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สรุปขอมูลสําคัญของหุนนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูลสรุป
เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหุน ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือ
ชี้ชวนโดยละเอียดกอนการตัดสินใจลงทุน โดยสามารถดูแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มไดที่
www.sec.or.th
สรุปขอมูลสําคัญของการเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชน
เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนครั้งแรก (“IPO”)
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาการเสนอขาย : [●])
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผูเสนอขาย : บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “THREL”)
จํานวนหุน ที่เสนอขาย: 100,000,000 หุน (หุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมของบริษัทฯ) คิดเปนรอยละ 16.67 ของจํานวน
หุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
ผูเสนอขาย : บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) (“THRE”)
จํานวนหุน ที่เสนอขาย: 195,000,000 หุน (หุนสามัญเดิมของบริษัทฯ) คิดเปนรอยละ 32.50 ของจํานวนหุนสามัญที่
ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
มูลคาที่ตราไว : 1.00 บาท/หุน ราคาเสนอขายตอประชาชน : [●] บาท/หุน มูลคาการเสนอขาย: [●] บาท
ตลาดรอง:
; SET
MAI
เกณฑเขาจดทะเบียน: ; Profit test
Market capitalization test
อื่นๆ ....................
วิธีคํานวณราคา:
Price/Earning ratio
; Book Building
อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (P/E ratio): [ ● ] (กรณีไมสามารถคํานวณได ใหแสดงเหตุผลไวดวย)
P/E ratio ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
1).............................................(2)..........................................(3)..................................
นโยบายการจายเงินปนผล: บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหผูถือหุนในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิจาก
งบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและหลังหักสํารองตางๆทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนดและ
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลดังกลาวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับความ
จําเปนและความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ การจายเงินปนผลของบริษัทฯ ตองไดรับความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามมาตรา 32 ของพระราชบัญญัติ
ประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)
สําหรับบริษัทยอย จะพิจารณาจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนตามผลประกอบการ
วัตถุประสงคการใชเงิน:
เพื่อเสริมสรางความ
แข็งแกรงของเงินกองทุนใหเปนไปตามเกณฑการดํารง
เงิ น กองทุ น ตามระดั บ ความเสี่ ย ง (Risk
Based
Capital: RBC) และรองรับการขยายตัวในอนาคต

สัดสวนการเสนอขายหลักทรัพย:
1. ผูลงทุนในประเทศจํานวนรวม [●] หุน แบงเปน
 ผูถือหุนสามัญของ THRE ไมเกิน 118,000,000 หุน
 บุคคลทั่วไป ประมาณ [●] หุน
 นักลงทุนสถาบัน ประมาณ [●] หุน
 ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ประมาณ [●] หุน
2. ผูลงทุนในตางประเทศจํานวนรวม [●] หุน
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รายละเอียดเกี่ยวกับผูเสนอขายหลักทรัพย:
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “THREL”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2543 โดยมีบริษัท ไทยรับ
ประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) (“THRE”) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”)
เปนผูถือหุนใหญถือหุนในอัตรารอยละ 100 ของทุนที่ออกและชําระแลว เพื่อดําเนินธุรกิจประกันภัยตอดานการประกันชีวิตทุก
ประเภท ทั้งนี้ THRE มีวัตถุประสงคที่จะแยกธุรกิจประกันภัยตอดานประกันชีวิตที่แตเดิมดําเนินการโดย THRE เอง โดยจัดตั้ง
บริษัทฯเพื่อรับโอนธุรกิจประกันภัยตอดานประกันชีวิตรวมทั้งทรัพยสินและหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวของไป เพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกันชีวิตและพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ที่กําหนดใหตองมีการแยกการประกอบธุรกิจ
ประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัยออกจาก ทั้งนี้บริษัทฯไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน ณ วันที่ 29 กันยายน
2554
ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ ธุรกิจประกันภัยตอดานการประกันชีวิตทุกประเภท โดยเบี้ยประกันภัยรับสวนหนึ่งจะถูกกันไวเปนเงิน
สํารองประกันชีวิต และดําเนินการบริหารเงินสํารองประกันชีวิตสวนนี้โดยนําไปลงทุนเพื่อสรางผลตอบแทนใหครอบคลุมภาระที่
จะเกิดขึ้น
ผูถือหุนรายใหญ:
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 รายชื่อผูถือหุนของบริษัท ฯ โดยนับรวมการถือ หุนโดยผูที่เกี่ยวของกันตามมาตรา 258 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (“มาตรา 258”) และผูถือหุนที่อยูภายใตผูมีอํานาจควบคุมเดียวกัน
มีดังนี้
รายชื่อผูถือหุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

