บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)

3 ปั จจัยความเสี่ยง
ก่อนการตัดสินใจในการลงทุน ผู้ลงทุนควรพิจารณาปั จจัยความเสี่ยงอย่างรอบคอบ รวมทังข้
้ อมูลรายละเอียดอื่นใน
เอกสารฉบับนี ้ ทังนี
้ ้ ปั จจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจและแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงของบริ ษัทอาจมีผลกระทบ
ต่อผลตอบแทนการลงทุนอย่างมีนยั สําคัญ
 ความเสี่ยงจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของภาครั ฐ บริษัทประกันวินาศภัย และบริษัท
ประกันชีวติ
1. ความเสี่ยงจากการออกกฎหมายพระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองข้ อมูลส่ วนบุคคล
ปั จจุบนั ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับข้ อมูลส่วนบุคคลที่อย่างชัดเจนได้ แก่ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ข้ อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ซึ่งเป็ นพ.ร.บ. ที่ใช้ บงั คับกับหน่วยงานของรัฐในการปฏิบตั ิเกี่ยวกับการจัดระบบข้ อมูล
ข่าวสารส่วนบุคคล โดยกําหนดให้ หน่วยงานรัฐต้ องจัดให้ มีระบบข้ อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเพียงเท่าที่เกี่ยวข้ องและจําเป็ นเพื่อ
การดําเนินงานของหน่วยงานรัฐให้ สําเร็ จตามวัตถุประสงค์เท่านัน้ และกําหนดให้ หน่วยงานรัฐพยายามเก็บข้ อมูลข่าวสาร
โดยตรงจากเจ้ าของข้ อมูล ซึ่งจะต้ องแจ้ งให้ เจ้ าของข้ อมูลทราบล่วงหน้ าหรื อพร้ อมกับการขอข้ อมูลถึงวัตถุประสงค์ที่จะนํา
ข้ อมูลมาใช้ และลักษณะการใช้ ข้อมูลตามปกติ และในกรณี ที่หน่วยงานรัฐจัดส่งข้ อมูลส่วนบุคคลไปยังที่ใดอันเป็ นผลให้
บุคคลทัว่ ไปทราบข้ อมูลข่าวสารนันได้
้ หน่วยงานรัฐจะต้ องแจ้ งให้ เจ้ าของข้ อมูลทราบ นอกจากนี ้ หน่วยงานรัฐจะไม่สามารถ
เปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความควบคุมดูแลต่อหน่วยงานรั ฐแห่งอื่นหรื อต่อผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็ น
หนังสือของเจ้ าของข้ อมูล ทังนี
้ ้ พ.ร.บ. ข้ อมูลข่าวสารของราชการดังกล่าวเป็ นกฏหมายที่บงั คับ ควบคุม และดูแลหน่วยงาน
ของรัฐโดยตรง ซึง่ ยังมิได้ บงั คับกับภาคธุรกิจเอกชน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไทยได้ นําเสนอร่างพระราชบัญญัติค้ มุ ครองข้ อมูล
ส่วนบุคคลไปยังสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ เมื่อเดือนตุลาคม 2557 แต่ต่อมาภายหลัง ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8
กันยายน 2558 ได้ มีมติเห็นชอบให้ ถอนร่ างพ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวฉบับที่สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี เป็ นผู้เสนอจากสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติ และมีมติเห็นชอบให้ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
พิจารณาทบทวนร่างพ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้ สอดคล้ องกับ
นโยบายของรัฐบาลแล้ วนําเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาก่อนนําเสนอสภานิติบญ
ั ญัติแห่งชาติต่อไป ทังนี
้ ้ ร่างพ.ร.บ. คุ้มครอง
ข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ กําหนดหลักเกณฑ์การคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ซึง่ ได้ กําหนดให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลที่เป็ น
ผู้เ ก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ส่ว นบุค คล จะต้ อ งแจ้ ง ให้ เ จ้ า ของข้ อ มูล ทราบก่ อ นหรื อ ในขณะเก็ บ รวบรวมข้ อ มูล ส่ว นบุค คลถึ ง
วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ข้ อมูลที่จะมีการเก็บรวบรวม และข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้ อมูลส่วนบุคคล สถานที่ติดต่อ
และวิธีการติดต่อ นอกจากนัน้ ร่างพ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ กําหนดห้ ามมิให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลทํา
การเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เว้ นแต่ได้ แจ้ งถึงการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นให้ แก่เจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลทราบก่อนหรื อในขณะเก็บรวบรวมข้ อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ชกั ช้ า
หรื อเป็ นข้ อมูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ และกําหนดห้ ามมิให้ ผ้ คู วบคุมข้ อมูลส่วนบุคคลใช้ หรื อเปิ ดเผยข้ อมูลส่วนบุคคล เว้ นแต่
เป็ นการใช้ หรื อเปิ ดเผยตามวัตถุประสงค์หรื อเป็ นความจําเป็ นเพื่อประโยชน์ที่มีความเกี่ยวข้ องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ของ
การเก็บรวบรวม และได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของข้ อมูลที่ให้ ไว้ ก่อนหรื อในขณะนัน้ อีกทัง้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ ได้ กําหนดหลักเกี่ยวกับการละเมิดไว้ ในมาตรา 420 ซึง่ กําหนดว่าผู้ใดจงใจหรื อประมาทเลินเล่อ ทําต่อบุคคลอื่นโดย
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ผิดกฎหมายให้ เสียหายถึงแก่ชีวิต ร่างกาย อนามัย เสรี ภาพ ทรัพย์สินหรื อสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ผู้นนทํ
ั ้ าละเมิดจําต้ องใช้
ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนัน้
นอกจากนัน้ ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ทําสัญญาซื ้อขายข้ อมูลกับบริ ษัท 3 รายที่เป็ นผู้จดั หาฐานข้ อมูลลูกค้ าให้ กบั บริ ษัท
และบริ ษั ท ย่อ ย เพื่ อ ให้ คู่สัญ ญาจัดหารายชื่ อ ลูกค้ า พร้ อมทัง้ หมายเลขโทรศัพ ท์ ใ ห้ กับ บริ ษั ท เพื่ อ ใช้ ในการนํ า เสนอขาย
ั ญาฝ่ ายที่จดั หารายชื่อลูกค้ า
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมกับกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย โดยเงื่อนไขในสัญญาได้ ระบุไว้ ว่าคู่สญ
ได้ ให้ การยืนยันว่าเป็ นผู้มีสทิ ธิในข้ อมูลและมีการได้ มาของข้ อมูลอย่างถูกต้ อง และบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะไม่รับผิดชอบหรื อ
ั ญาทังสิ
้ ้น หากคู่สญ
ั ญาดังกล่าวได้ รับการเรี ยกร้ องหรื อฟ้องร้ องจากบุคคลภายนอกให้ รับผิดชอบหรื อ
ร่วมรับผิดชอบกับคู่สญ
