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5. ทรั พย์ สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1 ทรั พย์ สนิ ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
5.1.1) อุปกรณ์ และยานพาหนะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษัทมีอปุ กรณ์และยานพาหนะ ซึง่ สามารถแสดง
รายละเอียดได้ ดงั นี ้ :รายการ

มูลค่ าทางบัญชีสุทธิ (ล้ านบาท)1/
ณ 31 ธ.ค. 57 ณ 30 ก.ย. 58

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของ

ภาระผูกพัน

1. อุปกรณ์ แบ่งเป็ น
ไม่มี
1.1 เครื่ องตกแต่งและเครื่ องใช้ สํานักงาน
1.07
0.98
1.2 เครื่ องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
1.24
1.31
1.3 เครื่ องมือและอุปกรณ์
0.00
0.00
รวมอุปกรณ์
2.32
2.29
2/
2. ยานพาหนะ
0.00
0.00 ผู้เช่าทางการเงิน
ภายใต้ สญ
ั ญาเช่าทางการเงิน
รวม
2.32
2.29
หมายเหตุ: 1/ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษัทมีอปุ กรณ์ และยานพาหนะจํานวนหนึ่งซึง่ ได้ ตดั ค่าเสื่อมราคา
หมดแล้ ว แต่ยงั ใช้ งานอยู่ โดยราคาทุนก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดงั กล่าวมีจํานวนเงินประมาณ 4.70 ล้ านบาท
เท่ากัน
2/ บริ ษัทได้ ทําสัญญาเช่าทางการเงินเพื่อซื ้อยานพาหนะจํานวน 1 คัน ตังแต่
้ เดือนพฤศจิกายน ปี 2552 โดยตกลงผ่อนชําระเป็ น
ระยะเวลา 4 ปี ต่อมา ในเดือนตุลาคม ปี 2556 บริ ษัทได้ ขอขยายระยะเวลาในการผ่อนชําระค่าซื ้อยานพาหนะดังกล่าวออกไป
อีก 2 ปี สิ ้นสุดเดือนพฤศจิกายน ปี 2558 โดยบริ ษัทได้ ผ่อนชําระครบทังจํ
้ านวนแล้ วเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558

