บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)

8. ข้ อมูลสําคัญอื่น
การดําเนินธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยและนายหน้ าประกันชีวิตของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะต้ องปฏิบตั ิตามข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยมีสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
้ ้ กฏหมายที่เกี่ยวข้ องจะประกอบด้ วย 2 ส่วนหลัก คือ กฎหมายที่
ส่งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เป็ นหน่วยงานราชการหลักเป็ นผู้กํากับดูแลกิจการในธุรกิจของบริ ษัท ทังนี
เกี่ยวกับการดําเนินงานของบริ ษัท และพนักงานขายประกัน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 นายหน้ าประกันวินาศภัย
1. พระราชบัญญัตปิ ระกันวินาศภัย พ.ศ. 2535
กฎเกณฑ์ ท่ สี าํ คัญ

สิ่งที่บริษัทได้ ปฏิบตั ิ

1. บุคคลธรรมดาที่ จะขอรับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยต้ องไม่เป็ นตัวแทนประกันวินาศภัย หรื อเป็ นกรรมการ ผู้จัดการ
พนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัทประกันวินาศภัยใด และนิติบคุ คลอาจขอรับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยเมื่อ

บริ ษัท และพนักงานขายประกันวินาศภัยของบริ ษัททุกรายได้ รับใบอนุญาตเป็ น
นายหน้ าประกันวินาศภัย รวมทังผู
้ ้ ทําการแทนนิติบคุ คลดังกล่าว ซึง่ ประกอบด้ วย
นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง นายธวัชชัย ชีวานนท์ และนางสาววรรณชนก วารุณประภา
ได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยเช่นกัน

-

นิติบคุ คลนันมี
้ สํานักงานใหญ่ในประเทศไทย

-

กิจการดังกล่าวอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบคุ คลนัน้

-

นิติบุคคลนันมี
้ พนักงานหรื อลูกจ้ างที่ได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยตามพระราชบัญญัตินี ้เป็ นผู้ทําการแทนนิติ
บุคคลดังกล่าว และ

-

นิติบคุ คลนันต้
้ องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันขอรับอนุญาต

ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คปภ. กําหนด
2. ใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยมีอายุ 1 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุญาต ถ้ าผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวประสงค์ จะขอต่ออายุ
ใบอนุญาตให้ ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียน (เลขาธิการ คปภ.) ภายใน 2 เดือนก่อนใบอนุญาตสิ ้นสุด โดยผู้ขอต่ออายุ
ใบอนุญาตต้ องมีหนังสือรับรองว่าผ่านการฝึ กอบรมเพิ่มจากสํานักงาน คปภ. หรื อผ่านการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่สํานักงาน
คปภ. กําหนด ทังนี
้ ้ หากมีการต่อใบอนุญาตครบ 2 คราวติดต่อกันแล้ ว ให้ ใบอนุญาตที่ออกให้ ตอ่ ปี อายุครัง้ ละ 5 ปี

บริ ษัท และพนักงานขายประกันวินาศภัยของบริ ษัททุกรายได้ รับใบอนุญาตเป็ น
นายหน้ าประกันวินาศภัยที่ยงั ไม่ได้ หมดอายุ ทังนี
้ ้ ใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกัน
วินาศภัยประเภทการจัดการให้ มีการประกันภัยโดยตรงของบริ ษัทมีอายุสิ ้นสุดใน
เดือนกันยายน ปี 2561

3. นายหน้ าประกันวินาศภัย ซึ่งทําหน้ าที่รับเงิน อาจรับเบี ้ยประกันภัยในนามของบริ ษัทประกันวินาศภัยได้ เมื่อได้ รับหนังสือมอบอํานาจ

บริ ษัทได้ รับได้ รับหนังสือมอบอํานาจจากบริ ษัทประกันวินาศภัยทุกราย เพื่อทํา
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บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
กฎเกณฑ์ ท่ สี าํ คัญ
จากบริ ษัทประกันวินาศภัย ตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด ทังนี
้ ้ นายหน้ าประกันวินาศภัยต้ องแสดงหนังสือมอบอํานาจและเอกสาร
การรับเงินจากบริ ษัทประกันวินาศภัยทุกครัง้ ที่มีการรับเบี ้ยประกันภัยในนามของบริ ษัทประกันวินาศภัย

สิ่งที่บริษัทได้ ปฏิบตั ิ
หน้ าที่รับเงินค่าเบี ้ยประกันภัยในนามของบริ ษัทประกันวินาศภัย

4. ให้ นายหน้ าประกันวินาศภัยจัดทําสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตนตามแบบที่สํานักงาน คปภ. กําหนด

บริ ษัทได้ จดั ทําสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตนตามแบบ
ที่สํานักงาน คปภ. กําหนด

5. นายทะเบียนมีอํานาจสัง่ ให้ เพิกถอนใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย เมื่อปรากฏแก่นายทะเบียนว่านายหน้ าประกันวินาศภัย

บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ตามคปภ. อย่างเคร่ งครัด ซึง่ ที่ผ่านมาบริ ษัทไม่เคย
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย

-

กระทําการอันเป็ นการฝ่ าฝื นบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ้

-

ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียน หรื อ คปภ. ประกาศกําหนด

-

ขาดคุณสมบัติของนายหน้ าประกันวินาศภัย

-

ดําเนินงานทําให้ เกิดหรื ออาจทําให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ เู อาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรื อประชาชน

2. ประกาศ คปภ. เรื่ อง กําหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต และการต่ อใบอนุญาตให้ นิตบิ ุคคลเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2554
กฎเกณฑ์ ท่ สี าํ คัญ

สิ่งที่บริษัทได้ ปฏิบตั ิ

1. นิติบคุ คลที่จะขอรับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยจะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
-

เป็ นบริ ษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริ ษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด หรื อสถาบัน
การเงิน

-

มีสํานักงานใหญ่ในประเทศไทย

-

มีวตั ถุประสงค์ประกอบกิจการเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย

-

มีผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ เงินในหุ้นแล้ ว หรื อมีทนุ ชําระแล้ ว ไม่ตํ่ากว่า 2 ล้ านบาทแล้ วแต่กรณี

-

ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลหรื อผู้มีอํานาจในการจัดการกิจการนายหน้ าประกันวินาศภัยต้ องสอบความรู้ ตามใบอนุญาต
นายหน้ าประกันวินาศภัย
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บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศฉบับนี ้ โดยบริ ษัท
ได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย รวมทัง้ ผู้ทําการแทนนิติบุคคล
ดัง กล่ า ว ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยนายธวัช ชัย เลิ ศ รุ่ ง เรื อ ง นายธวัช ชัย ชี ว านนท์ และ
นางสาววรรณชนก วารุ ณประภาได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย
เช่นกัน นอกจากนัน้ ปั จจุบนั บริ ษัทมีทนุ ชําระแล้ ว 50 ล้ านบาท

บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
กฎเกณฑ์ ท่ สี าํ คัญ

สิ่งที่บริษัทได้ ปฏิบตั ิ

-

มีพนักงานหรื อลูกจ้ างที่ได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้ วยการประกันวินาศภัยเป็ นผู้ทําการแทน
นิติบคุ คลดังกล่าว

-

ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันขอใบอนุญาต

2. นิติบคุ คลที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด พร้ อมเอกสารหลักฐานดังนี ้
-

รายละเอียด หลักฐาน และข้ อมูลของนิติบคุ คล

-

รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัย
 แนวนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจ นายหน้ าประกันวินาศภัยในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ข้ างหน้ า เช่น เงินลงทุน รายได้
ค่าใช้ จ่าย ปริ มาณธุรกรรม แผนการจัดการทรัพยากรบุคคลในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยของนิติบุคคล และบริ การที่
เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัย เป็ นต้ น
 แผนภาพแสดงขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน ระบบงาน บุคลากร และเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัย ซึง่ ต้ อง
มีรายละเอียดขันตอนระบบงานอย่
้
างน้ อยดังนี ้
(1) การรับเบี ้ยประกันภัยและการออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริ ษัทให้ แก่ผ้ เู อาประกันภัยทุกครัง้ ที่มีการรับเบี ้ยประกันภัย
ในนามบริ ษัทประกันวินาศภัย
(2) การนําส่งเบี ้ยประกันภัยให้ แก่บริ ษัทประกันวินาศภัย
(3) การส่งรายงานตามแบบและรายการที่คปภ. หรื อนายทะเบียนกําหนด

-

รายละเอียดเกี่ยวกับสํานักงานและสาขาที่จะประกอบธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัย อย่างน้ อยดังนี ้
 สถานที่ตงั ้
 พื ้นที่ใช้ สอย และอุปกรณ์สํานักงานที่เหมาะสมพร้ อมดําเนินกิจการนายหน้ าประกันวินาศภัยและมีสดั ส่วนที่ชดั เจน
 ผู้ที่จะเป็ นผู้จดั การสาขาหรื อผู้บริ หารสาขาต้ องได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อ
3
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บริ ษั ทได้ จัดส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่ น ายทะเบี ยนได้ กําหนด โดยได้ รับ
ใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยตังแต่
้ เดือนกันยายน 2548 ปั จจุบนั บริ ษัท
ได้ รับการต่อใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยประเภทการจัดการให้ มีการ
ประกันภัยโดยตรง ซึง่ มีอายุสิ ้นสุดในเดือนกันยายน ปี 2561 นอกจากนัน้ ผู้ทําการ
แทนของบริ ษัท ซึง่ ประกอบด้ วยนายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง นายธวัชชัย ชีวานนท์ และ
นางสาววรรณชนก วารุ ณประภาได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย
เช่นกัน

บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
กฎเกณฑ์ ท่ สี าํ คัญ

สิ่งที่บริษัทได้ ปฏิบตั ิ

 รายชื่อนายหน้ าประกันวินาศภัยที่จะปฏิบตั ิในสํานักงานอย่างน้ อย 5 คน และในแต่ละสาขาอย่างน้ อย 3 คน
ทังนี
้ ้ นิติบคุ คลที่ได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ างต้ น และต้ องมีผ้ แู ทนนิติบคุ คลที่มีอํานาจลงนาม
ผูกพันนิติบคุ คลหรื อผู้มีอํานาจในการจัดการกิจการอย่างน้ อย 2 คน ที่ผ่านการทดสอบความรู้ตามเกณฑ์ของคปภ. ปฎิบตั ิงานตลอดเวลาที่
ประกอบธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัย
3. ห้ ามนิติบคุ คลตังหรื
้ อยอมให้ บคุ คลซึง่ มีลกั ษณะต่อไปนี ้เป็ นหรื อทําหน้ าที่นายหน้ าประกันวินาศภัย หรื อบุคคลที่มีอํานาจในการจัดการ
กิจการนายหน้ าประกันวินาศภัย
-

บุคคลที่ไม่ได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย

-

บุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยหรื อใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัย ในระยะเวลา 5 ปี
ก่อนวันขอรับใบอนุญาต

-

บุคคลที่เป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยผู้ทําการแทนนิติบคุ คลอื่นที่ได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยในเวลาเดียวกัน

-

บุคคลที่เป็ นกรรมการ ผู้จดั การ สมุห์บญ
ั ชี หรื อพนักงานผู้ที่มีอํานาจในการจัดการกิจการของบริ ษัทประกันวินาศภัย

-

บุคคลที่เป็ นกรรมการ หุ้นส่วนผู้จดั การ หรื อผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลอื่นที่ได้ รับอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย
ในเวลาเดียวกัน

-

บุคคลที่เคยต้ องคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ ลงโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําทุจริ ต

-

บุคคลล้ มละลาย

-

บุคคลวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ

-

บุคคลที่เป็ นตัวแทนประกันวินาศภัย

4. นิติบคุ คลต้ องดํารงไว้ ซงึ่ เงินกองทุนตลอดเวลาที่ได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยไม่น้อยกว่าร้ อยละ 0.25 ของรายได้ จาก
ค่าบําเหน็จสุทธิสําหรับรอบปี บัญชีที่ผ่านมา แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ล้ านบาท สําหรับนิติบคุ คลที่เป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยโดยตรง
ทังนี
้ ้ ทรัพย์สินที่ต้องดํารงไว้ เป็ นเงินกองทุน ต้ องปราศจากภาระผูกผัน และเป็ นทรัพย์สินอย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี ้
ส่วนที่ 2.2 หน้ า 62

ปั จจุบนั บริ ษัทไม่มีบุคคลต้ องห้ ามทําหน้ าที่เป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยให้ กับ
บริ ษัท

บริ ษัท ได้ ใ ช้ เงิ นฝากประจํ าจํ านวน 1 ล้ านบาท เป็ นการดํารงเงิ นกองทุนในการ
ประกอบธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยตามประกาศฉบับนี ้

บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
กฎเกณฑ์ ท่ สี าํ คัญ

สิ่งที่บริษัทได้ ปฏิบตั ิ

-

พันธบัตรรัฐบาลไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย องค์การหรื อรัฐวิสาหกิจหรื อตัว๋ เงินคลัง

-

เงินฝากธนาคาร

-

สลากออมทรัพย์ ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น

-

ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หรื อตราสารหนี ้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน ซึง่ ได้ รับการจัดอันดับระดับ BBB ขึ ้นไป

-

ทรัพย์สินอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

5. นายหน้ าประกันวินาศภัยซึง่ เป็ นนิติบคุ คลอื่นนอกจากที่เป็ นสถาบันการเงิน ต้ องจัดให้ มีบญ
ั ชีเงินฝากสถาบันการเงินสําหรับการรับหรื อ
จ่ายเบี ้ยประกันภัย แยกจากบัญชีที่ใช้ ในการดําเนินการอื่นๆ โดยบัญชีดงั กล่าวต้ องปราศจากภาระผูกพัน และให้ ดําเนินการดังต่อไปนี ้
-

ฝากเบี ้ยประกันภัยที่ได้ รับไว้ ในบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับ

-

ทําหนังสือแจ้ งต่อสถาบันการเงินแสดงความยินยอมให้ นายทะเบียนตรวจสอบข้ อมูลบัญชีข้างต้ น พร้ อมส่งสําเนาหนังสือแสดง
ความยินยอมต่อนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่เปิ ดบัญชีดงั กล่าว

6. นายทะเบียนจะต่ออายุใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยได้ เมื่อผู้ขออนุญาตปฏิบตั ิตามประกาศหรื อคําสัง่ ของ คปภ. หรื อนาย
ทะเบียนครบถ้ วน

บริ ษัทได้ เปิ ดบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินสําหรั บการรั บหรื อจ่ายเบี ้ยประกันภัย
แยกจากบัญชีที่ใช้ ในการดําเนินการอื่นๆ โดยบัญชีดงั กล่าวปราศจากภาระผูกพัน
ใดๆ และบันทึกยอดคงเหลือของเบี ้ยประกันดังกล่าวไว้ ในบัญชี “เงินฝากธนาคารที่
มีข้อจํากัดในการใช้ ”

ปั จจุบนั บริ ษัทได้ รับการต่อใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยประเภทการ
จัดการให้ มีการประกันภัยโดยตรง ซึง่ มีอายุสิ ้นสุดในเดือนกันยายน ปี 2561

3. ประกาศ คปภ. เรื่ อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขออนุญาต การอนุญาต และการต่ อใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้ าประกัน
วินาศภัย พ.ศ. 2551
กฎเกณฑ์ ท่ สี าํ คัญ

สิ่งที่บริษัทได้ ปฏิบตั ิ

7. ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยภัยต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
-

บรรลุนิติภาวะ

-

มีภมู ิลําเนาในประเทศไทย

พนัก งานขายประกัน วิ น าศภัย ของบริ ษัท ทุก รายได้ รับใบอนุญ าตเป็ นนายหน้ า
ุ สมบัติตามที่ประกาศกําหนด
ประกันวินาศภัยที่ยงั ไม่ได้ หมดอายุ และมีคณ
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บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
กฎเกณฑ์ ท่ สี าํ คัญ

สิ่งที่บริษัทได้ ปฏิบตั ิ

-

ไม่เป็ นคนวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ

-

ไม่เคยต้ องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ที่กระทําโดยทุจริ ต เว้ นแต่ได้ พ้นโทษมาแล้ วไม่
น้ อยกว่า 5 ปี ก่อนวันขอรับอนุญาต

-

ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย

-

ไม่เป็ นตัวแทนประกันวินาศภัย หรื อเป็ นกรรมการ ผู้จดั การ พนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัทประกันวินาศภัย

-

ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต

-

้ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา โดยได้ สอบผ่านวิชาการประกันวินาศภัย
เป็ นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับชันปริ
ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรื อเป็ นผู้สอบความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยได้ ตามหลักสูตรและวิธีการสอบที่กําหนด

8. ใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยมีอายุ 1 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุญาต ถ้ าผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวประสงค์ จะขอต่ออายุ
ใบอนุญาตให้ ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียน (คปภ.) ภายใน 2 เดือนก่อนใบอนุญาตสิ ้นสุด โดยผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ต้ องมีหนังสือรั บรองว่าผ่านการฝึ กอบรมเพิ่มจากสํานักงาน คปภ. หรื อผ่านการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่สํานักงาน คปภ.
กําหนด ทังนี
้ ้ หากมีการต่อใบอนุญาตครบ 2 คราวติดต่อกันแล้ ว ให้ ใบอนุญาตที่ออกให้ ตอ่ ปี อายุครัง้ ละ 5 ปี

พนัก งานขายประกัน วิ น าศภัย ของบริ ษัท ทุก รายได้ รับใบอนุญ าตเป็ นนายหน้ า
ประกันวินาศภัยที่ยงั ไม่ได้ หมดอายุ

4. ประกาศ คปภ. เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนในการเก็บเบีย้ ประกันภัยสําหรั บการประกันภัยรถยนต์ พ.ศ. 2551
กฎเกณฑ์ ท่ สี าํ คัญ

สิ่งที่บริษัทได้ ปฏิบตั ิ

1. การเก็บเบี ้ยประกันภัยในนามบริ ษัทประกันวินาศภัยสามารถกระทําได้ โดย
-

ตัวแทนประกันวินาศภัย

-

นายหน้ าประกันวินาศภัยที่ได้ รับมอบอํานาจเป็ นหนังสือจากบริ ษัทประกันวินาศภัย

-

พนักงานบริ ษัทประกันวินาศภัยที่ได้ รับมอบอํานาจเป็ นหนังสือจากบริ ษัทประกันวินาศภัย

บริ ษัทได้ รับได้ รับหนังสือมอบอํ านาจจากบริ ษัทประกันวินาศภัยทุกราย เพื่ อทํ า
หน้ าที่รับเงินค่าเบี ้ยประกันภัยในนามของบริ ษัทประกันวินาศภัย
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บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
กฎเกณฑ์ ท่ สี าํ คัญ

