สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

3.

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

3.1

ลักษณะผลิตภัณฑและการใหบริการ

ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ ธุรกิจประกันภัยตอดานการประกันชีวิตทุกประเภท โดยเบี้ยประกันภัยรับสวนหนึ่งจะถูกกันไวเปนเงิน
สํารองประกันชีวิต และดําเนินการบริหารเงินสํารองประกันชีวิตสวนนี้โดยนําไปลงทุนเพื่อสรางผลตอบแทนใหครอบคลุมภาระที่
จะเกิดขึ้น
ลักษณะงานของธุรกิจประกันภัยตอดานการประกันชีวิตของบริษัทฯจะเปนการรับประกันชีวิตตอจากบริษัทประกันชีวิตใน
ประเทศ โดยแบงตามประเภทการประกันภัยได 2 ประเภทหลัก ดังนี้
1.

การประกันชีวิตประเภทดั้งเดิม (Conventional Reinsurance)

สัญญาประกันชีวิตตอของการประกันชีวิตประเภทดั้งเดิมมี 3 ลักษณะ ดังนี้
ก.

สัญญาตามขอตกลงของตลาด (Market Agreement)

สัญญาตามขอตกลงของตลาดนี้สวนใหญเปนสัญญาแบบอัตราสวนที่บริษัทฯ มีกับบริษัทประกันชีวิตในประเทศเกือบทุกบริษัท
เพื่อใหบริษัทฯมีสวนรวมในสัญญาประกันชีวิตภายใตการตกลงของตลาดประกันภัยตามนโยบายของรัฐบาลในการเก็บเบี้ย
ประกันชีวิตไวในประเทศ โดยบริษัทฯจะเขาไปมีสวนรวมในสัดสวนการรับประกันภัยตอรอยละ 5 ถึงรอยละ 10 ของสัญญา
ประกันภัยตอแบบสวนเกินขั้นที่ 1 (1st Surplus) หรือแบบสวนเกินขั้นที่ 2 (2nd Surplus) ที่บริษัทประกันชีวิตมีการเอาประกันภัย
ตอกับบริษัทประกันภัยตอตางประเทศอยูแลวโดยมีวงเงินเอาประกันชีวิตตอสูงสุดตอกรมธรรมกําหนดไวในสัญญา ซึ่งการ
ประกันชีวิตตอแบบ 1st Surplus Treaty นี้ เปนสัญญาประกันชีวิตตออีกประเภทหนึ่งที่มีลักษณะสําคัญ คือ กําหนดใหผูเอา
ประกันภัยตอจะตองเอาประกันภัยตอตามสัญญานี้เปนลําดับแรก หลังจากที่หักสวนที่รับความเสี่ยงภัยไวเองและสวนที่เอา
ประกันภัยตอแบบอัตราสวน (Quota Share) ออกแลว สวนการประกันชีวิตตอแบบ 2nd Surplus Treaty เปนสัญญาประกันชีวิต
ตอที่กําหนดใหผูเอาประกันตอจะตองเอาประกันภัยตอตามสัญญานี้หลังจากที่หักสวนที่รับความเสี่ยงภัยไวเอง สวนที่เอา
ประกันภัยตอแบบอัตราสวน (Quota Share) และสวนของ 1st Surplus ออกแลว
หลังจากที่รับประกันภัยตอมาแลว บริษัทฯ จะมีการเอาประกันภัยตอชวงกลับไปยังบริษัทประกันชีวิตคูสัญญาบางรายที่มี
ขอตกลงสัญญาประกันภัยตอชวงตามสัดสวนที่ไดตกลงกัน

สวนที่ 2 หนา 12

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

แผนภาพแสดงการรับประกันชีวิตตอและการเอาประกันชีวิตตอชวงของสัญญาตามขอตกลงของตลาด
เบี้ยประกันภัยตอรับ
- รอยละ 5 ถึงรอยละ 10 ของสัญญาประกันภัยตอสวนเกินขั้นที่ 1 (1st Surplus) หรือสวนเกินขั้นที่ 2 (2nd
Surplus) (ถามี) ของการประกันชีวิต ที่บริษัทประกันชีวิตในประเทศประมาณครึ่งหนึ่งมีอยู

THREL

เบี้ยประกันภัยตอชวง
- ประมาณรอยละ 5 ของเบี้ยประกันภัยตอรับ
จะถูกเอาประกันภัยตอ ชวงกลับไปยัง บริษัท
ประกันชีวิตที่มีขอตกลงรับประกันภัยตอชวง
กลับไป

เบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิ
- บริ ษั ท ฯจะเก็ บ ความเสี่ ย งภั ย ไว เ อง
ประมาณรอยละ 95 ของเบี้ยประกันภัยตอ
รับ

โดยทั้งนี้เบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิที่ไดจากสัญญาตามขอตกลงของตลาดคิดเปนสัดสวนรอยละ 22.57 ของเบี้ยประกันภัยตอรับ
สุทธิในป 2555
ข.