5.1.2) ทรั พย์ สินไม่ มีตัวตน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ทรัพย์สนิ ไม่มีตวั ตนของบริ ษัทมีมลู ค่าตามบัญชีเท่ากับ
2.41 ล้ านบาท และ 3.24 ล้ านบาท ตามลําดับ แบ่งเป็ น
1) ค่าสิทธิการใช้ ฐานข้ อมูลลูกค้ าของธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัย
บริษัทมีการซื ้อข้ อมูลรายชื่อลูกค้ าและหมายเลขโทรศัพท์จากบุคคลภายนอก โดยบริ ษัทจะบันทึกค่าซื ้อข้ อมูลลูกค้ า
เป็ นทรัพย์สินไม่มีตวั ตน และจะตัดจําหน่ายค่าสิทธิการใช้ ฐานข้ อมูลลูกค้ าของธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยเป็ นค่าใช้ จ่าย
ในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จตามวิธีเส้ นตรงตลอดอายุการให้ ประโยชน์เป็ นเวลา 3 ปี ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะประเมินการด้ อยค่าของ
สินทรั พย์ ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี ว้ ่าสินทรั พย์ นัน้ เกิดการด้ อยค่า และจะทบทวนระยะเวลาการตัดจํ าหน่ายและวิธีการตัด
จําหน่ายของสินทรัพย์ดงั กล่าวทุกสิ ้นปี เป็ นอย่างน้ อย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ค่า
สิทธิการใช้ ฐานข้ อมูลลูกค้ าของธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยมีมลู ค่าตามบัญชีเท่ากับ 2.41 ล้ านบาท และ 1.89 ล้ านบาท
ตามลําดับ
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2) ค่าลิขสิทธิการใช้ ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์
ในปี 2558 บริ ษัทมีการซื ้อซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ มูลค่า 1.38 ล้ านบาท และบันทึกเป็ นสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน โดยจะ
ทยอยตัดจ่ายค่าลิขสิทธิการใช้ ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ เป็ นค่าใช้ จ่ายในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จตามวิธีเส้ นตรงตลอดอายุการ
ให้ ประโยชน์ เป็ นเวลา 10 ปี โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ค่าลิขสิทธิ การใช้ ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ มีมูลค่าตามบัญชี
เท่ากับ 1.35 ล้ านบาท
5.2 รายละเอียดของสัญญาที่สาํ คัญ
5.2.1) สัญญาเช่ าอาคารสํานักงาน
ก) สัญญาเช่ าอาคารและบริการชัน้ 16 อาคารบี และชัน้ ใต้ ดนิ
คูส่ ญ
ั ญา
: บริษัท เอส.พี.อาคาร จํากัด (ในฐานะ “ผู้ให้ เช่า”)
: บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (ในฐานะ “ผู้เช่า”)
: วันที่ 27 มีนาคม 2556
วันที่ในสัญญา
ทรัพย์สนิ ที่เช่า
: เช่าชัน้ 16 อาคารบี และชันใต้
้ ดิน โดยมีเนื ้อที่เช่า 101 ตารางเมตร และ 620 ตาราง
เมตร ตามลําดับ ตังอยู
้ ่ที่เลขที่ 388 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ เพื่อใช้ ประกอบกิจการ