สิ่งที่บริษัทได้ ปฏิบตั ิ

ในกรณีที่มีการรับเบี ้ยประกันภัย โดยผู้รับชําระเบี ้ยประกันภัยในนามบริ ษัทประกันวินาศภัย บริ ษัทประกันวินาศภัยจะต้ องดําเนินการให้
ผู้รับชําระเบี ้ยประกันภัยในนามบริ ษัทประกันวินาศภัยออกเอกสารรับเงินของบริ ษัทประกันวินาศภัยทุกครัง้
2. ให้ บริ ษัทประกันวินาศภัยจัดการให้ ผ้ รู ับชําระเบี ้ยประกันภัยในนามบริ ษัทประกันวินาศภัย ส่งเบี ้ยประกันภัยที่ได้ รับในรอบ 15 วันปฏิทิน
ให้ แก่บริ ษัทประกันวินาศภัยภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบ ทังนี
้ ้ บริ ษัทประกันวินาศภัยจะกําหนดรอบ 15 วันปฏิทินของผู้รับชําระ
ประกันภัยในนามบริ ษัทประกันวินาศภัยแต่ละรายเป็ นวันใดก็ได้ ทังนี
้ ้ การส่งเบี ้ยประกันภัยให้ แก่บริ ษัทประกันวินาศภัยต้ องเป็ นเงินสด
หรื อตัว๋ เงิน ซึ่งเป็ นตัว๋ เงินที่พึงชําระเมื่อทวงถามหรื อเมื่อได้ เห็น และบริ ษัทประกันวินาศภัยต้ องเรี ยกเก็บเงินตามตัว๋ เงินภายใน 3 วัน
นับตังแต่
้ วนั ที่ได้ รับตัว๋ เงินนัน้ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผ้ รู ับชําระเบี ้ยประกันภัยในนามบริ ษัทประกันวินาศภัย ไม่ส่งเบี ้ยประกันภัยให้ แก่
บริ ษัทประกันวินาศภัยภายในกําหนดในประกาศนี ้ ให้ สญ
ั ญาประกันภัยยังคงมีผลใช้ บงั คับต่อไป แต่ให้ บริ ษัทประกันวินาศภัยบอกเลิก
หรื อระงับการตังหรื
้ อมอบหมายหรื อมอบอํานาจให้ บคุ คลหรื อนิติบคุ คลดังกล่าวเป็ นผู้รับชําระเบี ้ยประกันภัยนันเสี
้ ย จนกว่าบุคคลหรื อ
นิติตบุคคลดังกล่าวจะส่งเบี ้ยประกันที่ค้างชําระให้ แก่บริ ษัทประกันวินาศภัยจนครบจํานวน หากบริ ษัทประกันวินาศภัยยังคงให้ ผ้ รู ับ
ชําระเบี ้ยประกันภัยในนามบริ ษัทประกันวินาศภัยนันเป็
้ นผู้ชกั ชวน ชี ้ชอง จัดการ หรื อรับชําระเบี ้ยประกันภัยในนามบริ ษัทประกันวินาศ
ภัยต่อไป จะถือว่าบริ ษัทประกันวินาศภัยมีการดําเนินการที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยหรื อประชาชน

สําหรับการขายประกันให้ กบั บริ ษัทประกันวินาศภัยที่เป็ นคู่ค้าแบบ Non Partner
บริ ษัทได้ สง่ เบี ้ยประกันภัยที่ได้ รับในรอบ 15 วันปฏิทินให้ แก่บริ ษัทประกันวินาศภัย
ภายใน 15 วันนับแต่วนั สิ ้นรอบ โดยจ่ายในรูปแบบเช็คจากบัญชีที่รับเบี ้ยประกันภัย
จากลูกค้ า
สําหรับการขายประกันให้ กบั บริ ษัทประกันวินาศภัยที่เป็ นคู่ค้าแบบ Partner บริ ษัท
ประกันวินาศภัยจะรับชําระโดยตรงจากลูกค้ า

5. คําสั่งนายทะเบียนที่ 7/2556 เรื่ อง ให้ นิตบิ ุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัยยื่นรายงานเกี่ยวกับผลการประกอบธุรกิจ
กฎเกณฑ์ ท่ สี าํ คัญ

สิ่งที่บริษัทได้ ปฏิบตั ิ

1. ให้ นิ ติ บุค คลที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตเป็ นนายหน้ า ประกั น วิ น าศภัย ยื่ น รายงานเกี่ ย วกั บ ผลของการประกอบธุ ร กิ จ ต่ อ นายทะเบี ย น ซึ่ ง
ประกอบด้ วย

บริ ษัทได้ จดั ส่งรายงานการจัดให้ มีการประกันภัยโดยตรงเป็ นรายไตรมาส รวมทัง้
งบการเงินประจําปี และรายงานผลการประกอบธุรกิจและเงินกองทุนเฉพาะธุรกิจ
นายหน้ าประกันวินาศภัยให้ กบั คปภ.

-

รายงานการจัดให้ มีการประกันภัยโดยตรงเป็ นรายไตรมาส ภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ ้นแต่ละไตรมาส (มีนาคม มิถนุ ายน กันยายน
และธันวาคม)

-

งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์
ประกาศกําหนดตามกฎหมายว่าด้ วยการบัญชี พร้ อมทังให้
้ ผ้ มู ีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลลงนามรับรองความถูกต้ อง
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บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
กฎเกณฑ์ ท่ สี าํ คัญ
-

สิ่งที่บริษัทได้ ปฏิบตั ิ

รายงานผลการประกอบธุรกิจและเงินกองทุนเฉพาะธุรกิจนายหน้ าประกันวินาศภัย

6. ประกาศ คปภ. เรื่ อง อัตราค่ าจ้ าง หรื อค่ าบําเหน็จสําหรั บตัวแทนประกันวินาศภัยและนายหน้ าประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551
กฎเกณฑ์ ท่ สี าํ คัญ

สิ่งที่บริษัทได้ ปฏิบตั ิ

1. อัตราค่าจ้ างหรื อค่าบําเหน็จ ที่จะต้ องจ่ายให้ กบั ตัวแทนประกันวินาศภัย และนายหน้ าประกันวินาศภัย อันเนื่องมาจากการกระทําการ
เป็ นตัวแทนประกันวินาศภัย หรื อกระทําการเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัย จะต้ องไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ ดังต่อไปนี ้

บริ ษัทได้ รับค่านายหน้ าประกันวินาศภัยจากการขายประกันรถยนต์ให้ กับบริ ษัท
ประกันวินาศภัยตามที่คปภ. ได้ กําหนด อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังได้ ให้ บริ การอื่น
นอกเหนือจากการเป็ นนายหน้ าประกันวินาศภัยให้ กับบริ ษัทประกันวินาศภัย ซึ่ง
เป็ นอัตราค่าตอบแทนที่ได้ ตกลงร่ วมกัน

-

การประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ ไม่เกินร้ อยละ 18 ของจํานวนเบี ้ยประกันภัย

-

การประกันภัยรถ ตามกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (ภาคบังคับ) ไม่เกินร้ อยละ 12 ของจํานวนเบี ้ยประกันภัย

7. ประกาศ คปภ. เรื่ อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ ประกันภัย และการปฏิบัตหิ น้ าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้ าประกันวินาศ
ภัย และธนาคาร พ.ศ. 2552
กฎเกณฑ์ ท่ สี าํ คัญ

สิ่งที่บริษัทได้ ปฏิบตั ิ

1. การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ให้ บริ ษัทประกันวินาศภัยสามารถกระทําได้ ดังนี ้
-

ผ่านตัวแทนประกันวินาศภัย หรื อนายหน้ าประกันวินาศภัย

-

ผ่านทางโทรศัพท์

-

ผ่านไปรษณีย์

-

ผ่านธนาคาร

-

วิธีอื่น

บริ ษัทได้ ให้ พนักงานขายประกันของบริ ษัทเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษัท
ประกันวินาศภัยให้ กบั ลูกค้ าเป้าหมายผ่านทางโทรศัพท์เป็ นหลัก โดยพนักงานขาย
ประกันของบริ ษัททุกรายมีใบอนุญาตนายหน้ าประกันวินาศภัย และได้ ผ่านการ
อบรมในเรื่ องข้ อควรปฏิบตั ิหรื อการละเว้ นการปฏิบตั ิต่างๆ นอกจากนัน้ บริ ษัทยัง
ได้ มีแผนกตรวจสอบคุณภาพ ทํ าหน้ าที่ ตรวจสอบไฟล์ เสียงของการบันทึกเสียง
สนทนาระหว่ า งพนัก งานขายของบริ ษั ท และลูก ค้ า เป้ าหมาย เพื่ อ ให้ มั่น ใจว่ า
พนักงานขายของบริ ษัทได้ ปฏิบตั ิอย่างถูกต้ องตามกฎเกณฑ์ของ คปภ.
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บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
กฎเกณฑ์ ท่ สี าํ คัญ

สิ่งที่บริษัทได้ ปฏิบตั ิ

ทังนี
้ ้ บริ ษัทประกันวินาศภัยต้ องจัดการให้ ตวั แทนประกันวินาศภัย นายหน้ าประกันวินาศภัย หรื อธนาคารปฏิบตั ิ หรื อละเว้ นการปฏิบตั ิ
ดังต่อไปนี ้
-

ห้ ามชักชวนให้ ผ้ เู อาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เพื่อมาซื ้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่

-

ห้ ามให้ ข้อความที่เป็ นเท็จ หรื อปกปิ ดข้ อความจริ งที่ควรบอกให้ แจ้ งเพื่อมุ่งหวังให้ มีการประกันภัย

-

ห้ ามมิให้ คําแนะนําซึง่ อาจจะก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด หรื อละเว้ นการเปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็ นสาระสําคัญซึง่ อาจจะก่อให้ เกิดความ
เข้ าใจผิด

2. การเสนอขายกรมธธรรม์ประกันภัยผ่านตัวแทนประกันวินาศภัย หรื อนายหน้ าประกันวินาศภัย ต้ องปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิดงั นี ้
-

แจ้ งชื่อ นามสกุล บริ ษัทที่ตนสังกัด (ถ้ ามี) พร้ อมทังแสดงใบอนุ
้
ญาตเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัย หรื อนายหน้ าประกันวินาศภัย

-

แจ้ งวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับผู้ม่งุ หวัง ซึง่ ต้ องแสดงให้ ปรากฏชัดแจ้ งว่าเป็ นการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยเท่านัน้

-

หากผู้ม่งุ หวังแสดงเจตนาอย่างชัดเจนว่าไม่ประสงค์จะซื ้อ ไม่วา่ การแสดงเจตนานันจะเกิ
้
ดขึ ้นในขันตอนใดให้
้
ยตุ ิการขายทันที