ร่ วมรับผิดชอบกับบริ ษัทอันเนื่องมาจากการได้ มาของข้ อมูลดังกล่าว ทังนี
้ ้ เนื่องจากการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยมีการซื ้อข้ อมูลส่วนบุคคลจากผู้จดั จําหน่ายฐานข้ อมูลที่เป็ นนิติบคุ คล และหากพ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลได้ มี
ข้ อสรุ ปเป็ นที่ยุติและผ่านมติอนุมัติจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อมีผลบังคับใช้ ทางกฎหมาย อาจส่งผลกระทบต่อการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ โดยผลกระทบดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนหรื อชัดเจนขึ ้นอยู่กบั เนื ้อหาสาระของ
พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลที่จะมีผลบังคับใช้ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ ว่าจ้ างบริ ษัท อินเทลลิเจ้ นท์ พาร์ ทเนอร์ ส จํากัดเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายในการให้ ความเห็น
จากข้ อมูลกฎหมายในปั จจุบนั ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับการได้ มาและการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลและพิจารณาจากแนวทางของร่ าง
พ.ร.บ. ดังกล่าว รวมทังสั
้ ญญาซือ้ ขายข้ อมูลที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ทําไว้ กับผู้จัดจําหน่ายฐานข้ อมูลของกลุ่มลูกค้ า
เป้าหมาย ซึ่งที่ปรึ กษากฏหมายได้ พิจารณาในประเด็นข้ างต้ นโดยมีความเห็นว่าข้ อกฎหมายที่ใช้ บงั คับในปั จจุบนั เกี่ยวกับ
การคุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลนันยั
้ งไม่มีกฎหมายที่นํามาใช้ บงั คับกับการรวบรวม การจัดเก็บ การได้ มา และการใช้ ข้อมูลส่วน
บุคคลที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยอย่างชัดเจน และหากพิจารณาจากการซื ้อขายข้ อมูลนัน้ จะเห็น
ได้ วา่ ยังไม่ได้ นํามาใช้ บงั คับกับการรวบรวม การจัดเก็บการได้ มา และการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย อีกทัง้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ แจ้ งวัตถุประสงค์ของการใช้ ข้อมูลในสัญญาอย่างชัดเจน โดยไม่ได้ นํา
ข้ อมูลไปใช้ เพื่อการอื่นใดนอกเหนือจากการประกอบธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยและนายหน้ าประกันชีวิต ประกอบกับ
คู่สญ
ั ญาฝ่ ายที่จัดหารายชื่อลูกค้ าได้ ให้ การยืนยันว่าเป็ นผู้มีสิทธิ ในข้ อมูลและมีการได้ มาของข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ซึ่งหาก
ั ญาตามสัญญาซื ้อขายข้ อมูล
บุคคลภายนอกเรี ยกร้ องหรื อฟ้องร้ องให้ รับผิดชอบอันเนื่องมาจากการได้ มาของข้ อมูล ทางคู่สญ
จะเป็ นผู้รับผิดชอบทังสิ
้ ้น ดังนัน้ ที่ปรึกษากฎหมายมีความเห็นว่าบริ ษัทสามารถใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลในการประกอบธุรกิจได้
ในขณะที่ที่ปรึ กษากฎหมายได้ พิจารณาองค์ประกอบของการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ วเห็นว่าการ
ได้ มาซึ่งข้ อมูลส่วนบุคคลหรื อการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะถือเป็ นการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะต้ อง
เป็ นการกระทําที่ตงใจที
ั ้ ่จะปฏิบตั ิให้ ผิดต่อกฎหมายที่ใช้ บงั คับ และเป็ นการกระทําที่จะก่อให้ เกิดความรับผิดในทางแพ่ง ซึง่ จะ
เป็ นการชดใช้ ค่าสินไหมทดแทนต่อความเสียหายที่เกิดขึ ้นจากการกระทําละเมิด แต่หากเกิดการทําละเมิดขึ ้นแล้ ว อาจจะ
เป็ นความผิดทางอาญาได้ ซึ่งต้ องพิจารณาลักษณะของการกระทําเป็ นรายกรณี ทัง้ นี ้ จากการสอบถามนโยบายในการ
ประกอบธุรกิจของฝ่ ายจัดการรวมทัง้ การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ ยวข้ องทัง้ หมดโดยที่ปรึ กษากฎหมายดังกล่าว ซึ่งได้ ใ ห้
ความเห็นว่าบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ดําเนินตามกฏหมายที่เกี่ยวข้ องอย่างเคร่งครัด และมิได้ มีเหตุทําให้ เชื่อว่ามีการใช้ ข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ก่อให้ เกิดการละเมิดต่อเจ้ าของข้ อมูลส่วนบุคคลนันๆ
้ อย่างไรก็ตามทางบริ ษัทได้ เตรี ยมวางแผนแก้ ไขปั ญหา
ในระยะยาว โดยการเพิ่มจํานวนคู่ค้าหรื อพันธมิตรทางธุรกิจที่สามารถจัดหาฐานข้ อมูลของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายให้ กบั บริ ษัท
และบริ ษัทย่อยได้ อย่างถูกต้ องตามร่ าง พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคล ซึง่ บริ ษัทเห็นว่าคู่ค้าที่เป็ น Partner ในปั จจุบนั ซึ่ง
ทางบริ ษัทได้ มีความร่ วมมือกันในการจัดหาและบริ หารฐานข้ อมูลลูกค้ าพร้ อมผลิตภัณฑ์ที่จะให้ บริ ษัทเสนอขายไปแล้ วนันมี
้
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ความพร้ อมในการปฏิบตั ิได้ ทนั ทีที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้ อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ ซึ่งบริ ษัทมีรายได้ ในส่วนรายได้ ที่บริ ษัท
ร่ วมใช้ ข้อมูลร่วมกับ Partner ดังกล่าวคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 22 ของรายได้ รวมเฉลี่ย 3 ปี ที่ผ่านมา ปี 2555 - 2557 และ
งวด 9 เดือน ปี 2558 นอกจากนี ้แล้ วบริ ษัทยังได้ ดําเนินการให้ ลกู ค้ ารายใหม่ และลูกค้ ารายเดิมที่เคยซื ้อกรมธรรม์ประกันภัย
ต่างๆ ผ่านบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ลงนามให้ ความยินยอมในการใช้ ข้อมูลของลูกค้ าเพื่อวัตถุประสงค์ในกิจการของบริ ษัท โดย
การดําเนินการดังกล่าวได้ เริ่ มแล้ วตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน ปี 2558 เป็ นต้ นมา อีกทัง้ บริ ษัทได้ มีแผนงานในปี 2559 ในการตัง้
หน่วยงานธุรกิจออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ เนื่องจากบริษัทจะได้ รับความยินยอมจากลูกค้ าในการเก็บและการใช้ ข้อมูลซึง่ เป็ น
กระบวนการสําคัญในการติดต่อ และการเสนอขายประกันภัยให้ กบั ลูกค้ าเป้าหมาย
2. ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายรั บประกันภัยโดยบริษัทประกันวินาศภัยหรื อบริษัทประกันชีวิต
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ดําเนินธุรกิจการเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยประเภทการประกันภัยรถยนต์และนายหน้ า
ประกันชีวิต โดยนําผลิตภัณฑ์ประกันภัยต่างๆ ของบริ ษัทประกันวินาศภัยและบริ ษัทประกันชีวิตไปเสนอขายประกันภัยกับ
กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายผ่านทางโทรศัพท์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทประกันวินาศภัยและบริ ษัทประกันชีวิตจะเป็ นผู้พิจารณาเปลี่ยนแปลงหรื อ
ทบทวนนโยบายการรับประกันภัย โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สภาพการแข่งขัน ภัยธรรมชาติและ
พฤติ ก รรมของผู้เ อาประกัน ภัย ซึ่ง มี ผ ลกระทบต่อ การตัด สิน ใจของผู้บ ริ โ ภคและรายได้ ค่ า บริ ก ารของบริ ษั ท เช่ น การ
เปลี่ยนแปลงเบี ้ยประกันภัย เงื่อนไขการรับประกันภัย การชดเชยค่าเสียหายส่วนแรก การจํากัดวงเงินความรับผิดชอบ และ
การจํากัดพื ้นที่รับประกันภัย เป็ นต้ น ดังนัน้ หากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็ นอุปสรรคในการขายประกันภัยทางโทรศัพท์
อาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยได้ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ บริ หารความเสี่ยงดังกล่าว โดยการคัดเลือกคู่ค้าที่เป็ นบริ ษัทประกันวินาศภัยและบริ ษัท
ประกันชีวิตที่มีฐานะทางการเงินที่มนั่ คงน่าเชื่อถือ มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองกับความต้ องการของลูกค้ าทุก
ประเภท และมี ก ารโอนความเสี่ ย งบางส่ว นต่อ ไปยัง บริ ษั ท ประกัน วิ น าศภัย และบริ ษั ท ประกัน ชี วิ ต ต่อ ในต่ า งประเทศ
(reinsurance) ซึง่ ทําให้ บริ ษัทประกันวินาศภัยและบริ ษัทประกันชีวิตสามารถเพิ่มขีดความสามารถในการรับประกันภัยและ
ลดข้ อจํากัดในการรับประกันลงได้ ในขณะเดียวกัน บริ ษัทได้ พฒ
ั นาคุณภาพในการให้ บริ การเพื่อเป็ นจุดขายของบริ ษัท ด้ วย
การสร้ างมาตรฐานการให้ บริ การ เพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ ว ตรงต่อ
เวลา น่าเชื่อถือ และคุ้มค่า รวมทังสร้
้ างความพึงพอใจสูงสุดให้ แก่ลกู ค้ า และความไว้ วางใจในการเลือกใช้ บริ การของบริ ษัท
อย่างต่อเนื่อง
3. ความเสี่ยงจากการปฏิบัตติ ามประกาศของ คปภ. เรื่ อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขาย
กรมธรรม์ ประกันภัย และการปฏิบัตหิ น้ าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้ าประกันวินาศภัยและ
ธนาคาร พ.ศ. 2552 ซึ่งได้ ครอบคลุมถึงเรื่ องการเสนอขายกรมธรรม์ ประกันภัยผ่ านทางโทรศัพท์ และ
ประกาศอื่นๆ ของ คปภ. ที่เกี่ยวข้ องกับการขายประกันภัย
ตามประกาศของ คปภ. ข้ างต้ นได้ มีข้อกําหนดต่างๆ ในการปฏิบตั ิตอ่ ลูกค้ าที่มีสาระสําคัญ เช่น
 พนักงานขายประกันต้ องเป็ นพนักงานที่มีใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยหรื อนายหน้ าประกันชีวิต
 สามารถขายประกันผ่านทางโทรศัพท์ได้ ในช่วงเวลา 8:30 – 19:00 น ตังแต่
้ วนั จันทร์ ถงึ วันเสาร์
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 ปฏิบตั ิตามขันตอนการขายประกั
้
นภัยผ่านทางโทรศัพท์ เช่น แจ้ งชื่อ-นามสกุล เลขที่ใบอนุญาตของพนักงานขาย
ชื่อบริษัทประกันวินาศภัย/บริษัทประกันชีวิตที่กําลังเสนอขาย หลังจากนันต้
้ องแจ้ งทันทีว่า ตนประสงค์จะเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัย
 หากลูกค้ าเป้าหมายรายดังกล่าวไม่ประสงค์จะทําประกันภัย หรื อไม่ต้องการรับการติดต่อ พนักงานขายประกันต้ อง
ยุติการสนทนาทันที แต่หากลูกค้ าเป้าหมายรายดังกล่าวต้ องการทราบการได้ มาซึ่งข้ อมูลของตนเอง พนักงานขาย
ประกันต้ องแจ้ งให้ ทราบว่า ตนได้ รับข้ อมูลที่เกี่ยวกับลูกค้ าเป้าหมายรายดังกล่าวมาได้ อย่างไรก่อน จึงจะยุติการ
สนทนาได้
 พนักงานขายประกันจะต้ องแจ้ งขออนุญาตการบันทึกเสียงก่อน
 ในการอธิ บายเกี่ ยวกับ กรมธรรม์ ประกันภัยที่ เสนอขาย พนักงานขายประกันของบริ ษัทจะต้ องอธิ บายในเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี ้เป็ นอย่างน้ อย
 ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ของบริ ษัท
 สรุ ปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและข้ 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 ทึ ก ชื่ อ นามสกุ ล พร้ อมเลขประจํ า ตัว ประชาชนของลูก ค้ า
เป้าหมายรายดังกล่าว
 ในกรณี ที่เป็ นการขายประกันชีวิต พนักงานขายประกันต้ องแจ้ งสิทธิ การขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย
(Free Look Period) โดยระบุด้วยว่าการใช้ สิทธินี ้ให้ ใช้ สิทธิได้ ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ผ้ เู อาประกันภัย
้ ้ ขึ ้นกับแบบกรมธรรม์ประกันภัย
ได้ รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริษัทประกันชีวิต หรื อมากกว่า 30 วัน ทังนี
ที่มีการเสนอขายโดยลูกค้ าเป้าหมายรายดังกล่าวจะได้ รับเบี ้ยประกันภัยคืนเต็มจํานวน
 ห้ ามลด แลก แจก แถม เพื่อจูงใจให้ กบั ลูกค้ าเป้าหมายในการซื ้อประกันชีวิต
นอกจากนัน้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีหน้ าที่นําส่งเบี ้ยประกันภัยให้ กบั บริ ษัทประกันวินาศภัยและบริ ษัทประกันชีวิต
ในแต่ละรอบทุกวันทําการที่ 15 และวันทําการสุดท้ ายของแต่ละเดือน ซึ่งบริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่สามารถนําเงินค่าเบี ้ย
้ ้ การดําเนินธุรกิจเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย
ประกันภัยไปใช้ วตั ถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากฝากไว้ ในบัญชีธนาคาร ทังนี
และนายหน้ าประกันชีวิตโดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยและพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยต้ องปฏิบตั ิตามขันตอนการทํ
้
างาน
้ ้ หากบริ ษัทหรื อพนักงานของบริ ษัทปฏิบตั ิไม่ถูกต้ องตามกฎหมาย ประกาศหรื อ
ที่ควบคุมและบังคับใช้ โดย คปภ. ทังนี
ระเบียบที่เกี่ยวข้ อง อาจได้ รับบทลงโทษขัน้ รุ นแรงโดยการเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยหรื อนายหน้ า
ประกันชีวิต ซึง่ ส่งผล กระทบต่อรายได้ และผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อยได้ ในอนาคต
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ให้ ความสําคัญในการปฏิบตั ิตาม คปภ. และกฏหมายที่เกี่ยวข้ องอย่าง
เคร่งครัด แม้ วา่ ความเสี่ยงดังกล่าวในข้ างต้ นเป็ นผลมาจากการปฏิบตั ิงานของพนักงาน แต่บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ มีการวาง
มาตรการต่างๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ ้นดังนี ้