: ค่าเช่า 220 บาท/ตารางเมตร/เดือน และค่าบริ การ 220 บาท/ตารางเมตร/เดือน
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ
ได้ แก่
1) ชัน้ 16 อาคารบี ค่าเช่า 22,220 บาทต่อเดือน และค่าบริ การ 22,220 บาทต่อ
เดือน (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
2) ชันใต้
้ ดิน ค่าเช่า 136,400 บาทต่อเดือน และค่าบริ การ 136,400 บาทต่อเดือน
(ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
ระยะเวลาของสัญญา
: 3 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559
เงื่อนไขของสัญญา
: ในวัน ทํ า สัญ ญา ผู้เ ช่ า ยอมวางเงิ น มัด จํ า เพื่ อ เป็ นการประกัน ว่า จะปฏิ บัติ ต าม
สัญญาเช่าเป็ นจํานวน 88,880 บาท และ 545,600 บาท สําหรับการเช่าชัน้ 16
อาคารบี และชันใต้
้ ดิน ตามลําดับ ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าในวันทําสัญญาเช่า และเมื่อครบ
กําหนดเวลาตามสัญญาเช่า หากผู้เช่ามิได้ ประพฤติผิดสัญญาเช่า หรื อกระทําความ
เสียหายให้ แก่ผ้ ูให้ เช่าแต่อย่างใดแล้ ว ผู้ให้ เช่าตกลงจะคืนเงินมัดจํานี ใ้ ห้ แก่ผ้ ูเช่า
หากเงินมัดจําไม่เพียงพอกับค่าเสียหาย ผู้เช่าจะต้ องรับผิดต่อผู้ให้ เช่า
เมื่อสัญญาเช่าสิ ้นสุดลงไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ผู้เช่าต้ องขนย้ ายทรัพย์สินและบริ วาร
ออกจากสถานที่เช่านับตังแต่
้ วนั ที่สญ
ั ญาเช่าได้ สิ ้นสุดลง หากผู้เช่าไม่ยอมขนย้ าย
ทรัพย์สินและบริ วารออกจากสถานที่เช่า ผู้เช่าต้ องชดใช้ ค่าเสียหายในอัตราวันที่
้ ดิน
1,703.53 บาท และ 10,457.33 บาท สําหรับการเช่าชัน้ 16 อาคารบี และชันใต้
ตามลําดับ ให้ แก่ผ้ ูให้ เช่า นับตังแต่
้ วันถัดจากวันสิ ้นสุดแห่งสัญญาเช่นเป็ นต้ นไป
จนกว่าผู้เช่าจะขนย้ ายทรัพย์สินและบริ วารออกจากสถานที่เช่า และส่งมอบสถานที่
เช่าในสภาพที่เรี ยบร้ อยแก่ผ้ ใู ห้ เช่า
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หากมีการเลิกสัญญาเช่าก่อนกําหนด ผู้เช่าจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบล่วงหน้ าไม่
น้ อยกว่า 6 เดือน และเมื่อสัญญาเช่าสิ ้นสุดลงโดยผู้เช่าเป็ นผู้บอกเลิกสัญญาเช่า
้
่วางไว้ ในวันทําสัญญา
ก่อนกําหนด ผู้เช่ายินยอมให้ ผ้ ใู ห้ เช่าริ บเงินมัดจําทังหมดที
ผู้เช่าตกลงเป็ นผู้จ่ายค่าโทรศัพท์ และค่าไฟฟ้า ตามจํานวนหน่วยที่ใช้ จริ งในอัตรา
ตามประกาศของผู้ให้ เช่า
ก่อนที่สญ
ั ญาเช่าจะสิ ้นสุดลง หากผู้เช่าประสงค์จะเช่าทรัพย์สินที่เช่าตามสัญญา
ต่อไปอีก ผู้เช่าต้ องแจ้ งความประสงค์ให้ ผ้ ใู ห้ เช่าทราบไม่น้อยกว่า 6 เดือน และผู้เช่า
มิได้ กระทําความเสียหายเกิดขึ ้นแก่ตวั อาคาร หรื อทรัพย์สินที่เช่า ผู้ให้ เช่าจะให้ ผ้ เู ช่า
เช่าทรัพย์สินที่เช่าต่อไปได้ อีกไม่เกิน 3 ปี ซึ่งผู้ให้ เช่าและผู้เช่าจะต้ องทําความตกลง
