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1.

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

ปจจัยความเสี่ยง

การลงทุนในหุนสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้มีความเสี่ยง ผูลงทุนควรพิจารณาขอมูลในเอกสารฉบับนี้อยางรอบคอบ
โดยเฉพาะอยางยิ่งปจจัยความเสี่ยงในหัวขอนี้กอนตัดสินใจในการลงทุนซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ
ขอความดังตอไปนี้แสดงถึงปจจัยความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญบางประการอันอาจมีผลกระทบในทางลบตอบริษัทฯ และมูลคาหุน
ของบริษัทฯ นอกเหนือจากปจจัยความเสี่ยงที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ อาจมีความเสี่ยงอื่นๆ ซึ่งบริษัทฯ ไมอาจทราบไดในขณะนี้
หรือเปนความเสี่ยงที่บริษัทฯ พิจารณาในขณะนี้วาไมเปนสาระสําคัญซึ่งอาจเปนปจจัยความเสี่ยงที่มีความสําคัญตอไปใน
อนาคต ความเสี่ยงดังกลาวอาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอธุรกิจ รายได ผลกําไร สินทรัพย สภาพคลอง หรือ แหลงเงินทุน
ของบริษัทฯ
นอกจากนี้ ขอความในลักษณะที่เปนการคาดการณในอนาคต (Forward-Looking Statements) ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เชน การ
ใชถอยคําวา “เชื่อวา” “คาดหมายวา” “คาดการณวา” “มีแผนจะ” “ตั้งใจ” “ประมาณ” เปนตน หรือการประมาณการทางการเงิน
โครงการในอนาคต การคาดการณเกี่ยวกับผลประกอบการ ธุรกิจ แผนการขยายธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวของ
ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นโยบายของรัฐและอื่นๆ ซึ่งเปนการคาดการณถึงเหตุการณในอนาคต อันเปนความเห็นของ
บริษัทฯ ในปจจุบันนั้น มิไดเปนการรับรองผลประกอบการหรือเหตุการณในอนาคตและผลที่เกิดขึ้นจริงอาจมีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญจากการคาดการณหรือคาดคะเนก็ได สําหรับขอมูลในสวนนี้ที่อางถึงหรือเกี่ยวของกับรัฐบาลหรือเศรษฐกิจใน
ภาพรวมของประเทศ ไดมาจากขอมูลที่มีการเปดเผยหรือคัดยอจากสิ่งพิมพของรัฐบาลหรือจากแหลงขอมูลอื่นๆ โดยที่บริษัทฯ
มิไดทําการตรวจสอบหรือรับรองความถูกตองของขอมูลดังกลาวแตประการใด
1.1

ความเสี่ยงดานลูกคา

การที่บริษัทประกันชีวิตในประเทศบางรายมีบริษัทประกันชีวิตตางประเทศซึ่งมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกรง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และมีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ อยางตอเนื่อง เขามารวมทุนหรือเขามาเปนผูถือหุนใหญ ทําใหบริษัทประกันชีวิต
เหลานี้มีนโยบายประกันภัยตอกับบริษัทประกันชีวิตในตางประเทศที่เขามารวมทุนหรือเปนผูถือหุนใหญเหลานี้ สงผลใหบริษัทฯ
ตองสูญเสียเบี้ยประกันภัยตอจากบริษัทดังกลาว
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีมาตรการบริหารความเสี่ยงขางตน โดยปรับกลยุทธทางการแขงขันโดยการหาชองทางการตลาดใหมโดยการ
พัฒนาและนําเสนอกรมธรรมประกันภัยประเภทใหมๆ รวมกับบริษัทประกันชีวิต เนื่องจากบริษัทฯ มีความเขาใจสภาพตลาดประกัน
ชีวิตในประเทศอยางลึกซึ้งจึงทําใหบริษัทฯ สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ นําความรู
และสถิติตางๆ ที่มีอยูมาใชเพื่อการวางกลยุทธทางการตลาดอยางตอเนื่อง เพื่อมุงเนนเจาะตลาดที่ยังมีผลกําไร มีแนวโนมการ
เจริญเติบโตดี สามารถพัฒนาและนําผลิตภัณฑใหมสูตลาดเพื่อเพิ่มฐานรายได
1.2

ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ

บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับจากบริษัทประกันชีวิตรายหนึ่งเกินกวารอยละ 30 ของมูลคาเบี้ยประกันภัยรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ในสัดสวนรอยละ 37.03 ของเบี้ยประกันภัยรับทั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯมีเบี้ยประกันภัยรับจากบริษัทประกันชีวิต 5 รายแรก คิดเปนรอย
ละ 83.68 ของเบี้ยประกันภัยรับทั้งหมด ดังนั้นหากบริษัทฯตองสูญเสียเบี้ยประกันภัยรับดังกลาวไปจะสงผลกระทบตอรายได และ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯอยางมีนัยสําคัญ
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ลักษณะธุรกิจของการรับประกันภัยตอดานประกันชีวิตจะมีลักษณะการสงเบี้ยประกันภัยตออยางตอเนื่องเพราะกรมธรรมประกัน
ชีวิตจะมีลักษณะใหความคุมครองในระยะยาว เชน 10 ป หรือมากกวา ดังนั้นเมื่อบริษัทฯ ทําสัญญารับประกันภัยตอจากบริษัท
ประกันชีวิตแลว บริษัทประกันชีวิตดังกลาวจะตองสงเบี้ยประกันภัยตอใหกับบริษัทฯ จนกวาจะสิ้นอายุกรมธรรม ในกรณีที่บริษัท
ประกันชีวิตตองการยกเลิกสัญญารับประกันภัยตอนั้น บริษัทประกันชีวิตจะตองแจงการยกเลิกลวงหนากอนสิ้นปนั้นๆ อยางนอย 3
เดือน การยกเลิกสัญญารับประกันภัยตอดังกลาวจะมีผลตอการรับประกันตอสําหรับงานใหม โดยในสวนที่เปนงาน/ภาระผูกพันตาม
สัญญาเดิมที่เคยรับประกันภัยตอไวแลว บริษัทประกันชีวิตจะยังคงตองสงเบี้ยประกันภัยตอใหแกบริษัทฯ ตามสัญญาผูกพันเดิมนั้น
จนสิ้นอายุกรมธรรม หากบริษัทประกันชีวิตมีความประสงคจะหยุดสงเบี้ยประกันภัยตอสําหรับสัญญาผูกพันเดิม บริษัทประกันชีวิต
จะตองซื้อภาระผูกพันตามสัญญาเดิมที่บริษัทฯ เคยรับประกันภัยตอไวแลว (portfolio) โดยการคํานวณตนทุนราคาซื้อคืนพรอม
คาใชจายการดําเนินการตามหลักการคณิตศาสตรประกันภัยซึ่งมีตนทุนที่สูง กรณีดังกลาวจึงมักไมคอยเกิดขึ้น
1.3

ความเสี่ยงดานความเพียงพอของเงินกองทุน

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (“สํานักงาน คปภ.”) ไดกําหนดใหบริษัทฯตองปฏิบัติตาม
เกณฑการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital: RBC) และกําหนดใหบริษัทฯ มีอัตราสวนความเพียงพอ
ของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR) ไมต่ํากวารอยละ 140 การดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อใหบริษัทประกันภัยมีการบริหารการจัดการความเสี่ยงที่ดี มีเงินกองทุนที่เพียงพอ สามารถรองรับความเสียหายที่
เบี่ยงเบนไปจากที่คาดการณไวหากเกิดเหตุการณที่ไมคาดหวังขึ้น ณ ระดับความเชื่อมั่นที่กําหนด ความเสี่ยงหลักสําหรับธุรกิจ
ประกันชีวิตคือความเสี่ยงจากความไมสัมพันธกันระหวางสินทรัพยและหนี้สิน (Asset-Liability Mismatching Risk) ซึ่งมีสาเหตุหลัก
มาจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
บริษัทฯ มีการระบุความเสี่ยงและมาตรการในการบริหารความเสี่ยงสําหรับความเพียงพอของเงินกองทุนโดยการพิจารณาถึงปจจัย
ตางๆ ที่จะมีผลกระทบตอเงินกองทุนที่บริษัทฯมีอยู และเงินกองทุนที่มารองรับความเสี่ยงดานการประกันภัย ความเสี่ยงดานตลาด
ความเสี่ยงดานเครดิต และความเสี่ยงดานการกระจุกตัว และนําปจจัยเหลานี้ไปประกอบการวางแผนและการดําเนินการในกิจกรรม
หลักของบริษัทฯ ไมวาจะเปนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การจัดการคาสินไหม การ
ประกันภัยตอ และการลงทุน เพื่อใหบริษัทฯ มีความมั่นคงทางการเงินและดํารงเงินกองทุนอยางเพียงพอ จากงบการเงินของบริษัทฯ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทฯ อยูที่รอยละ 831.32
1.4