THRE
นายสุจินต หวั่งหลี
นายชัย โสภณพนิช
ดร.กอปร กฤตยากีรณ
นายจีรพันธ อัศวะธนกุล
นายชนินทร รุนสําราญ
นายสุรชัย ศิริวัลลภ
นายอรรณพ พรธิติ
ผูถือหุนของ THRE ซึ่งไดรับสิทธิในการซื้อหุน
ของบริษัทฯตามสัดสวนการถือหุนใน THRE1
10. ประชาชน
รวม

กอนการเสนอขาย
หุนสามัญตอประชาชน
จํานวนหุน
รอยละ
499,999,930
100.00
10
0.00
10
0.00
10
0.00
10
0.00
10
0.00
10
0.00
10
0.00

ภายหลังการเสนอขาย
หุนสามัญตอประชาชน
จํานวนหุน
รอยละ
304,999,930
50.83
10
0.00
10
0.00
10
0.00
10
0.00
10
0.00
10
0.00
10
0.00

-

-

118,000,000

19.67

500,000,000

100.00

177,000,000
600,000,000

29.50
100.00
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หมายเหตุ: 1 กรณีที่ผูถือหุนของ THRE ซึ่งไดรับสิทธิในการซื้อหุนของบริษัทฯตามสัดสวนการถือหุนใน THRE ใชสิทธิเต็มจํานวน

สัดสวนรายได:
รายไดจากการขาย
เบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิ
- การประกันชีวิตประเภทดั้งเดิม
(Conventional Reinsurance)
- การประกันชีวิตประเภทรวมกันพัฒนา
(Non-conventional Reinsurance)
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
รายไดคาจางและคาบําเหน็จ
รายไดอื่น
รวม

ป 2553
ลานบาท รอยละ

ป 2554
ลานบาท รอยละ

ป 2555
ลานบาท รอยละ

501.76

86.81

694.64

77.81

767.25

69.66

20.25

3.50

144.60

16.20

273.41

24.82

51.67
4.25
0.06
577.99

8.94
0.74
0.01
100.00

46.73
5.59
1.20
892.76

5.23
0.63
0.13
100.00

53.72
5.58
1.44
1,101.40

4.88
0.51
0.13
100.00

คณะกรรมการบริษัท:
ชื่อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

นายสุจินต หวั่งหลี
นายชัย โสภณพนิช
นายสุรชัย ศิริวัลลภ
ดร.กอปร กฤตยากีรณ
นายสุทธิ รจิตรังสรรค1
นายชลอ เฟองอารมย1
นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล
นายอลัน ชิ ยิม แคม1

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ: 1 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555

สรุปปจจัยความเสี่ยง:
1. ความเสี่ยงดานลูกคา
2. ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ
3. ความเสี่ยงดานความเพียงพอของเงินกองทุน
4. ความเสี่ยงดานบุคลากรหลัก
5. ความเสี่ยงดานระบบและกระบวนการ
6. ความเสี่ยงจากกรณีมีผูถือหุนรายใหญถือหุนในบริษัทฯมากกวารอยละ 50
7. ความเสี่ยงดานประกันภัย
8. ความเสี่ยงดานตลาด
9. ความเสี่ยงดานเครดิต
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10. ความเสี่ยงจากสัดสวนผูถือหุนไมเปนไปตามกฎหมาย
11. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อยูระหวางการยื่นคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ
12. ความเสี่ยงจากการลดลงของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนสามัญของ THRE จากการนําบริษัทฯเขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับงบการเงินงวดบัญชีป 2553 ถึง ป 2555:
รายละเอียด (หนวย: ลานบาท)
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของเจาของ
รวมรายได
รวมคาใชจายการรับประกันภัย
กําไรสุทธิ
กําไรสุทธิตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาทตอหุน)
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราสวนเงินสํารองตอสินทรัพย (เทา)
อัตราสวนเงินสํารองตอสวนของผูถือหุน (เทา)

