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ส่วนที่ 1  
 
 

ปัจจัยความเสี่ยงต่อการด าเนินธรุกิจของบริษัท 

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลัก 4 ประเภท คือ ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ ธุรกิจ
ประกันภัย และธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยทุกประเภท ซึ่งปัจจัยความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ รวมถึงแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงสามารถสรุปได้ ดังนี้ 

1.ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

1.1 ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ 

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนนโยบายการจัดการหนี้ด้อยคุณภาพและอ านาจต่อรองของผู้ว่าจ้าง  
ที่ผ่านมา กลุ่มผู้ว่าจ้างมีนโยบายว่าจ้างให้บริษัทฯ ติดตามเร่งรัดหนี้ด้อยคุณภาพ เนื่องจากต้องการลดภาระการ

ด าเนินการและค่าใช้จ่ายในการติดตามเร่งรัดหนี้ แต่ระยะหลัง ผู้ว่าจ้างบางรายมีการปรับเปลีย่นนโยบายโดยด าเนินการติดตาม
หนี้เอง หรือจ าหน่ายหนี้สินด้อยคุณภาพออกมา เนื่องจากผู้ว่าจ้างเริ่มให้ความส าคัญกับกระบวนการติดตามหนี้ หรือเพื่อลด
ความเสี่ยงด้านภาพลักษณ์ของผู้ว่าจ้าง รวมถึงเพื่อลดอัตราหนี้เสียต่อสินเชื่อรวมของผู้ว่าจ้าง ท าให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงที่จะ
สูญเสียรายได้จากการให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ และประสบปัญหาการบริหารงานบุคคล ประกอบกับธุรกิจให้บริการติดตาม
เร่งรัดหนี้ เป็นธุรกิจที่ผู้ว่าจ้างมีอ านาจในการต่อรอง กล่าวคือ ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ก าหนดราคาค่าจ้าง ลักษณะของพอร์ตลูกหนี้ที่
ว่าจ้าง ปริมาณลูกหนี้ท่ีว่าจ้าง และระยะเวลาจ้าง ดังนั้น ผู้ว่าจ้างจึงมีอิทธิพลต่อผลประกอบการของบริษัทฯ  

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยงดังกล่าว จึงมีนโยบายในการรักษาและพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้สอดคลอ้งตาม
นโยบายของผู้ว่าจ้าง ด้วยค่าบริการที่เป็นธรรมและไม่เพิ่มค่าใช้จ่ายให้ผู้ว่าจ้าง รวมถึงการพัฒนาระบบและฐานข้อมูลให้
ทันสมัย เพื่อให้ผู้ว่าจ้างมั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีศักยภาพในการติดตามหนี้ สามารถเก็บรักษาข้อมูลความลับลูกค้าได้เป็นอย่างดี 
และไม่กระทบต่อช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างก็ยังน่าจะด าเนินการว่าจ้างบุคคลภายนอกในการติดตามหนี้อยู่ 
เพื่อลดภาระในการติดตามหนี้เอง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจเข้าสู่ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ เพื่อลดความเสี่ยง
จากการพึ่งพิงธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้และอ านาจต่อรองของผู้ว่าจ้าง และท าให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการ
บุคลากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม 
ธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ เป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการจ านวนมาก อาจส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านอัตรา

ค่าบริการติดตามหนี้ (Commission Rate) ประกอบกับธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนไม่มากนักและมีโครงสร้างการ
ด าเนินธุรกิจที่ไม่ซับซ้อน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการรายใหม่จะเข้ามาแข่งขันในธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ซึ่งผู้ที่เข้ามาแข่งขันอาจ
เป็นบริษัทข้ามชาติ หรือผู้ด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานกฎหมายผู้ฟ้องร้องคดี ผู้บริหารหนี้ด้อยคุณภาพ เป็นต้น ท า
ให้บริษัทฯ อาจเผชิญกับภาวะการแข่งขันที่สูงและอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการ  