การรับประกันภัยตอแบบทําสัญญาตอกัน (Treaty Reinsurance)

เปนการรับประกันภัยตอตามเงื่อนไขสัญญาที่ตกลงกันไวลวงหนากับบริษัทประกันชีวิตแตละบริษัท ทั้งนี้เบี้ยประกันภัยตอรับ
สุทธิที่ไดจากการรับประกันภัยตอแบบทําสัญญาตอกันคิดเปนสัดสวนรอยละ 44.88 ของเบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิในป 2555
ค.

การรับประกันแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance)

เปนการรับประกันภัยตอประเภทที่ไมมีการทําสัญญาตกลงกันไวลวงหนา โดยพิจารณาคัดเลือกรับเปนรายกรมธรรมไป ทั้งนี้เบี้ย
ประกันภัยตอที่ไดจากการรับประกันภัยแบบเฉพาะรายมีสัดสวนรอยละ 6.28 ของเบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิในป 2555
2.

การประกันชีวิตประเภทรวมกันพัฒนา (Non-conventional Reinsurance)

เปนการรวมกันพัฒนา และนําเสนอกรมธรรมประกันภัยประเภทใหมๆระหวางบริษัทฯ และบริษัทประกันชีวิต ซึ่งทําใหบริษัทฯ
สามารถกําหนดรูปแบบกรมธรรมและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม รวมทั้งกําหนดสวนแบงการรับประกันภัยตอในอัตราสวนที่
สูงขึ้น กลาวคือบริษัทฯ จะเปนผูนําเสนอและรวมกับบริษัทประกันชีวิตคิดคน และพัฒนากรมธรรมประเภทใหมๆ ที่คาดวาจะ
เปนที่ตองการของตลาด จัดทําแผนการตลาด และหาชองทางการตลาด ซึ่งรายไดในสวนที่บริษัทฯ จะไดรับ จะอยูในรูปของเบี้ย
ประกันภัยตอของกรมธรรมนั้น แตจะไดรับในสัดสวนที่สูงกวาอัตราสวนการรับประกันภัยตอการประกันชีวิตประเภทดั้งเดิม
(Conventional Reinsurance)

สวนที่ 2 หนา 13

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

โดยในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทฯไดพัฒนาโครงการขายประกันชีวิตตรงผานทางโทรศัพท (DRTV) และโครงการรับประกัน
สุขภาพ รวมกับบริษัทประกันชิวิตชั้นนําในตลาด สําหรับโครงการ DRTV บริษัทฯไดนําเสนอโครงการเต็มรูปแบบ การวิเคราะห
กําไรขาดทุนของโครงการ การคิดผลิตภัณฑใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย การนําเสนอกลุมทดลอง การนําเสนอผลิตภัณฑ
โฆษณาในสื่อตางๆ รวมถึงดูแล และกําหนดขั้นตอนการจําหนายผลิตภัณฑ โดยเฉพาะชองทางโทรศัพท เพื่อใหไดเปาหมายที่
กําหนด สวนโครงการประกันสุขภาพไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการเพื่อมุงเนนการลดอัตราสวนคาสินไหมทดแทน (Loss
ratio) โดยบริษัทฯไดเขาไปรวมวางแผนพัฒนาบุคลากรดานพิจารณารับประกันภัย และสินไหมทดแทน
ทั้งนี้เบี้ยประกันภัยตอที่ไดจากการประกันชีวิตประเภทรวมกันพัฒนา (Non-conventional Reinsurance) มีสัดสวนรอยละ
26.27 ของเบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิในป 2555
3.2