1. พนัก งานขายประกัน ของบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ยทุกคนต้ อ งได้ รับ ใบอนุญ าตเป็ นนายหน้ า ประกัน วินาศภัยและ
ใบอนุญาตนายหน้ าประกันชีวิตที่สามารถใช้ ปฏิบตั ิงานขายประกันทางโทรศัพท์
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2. จัดตารางเวลาการทํางานของพนักงานขายประกันของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่ คปภ. กําหนดเท่านัน้
3. จัดให้ มีหวั หน้ าทีมงานขายเพื่อทําหน้ าที่แนะนําและควบคุมการทํางานของลูกทีมแต่ละทีมงานขาย
4. จัดให้ มีศนู ย์การเรี ยนรู้ และอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ผลิตภัณฑ์ประกันต่างๆ ของคู่ค้า และแบ่งปั นประสบการณ์ใน
งานขายประกันภัยภายในบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นประจํา
5. ติดตัง้ ระบบบันทึกเสียงการสนทนาระหว่างพนักงานขายประกันและลูกค้ าเป้าหมายของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
รวมทัง้ การจัดเก็บการบันทึกเสียงให้ ครบถ้ วน และกําหนดให้ ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพดําเนินการตรวจฟั งผลการ
บันทึกเสียงสนทนาภายหลังจากการขายประกันภัยทางโทรศัพท์เพื่ออนุมตั ิธุรกรรมดังกล่าว ก่อนจะดําเนินการตาม
ขันตอนการออกกรมธรรม์
้
โดยบริษัทประกันภัยต่อไป
ทังนี
้ ้ นโยบายดังกล่าวข้ างต้ นสามารถลดความเสี่ยงจากการปฏิบตั ิงานของพนักงานขายประกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยให้
เป็ นไปตามประกาศของ คปภ. ได้ อย่างเหมาะสม อีกทัง้ ที่ผ่านมา บริ ษัทและบริ ษัทย่อยยังไม่เคยมีข้อพิพาทใดๆ กับบริ ษัท
้
อย่างใด
ประกันที่เป็ นคูค่ ้ าหรื อกับลูกค้ าของบริ ษัทและบริษัทย่อยจนเกิดเป็ นคดีฟ้องร้ องในชันศาลแต่
 ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินธุรกิจ
4. ความเสี่ยงจากระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ รับความเสียหาย
การเสนอขายผลิตภัณฑ์ทงประกั
ั้
นวินาศภัยและประกันชีวิตเป็ นการขายผ่านระบบงานบริ หารงานขายผ่านโทรศัพท์
ที่เรี ยกว่าระบบ Call Soft ซึง่ จะประกอบไปด้ วยระบบใหญ่ๆ เช่น ระบบ Call Management โดยระบบจะโทรศัพท์ติดต่อตาม
รายชื่อของลูกค้ าเป้าหมายแบบอัตโนมัติ ระบบบันทึกไฟล์เสียงที่ทําหน้ าที่บนั ทึกเสียงสนทนาระหว่างพนักงานขายประกัน
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยและลูกค้ าเป้าหมายจนจบการสนทนา ระบบ Quality Control (QC) ซึง่ เป็ นระบบการตรวจสอบ
คุณภาพโดยเชื่อมต่อจากระบบ Call Soft ระบบบันทึกไฟล์เสียง และระบบบริ หารหลังการขาย โดยมีการออกเลขที่ใบคําขอ
ทํากรมธรรม์ (Application ID) อัตโนมัติภายหลังขันตอนการตรวจสอบคุ
้
ณภาพบทสนทนา และการอนุมตั ิธุรกรรมการขาย
เสร็ จสิ ้น ระบบการส่งข้ อมูลของลูกค้ าโดยการเชื่อมต่อกับระบบของบริ ษัทประกันวินาศภัยหรื อบริ ษัทประกันชีวิตที่เป็ นคู่ค้า
ของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเผ่านทางเทคโนโลยี Web Services เพื่อการดําเนินการออกกรมธรรม์ การออกใบเรี ยกเก็บเงินค่า
เบี ้ยประกัน การออกใบเรี ยกเก็บค่านายหน้ า การตรวจสอบการชําระเงินผ่านช่องทางต่างๆ การออกใบยกเลิกกรมธรรม์กรณี
ลูกค้ าขอยกเลิก เป็ นต้ น และระบบงานบัญชีการเงินและการติดตามหนี ้ ดังนัน้ การประกอบธุรกิจของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ดําเนินการอยูบ่ นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นหลัก ตังแต่
้ การเสนอขาย การตรวจสอบ การบริหารจัดการด้ านเอกสาร การ
้ ้
เชื่อมต่อระบบกับบริ ษัทคู่ค้า และการบัญชีและการติดตามหนี ้ โดยบริ ษัทย่อยจะใช้ ระบบโปรแกรมเดียวกันกับบริ ษัท ทังนี
หากระบบโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายและไม่ ส ามารถแก้ ไ ขได้ อ ย่ า งทัน ท่ ว งที อาจส่ ง ผลกระทบกับ
ประสิทธิ ภาพของงานขาย งานบริ การหลังการขาย งานบัญชีการเงิน และงานติดตามหนี ้ รวมถึงความเสียหายที่อาจเกิด
ขึ ้นกับฐานข้ อมูลทังหมดหรื
้
อบางส่วนซึง่ จะมีผลต่อการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย
บริ ษัทมีนโยบายป้องการผลกระทบดังกล่าว โดยบริ ษัทได้ ลงทุนระบบคอมพิวเตอร์ สํารองที่สามารถรองรับการ
ทํางานในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ หลักขัดข้ อง การจัดเก็บข้ อมูลชุดสํารอง (Back Up) เป็ นรายวันโดยใช้ อปุ กรณ์จดั เก็บ
ข้ อมูลสํารองที่อยูภ่ ายในศูนย์คอมพิวเตอร์ นอกจากนี ้แล้ วบริ ษัทยังมีการ่จดั เก็บข้ อมูลสํารองไว้ อีกหนึ่งชุดโดยใช้ บริ การจากผู้
ให้ บริ การภายนอกผ่านทางระบบคลาวด์ (Cloud) เพื่อป้องกันในกรณีการเกิดเหตุภยั พิบตั ิที่ศนู ย์คอมพิวเตอร์ หลัก หรื อใน
้
ษัทได้ มีการ
กรณีที่ข้อมูลสํารองที่อยู่ภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ หลักไม่สามารถใช้ งานได้ นอกจากนัน้ ในกรณีฉกุ เฉินนันทางบริ
ส่วนที่ 2.2 หน้ า 34

บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ติดต่อกับผู้จดั หาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประมวลผล (Server) ไว้ ลว่ งหน้ าใน ซึง่ ผู้จดั หาดังกล่าวพร้ อมจะส่งมอบอุปกรณ์ให้ กบั
บริษัทโดยเร็ว
5. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคลากรฝ่ ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ปั จจุบนั บริษัทและบริษัทย่อยได้ ดําเนินธุรกิจ โดยใช้ ระบบงานคอมพิวเตอร์ ในทุกกระบวนการของธุรกิจ ซึง่ เกิดจาก
การวิเคราะห์ และพัฒนาโดยบุคคลากรเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริ ษัท ซึ่งที่ผ่านมาระบบงานได้ ถกู ปรับปรุ งและแก้ ไข
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการปฏิบตั ิงานที่เปลี่ยนแปลงไปโดยตลอด การใช้ ระบบงานที่ถกู พัฒนาด้ วยบุคคลากรของบริ ษัทนันต้
้ อง
้ านของการพัฒนาระบบ ความเข้ าใจในกระบวนการทํางานและระบบงาน
อาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทังในด้
ของบริ ษัท รวมถึงความเข้ าใจในธุรกิจการเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยและนายหน้ าประกันชีวิต เพื่อให้ สามารถพัฒนา
ระบบงานให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของผู้ใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนัน้ หากบริ ษัทไม่มีบุคลากรเหล่านี ้หรื อไม่
สามารถจัดหาบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพมาทดแทนได้ อาจส่งผลต่อประสิทธิ ภาพของการดําเนินธุรกิจและผลประกอบการของ
บริษัทและบริษัทย่อย
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวเป็ นอย่างดีโดยได้ กําหนดค่าตอบแทนให้ แก่บุคคลากรในส่วนนี ้ให้ อยู่ใน
้ ้เพื่อให้ บคุ ลากรในหน่วยงานดังกล่าวยังคงปฏิบตั ิงานที่บริ ษัทอย่าง
อัตราที่เหมาะสมสามารถแข่งขันได้ ในอุตสาหกรรม ทังนี
ต่อ เนื่ อ ง นอกจากนี แ้ ล้ ว บริ ษั ท ได้ ว างแผนการเติ บ โตทางสายอาชี พ เพื่ อ ให้ บุค คลกรในหน่ ว ยงานเติบ โตไปพร้ อมๆ กับ
ความสําเร็จของบริษัท รวมถึงการวางแผนบุคลากรทดแทนในกรณีพนักงานลาออก ในปั จจุบนั บริ ษัทมีบคุ ลากรในหน่วยงาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ จํ านวน 7 คน และได้ เพิ่มอัตราพนักงานในระดับผู้จัดการอีก1 อัตราเพื่อเสริ มสร้ างขี ด
ความสามารถของหน่วยงานเทคโลยีสารสนเทศ ทังนี
้ ้ในอดีตที่ผ่านมา บริ ษัทยังไม่เคยขาดแคลนบุคคลากรในส่วนนี ้แต่อย่าง
ใด
 ความเสี่ยงด้ านธุรกิจของบริษัท
6. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงคู่ค้ารายใหญ่ หนึ่งราย
ในปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทได้ ขายประกันให้ กบั บริ ษัทประกันวินาศภัยแห่งหนึ่ง โดยได้ รับ
ค่าตอบแทนคิดเป็ นสัดส่วนประมาณร้ อยละ 31 - 38 ของรายได้ รวม ดังนัน้ หากบริ ษัทและบริ ษัทประกันวินาศภัยดังกล่าวไม่
สามารถบรรลุผลประโยชน์ร่วมกันได้ ในอนาคต บริ ษัทอาจมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนคู่ค้าดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
การตัดสินใจของลูกค้ า และผลประกอบการของบริษัทได้
ถึงแม้ วา่ บริษัทจะพึง่ พารายได้ ที่มาจากบริ ษัทประกันวินาศภัยดังกล่าว บริษัทเชื่อว่าความเสี่ยงดังกล่าวมีผลกระทบ
ต่อบริ ษัทไม่มากนัก หรื อถ้ ามีผลกระทบในช่วงเวลาสันอั
้ นเนื่องมาจากบริ ษัทประกันวินาศภัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์ ทาง
การค้ าที่ดีกบั บริ ษัทมาตังแต่
้ ปี 2554 นอกจากนัน้ ผู้บริ หารของบริ ษัทได้ เล็งเห็นว่าลักษณะการดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรม
ประกันวินาศภัยและประกันชีวิตนันต้
้ องอาศัยเครื อข่ายช่องทางการจัดจําหน่ายที่กว้ างขวาง ซึ่งทําให้ บริ ษัทประกันวินาศภัย
ต่างๆ ยังคงต้ องพึง่ พิงการทํางานของนายหน้ าประกันภัย ดังนัน้ บริ ษัทจึงคงมีทางเลือกที่หลากหลายในการเสนอขายประกัน
ให้ กบั บริษัทประกันวินาศภัยและบริษัทประกันชีวิตให้ กบั ลูกค้ า
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7. ความเสี่ยงจากการติดตามเบีย้ ประกันภัย
เนื่องจากบริษัทมีกลยุทธ์ในการขายประกันรถยนต์เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื ้อประกันรถยนต์กบั บริ ษัทให้ รวดเร็ว
ยิ่งขึ ้น โดยเสนอให้ กลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายสามารถผ่อนเบี ้ยประกันภัยได้ เป็ นระยะเวลายาวนานขึ ้นจาก4 เดือนเป็ นระยะเวลา 6
เดือน ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ลกู ค้ าของบริ ษัทเริ่มผ่อนชําระค่าเบี ้ยประกันให้ กบั บริษัทก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับใช้ จนถึงงวดการ
ผ่อนเบี ้ยประกันภัยงวดสุดท้ ายซึง่ เกิดขึ ้นภายหลังจากการคุ้มครองประกันภัยเริ่ มมีผลบังคับใช้ แล้ วเป็ นระยะเวลาหนึง่ ทําให้
บริษัทต้ องนําเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทไปชําระค่าเบี ้ยประกันทังหมดซึ
้
ง่ รวมส่วนที่เหลือของเบี ้ยประกันภัยที่ลกู ค้ ายังผ่อน
ไม่หมดให้ กบั บริ ษัทประกันวินาศภัยทันทีที่กรมธรรม์ดงั กล่าวมีผลบังคับใช้ ดังนัน้ บริ ษัทจึงอาจมีความเสี่ยงในการติดตาม
เบี ้ยประกันภัยที่ยงั ค้ างชําระ หากลูกค้ ารายดังกล่าวไม่ได้ นําเงินมาชําระคืนค่าเบี ้ยประกันภัยทังหมดให้
้
กบั บริษัท ซึง่ อาจ
ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของบริษัทได้
อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยจัดให้ ลกู ค้ าที่ต้องการผ่อนชําระเบี ้ยประกันภัยต้ อง
เริ่ มต้ นการผ่อนเบี ้ยประกันภัยให้ กบั บริษัทเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 2 เดือนหรื องวดการผ่อนชําระก่อนครบกําหนดวัน
คุ้มครองมีผลเสมือนหนึง่ เป็ นเงินมัดจําล่วงหน้ าซึง่ สามารถป้องกันความเสี่ยงที่ลกู ค้ าผิดนัดชําระได้ ในระดับหนึง่ นอกจากนี ้
หากลูกค้ าได้ ผิดนัดชําระค่าเบี ้ยประกันภัยในส่วนที่เหลือ บริษัทสามารถแจ้ งให้ บริษัทประกันวินาศภัยยกเลิกการคุ้มครองใน
้ ญเสีย
กรมธรรม์ดงั กล่าวได้ ในทันที แต่บริษัทยังคงอาจได้ รับความเสียหายในระดับหนึ่ง ซึง่ มีมลู ค่าไม่เป็ นนัยสําคัญ รวมทังสู
รายได้ ที่เป็ นค่านายหน้ าจากการขายประกันให้ กบั ลูกค้ ารายดังกล่าว
8. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้จัดจําหน่ ายฐานข้ อมูลของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายจํานวนน้ อยราย
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตังแต่
้ ปี 2555 – 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการทํา
สัญญาซื ้อฐานข้ อมูลของกลุ่มลูกค้ าเป้าหมายที่ใช้ สําหรับธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยและนายหน้ าประกันชีวิตจากผู้จดั
้
3 ราย โดยมียอดซื ้อเท่ากับ 2.96 ล้ านบาท 3.60 ล้ านบาท 3.79 ล้ านบาท และ 1.29 ล้ าน
จําหน่ายที่เป็ นนิติบคุ คลทังหมด
บาท ตามลําดับ ทังนี
้ ้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยอาจมีความเสี่ยงหากผู้จดั จําหน่ายข้ อมูลไม่ขายข้ อมูลฐานลูกค้ าเป้าหมายให้ กบั
บริษัท และบริษัทย่อย ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ และผลประกอบการของบริ ษัทและบริษัทย่อย
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวเป็ นอย่างดี โดยบริ ษัทเตรี ยมวางแผนแก้ ไขปั ญหาในระยะยาวด้ วยการ
ร่วมมือกับคู่ค้าและเพิ่มจํานวนพันธมิตรทางธุรกิจที่สามารถร่ วมมือกันจัดหาและบริ หารฐานข้ อมูลของกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย
ให้ กบั บริษัทได้ อย่างเพียงพอ ทังนี
้ ้ บริ ษัทเห็นว่าคู่ค้าในปั จจุบนั ที่บริ ษัทมีความร่วมมือในการจัดหาและบริ หารฐานข้ อมูลของ
้
่ยงดังกล่าวได้ ระดับหนึ่ง โดยบริ ษัทมี
กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายพร้ อมผลิตภัณฑ์ที่จะให้ บริ ษัทเสนอขายนันจะสามารถลดความเสี
