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2.

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.1

ความเปนมาและพัฒนาการที่สําคัญ

2.1.1

ความเปนมา

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “THREL”) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2543 โดยมีบริษัท ไทยรับ
ประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) (“THRE”) ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯเปนผูถือหุนใหญถือหุนในอัตรารอยละ
100 ของทุนที่ออกและชําระแลว เพื่อดําเนินธุรกิจประกันภัยตอดานการประกันชีวิตทุกประเภท ทั้งนี้ THRE มีวัตถุประสงคที่จะ
แยกธุรกิจประกันภัยตอดานประกันชีวิตที่แตเดิมดําเนินการโดย THRE เอง โดยจัดตั้งบริษัทฯเพื่อรับโอนธุรกิจประกันภัยตอดาน
ประกันชีวิตรวมทั้งทรัพยสินและหนี้สินทั้งหมดที่เกี่ยวของไป เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติประกันชีวิตและพระราชบัญญัติ
ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ที่กําหนดใหตองมีการแยกการประกอบธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัยออกจากกัน
2.1.2
ป 2543

พัฒนาการที่สําคัญ
บริษัทฯ ไดจดทะเบียนกอตั้งเปนบริษัทจํากัด โดยใชชื่อวา บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด ดวยทุนจดทะเบียน
แรกเริ่ม 200 ลานบาท ประกอบดวยหุนสามัญจํานวน 20 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เมื่อ วันที่ 5
มกราคม 2543
บริษัทฯไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันชีวิตที่ 1/2543 เมื่อ วันที่ 15 มีนาคม 2543

ป 2550

บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 200 ลานบาท เปน 500 ลานบาท โดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 30 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2550

ป 2552

บริษัทฯ ไดเริ่มพัฒนาและขยายผลิตภัณฑรวมกับบริษัทประกันชีวิต โดยมุงเนนการหาชองทางการตลาดประเภท
ใหม จึงไดเกิดโครงการ Direct Response TV หรือ DRTV ซึ่งเปนโครงการที่นําเสนอผลิตภัณฑประกันชีวิตผาน
สื่อตางๆ และทําการขายผานโทรศัพท

ป 2554

บริษัทฯ ไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชน จํากัด โดยใชชื่อวา บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 29
กันยายน 2554

ป 2555

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตรา
ไวโดยลดมูลคาหุนที่ตราไวจากเดิมหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 100 ลาน
บาทเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุนตอประชาชนเปนครั้งแรก เปนจํานวน 600 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ
600.00 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 500.00 ลานบาท แบงเปนหุน
สามัญ 500.00 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท

ป 2556

บริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินการตามแผนพัฒนาผลิตภัณฑเกี่ยวกับการประกันสุขภาพซึ่งเปนสวนหนึ่งของการประกัน
ชีวิตประเภทรวมกันพัฒนา
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประกันภัยตอดานการประกันชีวิตทุกประเภท โดยเบี้ยประกันภัยรับสวนหนึ่งจะถูกกันไวเปนเงินสํารอง
ประกันชีวิต และดําเนินการบริหารเงินสํารองประกันชีวิตสวนนี้โดยนําไปลงทุนเพื่อสรางผลตอบแทนใหครอบคลุมภาระที่จะ
เกิดขึ้น ดังนั้น นอกจากการประกันชีวิตแลว การลงทุนจึงถือเปนธุรกรรมที่มีความสําคัญมากตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ บริหารเงินลงทุนโดยกระจายการลงทุนในหลักทรัพยประเภทตางๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ทั้งตราสารหนี้และตราสาร
ทุน ทั้งนี้การลงทุนของบริษัทฯ มีการปฏิบัติตามขอกําหนดตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต และประกาศกระทรวงพาณิชย เรื่อง การลงทุนประกอบ
ธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต
ปจจุบันบริษัทฯมีบริษัทรวม 1 บริษัทไดแก บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จํากัด (EMCS) ซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัทฯ และเปน
บริษัทยอยของ THRE ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ กอตั้งขึ้นในปลายป 2543 ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว
30.00 ลานบาท โดย THRE ถือหุนรอยละ 49 ของทุนที่เรียกชําระแลว และบริษัทฯถือหุนรอยละ 20 ของทุนที่เรียกชําระแลว เพื่อ
ดําเนินธุรกิจใหบริการดานคอมพิวเตอรในการจัดการคาสินไหมรถยนตและจัดทําสถิติที่เกี่ยวของ
โครงสรางบริษัทฯ
ณ วันที่ 15 มีนาคม 2556 บริษัทฯมีโครงสรางกลุมบริษัทดังนี้
THRE

100%
ไทยรีเ ซอรว ิสเซส

100%1

100%
ทีอารเ ทรนนิ่ง

THREL

41%
TID

100%

EMCS

20%

100%

ทีอาร ไดเร็ค
ไลฟ แอสชัว รันส

หมายเหตุ:

49%

1

ทีอาร แอคชัว เรียล
แอนด คอนซัลติ้ง

THRE จะมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯลดลงเหลือรอยละ 50.8 ของทุนที่เรียกชําระแลว ภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้

รายชื่อของกลุมบริษัทฯประกอบดวย
1)

บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) ("THRE”) ผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ถือหุนในบริษัทฯ รวมทั้งสิ้นรอย
ละ 100 ของทุนที่เรียกชําระแลว (ภายหลังจากการออกและเสนอขายหุนตอประชาชนครั้งนี้ จะมีสัดสวนการถือหุน
เหลือรอยละ 50.8) ไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงพาณิชยใหดําเนินธุรกิจประกันภัยตอดานการประกันวินาศภัยทุก
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