การตลาดและภาวะการแขงขัน

3.2.1

กลยุทธการแขงขัน

จากการที่บริษัทฯมีความเขาใจลึกซึ้งถึงสภาพตลาดประกันชีวิตในประเทศที่เปนตลาดหลัก ประกอบกับความสัมพันธระหวาง
บริษัทฯ กับบริษัทประกันชีวิตเปนไปดวยดี ทําใหเปนจุดแข็งของบริษัทฯ ที่สามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อาทิ งานรับประกันชีวิตเพื่อคุมครองสินเชื่อ (Credit Life) โดยธนาคารเปนผูปลอยสินเชื่อในการดําเนินธุรกิจ โดย
ธนาคารตองการประกันความเสี่ยงในกรณีที่ผูกูเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงไดพัฒนา
ผลิตภัณฑเพื่อคุมครองความเสี่ยงดังกลาว ลักษณะพิเศษของผลิตภัณฑคือทุนเอาประกันชีวิตและระยะเวลาเอาประกันชีวิตจะ
นอยกวาหรือเทากับจํานวนสินเชื่อและระยะเวลาที่ธนาคารอนุมัติ ซึ่งจํานวนเงินดังกลาวจะมีวงเงินคอนขางสูง และตองลด
ขั้นตอนการพิจารณารับประกันดานฐานะทางการเงิน เนื่องจากธนาคารมีการพิจารณาสวนนี้ตามกฎเกณฑของธนาคารแลว
โดยปกติขั้นตอนการรับประกันชีวิตตองพิจารณาฐานะทางการเงิน และดานสุขภาพ บริษัทฯมีความเขาใจภาคธุรกิจประกันชีวิต
จึงสามารถสนับสนุนลักษณะพิเศษดังกลาวไดจึงไดงานประกันชีวิตตอดานรับประกันชีวิตเพื่อคุมครองสินเชื่อ งานที่ไดจะอยูใน
รูปแบบประกันชีวิตประเภทดั้งเดิม (Conventional Reinsurance)
ขณะเดียวกันบริษัทฯ ไดทําการศึกษาความตองการของลูกคาหลายๆ กลุมแลวนําเสนอผลิตภัณฑประกันชีวิตใหเหมาะสมกับ
กลุมเปาหมาย โดยเนนการวางแผน จัดทําการตลาด จัดหาชองทางการจัดจําหนาย รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
ผลิตภัณฑใหมๆ โดยบริษัทฯ สามารถกําหนดสัดสวนการรับประกันที่สูงกวาอัตราสวนการรับประกันภัยตอการประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม (Conventional Reinsurance) โดยการรับประกันภัยตอลักษณะดังกลาวจะอยูในรูปการประกันชีวิตประเภท
รวมกันพัฒนา (Non-conventional Reinsurance)
นอกจากนี้บริษัทฯมีนโยบายที่จะดํารงฐานะทางการเงินที่เขมแข็ง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีสวนของผูถือหุน
ทั้งสิ้น 752.19 ลานบาท และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทฯสามารถดํารงเงินกองทุนไวที่ 889.13 ลานบาท คิดเปน
อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR Ratio) ที่รอยละ 831.32 ซึ่งสูงกวาเกณฑขั้นต่ําที่รอยละ 140 (เริ่มบังคับใช 1
มกราคม 2556) ที่กําหนดโดยสํานักงาน คปภ. เปนอยางมาก และยังมีนโยบายที่จะเพิ่มขนาดของเงินกองทุนขึ้นเปนระยะๆ เพื่อ
รองรับการเจริญเติบโตและสอดคลองกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง
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นอกจากนี้บริษัทฯมีศักยภาพในการแขงขันที่ดีโดยอาศัยความไดเปรียบที่มีอยูหลายประการ อาทิ
1.

เปนบริษัทในประเทศเพียงแหงเดียวที่ดําเนินกิจการเฉพาะการประกันภัยตอดานประกันชีวิต

2.

มีสัญญาระหวางบริษัทฯ กับบริษัทประกันชีวิตในประเทศประมาณครึ่งหนึ่ง ในการที่จะสงงานในสัดสวนระหวางรอย
ละ 5 ถึงรอยละ 10 ของการประกันภัยตอแบบสวนเกินขั้นที่ 1 (1st Surplus Treaty) ที่บริษัทประกันชีวิตมีอยู

3.