เกี่ยวกับค่าเช่าและค่าบริ การรวมถึงเงื่อนไขอื่นๆ กันให้ ได้ เสียก่อน หากผู้เช่าและ
ผู้ให้ เช่าตกลงค่าเช่าและค่าบริ การหรื อเงื่อนไขอื่นๆ ไม่ได้ ให้ ถือว่าสัญญาเช่านี ้เป็ น
อันสิ ้นสุดลงตามระยะเวลาหรื อเงื่อนไขแห่งสัญญานี ้
ผู้ เช่ า จะไม่ ป ระกอบการค้ าหรื อ ทํ า ธุ ร กิ จ ที่ มี ลั ก ษณะคล้ ายหรื อ แข่ ง กั น หรื อ
เช่นเดียวกับธุรกิจของบริ ษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด บริ ษัท อเมริ กนั เอ็กซ์เพรส
(ไทย) จํ า กัด บริ ษั ท ฟูจิ ฟิ ล์ ม (ประเทศไทย) จํ า กัด บริ ษั ท ฟรี ส แลนด์ คัม พิ น่ า
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ภายในสถานที่เช่านี ้ เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมจาก
บริ ษัทเหล่านัน้
ข) สัญญาเช่ าอาคารและบริการชัน้ 16 อาคารบี (เพิ่มเติม)
ั ญา
: บริษัท เอส.พี.อาคาร จํากัด (ในฐานะ “ผู้ให้ เช่า”)
คูส่ ญ
: บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (ในฐานะ “ผู้เช่า”)
วันที่ในสัญญา
: วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557
้ ่ที่เลขที่ 388
ทรัพย์สนิ ที่เช่า
: เช่าชัน้ 16 อาคารบี (เพิ่มเติม) โดยมีเนื ้อที่เช่า 398 ตารางเมตร ตังอยู
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เพื่อใช้ ประกอบกิจการ
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ
: ค่าเช่า 220 บาท/ตารางเมตร/เดือน และค่าบริ การ 220 บาท/ตารางเมตร/เดือน รวม
เป็ นค่าเช่า 87,560 บาทต่อเดือน และค่าบริ การ 87,560 บาทต่อเดือน (ไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
ระยะเวลาของสัญญา
: 2 ปี 1 เดือน นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 มีนาคม 2557 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559
เงื่อนไขของสัญญา
: ในวัน ทํ า สัญ ญา ผู้เ ช่ า ยอมวางเงิ น มัด จํ า เพื่ อ เป็ นการประกัน ว่า จะปฏิ บัติ ต าม
สัญญาเช่าเป็ นจํานวน 350,240 บาท ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าในวันทําสัญญาเช่า และเมื่อ
ครบกําหนดเวลาตามสัญญาเช่า หากผู้เช่ามิได้ ประพฤติผิดสัญญาเช่า หรื อกระทํา
ความเสียหายให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าแต่อย่างใดแล้ ว ผู้ให้ เช่าตกลงจะคืนเงินมัดจํานี ้ให้ แก่ผ้ ู
เช่า หากเงินมัดจําไม่เพียงพอกับค่าเสียหาย ผู้เช่าจะต้ องรับผิดต่อผู้ให้ เช่า
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เมื่อสัญญาเช่าสิ ้นสุดลงไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ผู้เช่าต้ องขนย้ ายทรัพย์สินและบริ วาร
ออกจากสถานที่เช่านับตังแต่
้ วนั ที่สญ
ั ญาเช่าได้ สิ ้นสุดลง หากผู้เช่าไม่ยอมขนย้ าย
ทรัพย์สินและบริ วารออกจากสถานที่เช่า ผู้เช่าต้ องชดใช้ ค่าเสียหายในอัตราวันที่