ป 2553
1,187.26
466.27
720.99
577.93
410.57
121.38
2.43
0.65
0.27
0.45

ป 2554
1,285.69
475.29
810.40
891.56
594.46
200.81
4.02
0.59
0.23
0.36

ป 2555
1,406.60
654.41
752.19
1,099.96
810.98
221.89
4.44
0.87
0.28
0.52

คําอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน:
รายได
รายไดของบริษัทฯ มาจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ รายไดคาจางและคาบําเหน็จ และรายไดจากการลงทุนสุทธิ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (Earned Premium) คือ เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายไดซึ่งคํานวณจากเบี้ยประกันภัยรับทั้งหมด (Gross
Premium) หักดวยเบี้ยประกันภัยตอและสํารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไมถือเปนรายได
ในป 2553 ป 2554 และ ป 2555 บริษัทฯ มีรายไดจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิเทากับ 522.01 ลานบาท 839.24 ลานบาท และ
1,040.66 ลานบาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น รอยละ 60.77 และ รอยละ 24.00 ตามลําดับ ซึ่งการเติบโตของ
เบี้ยประกันภัยรับมีสาเหตุหลักมาจากการขยายตัวของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศโดยรวมที่เติบโตเพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งสงผลทําให
บริษัทฯ ไดรับเบี้ยประกันภัยตอรับประเภทดั้งเดิม (Conventional Reinsurance) เพิ่มขึ้นจากบริษัทประกันชีวิตคูสัญญา
เช น เดี ย วกั น นอกจากนี้ ยั ง มี ส าเหตุ ม าจากการเพิ่ ม ขึ้ น ของประกั น ชี วิ ต ในประเภทร ว มกั น พั ฒ นา (Non-conventional
Reinsurance) ประเภทโครงการ DRTV ซึ่งเปนการขายประกันชีวิตทางโทรศัพท (Call Center) ผานสื่อในการโฆษณา ที่บริษัทฯ
ไดรวมคิดคนและพัฒนากับบริษัทประกันชีวิตอื่นซึ่งมีการเติบโตอยางมีนัยสําคัญในชวง 2-3 ปที่ผานมา ซึ่งทําใหบริษัทฯ ไดรับ
สวนแบงการรับประกันภัยตอที่มากกวาการรับประกันภัยตอแบบดั้งเดิม
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รายไดจากการลงทุนสุทธิ
รายไดจากการลงทุนสุทธิคือรายไดที่ไดรับจากการลงทุนในสินทรัพยตางๆ รวมถึงการใหกูยืมเงิน ซึ่งประกอบดวย ดอกเบี้ย เงิน
ปนผล และกําไร (ขาดทุน) จากการขายสินทรัพยลงทุน เปนตน
ในป 2553 ป 2554 และ ป 2555 บริษัทฯ มีรายไดจากการลงทุนสุทธิเทากับ 51.67 ลานบาท 46.73 ลานบาท และ 53.72 ลาน
บาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตลดลงรอยละ 9.57 และเพิ่มขึ้นรอยละ 14.97 ตามลําดับ โดยรายไดจากการลงทุนสุทธิ
ดังกลาวคิดเปนอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเทากับรอยละ 5.66 รอยละ 4.83 และรอยละ 5.18 ตามลําดับ
คาใชจาย
คาใชจายหลักของบริษัทฯ แบงเปน 2 สวนไดแก คาใชจายในการรับประกันภัย และคาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายในการรับประกันภัย
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน
คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน ประกอบดวย คาสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นทั้งที่มีการชําระแลว
และยังไมไดชําระใหกับผูเอาประกันภัยหรือผูรับประโยชนในกรณีที่ผูเอาประกันภัยเจ็บปวย ประสบอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต เงิน
ผลประโยชนตามกรมธรรมประกันชีวิต เมื่อผูเอาประกันภัยมีอายุครบตามที่กรมธรรมกําหนด หรือครบชวงเวลาที่กรมธรรม
