ทึกเสียงต่อไปจนกระทัง่ สิ ้นสุดการสนทนา และบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยจะ
เก็บหลักฐานการบันทึกเสียงนันเฉพาะกรณี
้
ที่ลกู ค้ าเป้าหมายรายดังกล่าวแจ้ งขอเอาประกันภัยไว้ ตลอดระยะเวลา
ประกันภัย และเก็บต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วนั สิ ้นสุดสัญญาประกันภัย
4. ในการอธิบายเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขาย พนักงานขายประกันของบริษัทหรื อบริษัทย่อยจะต้ องอธิบาย
ในเรื่ องดังต่อไปนี ้เป็ นอย่างน้ อย
 ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ของบริษัทหรื อบริษัทย่อย
 สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและข้ อยกเว้ นความคุ้มครอง
 จํานวนเบี ้ยประกันภัยที่ผ้ เู อาประกันจะต้ องชําระ ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชําระเบี ้ยประกันภัย
 แจ้ งวิธีชําระเบี ้ยประกันภัย และให้ เริ่ มต้ นความคุ้มครองตามวันที่ลกู ค้ าเป้าหมายรายดังกล่าวกําหนด
หากไม่กําหนดให้ ค้ มุ ครองทันที
 เมื่ อ มี ก ารตอบตกลงทํ า ประกัน ภัย ให้ บัน ทึก ชื่ อ นามสกุล พร้ อมเลขประจํ า ตัว ประชาชนของลูก ค้ า
เป้าหมายรายดังกล่าว
 ในกรณี ที่ เ ป็ นการขายประกัน ชี วิ ต พนัก งานขายประกัน ของบริ ษั ท ย่ อ ยต้ อ งแจ้ ง สิท ธิ ก ารขอยกเลิ ก
กรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) โดยระบุด้วยว่าการใช้ สิทธินี ้ให้ ใช้ สิทธิได้ ภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ผ้ เู อาประกันภัยได้ รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริ ษัทประกันชีวิต หรื อมากกว่า 30 วัน ทังนี
้ ้ ขึ ้นกับ

ส่วนที่ 2.2 หน้ า 27

บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
แบบกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการเสนอขายโดยลูกค้ าเป้าหมายรายดังกล่าวจะได้ รับเบี ้ยประกันภัยคืนเต็ม
จํานวน
5. เมื่อลูกค้ าเป้าหมายรายดังกล่าวมีการตอบตกลงทําประกันภัย บริ ษัทจะต้ องแจ้ งการทําประกันภัยไปยังบริ ษัท
ประกันวินาศภัยหรื อบริษัทประกันชีวิต ภายในวันทําการถัดไป
6. พนักงานขายประกันของบริ ษัทจะต้ องแจ้ งให้ ลูกค้ าเป้าหมายรายดังกล่าวทราบระยะเวลา ที่จะได้ รับกรมธรรม์
ประกันภัยหรื อได้ รับการติดต่อจากบริษัทประกันวินาศภัยหรื อบริษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย
7. หลังจากนัน้ บริ ษัทประกันวินาศภัยหรื อบริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้ติดต่อกับลูกค้ าเป้าหมายรายดังกล่าวเพื่อขอ
คํายืนยันการซื ้อกรมธรรม์ประกันภัยอีกครัง้
ภายหลังจากที่พนักงานขายประกันของบริ ษัทสามารถปิ ดการขายได้ แผนกตรวจสอบคุณภาพ (Quality Control :
QC ) จะดําเนินการตรวจสอบความถูกต้ องตามการบันทึกเสียงสนทนา เพื่อให้ ได้ คณ
ุ ภาพตรงตามประกาศของ คปภ.
อย่างไรก็ตาม หากมีการพบว่าการเสนอขายครัง้ นันไม่
้ ถกู ต้ อง แผนกตรวจสอบคุณภาพจะแจ้ งให้ พนักงานขายประกันราย
ดังกล่าวดําเนินการโทรศัพท์ติดต่อเพื่อบันทึกเสียงข้ อตกลงให้ ถกู ต้ องอีกครัง้ ก่อนที่จะให้ แผนกติดตามหนี ้ดําเนินการติดตาม
การชําระเบี ้ยประกันภัยจากลูกค้ า และหลังจากนัน้ บริ ษัทจะส่งข้ อมูล (Application) ต่อไปยังบริ ษัทประกันวินาศภัยหรื อ
บริ ษั ทประกัน ชี วิตเพื่ อออกกรมธรรม์ ให้ กับ ลูกค้ า ต่อไป ทัง้ นี ้ บริ ษั ทและบริ ษัท ย่อ ยมี หน้ าที่ นํา ส่งเบี ย้ ประกัน ภัยที่ หักค่า
นายหน้ าและค่าบริ การอื่นให้ กบั บริ ษัทประกันวินาศภัยและบริ ษัทประกันชีวิตในแต่ละรอบทุกวันทําการที่ 15 และวันทําการ
สุดท้ ายของแต่ละเดือน อย่างไรก็ตาม บริ ษัทในเครื อของ Partner จะทําหน้ าที่ติดตามเบี ้ยประกันจากลูกค้ าเป้าหมายราย
ดังกล่าว ภายหลังจากบริษัทได้ ขายประกันรถยนต์และประกันอุบตั ิเหตุให้ กบั Partner เรี ยบร้ อยแล้ ว
2.2.3.4 การกํากับดูแลโดยหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
การดําเนินธุรกิจเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตของบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
โดยมี คปภ. เป็ นหน่วยงานราชการหลักเป็ นผู้กํากับดูแลกิจการในธุรกิจของบริษัท ทังนี
้ ้ กฏหมายที่เกี่ยวข้ องจะประกอบด้ วย
2 ส่วนหลัก คือ กฎหมายที่เกี่ยวกับบริษัทหรื อบริ ษัทย่อย และพนักงานขายของบริษัทหรื อบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
กฏหมายที่เกี่ยวข้ อง
บริ ษัทและ
บริษัทย่อย

 พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไข
 พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไข
 คําสัง่ ประกาศ ระเบียบฉบับต่างๆ ที่ออกโดย คปภ.
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ใบอนุญาตที่สาํ คัญ
 ใบอนุ ญ าตเป็ นนายหน้ าประกั น
วินาศภัยประเภทการจัดการให้ มีการ
ประกันภัยโดยตรงจาก คปภ. ตังแต่
้
เดื อ นกัน ยายน ปี 2548 และได้ รั บ
การต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว ซึ่งมี
อายุสิ ้นสุดในเดือนกันยายน ปี 2561
 ใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิต
ป ร ะ เ ภ ท ก า ร จั ด ก า ร ใ ห้ มี ก า ร
ประกัน ภัย โดยตรงจากจาก คปภ.

บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
กฏหมายที่เกี่ยวข้ อง

พนักงานขาย  พ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไข
ประกัน (TSR)  พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไข
 คําสัง่ ประกาศ ระเบียบฉบับต่างๆ ที่ออกโดย คปภ.

ใบอนุญาตที่สาํ คัญ
ตั ง้ แต่ เ ดื อ นมี น าคม ปี 2551 และ
ได้ รับการต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าว
ซึ่ ง มี อ ายุสิ น้ สุด ในเดื อ นมี น าคม ปี
2559
 ใบอนุ ญ าตเป็ นนายหน้ าประกั น
วินาศภัยของพนักงานขายประกันทุก
คนของบริษัท
 ใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิต
ของพนักงานขายประกันทุกคนของ
บริษัทย่อย

2.2.3.5 ผลกระทบต่ อสิ่งแวดล้ อม
ที่ผา่ นมา บริษัทและบริษัทย่อยได้ ดําเนินธุรกิจที่ไม่ได้ สง่ ผลกระทบหรื อก่อให้ เกิดมลพิษต่างๆ ทางนํ ้า อากาศ และ
ทางเสียงต่อสิง่ แวดล้ อมและชุมชน
2.2.4 งานที่ยังไม่ ได้ ส่งมอบ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีงานที่ยงั ไม่ได้ สง่ มอบ

ส่วนที่ 2.2 หน้ า 29