รายได้ จาก Partner ดังกล่าวในส่วนรายได้ ที่บริ ษัทร่วมใช้ ข้อมูลกับ Partner ดังกล่าวคิดเป็ นร้ อยละ 22 ของรายได้ ค่าบริ การ
รวมเฉลี่ย 3 ปี ที่ผ่านมา ปี 2555 - 2557 และงวด 9 เดือน ปี 2558 อีกทัง้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยยังได้ ดําเนินการให้ ลกู ค้ าเดิม
ที่เคยซื ้อกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆ ผ่านบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ลงนามให้ ความยินยอมในการเก็บและใช้ ข้อมูลของลูกค้ าใน
้ เดือนพฤศจิกายน ปี 2558 เป็ นต้ นมา โดยบริ ษัทและ
การขายประกันผ่านทางโทรศัพท์โดยได้ เริ่ มดําเนินการไปแล้ วตังแต่
บริ ษัทย่อยมีฐานลูกค้ าที่เป็ นกรมธรรม์การต่ออายุ (Renew) คิดเป็ นร้ อยละ 66 จากเบี ้ยประกันภัยทังหมดที
้
่บริ ษัทได้ ขาย
ประกันในปี 2557 ซึง่ แสดงให้ เห็นว่ารายได้ ของบริษัทมาจากลูกค้ าเก่าในสัดส่วนที่สงู
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9. ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ จากการขอต่ อใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวติ
ปั จจุบนั บริ ษัทย่อยได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิต ตังแต่
้ เดือนมีนาคม 2551 เป็ นต้ นมา โดยได้ ต่อ
ใบอนุญาตดังกล่าวครัง้ ล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 และจะสิ ้นสุดใบอนุญาตในเดือนมีนาคม 2559 รวมเป็ นระยะเวลา 5
ปี ซึ่งพ.ร.บ. ประกันชีวิต พ.ศ.2535 กําหนดให้ ผ้ ปู ระกอบการธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิตต้ องได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ า
ประกันชีวิตจาก คปภ. อย่างไรก็ตาม เนื่องจากใบอนุญาตดังกล่าวจะหมดอายุในวันที่ 25 มีนาคม 2559 ทําให้ บริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยอาจมีความเสี่ยงที่จะไม่สามารถต่อใบอนุญาตดังกล่าว หรื อได้ รับใบอนุญาตดังกล่าวล่าช้ า ซึง่ จะส่งผลกระทบต่อ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย โดยไม่สามารถใช้ ขายประกันชีวิตผ่านทางโทรศัพท์ได้
บริษัทและบริ ษัทย่อยได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว แต่เนื่องจากใบอนุญาตดังกล่าวได้ กําหนดให้ ผ้ ปู ระกอบการ
ธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิตสามารถต่ออายุล่วงหน้ าได้ ไม่เกิน 2 เดือนก่อนวันที่ใบอนุญาตหมดอายุ ด้ วยเหตุนี ้ บริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยจึงยังไม่สามารถต่อใบอนุญาตดังกล่าวในขณะนี ้ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อใกล้ ครบกําหนดวันที่บริ ษัทและบริ ษัทย่อย
สามารถดําเนินการต่ออายุได้ บริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะเตรี ยมเอกสารและดําเนินการเตรี ยมความพร้ อมในด้ านต่างๆ เพื่อให้
้ ้ ที่ผ่านมา บริ ษัทได้ เคยต่ออายุใบอนุญาต
การยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตดังกล่าวสามารถดําเนินการได้ ตรงตามเวลา ทังนี
ดังกล่าวแล้ วในปี และสามารถดําเนินการได้ โดยไม่มีอปุ สรรคใดๆ จึงคาดว่าการต่อใบอนุญาตดังกล่าวที่จะเกิดขึ ้นในปี 2559
จะสามารถดําเนินการได้ เรี ยบร้ อยเช่นเดิม
10. ความเสี่ยงจากอัตราการเข้ าออกของพนักงานขายประกันผ่ านช่ องทางโทรศัพท์
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีความจําเป็ นต้ องใช้ บคุ ลากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางในการประกอบธุรกิจ โดย
พนักงานขายประกันทางโทรศัพท์ทกุ คนต้ องมีใบอนุญาตนายหน้ าประกันวินาศภัยและใบอนุญาตนายหน้ าประกันชีวิต เพื่อ
ใช้ ในการขายประกันภัยของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ตามลําดับ และต้ องมีพนักงานขายประกันที่มีทกั ษะในการขายในปริ มาณ
ที่เพียงพอและมีคณ
ุ ภาพ แต่เนื่องจากวิธีการขายของพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ใช้ ช่องทางโทรศัพท์ ซึ่งพนักงาน
ขายประกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยไม่สามารถใช้ ทกั ษะในการขายอื่นใดได้ นอกจากเทคนิคการพูดที่ใช้ ในการสื่อสาร และ
อาจเป็ นผลทําให้ พนักงานขายประกันไม่สามารถใช้ ทกั ษะด้ านอื่น เพื่อปิ ดการขายและไม่สามารถขายได้ ตามเป้าหมายที่
ได้ รับมอบหมาย ซึ่งมีผลทําให้ ตดั สินใจลาออกจากการทํางานได้ โดยอัตราการเข้ าออกของพนักงานขายประกันของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อยมีอตั ราการเข้ าออกประมาณร้ อยละ 192 ร้ อยละ 296 ร้ อย 417 และร้ อยละ 241 ของพนักงานขายประกัน
ทังหมด
้
ณ สิ ้น ปี 2555 – 2557 และ 9 เดือนปี 2558 (เฉลี่ย ณ สิ ้นปี ) ตามลําดับ ซึง่ เป็ นอุปสรรคและข้ อจํากัดแก่บริ ษัทและ
บริษัทย่อยในการจัดหาบุคลากรดังกล่าว และอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจในอนาคตของบริษัทได้
บริ ษัทได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงในด้ านบุคลากรเป็ นอย่างดี ที่ผ่านมา บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีมาตรการในการลด
ความเสี่ยงจากการสูญเสียบุคลากรดังกล่าว โดยมีนโยบายส่งเสริ ม และมีการฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริ ษัทอย่าง
้ วยสนับสนุนให้ พนักงานขายใหม่ของ
ต่อเนื่อง เพื่อให้ มีความรู้ ความสามารถและเพิ่มประสิทธิ ภาพในการทํางาน รวมทังช่
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยไปสอบความรู้ ตามที่ คปภ. กําหนดอย่างสมํ่าเสมอ และบริ ษัทมีการวิเคราะห์โครงสร้ างรายได้ ของ
พนักงานขายพร้ อมทังได้
้ กําหนดโครงสร้ างการจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมในตลาด ซึ่งพิจารณาจากการวิเคราะห์
ข้ อมูลของอุตสาหกรรม นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีการพัฒนาคุณภาพการบริ หารงานบุคลากรใหม่ โดยได้ ว่าจ้ างบุคคลากรระดับ
ผู้จดั การอาวุโสที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการบริ หารงานบุคคลเพื่อมาพัฒนาโครงสร้ างงานบุคคล
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11. ความเสี่ยงจากการดําเนินธุรกิจที่ตงั ้ อยู่บนสินทรั พย์ ท่ ไี ม่ ถาวร
เนื่ องด้ วยลักษณะการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทได้ เช่าพื น้ ที่ ทํางานเพื่อให้ บริ การการขายประกันภัยผ่านช่องทาง