กําหนดไว หักดวยคาสินไหมทดแทนรับคืนจากการเอาประกันภัยตอ รวมถึงสํารองคาสินไหมทดแทน (Claim Liability Reserve)
ตามวิธีการทางคณิตศาสตรประกันภัย โดยพิจารณาจากคาประมาณการที่ดีที่สุดของคาสินไหมทดแทนที่คาดวาจะจายแกผูเอา
ประกันภัยในอนาคต สําหรับรายการความสูญเสียที่เกิดขึ้นแลวกอนหรือ ณ วันประเมิน ทั้งจากรายการความสูญเสียที่บริษัทฯ
ไดรับรายงานและยังไมไดรับรายงาน ทั้งนี้รวมถึงคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการจัดการคาสินไหมทดแทนนั้นดวย
ในป 2553 ป 2554 และ ป 2555 บริษัทฯ มีคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนเทากับ 194.16 ลาน
บาท 264.72 ลานบาท และ 377.21 ลานบาท ตามลําดับ ทําใหใน 3 ปที่ผานมาบริษัทฯ มีอัตราสวนคาสินไหมทดแทน (Loss
Ratio) เทากับรอยละ 37.19 รอยละ 31.54 และรอยละ 36.25 ตามลําดับ บริษัทฯ ไมสามารถบริหารจัดการคาสินไหมทดแทน
และคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนได เนื่องจากคาใชจายดังกลาวขึ้นอยูกับภัยที่เกิดกับผูเอาประกันภัย และการ
ประมาณการการตั้งสํารองคาสินไหมทดแทนตามที่กลาวแลวขางตน อยางไรก็ตามอัตราสวนคาสินไหมทดแทนเปนหนึ่งใน
องคประกอบที่ใชในการวัดประสิท ธิภาพของการรับประกันภัยของบริษัทฯ ที่เรียกวาอัตราสวนรวมคาสินไหมทดแทนและ
คาใชจายดําเนินงาน หรือ “Combined Ratio” ที่จะไดอธิบายตอไป
คาจางและคาบําเหน็จ
จากที่ไดกลาวมาแลวขางตนวาลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เปนการทําสัญญาประกันภัยตอกับบริษัทประกันชีวิต
ภายใตสัญญาประกันภัยตอจะแสดงรายการบัญชีอันประกอบดวย (1) เบี้ยประกันภัยตอรับ (2) คาใชจายที่พึงหักได ไดแก คา
บําเหน็จจาย ตามขอตกลงในสัญญา และ (3) คาสินไหมทดแทนจายตามความรับผิดตอกรมธรรมในสัญญาประกันภัยตอนั้นๆ
ดังนั้นคาจางและคาบําเหน็จ จึงเปรียบเสมือน สวนลดจายจากการรับประกันภัยตอตามสัญญาประกันภัยตอ
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ในป 2553 ป 2554 และ ป 2555 บริษัทฯ มีคาจางและคาบําเหน็จเทากับ 193.46 ลานบาท 303.86 ลานบาท และ 388.65 ลาน
บาท ตามลําดับ ซึ่งคิดเปนอัตราคาจางและคาบําเหน็จรอยละ 36.25 รอยละ 35.54 และรอยละ 36.81 ตามลําดับ โดยในป
2553 ถึงป 2555 คา จางและคาบําเหน็จเพิ่มขึ้ นตามการเติบโตของบริษัท ฯ แตมีอัตราคา จา งและคาบํ า เหน็ จอยูในระดับ
ใกลเคียงกัน
คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายในการดําเนินงานประกอบดวย คาใชจายพนักงาน คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร คาภาษีอากร และคาใชจายในการ
ดําเนินงานอื่น
ในป 2553 ป 2554 และ ป 2555 บริษัทฯ มีคาใชจายในการดําเนินงานเทากับ 8.41 ลานบาท 15.43 ลานบาท และ 25.32 ลาน
บาท ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 83.45 และรอยละ 64.14 ตามลําดับ โดยในป 2554 คาใชจายที่เพิ่มขึ้น
มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายเกี่ยวกับอาคารเนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการเริ่มใชสํานักงานแหงใหมจึงมีคาเสื่อม
ราคาของอาคารใหม คาไฟฟาและคาบํารุงรักษาที่ทําการ รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการดําเนินงานอื่น เชน คาใชจาย