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ คาดว่าจะมีความเสี่ยงจากการแข่งขันไม่มากนัก เนื่องจากผู้ว่าจ้างของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็น
ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน หรือบริษัทขนาดใหญ่ ซึ่งให้ความส าคัญกับคุณสมบัติของผู้ประกอบการ คุณภาพการ
ให้บริการและความเสี่ยงต่อภาพลักษณ์ของผู้ว่าจ้าง โดยบริษัทฯ มีนโยบายการติดตามหนี้โดยมุ่งเน้นคุณภาพการให้บริการใน
ระดับราคาที่แข่งขันได้ มีบุคลากรและระบบสารสนเทศการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสทิธิภาพ ในขณะที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ยัง

การบริหารจัดการความเสี่ยง 
1.  
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เป็นบริษัทขนาดเล็ก มีจ านวนบุคลากรน้อย หรือขาดระบบติดตามหนี้ที่จะรองรับการให้บริการกับผู้ว่าจ้างรายใหญ่ประกอบ
กับบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการติดตามหนี้ และความสัมพันธ์อันดีที่บริษัทฯ มีกับผู้ว่าจ้างมากว่า 20 ปี ได้รับรางวัลการ
ปฏิบัติงานดีเด่นจากผู้ว่าจ้างหลายรายและหลายปีติดต่อกัน ท าให้บริษัทฯ มั่นใจว่า บริษัทฯ มีศักยภาพและสามารถแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรมได้  

ส าหรับความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการรายใหม่จะเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น บริษัทฯ คาดว่าจะมีความ
เสี่ยงดังกล่าวไม่มากนัก เนื่องจากการเข้ามาด าเนินธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้มีข้อจ ากัดที่ส าคัญ คือ  การไม่ได้รับความ
ไว้วางใจจากผู้ว่าจ้าง ท าให้ศักยภาพในการแข่งขันไม่เท่าเทียมกับผู้ประกอบการรายเดิมที่มีอยู่ ส าหรับกรณีที่เกรงว่า
ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องรายอื่นๆ จะเข้ามาด าเนินธุรกิจติดตามหนี้เพิ่ม บริษัทฯ คาดว่า ส านักงานกฎหมาย ผู้ฟ้องร้อง
คดีอาจเข้ามา แต่เน้นไปที่การฟ้องร้องด าเนินคดีมากกว่าการติดตามและเร่งรัดหนี้ ซึ่งตรงข้ามกับบริษัทฯ ที่เน้นการให้บริการ
ติดตามและเร่งรัดหนี้ ส าหรับบริษัทที่บริหารหนี้ด้อยคุณภาพ โดยปกติจะด าเนินการติดตามเร่งรัดหนี้ท่ีซื้อมาบริหารอยู่แล้ว จึง
เน้นเฉพาะประเภทหน้ีที่ตนเองมีความช านาญหรือบริหารหนี้ดังกล่าวอยู่ กล่าวคือ มุ่งเน้นการติดตามหนี้เพื่อส่งเสริมธุรกิจหลัก
ของตนเองเท่านั้นดังนั้น บริษัทฯ คาดว่าโอกาสที่จะมีผู้ติดตามหนี้รายใหญ่รายใหม่เข้ามาแข่งขันในธุรกิจจึงมีไม่มากนัก 

ความเสี่ยงจากการฟ้องร้องด าเนินคดีอันเกิดจากการติดตามหนี้ 
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องด าเนินคดีจากลูกหนี้ อันเป็นผลจากการติดตามเร่งรัดหนี้ของบริษัทฯ ซึ่ง

อาจท าให้เกิดข้อขัดแย้งกับลูกหนี้ท่ีถูกติดตามหนี้ 
อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีกรณีฟ้องร้องด าเนินคดีจากกลุ่มลูกหนี้ที่ถูกติดตามเร่งรัดหนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มี

การอบรมและมีมาตรการทางวินัยควบคุมดูแลพนักงานติดตามเร่งรัดหนี้ให้ปฏิบัติต่อลูกหนี้ด้วยวิธีการที่สุภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และผู้ว่าจ้าง บริษัทฯ จึงเชื่อว่ามีโอกาสที่จะถูกฟ้องร้องด าเนินคดีน้อยมาก 

ความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีต่อสังคม 
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ ท าให้ในการเจรจากับลูกหนี้อาจมีการโต้แย้งหรือสร้างความไม่พึง