ทําให้ บริ ษัทต้ องลงทุนและพัฒนาเฉพาะในงาน
โทรศัพท์ ซึง่ ปฏิบตั ิงานโดยพนักงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทังหมด
้
ทรัพยากรบุคคลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสร้ างรายได้ ของบริ ษัท ดังนัน้ หากพิจารณางบแสดงฐานการเงินรวม
ของบริ ษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีสินทรัพย์รวมจํานวน 110 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นเงินสดและเงินฝากธนาคารจํานวน 75
ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 68 ของสินทรั พย์รวม แต่เป็ นสินทรัพย์ถาวรที่เป็ นอุปกรณ์ ได้ แก่ เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้
สํานักงาน และยานพาหนะ จํานวน 2.3 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2 ของสินทรัพย์รวม ในขณะที่งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ของบริ ษัทในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ ค่านายหน้ าและค่าบริ การจํานวน 118 ล้ านบาท มีกําไรสุทธิ
เบ็ดเสร็ จรวมจํานวน 15 ล้ านบาท และมีค่าใช้ จ่ายหลักที่เป็ นค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน และค่านายหน้ า เป็ นหลัก ดังนัน้
ลักษณะการดําเนินธุรกิจจึงไม่จําเป็ นต้ องอาศัยสินทรัพย์ถาวรเพื่อใช้ ประโยชน์ในการสร้ างรายได้ ให้ กบั บริ ษัทและบริ ษัทย่อย
แต่เป็ นการพึง่ พิงพนักงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทังนี
้ ้ หากบริ ษัทไม่มีพนักงานโดยเฉพาะผู้บริ หารในระดับสูงที่เป็ น
ผู้ก่อตังบริ
้ ษัทและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บริ ษัทจะไม่มีสินทรัพย์อื่นใดที่เป็ นหลักประกันในการลงทุนให้ กบั ผู้ถือหุ้น ซึ่ง
อาจพิจารณาได้ ว่าเป็ นความเสี่ยงในการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริ ษัทที่ดําเนินธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยและนายหน้ า
ประกันชีวิต
บริ ษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าวเป็ นอย่างดี จึงได้ มีนโยบายในการรักษาบุคลากรให้ อยู่ทํางานกับบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยในระยะยาว โดยการจัดโครงสร้ างผลตอบแทนที่เหมาะสม และการมุ่งมัน่ สร้ างระบบการทํางานให้ เป็ นระบบ
อัตโนมัติ เพื่อความรวดเร็ วและความถูกต้ อง ลดขันตอนการทํ
้
างานและอํานวยความสะดวกสบายของคนทํางาน และสร้ าง
บรรยากาศการทํางานที่เหมาะสมในสถานที่ทํางาน เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ในระดับผู้บริ หารระดับสูงซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริ ษัทได้ มีนโยบายและวิสยั ทัศน์ในการดําเนินธุรกิจให้ มีความมัน่ คง และยัง่ ยืน โดยมีแผนการจัดทําผู้สืบทอดในตําแหน่งที่
สําคัญๆ และการจัดทําแผนงานในระยะ 3 - 5 ปี เพื่อนําเสนอกับคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาในการปฏิบตั ิงานในอนาคต
ด้ วยเหตุนี ้ บริ ษัทเชื่อว่าจะแสดงให้ เห็นถึงเจตนารมย์ของการมุ่งมัน่ ในการดําเนินธุรกิจที่ยาวนานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็ น
ผู้บริหารในปั จจุบนั ได้ ในระดับหนึง่
 ความเสี่ยงสําหรั บผู้ลงทุน
12. ความเสี่ยงจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิม
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ได้ มีมติให้ จดั สรรหุ้นเพิ่ม
ทุนจํานวน 192 ล้ านหุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.85 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ วภายหลังการเสนอขายต่อประชาชนใน
ครัง้ นี ้ เพื่อเสนอขายให้ กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท และในเดือน
มิถนุ ายน 2558 บริษัทได้ รับชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นในส่วนดังกล่าวครบตามจํานวนแล้ ว
ทังนี
้ ้ จากการที่บริ ษัทเสนอขายหุ้นดังกล่าวในราคาเท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.25 บาท ซึ่งเป็ นราคาที่ตํ่ากว่า
ราคาเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครัง้ นี ้ ดังนัน้ ผู้ลงทุนที่เข้ าซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทในราคาเสนอขายต่อประชาชน
หรื อ หุ้นละ (•) บาท อาจได้ รับผลกระทบจากการที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่จองซื ้อหุ้นในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ ดงั กล่าวนําหุ้นที่ถืออยู่
ออกขาย อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนอาจได้ รับผลกระทบดังกล่าวลดลงในระดับหนึ่ง เนื่องจากตามเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์กําหนด
ห้ ามผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 55 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ วภายหลังการเสนอ
ขายประชาชน ขายหุ้นสัดส่วนดังกล่าวเป็ นเวลา 12 เดือนนับจากวันที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทเริ่ มทําการซื ้อขายในตลาด
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หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) โดยผ่อนผันให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมดังกล่าวสามารถนําหุ้นที่ถกู ห้ ามขายดังกล่าวใน
สัดส่วนร้ อยละ 25 ของจํานวนที่ถกู ห้ ามขายทังหมด
้
มาซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ เมื่อครบกําหนด 6 เดือนนับจากวันที่
หุ้นสามัญของบริษัทเริ่ มทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
13. ความเสี่ยงจากการจ่ ายเงินปั นผลในอดีตอาจไม่ สามารถบ่ งชีก้ ารจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทในอนาคต
ในปี 2555 – งวด 9 เดือนปี 2558 บริ ษัทได้ จ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นจํานวน 6.00 ล้ านบาท 5.00 ล้ านบาท
27.40 ล้ านบาท และ 25.10 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผลที่คิดจากกําไรสุทธิของปี หรื องวดประมาณร้ อยละ
76 ร้ อยละ 26 ร้ อยละ 115 และร้ อยละ 297 ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวของบริ ษัทในอดีตไม่
สามารถสะท้ อนการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทในอนาคตได้
ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังจากหักภาษี เงินได้
้ ้
