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สรุปขอมูลสําคัญของหุนนี้เปนสวนหนึ่งของแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวน ซึ่งเปนเพียงขอมูลสรุป
เกี่ยวกับการเสนอขาย ลักษณะและความเสี่ยงของบริษัทที่ออกและเสนอขายหุน ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลในหนังสือ
ชี้ชวนโดยละเอียดกอนการตัดสินใจลงทุน โดยสามารถดูแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มไดที่
www.sec.or.th
สรุปขอมูลสําคัญของการเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชน
เพื่อซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเปนครั้งแรก (“IPO”)
บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ระยะเวลาการเสนอขาย : หุนสามัญเดิมที่เสนอขายตอผูถือหุนเดิมของ THRE วันที่ 23-25 กันยายน 2556
หุนสามัญเดิมและหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายตอประชาชน วันที่ 26-27 และ 30 กันยายน 2556
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
ผูเสนอขาย : บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “THREL”)
จํานวนหุน ที่เสนอขาย: 10,000,000 หุน (หุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหมของบริษัทฯ) คิดเปนรอยละ 1.67 ของจํานวนหุน
สามัญที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
ผูเสนอขาย : บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) (“THRE”)
จํานวนหุน ที่เสนอขาย: 285,000,000 หุน (หุนสามัญเดิมของบริษัทฯ) คิดเปนรอยละ 47.50 ของจํานวนหุนสามัญที่
ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
มูลคาที่ตราไว: 1.00 บาท/หุน ราคาเสนอขายตอประชาชน: 9.50 บาท/หุน มูลคาการเสนอขาย: 2,802.50 ลานบาท
ตลาดรอง:
; SET
MAI
เกณฑเขาจดทะเบียน: ; Profit test
Market capitalization test
วิธีคํานวณราคา:
Price/Earning ratio
; Book Building
อื่นๆ ....................
อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (P/E ratio): 19.65
P/E ratio ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน
BLA (มีอัตราสวน P/E เฉลี่ยเทากับ 20.34 เทา โดยใชราคาปดตั้งแตวันที่ 19 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 18 กันยายน 2556)
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:
-ผูถือหุนสามัญของ THRE ไมเกิน118,000,000 หุน
-บุคคลทั่วไป ประมาณ 20,000,000 หุน
-นักลงทุนสถาบัน ประมาณ 150,000,000 หุน
-ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ประมาณ 7,000,000 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 (“ประกันภัยตอ”) โดยเบี้ยประกันภัยรับสวนหนึ่งจะ
ถูกกันไวเปนเงินสํารองประกันชีวิต และดําเนินการบริหารเงินสํารองประกันชีวิตสวนนี้โดยนําไปลงทุนเพื่อสรางผลตอบแทนให
ครอบคลุมภาระที่จะเกิดขึ้น
ธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย แบงเปนสองสวนคือ การประกันชีวิต และ การประกันตอดานประกันชีวิต โดยบริษัทประกัน
ชีวิตในประเทศมีทั้งหมด 24 บริษัท และบริษัทรับประกันตอดานประกันชีวิตมีเพียงบริษัทเดียวคือ บมจ. ไทยรีประกันชีวิต
วัตถุประสงคของการทําประกันชีวิตสามารถแบงออกไดเปนสองรูปแบบ คือ
1)

ผลประโยชนทางดานความคุมครองการเสียชีวิตและเจ็บปวย ผูเอาประกันจะไดรับประโยชนทางดานความ
คุมครองโดยบริษัทประกันชีวิตจะชําระเงินคุมครองใหกับผูรับประโยชนหากผูเอาประกันเจ็บปวย ประสบอุบัติเหตุ หรือ
เสียชีวิต ซึ่งบริษัทประกันชีวิตไมสามารถคาดการณคาสินไหมทดแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได

2)