ความเสี่ยงดานบุคลากรหลัก

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการที่กรรมการผูอํานวยการ (คุณสุทธิ รจิตรังสรรค) ซึ่งเปนบุคลากรที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญ
ดานประกันชีวิต มีกําหนดสัญญาจาง 3 ป เริ่มงานตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2555 บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงในดานความตอเนื่องของ
การบริหารงานและผลการดําเนินธุรกิจ หากคุณสุทธิไมตออายุสัญญาจาง
อยางไรก็ตาม การกําหนดอายุสัญญาจางทําใหบริษัทฯ มีความยืดหยุนในการสรรหากรรมการผูอํานวยการ บริษทั ฯ มีคณะกรรมการ
บริหารซึ่งรับผิดชอบดูแลการบริหารงานของบริษัทฯ สําหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับบุคลากรในระดับรองลงมานั้น
บริษัทฯ มีระบบการคัดเลือก สรรหา และพัฒนาบุคลากร มีการจัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรูในการทํางานเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของบุคลากร มีการจายผลตอบแทนและสวัสดิการที่แขงขันกับตลาดไดเพื่อใหบริษัทฯ สามารถดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพ
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ความเสี่ยงดานระบบและกระบวนการ

ความเสี่ ยงดานระบบและกระบวนการเปนความเสี่ ยงอั นเนื่ องมาจากความไม เหมาะสม หรื อความล มเหลวของระบบ หรื อ
กระบวนการภายใน ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงดาน
ระบบและกระบวนการ โดยการแบงแยกหนาที่ของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และฝายบริหารอยางชัดเจน มีการจัดทํา
แผนผังอํานาจดําเนินการและแผนผังการปฏิบัติงาน (Workflow) เพื่อใหทุกฝายทราบถึงอํานาจดําเนินการ หรืออํานาจตัดสินใจใน
เรื่องตาง ๆ ในทุกระดับ และจัดใหมีการติดตามดูแลใหการดําเนินงานเปนไปตามนโยบายและแผนที่วางไว โดยฝายตรวจสอบภายใน
มีหนาที่จัดทํารายงานการปฏิบัติตามกฎเกณฑของกฎหมาย และขอบังคับเพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุก
ไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทฯ จัดใหมีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่มีความสําคัญตอการดําเนินงาน และระบบสํารองขอมูล
เพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินอันอาจจะเกิดขึ้น ตลอดทั้งมีนโยบายการรักษาความปลอดภัยของขอมูลและระบบขอมูลเพื่อปองกันการสูญ
หายหรือรั่วไหลของขอมูล
1.6