-

เมื่อได้ รับอนุญาตให้ เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้ม่งุ หวัง ตัวแทนประกันวินาศภัย หรื อนายหน้ าประกันวินาศภัย จะต้ อง
อธิ บายเกี่ยวกับกรมธรรม์ ประกันภัยที่เสนอขาย โดยใช้ เอกสารประกอบการเสนอขายที่ได้ รับความเห็นชอบจากบริ ษัทประกัน
วินาศภัยเท่านัน้

-

แนะนํ าให้ ผ้ ูมุ่งหวังทํ าประกันวินาศภัย ให้ เหมาะสมกับความเสี่ยงและความสามารถในการชํ าระเบีย้ ประกันภัย (Suitability
Requirement)

-

เมื่อได้ รับชําระเบี ้ยประกันภัย ตัวแทนประกันภัย หรื อนายหน้ าประกันวินาศภัยจะต้ องออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริ ษัท
ประกันวินาศภัยทุกครั ง้ ที่มีการรับเบี ้ยประกันภัยในนามบริ ษัทประกันวินาศภัยและส่งมอบเอกสารประกอบการเสนอขายที่ลง
รายการครบถ้ วนให้ แก่ผ้ มู ่งุ หวัง และนายหน้ าประกันวินาศภัยต้ องแสดงหนังสือมอบอํานาจให้ รับเบี ้ยประกันภัยจากบริ ษัทประกัน
วินาศภัยด้ วย

-

ตัวแทนประกันวินาศภัย หรื อนายหน้ าประกันวินาศภัย จะต้ องส่งเบี ้ยประกันภัยที่ได้ รับจากผู้ม่งุ หวังไปยังบริ ษัทประกันวินาศภัย
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บริ ษัทมีช่องทางการขายประกันผ่านนายหน้ าประกันวินาศภัยอิสระ ซึ่งบริ ษัทมี
นโยบายที่จะรั บลูกค้ าที่ ขายผ่านนายหน้ าประกัน วินาศภัย อิ สระที่ มี ใบอนุญ าต
นายหน้ า ประกั น วิ น าศภั ย เท่ า นั น้ นอกจากนัน้ บริ ษั ท ยัง ได้ จัด ทํ า สัญ ญากั บ
นายหน้ าประกันวินาศภัยอิ สระดัง กล่าว โดยมี กํ าหนดหน้ าที่ ที่นายหน้ าประกัน
วินาศภัยอิสระต้ องปฏิบตั ิ เพื่อเป็ นการควบคุมให้ นายหน้ าประกันวินาศภัยอิสระ
ดังกล่าวได้ ปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ของคปภ.ได้ อย่างครบถ้ วนและถูกต้ อง

บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
กฎเกณฑ์ ท่ สี าํ คัญ
ในระยะเวลาที่ประกาศวิธีการเก็บเบี ้ยประกันภัยกําหนดให้ บริ ษัทประกันวินาศภัยต้ องเรี ยกเก็บเบี ้ยประกันภัยให้ แล้ วเสร็ จ
-

สิ่งที่บริษัทได้ ปฏิบตั ิ

เอกสารประกอบการเสนอขายกรมธรรม์ ประกันภัยต่างๆ ที่ บริ ษัทประกันวินาศภัยให้ ความเห็นชอบต้ องมีรายการอย่างน้ อย
ดังต่อไปนี ้
 ชื่อและที่อยู่ที่ติดต่อได้ ของบริ ษัทประกันวินาศภัย
 ชื่อ-นามสกุลของผู้เอาประกันภัย
 ชื่อ-นามสกุลของตัวแทนประกันวินาศภัย หรื อนายหน้ าประกันวินาศภัย พร้ อมช่องลายมือชื่อ
 วัน เวลาที่มีการเสอนขายกรมธรรม์ประกันภัย
 สรุปเงื่อนไขทัว่ ไป ข้ อตกลงคุ้มครอง ข้ อยกเว้ นตามกรมธรรม์ประกันภัย
 จํานวนเบี ้ยประกันภัย ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชําระเบี ้ยประกันภัย
 คําเตือนให้ ผ้ เู อาประกันภัยศึกษา อ่าน และทําความเข้ าใจในเอกสารเสนอขาย

3. การเสนอขายกรมธธรรม์ประกันภัยผ่านโทรศัพท์ ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไข ดังนี ้
-

กรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขายจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนให้ เสนอขายผ่านทางโทรศัพท์เท่านัน้ โดยกรมธรรม์
ประกันภัยดังกล่าวจะต้ องมีการระบุเงื่อนไขสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) เป็ นเวลา 30 วัน หรื อ
มากกว่า 30 วันไว้ ด้วย ยกเว้ นกรมธรรม์ค้ มุ ครองผู้ประสบภัยจากรถ กรมธรรมประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์รวม
การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์อคั คีภยั สําหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด

-

ผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยจะต้ องเป็ นตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้ าประกันวินาศภัย ที่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทประกัน
วินาศภัยให้ เสนอขายผ่านทางโทรศัพท์เท่านัน้

-

การเสนอขายให้ กระทําได้ ในวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ ระหว่างเวลา 8:30 – 19:00 น. เว้ นแต่มีการนัดหมายล่วงหน้ าว่าจะมีการเสนอ
ขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยความยินยอมของผู้ม่งุ หวังที่ได้ รับการนัดหมาย

-

ห้ ามเสนอขายกับผู้ม่งุ หวังที่ แจ้ งว่าไม่ประสงค์จะให้ บริ ษัทประกันวินาศภัยเสนอขายกรมธรรม์ ประกันภัยแล้ ว หรื อผู้ม่งุ หวังที่
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บริ ษัทได้ ให้ พนักงานขายประกันของบริ ษัทเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริ ษัท
ประกันวินาศภัยให้ กบั ลูกค้ าเป้าหมายผ่านทางโทรศัพท์เป็ นหลัก โดยพนักงานขาย
ประกันของบริ ษัททุกรายมีใบอนุญาตนายหน้ าประกันวินาศภัย และได้ ผ่านการ
อบรมในเรื่ องข้ อควรปฏิบตั ิหรื อการละเว้ นการปฏิบตั ิต่างๆ นอกจากนัน้ บริ ษัทยัง
ได้ มีแผนกตรวจสอบคุณภาพ ทําหน้ าที่ ตรวจสอบไฟล์ เสียงของการบันทึกเสียง
สนทนาระหว่างพนักงานขายของบริ ษัทและลูกค้ าเป้าหมาย เพื่อให้ พนักงานขาย
ของบริ ษัทปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ องตามกฎเกณฑ์ของ คปภ.

บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
กฎเกณฑ์ ท่ สี าํ คัญ
สํานักงาน คปภ. แจ้ งให้ บริ ษัทประกันวินาศภัยทราบว่าเป็ นผู้ไม่ประสงค์จะได้ รับการติดต่อ เว้ นแต่เวลาล่วงมาแล้ วไม่น้อยกว่า 6
้ ้ เพื่อ
เดือนนับแต่วนั ที่มีการปฏิเสธ หรื อนับแต่วนั ที่บริ ษัทประกันวินาศภัยได้ รับรายชื่อจากสํานักงาน คปภ. แล้ วแต่กรณี ทังนี
ประโยชน์ในการนี ้ บริ ษัทประกันวินาศภัยต้ องดําเนินการให้ ตวั แทนประกันวินาศภัย นายหน้ าประกันวินาศภัย แจ้ งรายชื่อบุคคล
วัน เวลาที่มีการปฏิเสธการเสนอขายให้ บริ ษัทประกันวินาศภัยทราบทันที และบริ ษัทประกันวินาศภัยต้ องจัดทําบัญชีดงั กล่าวไว้
รวมกับบัญชีรายชื่อที่บริ ษัทประกันวินาศภัยได้ รับแจ้ งจากสํานักงาน คปภ.
-

ตัวแทนประกันวินาศภัย หรื อนายหน้ าประกันวินาศภัยต้ องปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิดงั นี ้
 เมื่อมีการโทรศัพท์ไปยังผู้ม่งุ หวัง ตัวแทนประกันวินาศภัยหรื อนายหน้ าประกันวินาศภัยจะต้ องแจ้ งชื่อ-นามสกุลของตน
เลขที่ใบอนุญาต ชื่อบริ ษัทประกันวินาศภัยที่กําลังเสนอขาย หลังจากนัน้ ต้ องแจ้ งทันทีว่าตนประสงค์ จะเสนอขาย
กรมธรรม์ประกันภัย
 หากผู้ม่งุ หวังไม่ประสงค์จะทําประกันภัย ไม่ต้องการรับการติดต่อ ต้ องยุติการสนทนาทันที แต่หากผู้ม่งุ หวังต้ องการ
ทราบการได้ มาซึง่ ข้ อมูลของตนเอง ตัวแทนประกันวินาศภัยหรื อนายหน้ าประกันวินาศภัยต้ องแจ้ งให้ ทราบว่าตนได้ รับ
ข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ม่งุ หวังมาได้ อย่างไรก่อน จึงจะยุติการสนทนาได้
 เมื่อได้ รับอนุญาตจากผู้ม่งุ หวังให้ เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยจะต้ องแจ้ งขออนุญาต
การบันทึกเสียงก่อน หากได้ รับอนุญาตให้ เริ่ มบันทึกเสียง และขอคํายื นยันการอนุญาตให้ บนั ทึกเสียงอีกครั ง้ หนึ่ง
หลังจากนันให้
้ บนั ทึกเสียงต่อไปจนกระทัง่ สิ ้นสุดการสนทนา และให้ เก็บหลักฐานการบันทึกเสียงนัน้ เฉพาะกรณี ที่ผ้ ู
มุ่งหวังแจ้ งขอเอาประกันภัยไว้ ตลอดระยะเวลาประกันภัย และเก็บต่อไปอีกไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วนั สิ ้นสุดสัญญา
ประกันภัย