รัฐบาลโดยสํานักงาน คปภ. มีนโยบายชัดเจนที่จะใหมีการเก็บความเสี่ยงภัยไวเองในประเทศใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
จึงนับเปนโอกาสของบริษัทฯ ในการขยายงาน

3.2.2

การจําหนายและชองทางการจําหนาย

ปจจุบันบริษัทฯมีชองทางการจําหนาย โดยการติดตอโดยตรงกับบริษัทประกันชีวิตที่ประกอบธุรกิจในประเทศทั้ง 24 บริษัท
3.2.3

กลุมลูกคาเปาหมาย

ฐานลูกคาของบริษัทฯ ประกอบดวยบริษัทประกันชีวิตที่ประกอบธุรกิจในประเทศทั้ง 24 บริษัท บริษัทเหลานี้สวนหนึ่งนอกจาก
จะเปนลูกคาของบริษัทฯ แลวยังเปนผูถือหุนของบริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ถือ
หุนรอยละ 50.8 ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ ซึ่งชวยเสริมสรางฐานการตลาดของบริษัทฯ ใหมีความมั่นคง
ยิ่งขึ้น
3.2.4

ภาวะตลาด

ปจจุบันการประกันชีวิตเปนเครื่องมือสําหรับใชปองกันความเสี่ยงใหกับตนเอง และบุคคลในครอบครัวทําใหประชาชนที่มีความรู
ความเขาใจถึงความจําเปนของการทําประกันชีวิต และมีรายไดในระดับสูงพอที่จะมีการออมเริ่มใหความสําคัญในการทําประกัน
ชีวิตมากขึ้น จากเหตุผลดังกลาวประเทศที่มีระดับการศึกษาและระดับรายไดตอหัวสูงจึงมีแนวโนมที่ประชาชนในประเทศนั้นๆจะ
ทําประกันชีวิตสูง
เบี้ยประกันรับสุทธิตอผลิตภัณฑมวลรวมในตางประเทศ ป 2554

เบี้ยประกันรับสุทธิตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไทยระหวาง
ป 2546 – ป 2555

(รอยละ)

(รอยละ)

ที่มา: Swiss Reinsurance สมาคมประกันชีวิตไทย และ THRE
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

แนวโนมการทําประกันชีวิต โดยเฉพาะกลุมประเทศที่มีรายไดสูงในทวีปเอเชีย เชน ไตหวัน ฮองกง เกาหลีใต และสิงคโปร มี
สัดสวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (Net Premium per GDP) สูงกวาประเทศที่มีรายไดของ
ประชากรต่ํา เชน อินเดีย มาเลเซีย ไทย จีน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และเวียดนาม โดยในป 2554 ประเทศไตหวัน มีสัดสวนเบี้ย
ประกันรับสุทธิตอรายไดของประชากรสูงถึงรอยละ 13.9 หากพิจารณาประเทศไทยซึ่งมีสัดสวนเบี้ยประกันภัยรับสุทธิตอรายได
ของประชากรอยูในระดับต่ํากวาประเทศที่พัฒนาแลว จะพบวาธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยยังสามารถที่จะเติบโตได จาก
การพัฒนาระดับการศึกษา และระดับรายไดตอหัวสูงขึ้น ทําใหสัดสวนเบี้ยประกันรับสุทธิตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไทย
ไดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 2.20 ในป 2546 เปนรอยละ 3.38 ในป 2555
กรมธรรมประกันชีวิตรวมในประเทศไทยระหวาง
ป 2546 – ป 2555

กรมธรรมประกันชีวิตใหมในแตละปของประเทศไทยระหวาง
ป 2546 – ป 2555

(ลานกรมธรรม)
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ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสมาคมประกันชีวิตไทย

จํานวนกรมธรรมประกันชีวิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจากจํานวน 9.66 ลานกรมธรรมในป 2546 เปน 18.87 ลานกรมธรรมในป
2555 หรือเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 7.72 ตอป (CAGR) นอกจากนี้จํานวนกรมธรรมชีวิตใหมแตละปมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดย
จํานวนกรมธรรมใหมเพิ่มขึ้นจากระดับ 1.59 ลานกรมธรรมในป 2546 เปน 2.99 ลานกรมธรรมในป 2555 หรือเปนการเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยรอยละ 7.27 ตอป (CAGR)
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
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เบี้ยประกันภัยรับสุทธิของประเทศไทย (แบงตามประเภท)
ระหวางป 2546 – ป 2555

96,778

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิของประเทศไทย
ระหวางป 2546 – ป 2555