พอใจแก่ผู้ที่ถูกติดตามหนี้ ประกอบกับการที่มีผู้เร่งรัดหนี้บางรายในกลุ่มอุตสาหกรรมกระท าการเร่งรัดหนี้ในแนวทางที่ไม่
เหมาะสม เช่น ใช้ถ้อยค าไม่สุภาพ ติดตามหนี้ในลักษณะที่สร้างความร าคาญและก่อกวนจนถึงขั้นท าการข่มขู่ เป็นต้น ท าให้
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจะถูกกล่าวหาหรือถูกจัดรวมว่ามีการด าเนินธุรกิจไม่เหมาะสมจนอาจเสื่อมเสียถึงภาพลักษณ์ของบริษัทฯ 
ได้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายอย่างเข้มงวดในการติดตามเร่งรัดหนี้ในลักษณะสุภาพและให้เกียรติลูกหนี้ โดยบริษัท
ฯก าหนดนโยบายช่วงเวลาโทรติดตามเร่งรัดหนี้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. จนถึง 20.00 น. เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และมาตรการ
อื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับความ
ไว้วางใจระดับสูงในด้านคุณภาพการติดตามหนี้จากลูกค้ากลุ่มผู้ว่าจ้าง พร้อมกันนี้บริษัทฯ ยังไม่เคยได้รับแจ้งร้องเรียนการ
ติดตามหนี้ท่ีไม่เหมาะสมของบริษัทฯ จากกลุ่มผู้ว่าจ้าง 

ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงลูกค้ารายใหญ่ 
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ โดยมีรายได้การติดตามช าระหนี้จากผู้ว่าจ้างซึ่งเป็นสถาบันการเงิน

แห่งหนึ่งในสัดส่วนที่สูง คือประมาณร้อยละ 30-40 เมื่อเทียบกับรายได้จากการติดตามเร่งรัดหนี้ในแต่ละปี หรือคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 10 ของรายได้รวม ที่ผ่านมาบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับผู้ว่าจ้างรายดังกล่าวมาโดยตลอด และเป็นผู้ว่าจ้างที่ส่งงานมา
ให้แก่บริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2541 และบริษัทฯ ท าสัญญารับจ้างติดตามหนี้กับลูกค้ารายนี้ โดยมีอายุสัญญาประมาณ 3 ปี แต่มีการ
ท าสัญญากันต่อเนื่องเสมอมา อย่างไรก็ดี เนื่องจากผู้ประกอบการในธุรกิจมีมากราย จึงมีโอกาสที่ผู้ว่าจ้างจะไม่ต่อสัญญากับ
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บริษัทฯ หรือหันไปท าสัญญาบางส่วนหรือท้ังหมดกับผู้ว่าจ้างอ่ืน ซึ่งอาจมีผลต่อรายได้ของบริษัทฯ และหากบริษัทฯไม่สามารถ
หาผู้ว่าจ้างมาทดแทนได้ อาจมีผลกระทบทางลบต่อธุรกิจบริษัทในระยะยาว 

อย่างไรก็ดี ถึงแม้ว่า บริษัทฯ มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ว่าจ้างดังกล่าวเป็นเวลานาน บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความเสี่ยง
ดังกล่าว จึงเน้นการสร้างสัมพันธ์อันดีแก่กลุ่มคู่ค้าเดิม และพยายามขยายฐานคู่ค้าไปสู่คู่ค้ารายอื่นมากยิ่งขึ้ น โดยให้ฝ่าย
การตลาดด าเนินการติดตามข้อมูลของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มผู้ให้บริการสินเช่ือส่วนบุคคล กลุ่มผู้
ให้บริการสินเช่ือเช่าซื้อ กลุ่มผู้ให้บริการขายส่งสินค้าหรือขายตรง เป็นต้น เพื่อหาโอกาสเข้าไปน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน
ของบริษทัฯ ที่ผ่านมาเพื่อเปิดโอกาสในการท าธุรกิจทั้งนี้ ส าหรับกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะไปท าสัญญาบางส่วนหรือท้ังหมดกับผู้รับจ้าง
รายอื่นน้ัน บริษัทฯ คาดว่ามีความเป็นไปได้ไม่มากนัก เนื่องจาก บริษัทฯ ยังคงคุณภาพการให้บริการที่ดีเป็นไปตามมาตรฐานที่
ผู้ว่าจ้างก าหนด ประกอบกับบริษัทฯ มีผลการติดตามหนี้ที่ดีในระดับราคาที่เหมาะสมและแข่งขันได้  