-

ในการอธิบายเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย ต้ องอธิบายในเรื่ องดังต่อไปนี ้เป็ นอย่างน้ อย
 ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ของบริ ษัทประกันวินาศภัย
 สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและข้ อยกเว้ นความคุ้มครอง
 จํานวนเบี ้ยประกันภัยที่ผ้ เู อาประกันภัยจะต้ องชําระ ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชําระเบี ้ยประกันภัย
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สิ่งที่บริษัทได้ ปฏิบตั ิ

บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
กฎเกณฑ์ ท่ สี าํ คัญ

สิ่งที่บริษัทได้ ปฏิบตั ิ

 แจ้ งวิธีการชําระเบี ้ยประกันภัย และให้ เริ่ มต้ นความคุ้มครองตามวันที่ผ้ มู ่งุ หวังกําหนด หากไม่กําหนดให้ ค้ มุ ครองทันที
 แจ้ งสิทธิ Free Look Period ยกเว้ นยกเว้ นกรมธรรม์ค้ มุ ครองผู้ประสบภัยรถ กรมธรรมประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์รวามการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และกรมธรรม์อคั คีภยั สําหรับที่อยู่อาศัยแบบประหยัด
 เมื่อมีการตอบตกลงทําประกันภัย ให้ บนั ทึกชื่อ-นามสกุล พร้ อมเลขประจําตัวประชาชนของบุคคลนัน้
-

เมื่อผู้ม่งุ หวังตอบตกลงที่จะทําประกันภัย ตัวแทนประกันวินาศภัยหรื อนายหน้ าประกันวินาศภัยจะต้ องแจ้ งการทําประกันภัยไปยัง
บริ ษัทประกันวินาศภัยในโอกาสแรกที่กระทําได้ แต่ไม่เกินวันทําการถัดไป

-

ตัวแทนประกันวินาศภัยหรื อนายหน้ าประกันวินาศภัยจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ูมุ่งหวังทราบระยะเวลา ซึ่งผู้มุ่งหวังจะได้ รับกรมธรรม์
ประกันภัยจากบริ ษัทประกันวินาศภัย หรื อได้ รับการติดต่อจากบริ ษัทประกันวินาศภัยเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย

-

ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่บริ ษัทประกันวินาศภัยส่งกรมธรรม์ ประกันภัยให้ แก่ผ้ ูเอาประกันภัย บริ ษัทประกันวินาศภัยจะต้ อง
โทรศัพท์ไปขอคํายืนยันจากผู้ม่งุ หวังอีกครัง้ หนึง่ พร้ อมขอบันทึกเสียงอีกครัง้ โดยต้ องมีรายละเอียดดังนี ้
 ชื่อ-นามสกุลของผู้ทําการติดต่อ
 สอบถามผู้ม่งุ หวังว่าได้ รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ วหรื อไม่
 ให้ สอบถามผู้ม่งุ หวังว่ามีข้อสงสัยใดๆ หรื อไม่ หากมีจะต้ องมีการอธิบายให้ ผ้ มู ่งุ หวังสิ ้นสงสัย
 สอบถามการยืนยันการทําประกันอีกครัง้ พร้ อมแจ้ งสิทธิ Free Look Period (ถ้ ามี)

3. การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยให้ บริ ษัทประกันวินาศภัยโดยวิธีอื่น ซึ่งเป็ นการเสนอขายแก่ผ้ มู ่งุ หวังเป็ นการทัว่ ไปไม่เฉพาะเจาะจง
และเพื่อให้ ผ้ มู ่งุ หวังติดต่อแจ้ งทําประกันภัยไปยังบริ ษัทประกันวินาศภัยด้ วยตนเอง ให้ เสนอขายได้ แต่เฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยแบบ
พื ้นฐาน และกระทําโดยตัวแทนประกันวินาศภัยหรื อนายหน้ าประกันวินาศภัยเท่านัน้ โดยให้ ปฎิบตั ิตามข้ อ 2
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ปั จจุบนั การขายประกันภัยผ่านระบบออนไลน์ บริ ษัทจะให้ ลกู ค้ าที่สนใจซื ้อประกัน
ใส่ชื่อและเบอร์ โทรศัพท์ ไว้ ในระบบออนไลน์ ของบริ ษัท หลังจากนัน้ บริ ษัทจะให้
พนักงานขายประกันของบริ ษัทโทรติดต่อไปลูกค้ าที่สนใจดังกล่าวเพื่อปิ ดการขาย
ผ่านทางโทรศัพท์

บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
 นายหน้ าประกันชีวติ
1. พระราชบัญญัตปิ ระกันชีวติ พ.ศ. 2535
กฎเกณฑ์ ท่ สี าํ คัญ

สิ่งที่บริษัทได้ ปฏิบตั ิ

1. บุคคลธรรมดาที่จะขอรับใบอนุญาตเป็ นายหน้ าประกันชีวิตได้ ต้องไม่เป็ นตัวแทนประกันชีวิต หรื อเป็ นกรรมการ ผู้จดั การ พนักงาน หรื อ
ลูกจ้ างของบริ ษัทประกันชีวิตใด และนิติบคุ คลอาจขอรับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตได้ เมื่อ
-

้ สํานักงานใหญ่ในประเทศไทย
นิติบคุ คลนันมี

-

กิจการดังกล่าวอยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของนิติบคุ คลนัน้

-

นิติบคุ คลนันมี
้ พนักงานหรื อลูกจ้ างที่ได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตตามพระราชบัญญัตินี ้เป็ นผู้ทําการแทนนิติบคุ คล
ดังกล่าว และ

-

นิติบคุ คลนันต้
้ องไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันขอรับอนุญาต

บริ ษัทย่อย และพนักงานขายประกันชีวิตของบริ ษัทย่อยทุกรายได้ รับใบอนุญาต
เป็ นนายหน้ าประกันชีวิต รวมทังผู
้ ้ ทําการแทนนิติบคุ คลดังกล่าว ซึง่ ประกอบด้ วย
นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง และนายธวัชชัย ชีวานนท์ ได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ า
ประกันชีวิตเช่นกัน

ทังนี
้ ้ ต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ คปภ. กําหนด
2. ใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตมีอายุ 1 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุญาต ถ้ าผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต
ให้ ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียน (เลขาธิการ คปภ.) ภายใน 2 เดือนก่อนใบอนุญาตสิ ้นสุด โดยผู้ขอต่ออายุใบอนุญาต
ต้ องมีหนังสือรั บรองว่าผ่านการฝึ กอบรมเพิ่มจากสํานักงาน คปภ. หรื อผ่านการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่สํานักงาน คปภ.
กําหนด ทังนี
้ ้ หากมีการต่อใบอนุญาตครบ 2 คราวติดต่อกันแล้ ว ให้ ใบอนุญาตที่ออกให้ ตอ่ ปี อายุครัง้ ละ 5 ปี

บริ ษัทย่อย และพนักงานขายประกันชีวิตของบริ ษัทย่อยทุกรายได้ รับใบอนุญาต
เป็ นนายหน้ าประกันชิวิตที่ยงั ไม่ได้ หมดอายุ ทังนี
้ ้ ใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกัน
ชีวิตประเภทการจัดการให้ มีการประกันภัยโดยตรงของบริ ษัทย่อยมีอายุสิ ้นสุดใน
เดือนมีนาคม ปี 2564

3. นายหน้ าประกันชีวิต ซึง่ ทําหน้ าที่รับเงิน อาจรับเบี ้ยประกันภัยในนามของบริ ษัทประกันชีวิตได้ เมื่อได้ รับหนังสือมอบอํานาจจากบริ ษัท
ประกันชีวิต ตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด ทังนี
้ ้ นายหน้ าประกันชีวิตต้ องแสดงหนังสือมอบอํานาจและเอกสารการรับเงินจากบริ ษัท
ประกันชีวิตทุกครัง้ ที่มีการรับเบี ้ยประกันภัยในนามของบริ ษัทชีวิต

บริ ษัทย่อยไม่ได้ ทําหน้ าที่รับเบี ้ยประกันชีวิตจากลูกค้ า โดยบริ ษัทประกันชีวิตจะทํา
หน้ าที่ติดตามเบี ้ยประกันชีวิตกับลูกค้ า

4. ให้ นายหน้ าประกันชีวิตจัดทําสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตนตามแบบที่สํานักงาน คปภ. กําหนด

บริ ษัทย่อยได้ จดั ทําสมุดทะเบียน สมุดบัญชี และเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจของตนตาม
แบบที่สํานักงาน คปภ. กําหนด

5. นายทะเบียนมีอํานาจสัง่ ให้ เพิกถอนใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิต เมื่อปรากฏแก่นายทะเบียนว่านายหน้ าประกันชีวิต

บริ ษัทย่อยได้ ปฏิบตั ิตามกฏเกณฑ์ตามสํานักงาน คปภ. อย่างเคร่งครัด ซึง่ ที่ผ่านมา
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บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
กฎเกณฑ์ ท่ สี าํ คัญ

สิ่งที่บริษัทได้ ปฏิบตั ิ
บริ ษัทย่อยไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิต

-

กระทําการอันเป็ นการฝ่ าฝื นบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี ้

-

ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่นายทะเบียน หรื อสํานักงาน คปภ. ประกาศกําหนด

-

ขาดคุณสมบัติของนายหน้ าประกันชีวิต

-

ดําเนินงานทําให้ เกิดหรื ออาจทําให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ เู อาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรื อประชาชน

2. ประกาศ คปภ. เรื่ อง กําหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาต และการต่ อใบอนุญาตให้ นิตบิ ุคคลเป็ นนายหน้ าประกันชีวติ พ.ศ. 2554
กฎเกณฑ์ ท่ สี าํ คัญ

สิ่งที่บริษัทได้ ปฏิบตั ิ

1. นิติบคุ คลที่จะขอรับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตจะต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี ้
-