เบี้ยปตอไป

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสมาคมประกันชีวิตไทย

จากการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องของจํานวนกรมธรรมใหมสงผลใหเบี้ยประกันภัยรับสุทธิเพิ่มขึ้น จากขอมูลของสํานักงานคปภ. ในป
2555 การเติบโตของตลาดประกันชีวิตของไทยยังเปนไปดวยดี ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันภัยรับรวม 384,190 ลานบาท
เติบโตรอยละ 18.67 เมื่อเทียบกับป 2554 โดยการเติบโตของธุรกิจถูกผลักดันดวยการขยายฐานลูกคาใหม โดยมียอดเบี้ย
ประกันภัยรับปแรก และเบี้ยชําระครั้งเดียวจํานวน 128,056 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 32.32 สวนเบี้ยประกันภัยปตอไป มีจํานวน
256,134 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 12.84 ซึ่งสะทอนใหเห็นวามีอัตราการขยายตัวของตลาดจากนโยบายภาครัฐ อาทิ การ
ลดหยอนภาษีสําหรับการประกันชีวิตแบบบํานาญเพื่อสงเสริมการออมระยะยาว
3.2.5

ภาวะการแขงขัน

การเติบโตของตลาดประกันชีวิตของไทยยังเปนไปดวยดี จากขอมูลเบื้องตนของสํานักงานคปภ. ในป 2555 ธุรกิจประกันชีวิตใน
ประเทศมีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงทั้งสิ้น 384,190 ลานบาท มีการทําประกันภัยตอออกไปจํานวน 6,555 ลานบาท โดยบริษัทฯ
มีเบี้ยประกันภัยตอรับจํานวน 1,145 ลานบาท หรือคิดเปนสวนแบงการตลาดรอยละ 17.47 ของเบี้ยประกันภัยตอรับทั้งหมด
ตารางเบี้ยประกันภัยตอในประเทศไทยระหวางป 2553 - 2555
ป 2553
เบี้ยประกันภัยรับโดยตรง
เบี้ยประกันภัยตอ
เบี้ยประกันภัยตอรับของบริษัทฯ

ลานบาท
291,338
4,775
607

ป 2554
รอยละ
100.00
12.71

ลานบาท
323,758
5,381
842

ป 2555
รอยละ
100.00
15.65

ลานบาท
384,190
6,555
1,145

รอยละ
100.00
17.47

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และบริษัทฯ

โดยทั่วไปบริษัทประกันชีวิตสวนใหญจะเอาประกันภัยตอกับบริษัทประกันภัยตอมืออาชีพ ทั้งนี้บริษัทประกันภัยตอดานประกัน
ชีวิตที่ทําธุรกิจประกันภัยตอเพียงอยางเดียวในประเทศไทยมีเพียงบริษัทฯ เทานั้น นอกนั้นเปนบริษัทประกันภัยตอขนาดใหญ
จากตางประเทศที่เขามารับงานในประเทศไทยอาทิ Swiss Reinsurance, Reinsurance Group of America (RGA),
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

Hannover Reinsurance Group, Munich Reinsurance, SCOR Reinsuracne และบริษัทประกันภัยตอในเครือของบริษัท
ประกันชีวิตตางประเทศที่เขามารวมทุนหรือเขามาเปนผูถือหุนใหญของบริษัทประกันชีวิตในประเทศ
3.2.6