นิติบคุ คลของงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริ ษัทกําหนด ทังนี
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ ้นอยู่กบั ฐานะการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน ความจําเป็ นและ
ความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร
14. ความเสี่ยงจากการมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ท่ มี ีอทิ ธิพลต่ อการดําเนินงาน
ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั ง้ นี ้ บริ ษัทจะมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ กลุ่มครอบครั วเลิศ
รุ่งเรื อง ถือหุ้นรวมกันจํานวน 159,989,000 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 61.53 ของทุนชําระแล้ วภายหลังเสนอขาย IPO จํานวน
65 ล้ านบาท (โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ 2.3 บทที่ 9 ข้ อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น หัวข้ อ 9.2 ผู้ถือหุ้น) ดังนัน้ หาก
้
ไม่ว่าจะ
กลุ่มผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกเสียงไปในทิศทางเดียวกัน จะทําให้ สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ เกือบทังหมด
เป็ นเรื่ องการแต่งตังกรรมการ
้
หรื อการขอมติในเรื่ องอื่นที่ต้องใช้ เสียงส่วนใหญ่ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้ นเรื่ องที่กฎหมาย
หรื อข้ อบังคับบริ ษัทกําหนดให้ ต้องได้ รับคะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถ
รวบรวมคะแนนเสียงให้ เพียงพอเพื่อตรวจสอบและถ่วงดุลในเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่เสนอได้
้
สระจํานวน 3 ท่าน จากกรรมการทังหมด
้
6 ท่าน ซึ่ง
บริ ษัทตระหนักถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงได้ แต่งตังกรรมการอิ
ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบจํานวน 3 ท่าน โดยคิดเป็ นสัดส่วนกรรมการอิสระร้ อยละ 50 ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
ของบริ ษัท ซึ่งจะทําหน้ าที่เป็ นอิสระเพื่อช่วยถ่วงดุลในการบริ หารจัดการของบริ ษัทในระดับหนึ่ง อีกทัง้ ประธานกรรมการ
บริษัทเป็ นกรรมการอิสระซึง่ สามารถใช้ สทิ ธิในชี ้ขาดมติของคณะกรรมการบริษัทในกรณีที่มีคะแนนเสียงเท่ากันในการประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ทังนี
้ ้ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระเป็ นบุคคลที่มีความเป็ นอิสระ มีวฒ
ุ ิการศึกษาและคุณวุฒิ
รวมทังมี
้ ความรู้ความสามารถที่จะคุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อย นอกจากนี ้ ในการตัดสินใจกระทําการหรื อละเว้ นกระทําการใดๆ
คณะกรรมการบริ ษัทมีนโยบายในการดําเนินงานโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็ นหลัก นอกจากนี ้ หากบริ ษัทมี
้
มตั ิการทํารายการระหว่าง
ความจําเป็ นในการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามขันตอนการอนุ
กัน และหลักเกณฑ์ที่ประกาศไว้ ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่ งครัด โดย
บุคคลที่มีสว่ นได้ เสียไม่มีสทิ ธิการออกเสียงในวาระนันๆ
้
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15. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทอยู่ระหว่ างการปฏิบัตติ ามเงื่อนไขของตลาดหลักทรั พย์ ฯ
บริ ษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั ง้ นี ้ ก่อนที่จะได้ รับทราบผลการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เกี่ยวกับการนําหุ้นสามัญของบริ ษัทเข้ าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึง่ บริ ษัทได้ ยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบการยื่นคําขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ พิจารณารับหุ้น
สามัญของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และบริ ษัท ทริ ปเปิ ล้ เอ พลัส แอดไวเซอรี่ จํากัด ใน
ฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินได้ พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัทในเบื ้องต้ นแล้ วเห็นว่า บริ ษัทมีคุณสมบัติครบถ้ วนที่จะเข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ยกเว้ นคุณสมบัติเรื่ องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึง่ บริ ษัทจะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยไม่
น้ อยกว่า 300 ราย ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของทุนชําระแล้ ว
เนื่องจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครัง้ นี ้ยังคงมีความไม่แน่นอนที่จะได้ รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ดังนัน้ ผู้ลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคล่องในการซื ้อขายหุ้นสามัญของบริ ษัทในตลาด
รอง และอาจไม่ได้ รับผลตอบแทนจากการขายหุ้นสามัญตามราคาที่คาดไว้ หากหุ้นสามัญของบริ ษัทไม่สามารถเข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
16. ความเสี่ยงจากราคาหุ้นสามัญของบริษัทอาจผันผวนซึ่งอาจก่ อให้ เกิดผลขาดทุนอย่ างมีนัยสําคัญต่ อผู้
ลงทุนที่จองซือ้ หุ้นสามัญของบริษัทในครั ง้ นี ้
ภายหลังการเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนในครัง้ นี ้ ราคาหุ้นสามัญของบริ ษัทอาจมีแนวโน้ มผันผวนเนื่องจาก
ปั จจัยหลายประการซึ่งบางปั จจัยเป็ นเรื่ องที่บริ ษัทไม่สามารถควบคุมได้ อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทที่แตกต่างจากความคาดหวังของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการและราคาหุ้นของ
บริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ ายคลึงกับบริ ษัท รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของบริ ษัท เช่น
การเปลี่ยนแปลงด้ านกฏหมาย การเปลี่ยนแปลงด้ านอุตสาหกรรม เป็ นต้ น
จากปั จจัยที่ยกตัวอย่างข้ างต้ น รวมถึงปั จจัยอื่นๆ ที่ยงั ไม่ได้ ระบุไว้ ข้างต้ น อาจส่งผลกระทบให้ ราคาตลาดหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทเกิดความผันผวน ซึ่งส่งผลให้ นกั ลงทุนไม่สามารถขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทได้ ในราคาที่คาดการณ์ ไว้ หรื ออาจมี
การซื ้อขายในราคาที่ตํ่ากว่าราคาเสนอขายหลักทรัพย์ในครัง้ นี ้อย่างมาก
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