เป็ นบริ ษัทจํากัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บริ ษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายว่าด้ วยบริ ษัทมหาชนจํากัด หรื อสถาบัน
การเงิน

-

มีสํานักงานใหญ่ในประเทศไทย

-

มีวตั ถุประสงค์ประกอบกิจการเป็ นนายหน้ าประกันชีวิต

-

มีผ้ ถู ือหุ้นได้ ใช้ เงินในหุ้นแล้ ว หรื อมีทนุ ชําระแล้ ว ไม่ตํ่ากว่า 2 ล้ านบาทแล้ วแต่กรณี

-

ผู้มีอํ านาจลงนามผูก พัน นิติบุคคลหรื อ ผู้มี อํานาจในการจัดการกิ จการนายหน้ าประกันชีวิตต้ องสอบความรู้ ตามใบอนุญาต
นายหน้ าประกันวินาศภัย

-

มีพนักงานหรื อลูกจ้ างที่ได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตตามกฎหมายว่าด้ วยการประกันชีวิตเป็ นผู้ทําการแทนนิติบคุ คล
ดังกล่าว

-

ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันขอใบอนุญาต

2. นิติบคุ คลที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด พร้ อมเอกสารหลักฐานดังนี ้
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บริ ษัทย่อยมีคณ
ุ สมบัติเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของประกาศฉบับนี ้ โดย
ได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิต รวมทังผู
้ ้ ทําการแทนนิติบคุ คลดังกล่าว
ซึง่ ประกอบด้ วยนายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง และนายธวัชชัย ชีวานนท์ ได้ รับใบอนุญาต
เป็ นนายหน้ าประกันชีวิตเช่นกัน นอกจากนัน้ ปั จจุบนั บริ ษัทย่อยมีทนุ ชําระแล้ ว 2
ล้ านบาท

บริ ษัทย่อยได้ จดั ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามที่นายทะเบียนได้ กําหนด โดยได้ รับ
ใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตตังแต่
้ เดือนมีนาคม 2551 ปั จจุบนั บริ ษัทย่อย

บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
กฎเกณฑ์ ท่ สี าํ คัญ
-

รายละเอียด หลักฐาน และข้ อมูลของนิติบคุ คล

-

รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิต

-

แนวนโยบายและแผนการประกอบธุรกิจ นายหน้ าประกันชีวิตในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ข้ างหน้ า เช่น เงินลงทุน รายได้
ค่าใช้ จ่าย ปริ มาณธุรกรรม แผนการจัดการทรัพยากรบุคคลในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ ประกันภัยของนิติบุคคล และบริ การที่
เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิต เป็ นต้ น

-

แผนภาพแสดงขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน ระบบงาน บุคลากร และเทคโนโลยีในการประกอบธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิต ซึ่งต้ องมี
รายละเอียดขันตอนระบบงานอย่
้
างน้ อยดังนี ้

สิ่งที่บริษัทได้ ปฏิบตั ิ
ได้ รั บ การต่ อ ใบอนุญ าตเป็ นนายหน้ า ประกัน ชี วิ ต ประเภทการจัด การให้ มี ก าร
ประกันภัยโดยตรง ซึ่งมีอายุสิ ้นสุดในเดือนมีนาคม ปี 2564 นอกจากนัน้ ผู้ทําการ
แทนของบริ ษัทย่อย ซึ่งประกอบด้ วยนายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง และนายธวัชชัย ชีวา
นนท์ ได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตเช่นกัน

(1) การรับเบี ้ยประกันภัยและการออกเอกสารแสดงการรับเงินของบริ ษัทให้ แก่ผ้ เู อาประกันภัยทุกครัง้ ที่มีการรับเบี ้ยประกันภัย
ในนามบริ ษัทประกันชีวิต
(2) การนําส่งเบี ้ยประกันภัยให้ แก่บริ ษัทประกันชีวิต
(3) การส่งรายงานตามแบบและรายการที่คปภ. หรื อนายทะเบียนกําหนด
-

รายละเอียดเกี่ยวกับสํานักงานและสาขาที่จะประกอบธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิต อย่างน้ อยดังนี ้
 สถานที่ตงั ้
 พื ้นที่ใช้ สอย และอุปกรณ์สํานักงานที่เหมาะสมพร้ อมดําเนินกิจการนายหน้ าประกันชีวิตและมีสดั ส่วนที่ชดั เจน
 ผู้ที่จะเป็ นผู้จดั การสาขาหรื อผู้บริ หารสาขาต้ องได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามข้ อ 3
 รายชื่อนายหน้ าประกันชีวิตที่จะปฏิบตั ิในสํานักงานอย่างน้ อย 5 คน และในแต่ละสาขาอย่างน้ อย 3 คน

ทังนี
้ ้ นิติบคุ คลที่ได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตต้ องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขข้ างต้ น และต้ องมีผ้ แู ทนนิติบคุ คลที่มีอํานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลหรื อผู้มีอํานาจในการจัดการกิจการอย่างน้ อย 2 คน ที่ผ่านการทดสอบความรู้ ตามเกณฑ์ ของคปภ. ปฎิบตั ิงานตลอดเวลาที่
ประกอบธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิต
3. ห้ ามนิติบุคคลตังหรื
้ อยอมให้ บุคคลซึ่งมีลกั ษณะต่อไปนีเ้ ป็ นหรื อทําหน้ าที่นายหน้ าประกันชีวิต หรื อบุคคลที่มีอํานาจในการจัดการ
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ปั จจุบัน บริ ษัทย่อยไม่มีบุคคลต้ องห้ ามทําหน้ าที่เป็ นนายหน้ าประกันชิวิตให้ กับ

บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
กฎเกณฑ์ ท่ สี าํ คัญ

สิ่งที่บริษัทได้ ปฏิบตั ิ

กิจการนายหน้ าประกันชีวิต

บริ ษัทย่อย

-

บุคคลที่ไม่ได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิต

-

บุคคลที่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตหรื อใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันชีวิต ในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวัน
ขอรับใบอนุญาต

-

บุคคลที่เป็ นนายหน้ าประกันชีวิตผู้ทําการแทนนิติบคุ คลอื่นที่ได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตในเวลาเดียวกัน

-

บุคคลที่เป็ นกรรมการ ผู้จดั การ สมุห์บญ
ั ชี หรื อพนักงานผู้ที่มีอํานาจในการจัดการกิจการของบริ ษัทประกันชีวิต

-

บุคคลที่เป็ นกรรมการ หุ้นส่วนผู้จดั การ หรื อผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลอื่นที่ได้ รับอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตใน
เวลาเดียวกัน

-

บุคคลที่เคยต้ องคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ ลงโทษจําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําทุจริ ต

-

บุคคลล้ มละลาย

-

บุคคลวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ

-

บุคคลที่เป็ นตัวแทนประกันชีวิต

4. นิติบคุ คลต้ องดํารงไว้ ซงึ่ เงินกองทุนตลอดเวลาที่ได้ รับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตไม่น้อยกว่าร้ อยละ 0.25 ของรายได้ จากค่า บริ ษัทย่อยได้ ใช้ เงินฝากประจําจํานวน 1 ล้ านบาท เป็ นการดํารงเงินกองทุนตาม
บําเหน็จสุทธิสําหรับรอบปี บัญชีที่ผ่านมา แต่ต้องไม่น้อยกว่า 1 ล้ านบาท สําหรับนิติบุคคลที่เป็ นนายหน้ าประกันชีวิตโดยตรง ทัง้ นี ้ ประกาศฉบับนี ้
ทรัพย์สินที่ต้องดํารงไว้ เป็ นเงินกองทุน ต้ องปราศจากภาระผูกผัน และเป็ นทรัพย์สินอย่างหนึง่ อย่างใด ดังต่อไปนี ้
-

พันธบัตรรัฐบาลไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย องค์การหรื อรัฐวิสาหกิจหรื อตัว๋ เงินคลัง

-

เงินฝากธนาคาร

-

สลากออมทรัพย์ ที่ออกโดยธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
้ ้น

-

ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน หรื อตราสารหนี ้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน ซึง่ ได้ รับการจัดอันดับระดับ BBB ขึ ้นไป
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บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
กฎเกณฑ์ ท่ สี าํ คัญ
-

สิ่งที่บริษัทได้ ปฏิบตั ิ

ทรัพย์สินอื่นที่ได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

5. นายหน้ าประกันชีวิตซึง่ เป็ นนิติบคุ คลอื่นนอกจากที่เป็ นสถาบันการเงิน ต้ องจัดให้ มีบญ
ั ชีเงินฝากสถาบันการเงินสําหรับการรับหรื อจ่าย
เบี ้ยประกันภัย แยกจากบัญชีที่ใช้ ในการดําเนินการอื่นๆ โดยบัญชีดงั กล่าวต้ องปราศจากภาระผูกพัน และให้ ดําเนินการดังต่อไปนี ้
-

ฝากเบี ้ยประกันภัยที่ได้ รับไว้ ในบัญชีเงินฝากสถาบันการเงินภายใน 3 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับ

-

ทําหนังสือแจ้ งต่อสถาบันการเงินแสดงความยินยอมให้ นายทะเบียนตรวจสอบข้ อมูลบัญชีข้างต้ น พร้ อมส่งสําเนาหนังสือแสดง
ความยินยอมต่อนายทะเบียนภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่เปิ ดบัญชีดงั กล่าว

6. นายทะเบียนจะต่ออายุใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตได้ เมื่อผู้ขออนุญาตปฏิบตั ิตามประกาศหรื อคําสัง่ ของ คปภ. หรื อนาย
ทะเบียนครบถ้ วน

บริ ษัทย่อยไม่ได้ ทําหน้ าที่รับเบี ้ยประกันชีวิตจากลูกค้ า แต่บริ ษัทประกันชีวิตจะทํา
หน้ าที่ติดตามเบี ้ยประกันชีวิตกับลูกค้ าแทน