แนวโนมอุตสาหกรรม

ธุรกิจประกันชีวิตในป 2556 ยังสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง จากปจจัยสนับสนุนดานการเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนแผนฟนฟู
เศรษฐกิจประเทศมีแนวโนมที่ดี โดยเฉพาะมาตรการปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ํา และปรับเงินเดือนขาราชการสําหรับผูจบปริญญาตรี
คาดวาจะทําใหประชาชนมีกําลังการซื้อประกันชีวิตมากขึ้น นาจะสงผลดีกับธุรกิจประกันชีวิตโดยภาพรวม ทั้งนี้ธุรกิจประกัน
ชีวิตจะใหความสําคัญกับการขยายชองทางการตลาดใหมๆ เพื่อเขาถึงกลุมเปาหมาย โดยเฉพาะผูมีรายไดนอย โดยการนําเสนอ
ผลิตภัณฑประเภทความคุมครองชีวิต และสุขภาพ เพื่อใหสอดคลองกับความเสี่ยงภัย และแนวโนมอัตราดอกเบี้ยในสถานการณ
ปจจุบัน ขณะที่ทิศทางดอกเบี้ยในป 2556 มีแนวโนมปรับลดลง ทําใหสินคาประเภทออมทรัพยมีความนาสนใจมากขึ้น ซึ่งอาจ
ตองเผชิญแรงกดดันจากการแขงขันของผลิตภัณฑระหวางธุรกิจประกันชีวิต และภาคธนาคารพาณิชยอีกดวย นอกจากนี้การ
ขยายตัวของชองทางการจําหนายผานธนาคารพาณิชยยังคงเติบโตอยางตอเนื่อง โดยบริษัทฯประมาณอัตราการเติบโตของ
ธุรกิจประกันชีวิตในป 2556 ไวไมต่ํากวารอยละ 15
นอกจากนั้น ธุรกิจประกันชีวิตยังคงปรับกลยุทธทางการตลาดอยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดยเนนการ
เพิ่มจํานวนตัวแทนใหม การพัฒนาคุณภาพ ทักษะ ความรูแกบุคลากร รวมทั้งการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเขา
มาใช เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี สามารถแขงขันในระดับประเทศ และสากล เพื่อรองรับสูการเปดเสรีภาคการเงินในกลุม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
3.3

การจัดหาผลิตภัณฑหรือบริการ

3.3.1

แหลงที่มาของเงินทุน

บริษัทฯ มีแหลงที่มาของเงินทุนไดแก สวนของผูถือหุน เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ และกําไรจากการลงทุนสุทธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 บริษัทฯมีสวนของผูถือหุนทั้งสิ้น 752.19 ลานบาท เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 1,040.66 ลานบาท และกําไรจากการลงทุนสุทธิ
53.72 ลานบาท
ทั้งนี้บริษัทฯไมมีนโยบายการจัดหาเงินทุนจากการกูยืม หรือจากภายนอก อยางไรก็ตามในการดําเนินธุรกิจประกันภัยมีลักษณะ
เชนเดียวกับสถาบันการเงินอื่นที่จําเปนตองมีฐานเงินกองทุนที่เพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ การระดมทุนโดยการ
ออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้เปนสวนหนึ่งในการจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจนอกจากนี้
บริษัทฯ อาจตองดําเนินการดวยวิธีการอื่นๆเปนระยะๆไป
3.3.2

การลงทุน

นโยบายการลงทุน
นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ จะยึดหลักการลงทุนแบบอนุรักษนิยม (Conservative) โดยใหความสําคัญกับคุณภาพของ
หลักทรัพยเพื่อความปลอดภัยของเงินลงทุนโดยยังคํานึงถึงความเสี่ยงดานสภาพคลองที่ตองดํารงไวใหเพียงพอกับคาสินไหม
ทดแทนที่จะเกิดขึ้นโดยไมสามารถคาดการณได การบริหารพอรตการลงทุนจะใชความระมัดระวัง เพื่อสรางผลตอบแทนที่
สม่ําเสมอในระยะยาวในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และมีการควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับต่ํา นอกจากนี้ยังตองพิจารณา
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

ถึงกรอบวิธีการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital Framework) ดวย ตลอดจนมีการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดของสํานักงาน คปภ. นโยบายการลงทุนไดรับการสอบทานอยางสม่ําเสมอ และมีความยืดหยุนพรอมที่จะปรับเปลี่ยน
กลยุทธการลงทุนเพื่อใหสอดคลองกับภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในระยะยาว
สัดสวนเงินลงทุนในสินทรัพยของบริษัทฯ