6,712.93 บาท ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสิ ้นสุดแห่งสัญญาเช่นเป็ นต้ น
ไป จนกว่าผู้เช่าจะขนย้ ายทรั พย์สินและบริ วารออกจากสถานที่เช่า และส่งมอบ
สถานที่เช่าในสภาพที่เรี ยบร้ อยแก่ผ้ ใู ห้ เช่า
ส่วนเงื่อนไขอื่นๆ เป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาตามที่กล่าวไว้ ในข้ อ ก) สัญญาเช่า
อาคารและบริการชัน้ 16 อาคารบี และชันใต้
้ ดิน
ค) สัญญาเช่ าอาคารและบริการชัน้ 12 อาคารเอ
คูส่ ญ
ั ญา
: บริ ษัท เอส.พี.อาคาร จํากัด (ในฐานะ “ผู้ให้ เช่า”)
: บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด (“บริษัทย่อย”) (ในฐานะ “ผู้เช่า”)
วันที่ในสัญญา
: วันที่ 27 มีนาคม 2556
ทรัพย์สนิ ที่เช่า
: เช่ า ชัน้ 12 อาคารเอ โดยมี เ นื อ้ ที่ เ ช่ า 529 ตารางเมตร ตัง้ อยู่ที่ เ ลขที่ 388 ถนน
พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ เพื่อใช้ ประกอบกิจการ
อัตราค่าเช่าและค่าบริการ
: ค่าเช่า 220 บาท/ตารางเมตร/เดือน และค่าบริ การ 220 บาท/ตารางเมตร/เดือน รวม
เป็ นค่าเช่า 116,380 บาทต่อเดือน และค่าบริ การ 116,380 บาทต่อเดือน (ไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม)
ระยะเวลาของสัญญา
: 3 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559
เงื่อนไขของสัญญา
: ในวัน ทํ า สัญ ญา ผู้เ ช่ า ยอมวางเงิ น มัด จํ า เพื่ อ เป็ นการประกัน ว่า จะปฏิ บัติ ต าม
สัญญาเช่าเป็ นจํานวน 465,520 บาท ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าในวันทําสัญญาเช่า และเมื่อ
ครบกําหนดเวลาตามสัญญาเช่า หากผู้เช่ามิได้ ประพฤติผิดสัญญาเช่า หรื อกระทํา
ความเสียหายให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่าแต่อย่างใดแล้ ว ผู้ให้ เช่าตกลงจะคืนเงินมัดจํานี ้ให้ แก่ผ้ ู
เช่า หากเงินมัดจําไม่เพียงพอกับค่าเสียหาย ผู้เช่าจะต้ องรับผิดต่อผู้ให้ เช่า
เมื่อสัญญาเช่าสิ ้นสุดลงไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ ผู้เช่าต้ องขนย้ ายทรัพย์สินและบริ วาร
ออกจากสถานที่เช่านับตังแต่
้ วนั ที่สญ
ั ญาเช่าได้ สิ ้นสุดลง หากผู้เช่าไม่ยอมขนย้ าย
ทรัพย์สินและบริ วารออกจากสถานที่เช่า ผู้เช่าต้ องชดใช้ ค่าเสียหายในอัตราวันที่
8,922.47 บาท ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่า นับตังแต่
้ วนั ถัดจากวันสิ ้นสุดแห่งสัญญาเช่นเป็ นต้ น
ไป จนกว่าผู้เช่าจะขนย้ ายทรั พย์ สินและบริ วารออกจากสถานที่เช่า และส่งมอบ
สถานที่เช่าในสภาพที่เรี ยบร้ อยแก่ผ้ ใู ห้ เช่า
ส่วนเงื่อนไขอื่นๆ เป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาตามที่กล่าวไว้ ในข้ อ ก) สัญญาเช่า
อาคารและบริ การชัน้ 16 อาคารบี และชันใต้
้ ดิน
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
5.2.2) สัญญาการซือ้ ขายข้ อมูล
คูส่ ญ
ั ญา