1.2 ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ 

ความเสี่ยงจากการลงทุนซื้อหนี้ด้อยคุณภาพมาบริหาร 
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจลงทุนซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากบริษัทเช่าซื้อและสถาบันการเงิน มาด าเนินการจัดเก็บและติดตาม

หนี้ด้วยตนเอง โดยในการก าหนดราคาประมูลซื้อหนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาจากประเภทหนี้ คุณภาพของหนี้แต่ละประเภท 
ระยะเวลาที่ค้างช าระ และเป้าหมายในการจัดเก็บหนี้ของบริษัทฯ   

อย่างไรก็ดี ในการพิจารณาและก าหนดราคาซื้อหนี้ด้อยคุณภาพแต่ละครั้ง บริษัทฯ มีการวางแผนอย่างรอบคอบ 
และตรวจสอบข้อมูลหนี้โดยละเอียดจากข้อมูลที่ผู้ขายจัดเตรียมให้ ข้อมูลการวิเคราะห์การจัดเก็บหนี้และข้อมูลอื่นๆ เพื่อ
ประเมินระยะเวลาและสัดส่วนเงินที่คาดว่าบริษัทฯจะจัดเก็บหนี้ได้ต้นทุนในการด าเนินงานตลอดระยะเวลาจัดเก็บหนี้ และ
อัตราผลตอบแทนท่ีบริษัทฯ ต้องการประกอบกับบริษัทฯ มีประสบการณ์ติดตามหนี้เป็นระยะเวลายาวนานถึง 20 ปี มีข้อมูล
การวิเคราะห์ประวัติการจัดเก็บหนี้และมีการติดตามผลการจัดเก็บหนี้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอโดยมีการประชุมผู้บริหาร
เพื่อติดตามและประเมินผลการจัดเก็บทุกสัปดาห์ รวมทั้งหาทางแก้ไขหรือออกมาตรการทางการตลาดเพื่อรองรับและกระตุ้น
การจัดเก็บหนี้ 

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม 
ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพ เป็นธุรกิจที่ยังมีคู่แข่งขันไม่มากนัก จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ประกอบการรายใหม่จะเข้ามา

แข่งขันในธุรกิจเพิ่มมากขึ้นและอาจส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคาประมูลซื้อซึ่งผู้ประกอบการรายใหม่ที่เข้ามาแข่งขันอาจ
เป็นบริษัทข้ามชาติ หรือผู้ด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานกฎหมายผู้ฟ้องร้องคดี ผู้ให้บริการติดตามเร่งรัดหนี้ เป็นต้น 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีความเสี่ยงที่ผู้จ าหน่ายหนี้จะด าเนินการติดตามหนี้เอง หรือว่าจ้างบุคคลภายนอกในการติดตามหนี้ 
แทนการจ าหน่ายหนี้ให้แก่บุคคลภายนอก 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ คาดว่าจะมีความเสี่ยงไม่มากนักที่ผู้ประกอบการรายใหม่จะเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมเพิ่ม
มากขึ้น เนื่องจากการเข้ามาด าเนินธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพมีคุณสมบัติหลกัๆ ที่ส าคัญ คือ ต้องมีระดับเงินทุนที่เพียงพอ มี
ความสามารถและประสบการณ์ในการพิจารณาและก าหนดราคาซื้อหนี้ และมีศักยภาพในการติดตามหนี้ ซึ่งหาก
ผู้ประกอบการรายใหม่ไม่มีคุณสมบัติดังกล่าว อาจท าให้ศักยภาพในการแข่งขันไม่เท่าเทียมกับผู้ประกอบการรายเดิมที่มีอยู่
ส าหรับกรณีที่เกรงว่าผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องรายอื่นๆ จะเข้ามาด าเนินธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพเพิ่ม บริษัทฯ คาด
ว่า ส านักงานกฎหมายผู้ฟ้องร้องคดีอาจเข้ามาแต่เน้นไปที่กลุ่มหนี้ที่ต้องการน าไปฟ้องร้องด าเนินคดีมากกว่า ซึ่งตรงข้ามกับ
บริษัทฯ ท่ีเน้นกลุ่มหนี้เพื่อการติดตามและเร่งรัดหนี้มากกว่า ส าหรับผู้ติดตามและเร่งรัดหนี้ โดยปกติจะด าเนินการติดตาม
เร่งรัดหนี้ท่ีให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างอยู่แล้ว  
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ส าหรับความเสี่ยงท่ีผู้จ าหน่ายหนี้จะด าเนินการติดตามหนี้เอง หรือว่าจ้างบุคคลภายนอกในการติดตามหนี้ แทนการ
จ าหน่ายหนี้ให้แก่บุคคลภายนอกนั้น บริษัทฯ คาดว่าผู้ว่าจ้างจะยังคงจ าหน่ายหนี้สินด้อยคุณภาพให้แก่บุคคลภายนอก 
เนื่องจากปริมาณยอดคงค้างสินเช่ือในระบบธนาคารพาณิชย์ไม่รวมเงินให้สินเช่ือระหว่างธนาคาร (Interbank) ยังเพิ่มสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และผู้ขาย (สถาบันการเงิน หรือบริษัทเช่าซื้อ) ยังมีความต้องการลดต้นทุนในการติดตามหนี้และลดสัดส่วนหน้ี
สงสัยจะสูญลง 