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

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 53
ลานบาท
รอยละ
9.36
1.03

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

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

56.95
203.58

6.28
22.46

47.24
194.83

4.92
20.27

62.99
221.39

6.11
21.48

567.81
40.00
26.00
2.11
0.44
906.25

62.65
4.41
2.87
0.23
0.05
100.00

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

โครงสรางของฝายลงทุน
ฝายลงทุนจะดําเนินการพิจารณาการลงทุนโดยพิจารณาจากผลตอบแทนและความเสี่ยงที่บริษัทฯจะไดรับ ซึ่งจะนําขอสรุปจาก
การศึกษาสินทรัพยที่จะลงทุนเพื่อนําเสนอตอผูอํานวยการฝายลงทุน กรรมการผูอํานวยการ และประธานกรรมการบริหารเพื่อ
อนุมัติ ทั้งนี้สายงานการลงทุนจะอยูภายใตการกํากับดูแลของกรรมการผูอํานวยการ เพื่อใหการลงทุนเปนไปตามนโยบายการ
ลงทุนโดยรวมของบริษัทฯตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
นอกเหนือจากการตรวจสอบการทํางานของฝายลงทุนโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯแลว เพื่อใหการดําเนินการลงทุน
เปนไปอยางโปรงใส สํานักงาน คปภ. ไดมีขอกําหนดใหบริษัทประกันชีวิตจัดใหมีผูตรวจสอบจากภายนอก เขาทําการประเมิน
ระบบการตรวจสอบภายใน และระเบียบวิธีปฏิบัติการลงทุนเปนประจําทุกป สําหรับรอบปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดย
บริษัทฯ จัดใหบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูประเมินระบบการควบคุมภายในและระเบียบวิธีปฏิบัติการลงทุน
ประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต ผลการประเมินพบวาบริษัทฯมีประสิทธิภาพในการควบคุมภายใน การลงทุนและการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
การใหสินเชื่อ
การใหสินเชื่อของบริษัทฯ เปนการใหกูยืมตามสวัสดิการแกพนักงาน ไดแก การใหกูยืมฉุกเฉิน การใหกูยืมเพื่อที่อยูอาศัย และ
การใหกูยืมเพื่อซื้อรถยนต โดยเงินใหกูยืมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาความเดือดรอนแกพนักงานในกรณีที่จําเปน และ
สนับสนุนใหพนักงานมีบาน หรือที่อยูอาศัยเปนของตนเอง โดยบริษัทฯ จะคิดดอกเบี้ยอัตราคงที่ หรืออัตราลอยตัวแลวแต
ประเภทของการกูยืม
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3.3.3

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

ความสามารถในการดํารงเงินกองทุน

นโยบายในการดํารงอัตราสวนที่สําคัญของธุรกิจของบริษัทฯ จะตองไมต่ํากวาเกณฑที่ กฎหมายกําหนดและสามารถเทียบเคียง
ไดกับมาตรฐานสากล โดยอัตราสวนใดที่บริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวามีความสําคัญตอฐานะและความมั่นคงของบริษัทฯ ดวย
แลว บริษัทฯ จะรักษาไวใหอยูในระดับสูง ไดแก อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีสวนของผูถือหุนทั้งสิ้น 752.19 ลานบาท และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทฯสามารถ
ดํารงเงินกองทุนไวที่ 889.13 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR Ratio) ที่รอยละ 831.32 ซึ่งสูงกวา
เกณฑขั้นต่ําที่รอยละ 125 (อัตราที่บังคับใช ณ ขณะนั้น) ที่กําหนดโดยสํานักงาน คปภ.
3.3.4

นโยบายในการบริหารสภาพคลอง

ในดานสภาพคลอง บริษัทฯ มีนโยบายมุงใหสามารถดํารงสภาพคลองในอัตราที่เหมาะสมดวยการจัดเตรียมแหลงเงินทุนไมวา
จะไดจากกระแสเงินสดรับและจากสินทรัพยสภาพคลองใหสามารถรองรับกับความตองการใชเงินไดในทุกสภาวการณ
3.3.5

หลักเกณฑสําคัญที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจประกันชีวิต

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประกันชีวิตซึ่งกํากับดูแลโดยหนวยงานรัฐ ไดแก สํานักงาน คปภ. ซึ่งมีหนาที่กํากับและดูแลการประกอบ
ธุรกิจประกันชีวิต โดยไดมีการออกหลักเกณฑตางๆ มาเพื่อควบคุมใหบริษัทประกันชีวิตดําเนินธุรกิจโดยมีความโปรงใส และ
ดํารงไวซึ่งสถานะทางการเงินซึ่งสามารถรับผิดชอบตอผูทําประกันไดในอนาคต โดยหลักเกณฑสําคัญดังกลาวสามารถสรุปได
ดังตอไปนี้
หลักเกณฑเกี่ยวกับ
สถานภาพบริษัท
เงินกองทุน
การจัดสรรเงินสํารอง
หลักทรัพยวางประกัน
ไวกับนายทะเบียน
การวางเงินสํารอง
ประกันภัย
สัดสวนการถือหุนโดย
ตางชาติ