ปั จจุบนั บริ ษัทย่อยได้ รับการต่อใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตประเภทการ
จัดการให้ มีการประกันภัยโดยตรง ซึง่ มีอายุสิ ้นสุดในเดือนมีนาคม ปี 2564

3. ประกาศ คปภ. เรื่ อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การขออนุญาต การอนุญาต และการต่ อใบอนุญาตเป็ นตัวแทนประกันชีวิต และนายหน้ าประกันชีวิต
พ.ศ. 2551
กฎเกณฑ์ ท่ สี าํ คัญ

สิ่งที่บริษัทได้ ปฏิบตั ิ

1. ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้

พนัก งานขายประกัน ชี วิ ตของบริ ษั ท ย่ อ ยทุก รายได้ รับ ใบอนุญ าตเป็ นนายหน้ า
ประกันชีวิตที่ยงั ไม่ได้ หมดอายุ

-

บรรลุนิติภาวะ

-

มีภมู ิลําเนาในประเทศไทย

-

ไม่เป็ นคนวิกลจริ ตหรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ

-

ไม่เคยต้ องโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทําโดยทุจริ ต เว้ นแต่ได้ พ้นโทษมาแล้ วไม่
น้ อยกว่า 5 ปี ก่อนวันขอรับอนุญาต

-

ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
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บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
กฎเกณฑ์ ท่ สี าํ คัญ

สิ่งที่บริษัทได้ ปฏิบตั ิ

-

ไม่เป็ นตัวแทนประกันชีวิต หรื อเป็ นกรรมการ ผู้จดั การ พนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัทประกันชีวิต

-

ไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตในระยะเวลา 5 ปี ก่อนวันขอรับใบอนุญาต

-

เป็ นผู้สําเร็ จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับชันปริ
้ ญญาตรี หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา โดยได้ สอบผ่านวิชาการประกันชีวิต ไม่
น้ อยกว่า 6 หน่วยกิต หรื อเป็ นผู้สอบความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยได้ ตามหลักสูตรและวิธีการสอบที่กําหนด

2. ใบอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตมีอายุ 1 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุญาต ถ้ าผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต
ให้ ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตต่อนายทะเบียน ภายใน 2 เดือนก่อนใบอนุญาตสิ ้นสุด โดยผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้ องมีหนังสือรับรองว่า
ผ่านการฝึ กอบรมเพิ่มจากสํานักงาน คปภ. หรื อผ่านการอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่สํานักงาน คปภ. กําหนด ทังนี
้ ้ หากมีการต่อ
ใบอนุญาตครบ 2 คราวติดต่อกันแล้ ว ให้ ใบอนุญาตที่ออกให้ ตอ่ ปี อายุครัง้ ละ 5 ปี

พนัก งานขายประกัน ชี วิ ตของบริ ษั ท ย่ อ ยทุก รายได้ รับ ใบอนุญ าตเป็ นนายหน้ า
ประกันชีวิตที่ยงั ไม่ได้ หมดอายุ

4. คําสั่งนายทะเบียนที่ 6/2556 เรื่ อง ให้ นิตบิ ุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้ าประกันชีวติ ยื่นรายงานเกี่ยวกับผลการประกอบธุรกิจ
กฎเกณฑ์ ท่ สี าํ คัญ

สิ่งที่บริษัทได้ ปฏิบตั ิ

1. ให้ นิติบคุ คลที่ได้ รับอนุญาตเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตยื่นรายงานเกี่ยวกับผลของการประกอบธุรกิจต่อนายทะเบียน ซึง่ ประกอบด้ วย
-

รายงานการจัดให้ มีการประกันภัยโดยตรงเป็ นรายไตรมาส ภายใน 30 วันนับแต่วนั สิ ้นแต่ละไตรมาส (มีนาคม มิถนุ ายน กันยายน
และธันวาคม)

-

งบการเงินและรายงานการสอบบัญชีตามที่อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชย์
ประกาศกําหนดตามกฎหมายว่าด้ วยการบัญชี พร้ อมทังให้
้ ผ้ มู ีอํานาจกระทําการแทนนิติบคุ คลลงนามรับรองความถูกต้ อง

-

รายงานผลการประกอบธุรกิจและเงินกองทุนเฉพาะธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิต
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บริ ษัท ย่อ ยได้ จัดส่งรายงานการจัดให้ มี การประกันภัยโดยตรงเป็ นรายไตรมาส
รวมทังงบการเงิ
้
นประจําปี และรายงานผลการประกอบธุรกิจและเงินกองทุนเฉพาะ
ธุรกิจนายหน้ าประกันชีวิตให้ กบั คปภ.

บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
5. ประกาศ คปภ. เรื่ อง อัตราค่ าจ้ าง หรื อค่ าบําเหน็จสําหรั บตัวแทนประกันชีวติ และนายหน้ าประกันชีวติ พ.ศ. 2551
กฎเกณฑ์ ท่ สี าํ คัญ
1.

สิ่งที่บริษัทได้ ปฏิบตั ิ

การจ่ายค่าจ้ างหรื อค่าบําเหน็จ สําหรับกรมธรรม์ประกันภัยทุกแบบและสัญญาเพิ่มเติมกรมธรรม์ประกันภัยที่มีอายุเกินกว่า 1 ปี มี
อัตราดังนี ้
-

ปี แรก จ่ายได้ ไม่เกินร้ อยละ 40 ของจํานวนเบี ้ยประกันภัยปี แรก

-

ปี ที่ 2 ต้ องจ่ายไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 40 ของอัตราค่าจ้ างหรื อบําเหน็จปี แรก

-

ปี ที่ 3 ต้ องจ่ายไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 25 ของอัตราค่าจ้ างหรื อบําเหน็จปี แรก

-

ปี ที่ 4 เป็ นต้ นไป จ่ายได้ ตามความเหมาะสม

บริ ษั ท ย่ อ ยได้ รั บ ค่ า นายหน้ า ประกัน ชี วิ ต จากการขายประกัน ชี วิ ต ให้ กับ บริ ษั ท
ประกันชีวิตตามอัตราที่สํานักงาน คปภ. ได้ กําหนด อย่างไรก็ตาม บริ ษัทย่อยยังได้
ให้ บริ การอื่นนอกเหนือจากการเป็ นนายหน้ าประกันชีวิตให้ กับบริ ษัทประกันชีวิต
ซึง่ เป็ นอัตราค่าตอบแทนที่ได้ ตกลงร่ วมกัน

นอกจากนี ้ บริ ษัทประกันชีวิตสามารถจ่ายบําเหน็จหรื อค่าตอบแทนอื่นที่จ่ายเพื่ออัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์ ประกันภัยหรื อค่า
ส่งเสริ มผลงานได้ อีก โดยให้ ถือว่าเป็ นเงินค่าจ้ างหรื อบําเหน็จที่พงึ จ่ายตามปกติ

6. ประกาศ คปภ. เรื่ อง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการเสนอขายกรมธรรม์ ประกันภัยผ่ านทางโทรศัพท์ พ.ศ. 2552
กฎเกณฑ์ ท่ สี าํ คัญ
1.

สิ่งที่บริษัทได้ ปฏิบตั ิ

บริ ษัทประกันชีวิตต้ องจัดการให้ ตวั แทนประกันชีวิต หรื อนายหน้ าประกันชีวิต หรื อละเว้ นการปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
-

ห้ ามชักชวนให้ ผ้ เู อาประกันภัยยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยอื่น เพื่อมาซื ้อกรมธรรม์ประกันภัยใหม่

-

ห้ ามให้ ข้อความที่เป็ นเท็จ หรื อปกปิ ดข้ อความจริ งที่ควรบอกให้ แจ้ งเพื่อมุ่งหวังให้ มีการประกันภัย

-

ห้ ามมิให้ คําแนะนําซึง่ อาจจะก่อให้ เกิดความเข้ าใจผิด หรื อละเว้ นการเปิ ดเผยข้ อมูลอันเป็ นสาระสําคัญซึง่ อาจจะก่อให้ เกิดความ
เข้ าใจผิด

-

ให้ อธิบายหลักการเปิ ดเผยข้ อความจริ งในใบคําขอเอาประกันภัย และผลที่จะเกิดขึน้ หากมีการแถลงข้ อความอันเป็ นเท็จ หรื อ
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บริ ษัทย่อยได้ ให้ พนักงานขายประกันของบริ ษัทย่อยเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
ของบริ ษัทประกันชีวิตให้ กบั ลูกค้ าเป้าหมายผ่านทางโทรศัพท์เท่านัน้ โดยพนักงาน
ขายประกันของบริ ษัทย่อยทุกรายมีใบอนุญาตนายหน้ าประกันชีวิต และได้ ผ่าน
การอบรมในเรื่ องข้ อควรปฏิบตั ิหรื อการละเว้ นการปฏิบตั ิต่างๆ นอกจากนัน้ บริ ษัท
ย่ อ ยยั ง ได้ มี แ ผนกตรวจสอบคุณ ภาพ ทํ า หน้ าที่ ต รวจสอบไฟล์ เ สี ย งของการ
บันทึกเสียงสนทนาระหว่างพนักงานขายของบริ ษัทย่อยและลูกค้ าเป้าหมาย เพื่อให้
พนักงานขายของบริ ษัทย่อยปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ องตามกฎเกณฑ์ ของ คปภ. และ
สัญญาระหว่างบริ ษัทย่อยกับบริ ษัทประกันชีวิต

บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
กฎเกณฑ์ ท่ สี าํ คัญ

สิ่งที่บริษัทได้ ปฏิบตั ิ

ปกปิ ดความจริ ง
2.