ความเสี่ยงจากการฟ้องร้องด าเนินคดีอันเกิดจากการติดตามหนี้ที่ซ้ือมาบริหาร 
บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการถูกฟ้องร้องด าเนินคดีจากลูกหนี้ อันเป็นผลจากการติดตามเร่งรัดหนี้ที่บริษัทฯ ซื้อมา

บริหารโดยการติดตามหนี้มีทั้งที่บริษัทฯ ติดตามเองและว่าจ้างให้บุคคลภายนอกด าเนินการ (Outsource) ซึ่งอาจท าให้เกิดข้อ
ขัดแย้งกับลูกหนี้ท่ีถูกติดตามหนี้ 

อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่เคยมีกรณีฟ้องร้องด าเนินคดีจากกลุ่มลูกหนี้ท่ีถูกติดตามเร่งรัดหนี้ เนื่องจากบริษัทฯ 
มีการอบรมและมาตรการทางวินัยควบคุมดูแลพนักงานติดตามเร่งรัดหนี้ให้ปฏิบัติต่อลูกหนี้ด้วยวิธีการที่สุภาพและเป็นไปตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ  

ความเสี่ยงจากการด าเนินงานที่อาจก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีไม่ดีต่อสังคม 
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพโดยการจัดเก็บและติดตามหนี้ทั้งที่บริษัทฯ ติดตามเองและว่าจ้างให้

บุคคลภายนอกด าเนินการ (Outsource) ท าให้ในการเจรจากับลูกหนี้อาจมีการโต้แย้งหรือสร้างความไม่พึงพอใจแก่ผู้ที่ถูกติดตาม
หนี้ ท าให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงจะถูกกล่าวหาหรือถูกจัดรวมว่ามีการด าเนินธุรกิจไม่เหมาะสมจนอาจเสื่อมเสียถึงภาพลักษณ์ของ
บริษัทฯ ได้ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีนโยบายอย่างเข้มงวดในการติดตามเร่งรัดหนี้ในลักษณะสุภาพและให้เกียรติลูกหนี้ โดยบริษัท
ฯก าหนดนโยบายช่วงเวลาโทรติดตามเร่งรัดหนี้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. จนถึง 20.00 น. เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ และมาตรการ
อื่นๆ ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติในการติดตามทวงถามหนี้ ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทย 

1.3 ธุรกิจประกันภัย และนายหน้าประกันภัย 

ความเสี่ยงจากการแข่งขันในอุตสาหกรรม 
 ธุรกิจนายหน้าประกันภัยเป็นธุรกิจที่มีนายหน้าขนาดเล็กและใหญ่เป็นจ านวนมาก โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 
มีนิติบุคคลที่ให้บริการประกันวินาศภัยโดยตรงอยู่จ านวนถึง 519 บริษัท และมีการแข่งขันกันสูงในการให้บริการลูกค้า โดย
ปัจจัยในการแข่งขันในตลาดส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับอัตราราคาเสนอเบี้ยประกันภัย และสถาบันที่รับประกันภัย เป็นปัจจัยที่
ลูกค้าจะใช้ในการตัดสินใจใช้บริการนายหน้าประกันภัยต่างๆ โดยกลุ่มประกันภัยรถยนต์มีมูลค่ายอดเบี้ยประกันภัยรับท่ีบริษัท
นายหน้าประกันภัย ได้รับอยู่ในสัดส่วนท่ีสูงมากกว่าประกันภัยประเภทอื่นๆ ในหมวดประกันวินาศภัย 

ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย 
 ธุรกิจประกันภัยด าเนินกิจการภายใต้หลักการกระจายความเสี่ยงร่วมกันของผู้เอาประกันภัยซึ่งหากมีการเคลมจะมี
การค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามทุนประกันท่ีรับประกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนักดีขึ้นความเสี่ยงด้งกล่าวโดยกลยุทธ์ที่ได้ปรับในช่วง
ปีที่ผ่านมาคือ การเลือกรับประกันภัยที่มีอัตราการเคลมหรือมีอัตราการสูญเสียที่ต่ าโดยการไปเน้นท าประกันที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มที่ไม่ใช้การประกันรถยนต์มากข้ึน และได้มีการกระจายความเสี่ยงโดยการท าประกันภัยต่อให้กับบริษัทรับท าประกันภัยตอ่
อีกทางหนึ่งด้วย 
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ความเสี่ยงจากการร้องเรียนด้านบริการ 
 เนื่องจากธุรกิจนายหน้าประกันภัยเป็นธุรกิจภายใต้การก ากับของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีดูแลสอดส่องการให้บริการของบริษัทประกันภัยและนายหน้าประกันภัย
ต่างๆ หากมีข้อร้องเรียนจากผู้บริโภคถึงการให้บริการทั้งบริษัทประกันภยั และนายหน้าประกันภัย  ทางบริษัทฯ จะต้องท าการ
ช้ีแจงและควบคุมการด าเนินธุรกิจให้อยู่ในเกณฑ์ที่ก าหนด และหากบริษัทฯ ไม่ด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบและผิด
ข้อบังคับร้ายแรง ก็อาจถูกพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตด าเนินกิจการได้ 
 

2. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ 

2.1 ความเสี่ยงจากการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการบริหารงาน 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัท เจ มาร์ท จ ากัด (มหาชน) (“เจ มาร์ท”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือ

หุ้นร้อยละ 53.9 ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าว ส่งผลให้ เจ มาร์ทมีอ านาจในการควบคุม มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และ
สามารถควบคุมมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งกรรมการ หรือการขอมติที่ต้องใช้เสียงส่วน
ใหญ่ หรือเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงอาจไม่สามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อตรวจสอบและ
ถ่วงดุลเรื่องที่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เสนอได้ นอกจากนี้ การถือหุ้นในลักษณะกระจุกตัว ยังท าให้โอกาสที่บริษัทฯ จะถูกครอบง า
กิจการ (takeover) โดยบุคคลอื่นไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยปราศจากการยินยอมของเจ มาร์ท แม้ว่าผู้ถื อหุ้นกลุ่มอื่นจะเห็น
โอกาสที่จะท าให้มูลค่าของกิจการเพิ่มขึ้น 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 ท่านจากกรรมการบริษัทฯ ทั้งหมด 7 ท่าน
ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารจัดการ มีการถ่วงดุลอ านาจของคณะกรรมการ และเป็น
ตัวแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการตรวจสอบการบริหารจัดการของคณะผู้บริหาร และได้ว่าจ้างผู้ตรวจสอบระบบควบคุม
ภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและมีความเป็นอิสระ คือ บริษัท พีแอนด์แอล อินเทอร์นอล ออดิท จ ากัด (“พีแอนด์แอล หรือ 
P&L”) เพื่อท าการตรวจสอบดูแลระบบการควบคุมภายใน และตรวจสอบการด าเนินงานของฝ่ายบริหารเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส โดยปฏิบัติงานเป็นอิสระและให้ความเห็นตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้ค านึงถึง
ความส าคัญของนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด 