สรุปหลักเกณฑ
บริษัทประกันชีวิตทุกบริษัทตองเปนบริษัท มหาชน จํากัด
ภายในเดือนกุมภาพันธ ป 2556
บริษัทตองดํารงไวซึ่งความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR
Ratio) ไมต่ํากวารอยละ 140 (เริ่มบังคับใช 1 ม.ค. 2556)
ต อ งจั ด สรรเงิ น สํ า รองดั ง นี้ (1) เงิ น สํ า รองสํ า หรั บ เบี้ ย
ประกัน ที่ยังไมตกเปนรายไดของบริษัท (2) เงินสํารองคา
สินไหมทดแทน
20 ลานบาท

สถานะของบริษทั ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55
บริ ษั ท ได แ ปลงสภาพเป น บริ ษั ท มหาชนเมื่ อ วั น ที่ 29
กันยายน 2554
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 บริษัทฯมีความเพียงพอของ
เงินกองทุน (CAR Ratio) ที่รอยละ 831.32
บริ ษั ท ฯ ได จั ด สรรเงิ น สํ า รองไว อ ย า งเพี ย งพอตาม
พระราชบัญญัติประกันชีวิต

บริษัทฯ ไดวางหลักทรัพยประกันไวกับนายทะเบียน ตาม
พระราชบัญญัติประกันชีวิต จํานวน 20 ลานบาท
รอยละ 25 ของเงินสํารองประกันภัย สําหรับกรมธรรม บริ ษั ท ฯ ได ว างหลั ก ทรั พ ย ป ระกั น ไว เ ป น เงิ น สํ า รอง
ประกันภัยที่ยังมีความผูกพันอยูหลังจากหักดวยจํานวน ประกันภัยกับนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติประกัน
เงิ น ให กู ยื ม โดยมี ก รมธรรม ป ระกั น ภั ย ของบริ ษั ท เป น ชีวิต จํานวน 81 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
ประกัน
- มีกรรมการซึ่งมีสัญชาติไทยไมต่ํากวาสามในสี่ของ
- ปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 8 ทานโดยไมมี
จํานวนกรรมการทั้งหมด
กรรมการที่เปนชาวตางชาติ
- ตามพรบ. ประกันชีวิต กําหนดใหบุคคลตาม (1)
- THRE เปนผูถือหุนรอยละ 100 ของจํานวนหุนที่มี
หรือ (2) หรือ (1) และ (2) ถือหุนรวมกันเกินรอยละ
สิทธิออกเสียงและจําหนายไดแลวทั้งหมด และ
75 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงและจําหนายได
ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
แลวทั้งหมดของบริษัทฯ
THRE จะมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯลดลงเหลือ
(1) บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย หรือหางหุนสวน
รอยละ 50.8 ของทุนที่เรียกชําระแลว
สามัญซึ่งไมจดทะเบียนที่ผูเปนหุนสวนทั้งหมดมี
สัญชาติไทย
(2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมี
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หลักเกณฑเกี่ยวกับ

3.4

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

สรุปหลักเกณฑ
ลักษณะดังตอไปนี้
(ก) มีบุคคลตาม (1) ถือหุนอยูเกินรอยละ 50
ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงและจําหนายได
แลวทั้งหมด หรือ
(ข) มีบุคคลตาม (1) หรือนิติบุคคลตาม (2) (ก)
หรือบุคคลตาม (1) และนิติบุคคลตาม (2) (ก)
ถือหุนอยูเกินรอยละ 50 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิ
ออกเสียงและจําหนายไดแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดดําเนินการขอผอนผันจากสํานักงาน
คปภ. เพื่ อ ให บ ริ ษั ท ฯ มี บุ ค คลซึ่ ง ไม มี สั ญ ชาติ ไ ทย
(ตามที่นิยามในพรบ. ประกันชีวิต) ถือหุนรวมกันได
เกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
และจํ า หน า ยได แ ล ว ทั้ ง หมดของบริ ษั ท ฯ ซึ่ ง
สํานักงาน คปภ. ไดมีมตินําคําขอผอนผันของบริษัท
ฯ ดังกลาวเสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
- ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหมีผูถือหุนสัญชาติ
ตางดาว (ตามพระราชบัญญัติการประกอบธูรกิจ
ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไข
เพิ่มเติม)) ถือหุนไดไมเกินรอยละ 25

งานที่ยังไมสงมอบ
- ไมมี -
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