การเสนอขายกรมธธรรม์ประกันภัยผ่านโทรศัพท์ ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไข ดังนี ้
-

กรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอขายจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนให้ เสนอขายผ่านทางโทรศัพท์เท่านัน้

-

ผู้เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยจะต้ องเป็ นตัวแทนประกันชีวิต นายหน้ าประกันชีวิต ที่ได้ รับอนุญาตจากบริ ษัทประกันชีวิตให้ เสนอ
ขายผ่านทางโทรศัพท์เท่านัน้

-

การเสนอขายให้ กระทําได้ ในวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ ระหว่างเวลา 8:30 – 19:00 น. เว้ นแต่มีการนัดหมายล่วงหน้ าว่าจะมีการเสนอ
ขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยความยินยอมของผู้ม่งุ หวังที่ได้ รับการนัดหมาย

-

ห้ ามเสนอขายกับผู้ม่งุ หวังที่ปฏิเสธการรับเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยมาแล้ ว หรื อผู้ม่งุ หวังที่สํานักงาน คปภ. แจ้ งให้ บริ ษัท
ประกันชีวิตทราบว่าเป็ นผู้ไม่ประสงค์จะได้ รับการติดต่อ เว้ นแต่เวลาล่วงมาแล้ วไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วนั ที่มีการปฏิเสธ หรื อ
นับแต่วนั ที่บริ ษัทประกันชีวิตได้ รับรายชื่อจากสํานักงาน คปภ. แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ในการนี ้ บริ ษัทประกันชีวิตต้ อง
ดําเนินการให้ ตวั แทนประกันชีวิต นายหน้ าประกันชีวิต แจ้ งรายชื่อบุคคล วัน เวลาที่มีการปฏิเสธการเสนอขายให้ บริ ษัทประกัน
ชีวิตทราบทันที และบริ ษัทประกันชีวิตต้ องจัดทําบัญชีดงั กล่าวไว้ รวมกับบัญชีรายชื่อที่บริ ษัทประกันชีวิตได้ รับแจ้ งจากสํานักงาน
คปภ.

ตัวแทนประกันชีวิต หรื อนายหน้ าประกันชีวิตต้ องปฏิบตั ิหรื อละเว้ นการปฏิบตั ิดงั นี ้
-

เมื่อมีการโทรศัพท์ไปยังผู้ม่งุ หวัง ตัวแทนประกันชีวิตหรื อนายหน้ าประกันชีวิตจะต้ องแจ้ งชื่อ-นามสกุลของตน เลขที่ใบอนุญาต ชื่อ
บริ ษัทประกันชีวิตที่กําลังเสนอขาย หลังจากนันต้
้ องแจ้ งทันทีวา่ ตนประสงค์จะเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย ในการนี ้ให้ หลีกเลี่ยง
การใช้ คําว่าฝากหรื อฝากเงินแทนการชําระเบี ้ยประกันภัย

-

หากผู้ม่งุ หวังไม่ประสงค์จะทําประกันภัย ไม่ต้องการรับการติดต่อ ต้ องยุติการสนทนาทันที แต่หากผู้ม่งุ หวังต้ องการทราบการ
ได้ มาซึ่งข้ อมูลของตนเอง ตัวแทนประกันชีวิตหรื อนายหน้ าประกันชีวิตต้ องแจ้ งให้ ทราบว่าตนได้ รับข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ม่งุ หวังมาได้
อย่างไรก่อน จึงจะยุติการสนทนาได้

-

เมื่ อได้ รับอนุญาตจากผู้มุ่ง หวังให้ เสนอขายกรมธรรม์ ประกันภัย ผู้เสนอขายกรมธรรม์ ประกันภัยจะต้ องแจ้ งขออนุญ าตการ
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บริ ษัทย่อยได้ ให้ พนักงานขายประกันของบริ ษัทย่อยเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย
ของบริ ษัทประกันชีวิตให้ กบั ลูกค้ าเป้าหมายผ่านทางโทรศัพท์เท่านัน้ โดยพนักงาน
ขายประกันของบริ ษัทย่อยทุกรายมีใบอนุญาตนายหน้ าประกันชีวิต และได้ ผ่าน
การอบรมในเรื่ องข้ อควรปฏิบตั ิหรื อการละเว้ นการปฏิบตั ิต่างๆ นอกจากนัน้ บริ ษัท
ย่ อ ยยั ง ได้ มี แ ผนกตรวจสอบคุณ ภาพ ทํ า หน้ าที่ ต รวจสอบไฟล์ เ สี ย งของการ
บันทึกเสียงสนทนาระหว่างพนักงานขายของบริ ษัทย่อยและลูกค้ าเป้าหมาย เพื่อให้
พนักงานขายของบริ ษัทย่อยปฏิบตั ิได้ อย่างถูกต้ องตามกฎเกณฑ์ของ คปภ. และ
สัญญาระหว่างบริ ษัทย่อยกับบริ ษัทประกันชีวิต

บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
กฎเกณฑ์ ท่ สี าํ คัญ
บันทึกเสียงก่อน หากได้ รับอนุญาตให้ เริ่ มบันทึกเสียง และขอคํายืนยันการอนุญาตให้ บนั ทึกเสียงอีกครั ง้ หนึ่ง หลังจากนัน้ ให้
บันทึกเสียงต่อไปจนกระทัง่ สิ ้นสุดการสนทนา และให้ เก็บหลักฐานการบันทึกเสียงนันเป็
้ นระยะเวลาเท่ากับสัญญาของกรมธรรม์
ประกันภัยนัน้ ทังนี
้ ้ หากไม่ได้ รับอนุญาต ห้ ามตัวแทนประกันชีวิตหรื อนายหน้ าประกันชีวิตบันทึกเสียงสนทนาใดๆ ทังสิ
้ ้น
-

ในการเสนอขาย ตัวแทนประกันชีวิตหรื อนายหน้ าประกันชีวิตต้ องแนะนําให้ ผ้ มู ่งุ หวังทําประกันชีวิตให้ เหมาะสมกับความเสี่ยง
และความสามารถในการชําระเบี ้ยประกันภัย (Suitability Requirement) และในการอธิบายเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยที่เสนอ
ขาย ต้ องอธิบายในเรื่ องดังต่อไปนี ้เป็ นอย่างน้ อย
 ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ของบริ ษัทประกันชีวิต
 สรุปผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยและข้ อยกเว้ นความคุ้มครอง
 จํานวนเบี ้ยประกันภัยที่ผ้ เู อาประกันภัยจะต้ องชําระ ระยะเวลาเอาประกันภัย ระยะเวลาชําระเบี ้ยประกันภัย ในการนี ้
ให้ หลีกเลี่ยงการใช้ คําว่าฝากหรื อฝากเงินแทนการชําระเบี ้ยประกันภัย
 แจ้ งวิธีการชําระเบี ้ยประกันภัย และให้ เริ่ มต้ นความคุ้มครองตามวันที่ผ้ มู ่งุ หวังกําหนด
 แจ้ งสิทธิการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย (Free Look Period) โดยระบุด้วยว่าการใช้ สิทธินี ้ให้ ใช้ สิทธิได้ ภายใน 30
้ ้ ขึ ้นอยู่กบั
วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ เู อาประกันภัยได้ รับกรมธรรม์ประกันภัยจากบริ ษัทประกันชีวิต หรื อ มากกว่า 30 วัน ทังนี
แบบกรมธรรม์ประกันภัยที่มีการเสนอขายโดยผู้ม่งุ หวังจะได้ รับเบี ้ยประกันภัยคืนเต็มจํานวน
 เมื่อมีการตอบตกลงทําประกันภัย ให้ บนั ทึกชื่อ-นามสกุล พร้ อมเลขประจําตัวประชาชนของบุคคลนัน้

-

เมื่อผู้ม่งุ หวังตอบตกลงที่จะทําประกันภัย ตัวแทนประกันชีวิตหรื อนายหน้ าประกันชีวิตจะต้ องแจ้ งการทําประกันภัยไปยังบริ ษัท
ประกันชีวิตในโอกาสแรกที่กระทําได้ แต่ไม่เกินวันทําการถัดไป

-

ตัวแทนประกันชีวิตหรื อนายหน้ าประกันชีวิตจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ มู ่งุ หวังทราบระยะเวลา ซึ่งผู้ม่งุ หวังจะได้ รับกรมธรรม์ประกันภัยจาก
บริ ษัทประกันชีวิต หรื อได้ รับการติดต่อจากบริ ษัทประกันชีวิตเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย

-

ภายใน 7 วันนับแต่วนั ที่บริ ษัทประกันชีวิตส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้ แก่ผ้ เู อาประกันภัย บริ ษัทประกันชีวิตจะต้ องโทรศัพท์ไปขอ
คํายืนยันจากผู้ม่งุ หวังอีกครัง้ หนึง่ พร้ อมขอบันทึกเสียงอีกครัง้ โดยต้ องมีรายละเอียดดังนี ้
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สิ่งที่บริษัทได้ ปฏิบตั ิ

บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
กฎเกณฑ์ ท่ สี าํ คัญ

สิ่งที่บริษัทได้ ปฏิบตั ิ

 ชื่อ-นามสกุลของผู้ทําการติดต่อ
 สอบถามผู้ม่งุ หวังว่าได้ รับกรมธรรม์ประกันภัยแล้ วหรื อไม่
 ให้ สอบถามผู้ม่งุ หวังว่ามีข้อสงสัยใดๆ หรื อไม่ หากมีจะต้ องมีการอธิบายให้ ผ้ มู ่งุ หวังสิ ้นสงสัย
 สอบถามการยืนยันการทําประกันอีกครัง้ พร้ อมแจ้ งสิทธิ Free Look Period
-

ทังนี
้ ้ หากผู้เอาประกันภัยประสงค์จะยกเลิกการประกันภัย ให้ บริ ษัทประกันชีวิตคืนเบี ้ยประกันภัยเต็มจํานวน โดยไม่หกั ค่าใช้ จ่าย
ใดๆ ทังนี
้ ้ โดยให้ ดําเนินการให้ แล้ วเสร็ จภายใน 30 วัน นับแต่วนั ที่บริ ษัทประกันชีวิตได้ รับแจ้ งการขอใช้ สิทธิ ยกเลิกกรมธรรม์
ประกันภัย

ส่วนที่ 2.2 หน้ า 80