ประเภท ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 3,512.49 ลานบาท THRE เปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ
2)

บริษัท ทีอาร เทรนนิ่งแอนดคอนซัลติ้ง จํากัด (“ทีอารเทรนนิ่ง”) บริษัทยอยของ THRE ที่ถือหุนรอยละ 100 ของ
ทุนที่เรียกชําระแลว ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวจํานวน 0.50 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจดานการ
ฝกอบรมและใหคําปรึกษาโดยเนนกลุมลูกคาที่เปนบริษัทในธุรกิจประกันภัยเปนหลัก

3)

บริษัท ไทยรี เซอรวิสเซส จํากัด (“ไทยรีเซอรวิสเซส”) บริษัทยอยของ THRE ที่ถือหุนรอยละ 100 ของทุนที่เรียก
ชําระแลว ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 60.00 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจดานการบริหารจัดการสินไหม
ทดแทนและบริการดานสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นแกธุรกิจประกันภัย อาทิ Call Center การพิมพกรมธรรม เปนตน
นอกจากนี้ ไทยรีเซอรวิสเซส ยังไดถือหุนรอยละ 100 ของทุนที่เรียกชําระแลว ในบริษัทยอยอีก 2 แหงคือ บริษัท ทีอาร
ไดเร็ค ไลฟ แอสชัวรันส โบรกเกอร จํากัด (“ทีอาร ไดเร็ค ไลฟ แอสชัวรันส”) ที่มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 2.00
ลานบาท ประกอบธุรกิจเปนนายหนาประกันชีวิตเพื่อสนับสนุนการขายประกันภัยผาน Call Center และบริษัท ทีอาร
แอคชัวเรียล แอนด คอนซัลติ้ง เซอรวิสเซส จํากัด (“ทีอาร แอคชัวเรียล แอนด คอนซัลติ้ง”) ที่มีทุนจดทะเบียนและเรียก
ชําระแลว 2.00 ลานบาท ประกอบธุรกิจเปนที่ปรึกษาและใหบริการดานคณิตศาสตรประกันภัย

4)

บริษัท อีเอ็มซีเอส ไทย จํากัด หรือ (“EMCS”) เปนบริษัทยอยของ THRE และเปนบริษัทรวมของบริษัทฯ ปจจุบันมี
ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 30.00 ลานบาท โดย THRE ถือหุนรอยละ 49 ของทุนที่เรียกชําระแลว และบริษัทฯ
ถือหุนรอยละ 20 ของทุนที่เรียกชําระแลว เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการดานคอมพิวเตอรในการจัดการคาสินไหมรถยนต
และจัดทําสถิติที่เกี่ยวของ

5)

บริษัท ไทยอินชัวเรอสดาตาเนท จํากัด (“TID”) เปนบริษัทรวมที่ THRE รวมกับบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศ
อีกกวา 50 บริษัทกอตั้งขึ้น ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 10.00 ลานบาท โดย THRE เปนผูถือหุนใหญ
ในสัดสวนรอยละ 41 ของทุนที่เรียกชําระแลว เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการดานการประมวลผลขอมูลดานประกันภัย

2.2

โครงสรางรายได
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
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2.3

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

เปาหมายการดําเนินธุรกิจ

บริษัทฯมีเปาหมายที่จะเปนมากกวาผูที่ใหบริการรับประกันภัยตอประเภทดั้งเดิม (Conventional Reinsurer) เพียงอยางเดียว
ดังนั้นบริษัทฯจึงไดมุงที่จะพัฒนาองคกรโดยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ กรมธรรม การใหบริการใหมๆ ที่
ตอบสนองตอความตองการของลูกคา การดําเนินงานที่คุมทุน และประหยัดโดยมีอัตราสวนของคาใชจายในการดําเนินงานที่
ต่ําลง รวมไปถึ ง การคิดค น และสง เสริม ชอ งทางการขายที่ จ ะชว ยพัฒ นาธุ ร กิ จ การประกั น ภัยต อ สํา หรับ ตลาดประกั น ชีวิ ต
ภายในประเทศ
ทั้งนี้ในชวง 2-3 ปที่ผานมา บริษัทฯไดพัฒนาการประกันชีวิตประเภทรวมกันพัฒนา (Non-Conventional Reinsurance) โดย
การนําเสนอผลิตภัณฑประกันชีวิตผานสื่อตางๆ และทําการขายผาน โทรศัพท และตัวแทน เปนตนซึ่งประสบความสําเร็จอยาง
สูง โดยบริษัทฯเปนพันธมิตรกับบริษัทประกันชีวิตแหงหนึ่งในโครงการขายประกันชีวิตตรงทางโทรศัพท (DRTV) โดยบริษัทฯได
รวมกับบริษัทประกันชีวิตในทุกกระบวนการตั้งแต พัฒนาผลิตภัณฑ กําหนดคาเบี้ยประกันภัย ออกแบบโฆษณา และกําหนด
ชองทางการจัดจําหนาย ซึ่งโครงการดังกลาวไดรับการตอบรับอยางดี ดังนั้นบริษัทฯ มีแผนที่จะออกผลิตภัณฑประกันชีวิตใน
รูปแบบตางๆ กับบริษัทประกันชีวิตอื่นๆ โดยบริษัทฯมีเปาหมายในการเพิ่มสัดสวนรายไดจากการประกันชีวิตประเภทรวมกัน
พัฒนาใหมีสัดสวนประมาณรอยละ 40 ของเบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิ ในระยะเวลา 5 ป
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