ความเสี่ยงจากกรณีมีผูถือหุนรายใหญถือหุนในบริษัทฯมากกวารอยละ 50

บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) (“THRE”) ถือหุนในบริษัทฯ จํานวนรวมทั้งสิ้นรอยละ 100 ของทุนที่จดทะเบียนและ
จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ กอนการเสนอขายหุนครั้งนี้ และ THRE จะยังคงเปนผูถือหุนเกินกึ่งหนึ่งในบริษัทฯ ภายหลังการ
ออกและเสนอขายหุนในครั้งนี้ ซึ่งจะทําให THRE มีอํานาจควบคุมในการตัดสินใจของบริษัทฯ สําหรับกรณีที่ตองใชเกณฑเสียง
ข า งมากในการลงคะแนน ผูถือ หุนรายอื่น ของบริษัท ฯ จึ ง อาจมีความเสี่ยงจากการที่ไ ม ส ามารถรวบรวมคะแนนเสียงเพื่อ
ตรวจสอบและถวงดุลเรื่องที่ผูถือหุนใหญเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดมีการจัดโครงสรางการบริหารจัดการโดยบุคลากรที่มีความรูความสามารถ มีการกําหนดขอบเขตใน
การดําเนินงานและการมอบอํานาจใหแกกรรมการและผูบริหารอยางชัดเจน เพื่อใหการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เปนไปอยาง
โปรงใส นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมีการแตงตั้งบุคคลภายนอกเปนกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน จากกรรมการทั้งหมด 8 ทาน
เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบ ถวงดุลการตัดสินใจ และพิจารณาอนุมัติรายการตางๆ กอนนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
1.7

ความเสี่ยงดานประกันภัย

ความเสี่ยงดานประกันภัยเปนความเสี่ยงเนื่องมาจากการดําเนินกิจกรรมการประกันภัย เชน การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
การกระจุกตัวของภัย การบันทึกเงินสํารองประกันภัยและเงินสํารองคาสินไหมทดแทนในระดับต่ํา การพิจารณารับประกันภัย
มหันตภัย เปนตน
บริษัทฯ ไดจัดทําคูมือในการรับประกันภัยที่มีมาตรฐานสูงโดยอาศัยหลักวิชาการและขอมูลสถิติที่ทันสมัย มีการปรับปรุงคูมือใน
การรับประกันภัยใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของตลาดอยูเสมอ มุงเนนความรูและวินัยของเจาหนาที่ในการพิจารณารับ
ประกันภัย และมีนโยบายการจัดตั้งเงินสํารองที่สูงเพียงพอตอการเสี่ยงภัยในอนาคตในแบบอนุรักษนิยม นอกจากนี้บริษัทฯยัง
ไดมีการจัดซื้อประกันภัยตอแบบความเสียหายสวนเกิน (Excess of Loss Protection) โดยจํากัดความเสียหายสูงสุดของ
บริษัทฯตอกรมธรรม หรือตอเหตุการณหนึ่งๆ ซึ่งถือเปนเครื่องมือในเชิงปองกันและควบคุมความเสี่ยงของภัยโดยรวมที่บริษัทฯ
รับไวเองโดยไมไดมีการทําประกันภัยตอไปยังบริษัทประกันภัยตออื่นๆ ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอฐานะการเงินของ
บริษัทฯ เมื่อเกิดภัย
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

ความเสี่ยงดานตลาด

ความเสี่ยงดานตลาดเปนความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ราคาตรา
สารอนุพันธในตลาดเงินและตลาดทุน ราคาสินทรัพย ราคาอสังหาริมทรัพย ซึ่งจะมีผลทําใหเกิดความผันผวนตอรายได มูลคาของ
สินทรัพย หนี้สินทางการเงิน และเงินกองทุนของบริษัทฯ
บริษัทฯ มีการติดตามและวิเคราะหความผันผวนของตราสารที่ลงทุนอันเนื่องมาจากปจจัยตาง ๆ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอเพื่อ
นํามาใชประกอบการตัดสินใจลงทุนใหเหมาะสมกับสภาวการณ นอกจากนี้ การลงทุนของบริษัทฯ อยูภายใตขอบเขตและขอกําหนด
ของสํานักงาน คปภ. ตาม พระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 ซึ่งไดกําหนดประเภทของหลักทรัพยที่อนุญาตใหลงทุน รวมทั้ง
ควบคุมสัดสวนของการลงทุนในหลักทรัพยใดหลักทรัพยหนึ่งไวดวย อาทิ มีขอกําหนดใหบริษัทฯ สามารถลงทุนในหุนสามัญ หุนกู
และหนวยลงทุนตอรายไดไมเกินรอยละ 5 ของสินทรัพยรวมของบริษัทฯ ตั๋วสัญญาใชเงินของบริษัทเงินทุนตอรายไดไมเกินรอยละ
10 ของสินทรัพยรวม บริษัทฯ มีนโยบายที่จะหลีกเลี่ยงการลงทุนในหลักทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงประเภทหลักทรัพยเก็งกําไร และจะ
เนนการลงทุนในสินทรัพยที่มีคุณภาพและใหผลตอบแทนที่แนนอนสม่ําเสมอ เนื่องจากรายไดจากการลงทุนถือเปนรายไดหลักสวน
หนึ่งของบริษัทฯ งานดานการลงทุนจึงไดรับการดูแลอยางใกลชิดจากคณะกรรมการและฝายบริหาร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
และ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีเงินลงทุน ดังนี้