วันที่ในสัญญา
รายละเอียดของสัญญา

อัตราค่าตอบแทน

ระยะเวลาของสัญญา

เงื่อนไขของสัญญา

: นิติบคุ คลในรูปบริษัทจํากัด จํานวน 3 ราย (ในฐานะ “ผู้ขายข้ อมูล”)
: บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด และ
บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด (“บริ ษัทย่อย”) (ในฐานะ “ผู้ซื ้อข้ อมูล”)
: วั น ที่ 1 กั น ยายน 2556 วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2557 และวั น ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558
ตามลําดับ
: ผู้ขายข้ อมูลเป็ นเจ้ าของข้ อมูลลูกค้ า โดยตกลงที่จะเป็ นผู้จดั หารายชื่อลูกค้ าพร้ อม
หมายเลขโทรศัพท์ให้ แก่ผ้ ูซือ้ ข้ อมูล เพื่อนําไปใช้ ในการติดต่อลูกค้ าทางโทรศัพท์
(Telemarketing) ด้ วยการจัดหาผลิตภัณฑ์ประกันภัยหรื อประกันชีวิตที่เหมาะสม
กับลูกค้ า โดยร่วมกับบริษัทประกันภัย/บริษัทประกันชีวิตที่เป็ นคูค่ ้ าอยู่
: ผู้ซื ้อข้ อมูลตกลงชําระค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ ขู ายข้ อมูลตามการสัง่ ซื ้อในแต่ละครัง้ โดย
คิดค่าตอบแทน (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) เป็ นตามจํานวนรายชื่อลูกค้ าตามอัตราที่
ตกลงกันในสัญญา
ั ญามีผลใช้ บงั คับ และในกรณี ที่ไม่มีการบอกเลิกสัญญา
: 1 ปี นับตังแต่
้ วันที่สญ
คู่สัญ ญาตกลงให้ สัญ ญานี ม้ ี ผ ลบัง คับ ใช้ กัน ไปอี ก คราวละ 1 ปี นับ จากวัน ครบ
กําหนดระยะเวลา โดยในช่วงการขยายระยะเวลาดังกล่าว คู่สญ
ั ญาสามารถบอก
เลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ โดยทําเป็ นหนังสือ และแจ้ งให้ คู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่งทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 2 เดือน
: ในการดําเนินการทังหลายตามสั
้
ญญา ผู้ขายข้ อมูลจะไม่รับผิดชอบในการดําเนิน
กิจการในนามของผู้ซื ้อข้ อมูล บรรดาภาระผูกพันทังหลายที
้
่ผ้ ซู ื ้อข้ อมูลมีกับบุคคล
อื่นใด ผู้ขายข้ อมูลจะไม่รับผิดชอบหรื อร่ วมรับผิดชอบกับผู้ซื ้อข้ อมูลทังสิ
้ ้น หากมี
บุคคลภายนอกเรี ยกร้ องหรื อฟ้องร้ องให้ ผ้ ขู ายข้ อมูลรับผิดชอบหรื อร่ วมรับผิดชอบ
กับ ผู้ซื อ้ ข้ อมู ล อัน เนื่ อ งมาจากการกระทํ า ใดๆ ของผู้ซื อ้ ข้ อมูล พนัก งานหรื อ
เจ้ าหน้ าที่ของผู้ซือ้ ข้ อมูล หรื อผู้รับโอนสิทธิ์ ของผู้ซือ้ ข้ อมูล (ถ้ ามี) ผู้ซื ้อข้ อมูลต้ อง
ดําเนินการในทุกวิถีทางเพื่อป้องกันมิให้ ผ้ ขู ายข้ อมูลต้ องรับผิดชอบใดๆ ซึ่งรวมทัง้
การแก้ ต่างและว่าต่างให้ แก่ผ้ ขู ายข้ อมูลและชดใช้ ค่าเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆ ที่
ผู้ขายข้ อมูลได้ รับอันเนื่องมาจากการเรี ยกร้ องหรื อฟ้องร้ องดังกล่าว
ในการดํ า เนิ น การตามสัญ ญา ผู้ข ายข้ อ มูล ขอยื น ยัน ว่ า ผู้ข ายข้ อ มูล มี สิ ท ธิ ใ น
ฐานข้ อมูล และการได้ มาของข้ อมูลอย่างถูกต้ อง ทังนี
้ ้ ผู้ซื ้อข้ อมูลจะไม่รับผิดชอบ
หรื อร่วมรับผิดชอบกับผู้ขายข้ อมูลทังสิ
้ ้น หากมีบคุ คลภายนอกเรี ยกร้ องหรื อฟ้องร้ อง
ให้ ผ้ ขู ายข้ อมูลรับผิดชอบหรื อร่วมรับผิดชอบกับผู้ซื ้อข้ อมูลอันเนื่องมาจากการได้ มา
ของข้ อมูลดังกล่าว
ผู้ซื ้อข้ อมูลสัญญาว่าจะไม่เปิ ดเผย จําหน่าย จ่ายแจก ทําซํา้ หรื อใช้ ข้อมูลที่ได้ รับ
จากผู้ขายข้ อมูลในประโยชน์อื่นใด นอกเหนือจากข้ อตกลงใช้ สญ
ั ญาฉบับนี ้
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
5.2.3) สัญญานายหน้ าประกันภัย
คูส่ ญ
ั ญา
วันที่ในสัญญา
รายละเอียดของสัญญา