2.1 ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงผู้บริหารและบุคลากร 

การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นธุรกิจที่ต้องพึ่งพาความสามารถและความช านาญของผู้บริหารและบุคลากรเป็น
หลัก ทั้งในด้านสายสัมพันธ์กับธุรกิจต่างๆ ในการหาลูกค้าและในด้านการบริหารงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายปิยะ พงษ์อัชฌา 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มีประสบการณ์อย่างยาวนานในธุรกิจ จึงเป็นที่รู้จักและยอมรับโดยทั่วไปในวงการติดตาม
เร่งรัดและบริหารหนี้ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ส าคัญในการติดต่อลูกค้าและการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และยังเป็นผู้ก าหนดกรอบ
และนโยบายในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ อีกด้วย 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการพึ่งพิงดังกล่าว จึงได้มีการกระจายอ านาจการบริหารงานด้านต่างๆ สู่บุคคลอื่น
เพิ่มมากข้ึน เพื่อลดการพึ่งพาการตัดสินใจของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมากจนเกินไป มีการวางระบบและขั้นตอนการท างาน
ที่ชัดเจน และสร้างทีมงานที่มีศักยภาพในการบริหารงานและด าเนินงาน เพื่อให้บริษัทฯ สามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3. ความเสี่ยงจากสภาพคล่องทางการเงิน 

หากพิจารณาอัตราส่วนที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาสภาพคล่องของบริษัทฯ และความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาและใช้
ไปของเงินทุนในปี 2564 จะพบว่า บริษัทฯ มีสภาพคล่องในระดับค่อนข้างต่ า อันอาจท าให้เกิดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  
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บริษัทฯ เชื่อมั่นว่ามีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอและสามารถช าระหนี้ที่ครบก าหนดได้ เนื่องจากหนี้ระยะสั้นของ
บริษัทฯ เกือบท้ังหมดใช้ไปเพื่อลงทุนในการซื้อหนี้เพื่อบริหารและจัดเก็บ ซึ่งตามมาตรฐานบัญชีจัดเงินลงทุนในลูกหนี้ดังกล่าว
เป็นสินทรัพย์ระยะยาว แต่โดยปกติธุรกิจบริษัทฯ จะได้รับเงินสดเพื่อช าระหนี้จากเงินลงทุนในลูกหนี้ดังกล่าวอย่างสม่ าเสมอ
โดยเฉพาะในช่วงแรกของการติดตามหนี้ (1-2 ปีหลังการซื้อหนี้) โดยบริษัทฯ มีการประชุมผู้บริหารเพื่อติดตามและประเมินผล
การจัดเก็บหนี้ทุกสัปดาห์ รวมทั้งหาทางแก้ไขหรือออกมาตรการทางการตลาดเพื่อรองรับและกระตุ้นการจัดเก็บหนี้ ให้เป็นไป
ตามประมาณการที่ก าหนดถ้าบริษัทฯ ได้รับเงินจากการช าระหนี้เป็นจ านวนมาก ก็มีนโยบายน าเงินดังกล่าวไปจ่ายช าระคืนหนี้
ก่อนก าหนด บริษัทฯ จึงเน้นใช้เงินกู้ระยะสั้นที่สามารถต่ออายุอย่างสม่ าเสมอเป็นแหล่งเงินทุนเพื่อบริหารต้นทุนของบริษัทฯ 
ซึ่งอัตราดอกเบี้ยส าหรับเงินกู้ระยะสั้นจะอ้างอิง Market rate ซึ่งต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวซึ่งอ้างอิง MLR อย่างไรก็
ตาม ในปี 2564 ที่ผ่านมาบริษัทได้ออกหุ้นกู้ เพื่อรองรับความไม่แน่นอนของตลาดตราสารหนี้ระยะสั้น เพื่อท่ีจะควบคุมต้นทุน
ทางการเงินในอนาคต 

3.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk)  