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารทุน
หนวยลงทุน
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
หุนกู-หุนกูแปลงสภาพ
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนทั่วไป
เงินใหกูยืม
รวม

1.9

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 54
ลานบาท
รอยละ
19.94
2.08

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55
ลานบาท
รอยละ
17.76
1.72

47.24
194.83

4.92
20.27

62.99
221.39

6.11
21.48

686.61
10.00
2.11
0.22
960.95

71.45
1.04
0.22
0.02
100.00

573.37
153.00
2.11
1,030.62

55.63
0.00
14.85
0.20
0.00%
100.00

ความเสี่ยงดานเครดิต

ความเสี่ยงดานเครดิตเปนความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการทําสัญญากับคูสัญญาซึ่งอาจจะไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาที่ไดตกลงไว
หรือการที่คูสัญญาถูกปรับอันดับเครดิตความนาเชื่อถือ ทําใหบริษัทฯ มีความเสี่ยงหากบริษัทรับประกันชีวิตตอไมชําระคาสินไหม
ทดแทนไดตามสัญญาหรือเกิดความลาชา กอใหเกิดหนี้คางชําระหรือหนี้สูญ หรืออาจมีผลกระทบตอกระแสเงินสดและกําไรสุทธิ
ของบริษัทฯ หากไมสามารถเรียกรองสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัยตอได
บริษัทฯ จัดใหมีการวิเคราะหคุณภาพและความสามารถในการชําระหนี้ของผูรับประกันภัยตอ อันดับความนาเชื่อถือ และทบทวน
ฐานะทางการเงินของผูรับประกันภัยตอ เพื่อบริหารความเสี่ยงดังกลาว โดยไดกําหนดเปนนโยบายที่จะเอาประกันภัยตอกับบริษัท
ประกันภัยในตางประเทศที่มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงสูงที่ไดรับการจัดอันดับเครดิตตั้งแตระดับ A ขึ้นไปเทานั้น
สวนที่ 2 หนา 5
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ความเสี่ยงจากสัดสวนผูถือหุนไมเปนไปตามกฎหมาย

พระราชบัญญัตปิ ระกันชีวิต พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) (“พรบ. ประกันชีวิต”) กําหนดใหบริษัทประกันชีวิตตองมี
บุคคลสัญชาติไทย และ/หรือนิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย (ตามที่นิยามในพรบ. ประกันชีวิต) ถือหุนรวมกันเกินรอยละ 75
ของจํานวนหุน ที่มีสิทธิออกเสียงและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม เนื่องจากภายหลังจากที่หนุ ของบริษัทฯ เขา
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ หุนของบริษัทฯ สามารถถูกเปลี่ยนมือไดตลอดเวลา ซึ่งอาจทําใหสัดสวนผูถือหุนสัญชาติไทยไม
เปนไปตามที่พรบ. ประกันชีวิต กําหนด และจะสงผลใหผูถือหุนที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามพรบ. ประกันชีวิตจะไมสามารถออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมผูถือหุนและไมไดรับเงินปนผล ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินการขอผอนผันจากสํานักงาน คปภ. เพื่อใหบริษัทฯ มี
บุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย (ตามที่นิยามในพรบ. ประกันชีวิต) ถือหุนรวมกันไดเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุน ที่มีสิทธิออกเสียง
และจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งสํานักงาน คปภ.ไดมีมตินําคําขอผอนผันของบริษัทฯ ดังกลาวเสนอใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมตั ิตอไป
1.11