อัตราค่าตอบแทน

:
:
:
:

บริษัทประกันภัย (ในฐานะ “ผู้วา่ จ้ าง”)
บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (ในฐานะ “ผู้ให้ บริ การ”)
วัน เดือน ปี ที่ทําสัญญาของแต่ละบริษัทประกันภัย
ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารตกลงรั บ เป็ นนายหน้ า ของบริ ษั ท ประกัน ภัย โดยมี ห น้ า ที่ แ ละความ
รับผิดชอบในการติดต่อ ชีช้ ่องหรื อจัดการให้ บุคคลหรื อนิติบุคคลได้ เข้ าทําสัญญา
ประกันวินาศภัยกับผู้ว่าจ้ าง รวมถึงการรับและนําส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้ แก่ผ้ เู อา
ประกันภัย โดยได้ รับมอบอํานาจเป็ นหนังสือจากผู้ว่าจ้ างในการรับเบี ้ยประกันภัย
จากผู้เอาประกันภัยตามสัญญา นอกจากนัน้ ผู้ให้ บริ การจะต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไข
ระเบียบ คํ าสั่ง หรื อข้ อบังคับของคณะกรรมการกํ ากับและส่งเสริ มการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัย และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ อง ไม่ทําการ
ปลอมแปลง ทําซํ า้ ดัดแปลง ลอกเลียน หรื อใช้ เครื่ องหมายการค้ า เครื่ องหมาย
บริ การ ตราประทับ หรื อเอกสารใดๆ ของผู้ว่าจ้ าง ต้ องดําเนินการตามที่ได้ รับการ
แต่งตังด้
้ วยตนเอง และจะต้ องเปิ ดเผย แจ้ ง และส่งมอบข้ อมูลการขอเอาประกันภัย
ให้ กบั ผู้ว่าจ้ างโดยทันที และต้ องเป็ นข้ อมูลที่ถกู ต้ องแท้ จริ ง จะต้ องทวงถามติดตาม
การชําระเบีย้ ประกันภัยภายในระยะเวลาที่ผ้ ูว่าจ้ างกําหนดหรื อตามที่กําหนดใน
กรมธรรม์ ป ระกัน ภัย หรื อ ตามประกาศของสํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ และ
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย ทัง้ นี ้ แล้ วแต่เวลาใดจะถึงก่อน รวมถึงต้ อง
นําส่งเบี ้ยประกันภัยโดยทันทีเมื่อได้ รับการชําระเบี ้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย
กรณีผ้ เู อาประกันภัยบอกเลิกสัญญาประกันภัย ผู้ให้ บริ การจะต้ องดําเนินการให้ ผ้ ู
เอาประกันภัยทําการเลิกสัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เรี ยกเก็บกรมธรรม์ประกันภัย
และเอกสารใดๆ คื น แก่ ผ้ ูว่า จ้ า ง พร้ อมทัง้ เรี ย กเก็ บ เบี ย้ ประกัน ภัย ตามสัด ส่ ว น
ระยะเวลาที่ สัญญาประกันภัยได้ ให้ ความคุ้มครองแล้ ว จากผู้เอาประกัน ภัยและ
นํ าส่งให้ บริ ษัทประกันภัยทันที ทัง้ นี ้ ผู้ใ ห้ บริ การตกลงจะเก็บรั กษาข้ อมูลที่ได้ รับ
เนื่องจากการปฏิบตั ิตามสัญญานี ้เป็ นความลับไม่ว่าสัญญานี ้จะสิ ้นสุดแล้ วหรื อไม่ก็
ตาม
: ผู้ให้ บริ การมีสิทธิ ได้ รับผลประโยชน์ ค่าตอบแทน ค่าบําเหน็จ หรื อสิทธิ พิเศษใด
ตามอัตราที่ผ้ วู ่าจ้ างประกาศให้ ทราบเป็ นคราวๆ ไป แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องไม่เกินอัตราที่นาย
ทะเบียนประกันวินาศภัยกําหนด โดยผู้ให้ บริ การมีสิทธิขอรับค่าบําเหน็จดังกล่าวได้
เมื่อผู้วา่ จ้ างได้ รับชําระเบี ้ยประกันภัยเรี ยบร้ อยแล้ ว
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ระยะเวลาของสัญญา

: นับจากวันที่ ทําสัญญาจนกว่าจะมีการแจ้ งให้ สิน้ สุดสัญญา หรื อเมื่อ ผู้ให้ บริ การ
ประพฤติ ผิ ด สัญ ญาหรื อ ทัง้ สองฝ่ ายบอกเลิ ก สัญ ญา หรื อ เมื่ อ ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารขาด
คุณสมบัติการเป็ นนายประกันวินาศภัยตามที่ กฎหมายกํ าหนด หรื อผู้ให้ บริ การ
ดําเนินการใดๆ อันก่อให้ เกิดความเสียหายแก่บริษัทประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้รับ
ประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย

5.2.4) สัญญานายหน้ าประกันชีวติ
คูส่ ญ
ั ญา
วันที่ในสัญญา
รายละเอียดของสัญญา

อัตราค่าตอบแทน

ระยะเวลาของสัญญา

:
:
:
:

บริษัทประกันชีวิต (ในฐานะ “ผู้วา่ จ้ าง”)
บริษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด (ในฐานะ “ผู้ให้ บริการ”)
วัน เดือน ปี ที่ทําสัญญา
ผู้ให้ บริ การเป็ นแต่เพียงผู้ชี ้ช่องหรื อจัดการให้ มีการทําสัญญาประกันชีวิตกับบริ ษัท
ประกันชีวิต โดยทําเพื่อมุ่งหวังที่จะได้ รับค่าตอบแทนหรื อค่าบําเหน็จเนื่องจากการ
นันเท่
้ านัน้ โดยผู้ให้ บริ การต้ องส่งใบคําขอเอาประกัน ตลอดจนเอกสารอื่นใดที่ใช้ ใน
การขอเอาประกันชีวิตที่ผ้ ูขอเอาประกันชี วิตลงนามแล้ ว ให้ แก่ผ้ ูว่าจ้ างทันทีหรื อ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด รวมถึงต้ องนําส่งเงินสดหรื อตัว๋ เงิน หรื อเช็ค ที่ได้ รับมา
นันมาชํ
้ าระให้ กบั ผู้วา่ จ้ างทันที
: ผู้ว่า จ้ า งจะจ่า ยค่า บํ า เหน็จและผลประโยชน์ อื่ น รวมภาษี มูล ค่า เพิ่ม แล้ ว ให้ แ ก่ ผ้ ู
ให้ บริ การตามอัตราค่าตอบแทนของผู้ว่าจ้ างที่ใช้ อยู่ และที่จะประกาศใช้ ในบันทึก
ข้ อตกลงแนบท้ ายสัญญาแต่งตังประกั
้
นชีวิตในภายหน้ าทุกประการ โดยให้ ถือว่า
เอกสารทัง้ หมดดัง กล่า วเป็ นส่ว นหนึ่ ง ของสัญ ญานี ้ ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า
บําเหน็จและผลประโยชน์อื่นจากประกันชีวิตที่ตนหามาได้ ตามบันทึกข้ อตกลงอัตรา
ค่าตอบแทนของผู้วา่ จ้ าง
: นับจากวันที่ทําสัญญาจนกว่าจะมีการแจ้ งให้ สิ ้นสุดสัญญาหรื อเมื่อผู้ให้ บริ การฝ่ า
ฝื นหรื อต้ องห้ ามตามบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บ.ประกันชีวิต ฉบับที่มีผลบังคับอยู่ ณ
ขณะนัน้ หรื อเมื่อไม่มีการต่ออายุหรื อถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกัน
ชีวิต หรื อคู่สญ
ั ญาตกลงบอกเลิกสัญญา ผู้ให้ บริ การกระทําผิดสัญญาหรื อเงื่อนไข
ข้ อใดข้ อหนึง่ ของสัญญาหรื อกระทําการโดยไม่สจุ ริ ต หรื อการกระทําให้ เกิดหรื ออาจ
เกิ ด ความเสี ย หายแก่ผ้ ูเ อาประกัน ภัย ผู้รับ ประโยชน์ ต ามกรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิ ต
บริษัท หรื อประชาชน
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
5.3 นโยบายการลงทุนของบริษัทในบริษัทร่ วมหรื อบริษัทย่ อย
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ มีการลงทุนในบริ ษัทย่อยจํานวน 1 บริ ษัท คือ บริ ษัท เอเอสเอ็น ไลฟ์ โบรกเกอร์ จํากัด (“บริ ษัท
ย่อย”) โดยบริ ษัทถือหุ้นของบริ ษัทย่อยในอัตราประมาณร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ วของบริ ษัทย่อย
ซึง่ ประกอบธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิตผ่านช่องทางโทรศัพท์
ทังนี
้ ้ ในอนาคต หากบริ ษัทมีความจําเป็ นต้ องพิจาณาลงทุนในบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องใดๆ
เพิ่ ม เติ ม บริ ษั ท จะมุ่ง เน้ น ลงทุน ในธุ รกิ จที่ เ กื อ้ หนุน และเอื อ้ ประโยชน์ ต่อ การทํ า ธุ รกิ จ ของกลุ่มบริ ษั ท โดยจะพิ จารณา
ผลตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่บริษัทคาดว่าจะได้ รับจากการลงทุนเป็ นสําคัญเพื่อเป็ นการสนับสนุนและส่งเสริ มธุรกิจของ
กลุม่ บริษัท โดยบริษัทจะพิจารณาสัดส่วนการลงทุนตามความเหมาะสมและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้ รับจากการลงทุน เพื่อ
ประโยชน์ตอ่ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็ นสําคัญ ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะควบคุมดูแลด้ วยการส่งกรรมการ และ/หรื อ ผู้ที่ได้ รับมอบหมายของ
้ รวมทังมี
้ สิทธิในการออก
บริษัทเข้ าไปเป็ นตัวแทนตามสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้ มีสว่ นร่วมในการบริ หารจัดการในกิจการนันๆ
เสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่บริษัท
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