ผู้ถือหุ้นกู้มีความเสี่ยงท่ีอาจจะไม่ได้รับช าระดอกเบี้ยหรอืเงินต้น ในกรณีที่ธุรกิจและผลการด าเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้
ไม่เป็นไปตามที่คาดหมาย หรือทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ มีไม่เพียงพอต่อการช าระหนี้ ดังนั้น ก่อนการตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุน
ควรพิจารณาฐานะการเงินและความสามารถในการช าระหนี้ของผู้ออกหุ้นกู้จากข้อมูลที่ระบุไว้ในหนังสือช้ีชวน ในการประเมิน
ความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ลงทุนสามารถดูการจัดอันดับความน่าเช่ือถือของผู้ออกหุ้นกู้ที่จัดท าโดยสถาบันจัด
อันดับความน่าเช่ือถือประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ ถ้าการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้ต่ า แสดงว่าความเสี่ยงด้าน
เครดิตของหุ้นกู้หรือผู้ออกหุ้นกู้สูง ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับควรจะสูงด้วยเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่สูงของหุ้นกู้ดังกล่าว 
อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับความน่าเชื่อถือมิได้เป็นการให้ค าแนะน าให้ซื้อ ขาย หรือถือครองหุ้นกู้ท่ีเสนอขายแต่อย่างใด และ
การจัดอันดับความน่าเช่ือถืออาจมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของหุ้นกู้ 

ก่อนการลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการด าเนินงานของผู้ออกหุ้นกู้ นอกจากการพิจารณาอันดับความน่าเช่ือถือ
ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับอันดับความ
น่าเช่ือถือได้จากเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
หรือสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ก่อนการลงทุนผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลผลการด าเนินงานของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ นอกจากการ
พิจารณา credit rating ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ลงทุนควรติดตามข้อมูลข่าวสารของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้รวมถึงการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการจัดอันดับ credit rating ได้จากเว็บไซต์ส านักงาน ก.ล.ต. สถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ หรือสมาคมตลาด
ตราสารหนี้ไทย 

4. ความเสี่ยงด้านราคา (Price Risk)  

ราคาตลาดของหุ้นกู้นั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ยกตัวอย่างเช่น ระดับอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาดการเงิน นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม อัตราเงินเฟ้อ อายุของหุ้นกู้ หรืออุปสงค์
ส่วนเกินหรือส่วนขาดของหุ้นกู้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นกู้อาจได้รับผลกระทบจากความผนัผวนของราคาหุ้นกู้ ในกรณีที่มีการซื้อขายตรา
สารก่อนครบก าหนดไถ่ถอน ท้ังนี้ หุ้นกู้ท่ีมีอายุคงเหลือยาวกว่าจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าวมากกว่า 

5. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk)  

ผู้ถือหุ้นกู้อาจไมส่ามารถขายหุ้นกูก้่อนครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ทนัทีในราคาที่ตนเองต้องการ เนื่องจากการซื้อขาย
เปลี่ยนมือของหุ้นกู้ในตลาดรองอาจมีไมม่าก ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้จะไม่น าหุ้นกู้ไปจดทะเบยีนซื้อขายในตลาดตราสารหนี้ (BEX) 
หรือตลาดรองใดๆ อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นกู้อาจซื้อขายหุ้นกู้ได้ที่ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นใด ที่มี
ใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารแห่งหนี้หากมีผูเ้สนอซื้อหรือขายหุ้นกู้ผ่านผู้มีใบอนุญาตดังกล่าวข้างต้น นอกจากน้ี ผู้ถือ
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หุ้นกู้จะไม่สามารถขายหรือโอนหุน้กู้ให้แก่บุคคลใดๆ โดยทั่วไปได ้ แต่จะถูกจ ากัดให้ขายหรือโอนหุน้กู้ได้เฉพาะภายในกลุ่มผู้
ลงทุนสถาบันและผูล้งทุนรายใหญเ่ท่านั้น เนื่องจากผู้ออกหุ้นกูไ้ด้จดข้อจ ากัดการโอนไว้กับส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย ์ ให้จ ากัดการโอนหุ้นกู้เฉพาะภายในกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันและผูล้งทุนรายใหญ่ตามค านิยามที่
ระบุไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ ที่ กจ.5/2552 เรื่อง การก าหนดบทนิยามในประกาศ
เกี่ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทุกประเภท ฉบับลงวันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 (ตามทีม่ีการแก้ไขเพิ่มเตมิหรือใช้
แทนท่ี) และตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 4/2560 เรือ่งการก าหนดบทนิยามผู้
ลงทุนสถาบันผูล้งทุนรายใหญ่พิเศษและผูล้งทุนรายใหญ่ฉบับลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2560 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้
แทนท่ี) เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก 

 