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

1.11.1 ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อยูระหวางการยื่นคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพยฯ”)
บริษัทฯ มีความประสงคจะเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) เกี่ยวกับการนําหุนของบริษัทฯ เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี้
บริษัทฯ ไดยื่นคําขออนุญาตนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ แลวเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 ซึ่งบริษัท
หลักทรัพยบัวหลวง จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องตน
แล ว พบว า บริ ษั ท ฯ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นที่ จ ะสามารถเข า จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย ฯ ได ต ามข อ บั ง คั บ ของตลาด
หลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ์เปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544
อยางไรก็ตามเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอยบริษัทฯ จะตองมีผูถือหุนสามัญ
รายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย และจะตองถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ซึ่งขึ้นอยูกับผลของ
การเสนอขายหุนตอประชาชน บริษัทฯ จึงยังคงมีความไมแนนอนที่บริษัทฯ จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ใหเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน ดังนั้นผูลงทุนจึงอาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับสภาพคลองในการซื้อขายหุนของบริษัทฯ ในตลาดรอง และอาจ
ไมไ ด รับ ผลตอบแทนจากการขายหุน ไดต ามราคาที่ค าดการณไ วห ากหุน ของบริ ษัท ฯ ไมส ามารถเข า จดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพยฯ ได
1.11.2 ความเสี่ยงจากการลดลงของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนสามัญของ THRE จากการ
นําบริษัทฯเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
การนําบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 100,000,000 หุน และหุนสามัญ
เดิมที่ THRE ถืออยูในบริษัทฯจํานวน 195,000,000 หุน สงผลให THRE มีสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงในบริษัทฯ
ลดลงจากเดิมรอยละ 100 เหลือรอยละ 50.8 หรือคิดเปนอัตราลดลงรอยละ 49.2 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลัง
การเพิ่มทุนและเสนอขายหุนสามัญและหุนสามัญเดิมในครั้งนี้ ซึ่งเปรียบเสมือนผูถือหุนสามัญของ THRE มีสวนแบงกําไรหรือ
สิทธิในการออกเสียงในบริษัทฯ ลดลงในสัดสวนเดียวกัน คือ ไมเกินกวารอยละ 49.2 ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
ภายหลังการเพิ่มทุนและเสนอขายหุนสามัญและหุนสามัญเดิมในครั้งนี้
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สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

อยางไรก็ดี เพื่อเปนการชดเชยการลดลงของสวนแบงกําไร และสิทธิในการออกเสียงในบริษัทฯ ของ THRE ดังกลาวที่ประชุม
คณะกรรมการของ THRE ครั้งที่ 1/2556 เมื่อ 16 มกราคม 2556 ไดมีมติอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเดิมของบริษัทฯที่ THRE ถือ
อยูจํานวนไมเกิน 118,000,000 หุน หรือคิดเปนสัดสวนไมเกินรอยละ 40 ของจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมที่จะ
เสนอขายในครั้งนี้ใหแกผูถือหุนทุกรายของ THRE ตามสัดสวนการถือหุนของตนใน THRE (Pre-Emptive Right) เพื่อเปดโอกาส
ใหผูถือหุนของ THRE สามารถใชสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว เพื่อลดผลกระทบจากการลดลงในสวนแบงกําไร
หรือการออกเสียงของผูถือหุนเดิม ทั้งนี้ ราคาที่จะทําการเสนอขายหุนสามัญเดิมใหแกผูถือหุนของ THRE ตามสัดสวนการถือหุน
จะเปนราคาเดียวกับที่เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมใหแกประชาชน (โดยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคา
เสนอขายกลาวไวในสวนที่ 2 หัวขอ 8.1 หลักทรัพยของบริษัทฯ) นอกจากนี้ THRE สามารถบันทึกสวนตางของราคาเสนอขายกับ
ราคาตนทุนหุนสามัญเดิมของบริษัทฯ เปนกําไรจากการขายหลักทรัพย ในงบกําไรขาดทุนของ THRE
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