ยานพาหนะ คาสอบบัญชี เปนตน สําหรับป 2555 คาใชจายที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายพนักงานและ
คาบริการใหคําแนะนําดานการบริหารจัดการ การใหคําปรึกษาและงานดานการสนับสนุน
อัตราสวนรวมคาสินไหมทดแทนและคาใชจายดําเนินงาน (Combined Ratio)
Combined Ratio เปนอัตราสวนหนึ่งที่ใชกันอยางแพรหลายในการวัดประสิทธิภาพของการรับประกันภัย โดย Combine Ratio
ประกอบดวยอัตราสวนคาสินไหมทดแทน อัตราสวนคาจางและบําเหน็จสุทธิ และอัตราสวนคาใชจายดําเนินงานสุทธิ ดังนั้นหาก
Combined Ratio ต่ํากวารอยละ 100 แสดงวาธุรกิจมีกําไรจากการรับประกันภัย อัตราสวนรวมคาสินไหมทดแทนและคาใชจาย
ดําเนินงานของในป 2553 ป 2554 และ ป 2555 เทากับ รอยละ 77.54 รอยละ 70.44 และรอยละ 77.26 ตามลําดับ โดยในป
2554 Combine Ratio ต่ํากวาป 2553 และ ป 2555 เนื่องจากบริษัทฯ มีอัตราสวนคาสินไหมทดแทนในระดับที่ต่ํากวาป 2553
และป 2555
กําไรสุทธิ
ในป 2553 ป 2554 และ ป 2555 บริษัท ฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 121.38 ลานบาท 200.81 ลานบาท และ 221.89 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 21.00 รอยละ 22.52 และ รอยละ 20.17 ตามลําดับ โดยบริษัทฯ มีกําไรสุทธิในแตละ
ปเพิ่มขึ้นเปนลําดับจากการเติบโตอยางตอเนื่องของเบี้ยประกันภัยรับ อยางไรก็ตามอัตรากําไรสุทธิในป 2555 ต่ํากวาป 2554
เนื่องจากตนทุนตางๆ ไดแก คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน คาจางและคาบําเหน็จ คาใชจาย
ในการรับประกันภัยอื่น และคาใชจายในการดําเนินงาน เติบโตในอัตราสูงกวาอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได
สินทรัพย
สินทรัพยหลักของบริษัทฯ ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด รายไดจากการลงทุนคางรับ เบี้ยประกันภัยคางรับ
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ เงินลงทุนในหลักทรัพย และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
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ณ สิ้นป 2553 ป 2554 และ ป 2555 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 1,187.26 ลานบาท 1,285.69 ลานบาท และ 1,406.60
ตามลําดับ เพิ่มขึ้นรอยละ 8.29 และรอยละ 9.40 ตามลําดับ โดยสินทรัพยของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นเปนลําดับจากสินทรัพยลงทุน
ตามการเติบโตของบริษัทฯ
หนี้สิน
ณ สิ้นป 2553 ป 2554 และ ป 2555 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 466.27 ลานบาท 475.29 ลานบาท และ 654.41 ลานบาท
ตามลําดับ เพิ่มขึ้นรอยละ 1.93 และรอยละ 37.69 ตามลําดับ โดยในป 2554 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้น
ของเจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ สําหรับป 2555 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นโดยสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของสํารองเบี้ยประกันภัย
สวนของเจาของ
ในป 2553 ป 2554 และ ป 2555 บริษัทฯ มีสวนของเจาของเทากับ 720.99 ลานบาท 810.40 ลานบาท และ 752.19 ลานบาท
ตามลําดับ โดยสวนของเจาของเพิ่มขึ้นในป 2554 จากการเพิ่มขึ้นของกําไรสะสมของบริษัทฯซึ่งเปนผลมาจากผลกําไรที่บริษัทฯ
ไดรับในแตละป สําหรับป 2555 บริษัทฯ มีผลกําไรแตสวนของเจาของลดลงเนื่องจากการจายเงินปนผล
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