ผลประโยชนดานการออมทรัพย ผูเอาประกันจะไดรับเงินผลประโยชนในระหวางระยะเวลาของสัญญาประกันภัย
ตามที่กําหนดไวลวงหนาตั้งแตเริ่มเอาประกัน แมผูเอาประกันจะไมไดเจ็บปวย ประสบอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตแตอยาง
ใด ซึ่งบริษัทประกันชีวิตสามารถวางแผนไดลวงหนาสําหรับเงินผลประโยชนที่ตองจายใหผูเอาประกันในอนาคต

ดังนั้นความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิตสามารถแบงออกไดสองรูปแบบตามวัตถุประสงคของการทําประกันชีวิต คือ การจาย
ความคุมครองจากการเสียชีวิต หรือหรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร สําหรับผลประโยชนทางดานความคุมครองการเสียชีวิตและ
เจ็บปวย ซึ่งทุนประกันประเภทดังกลาวมีทุนประกันคอนขางสูง และบริษัทประกันชีวิตไมสามารถคาดการณเหตุการณได
ลวงหนาซึ่งหมายถึงคาสินไหมทดแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สําหรับผลประโยชนดานการออมทรัพย ซึ่งทุนประกันประเภท
ดังกลาวมีทุนประกันคอนขางต่ํา บริษัทประกันชีวิตสามารถวางแผนไดลวงหนาสําหรับคาสินไหมทดแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยบริษัทประกันชีวิตจะบริหารความเสี่ยงภัยโดยจะเอาประกันภัยตอสําหรับผูเอาประกันชีวิตในรายที่มีทุนประกันรวมเกินทุน
ประกัน ที่บ ริษัท กํา หนด โดยประเมิน จากจํา นวนทุน ประกัน ชีวิตที่รับ ความเสี่ ยงภัย ในการชดใช คา สิน ไหมทดแทนทั้ง หมด
(Retention) กับเงินกองทุนของบริษัทที่ตองดํารงไวตามกฎหมาย สําหรับความเสี่ยงภัยที่เกินกวาสวนที่บริษัทประกันชีวิต
รับไวเอง
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บริษัทประกันชีวิตจะทําการกระจายความเสี่ยงภัยในการชดใชคาสินไหมทดแทนไปยังบริษัทรับประกันภัยตอ ทั้งนี้บริษัทประกัน
ชีวิตสามารถทําประกันภัยตอกับบริษัทประกันภัยตอไดมากกวาหนึ่งแหง และบริษัทรับประกันภัยตอก็สามารถกระจายความ
เสี่ยงตอใหกับบริษัทรับประกันภัยตออื่นได ขึ้นอยูกับขนาดของความเสี่ยง (Risk) และความสามารถในการรับความเสี่ยง
(Retention Limit) ของบริษัทรับประกันตอแตละแหง เนื่องจากการรับประกันชีวิตแบบที่ใหผลประโยชนทางดานความคุมครอง
การเสียชีวิตและเจ็บปวย กอใหเกิดความเสี่ยงภัยแกบริษัทประกันชีวิตมากกวาการรับประกันชีวิตแบบที่ใหผลประโยชนดานการ
ออมทรัพย ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงมีการทําประกันภัยตอในสวนที่ใหผลประโยชนทางดานความคุมครองการเสียชีวิตและ
เจ็บปวยมากกวาผลประโยชนดานการออมทรัพย
ประเภทการประกันชีวิตที่บริษัทฯ รับประกันภัยตอจากบริษัทประกันชีวิตมีดังนี้
(1)
ประกันชีวิตรายสามัญ (Ordinary Life)
(2)
การประกันชีวิตกลุม (Group Life)
(3)
การประกันชีวิตเพื่อคุมครองสินเชื่อ (Credit Life)
(4)
อุบัติเหตุและสุขภาพ (Accident & Health)
ประเภทสัญญาประกันภัยตอแบงออกไดเปน 2 ประเภทดังนี้
1.

การรับประกันภัยตอแบบทําสัญญาตอกัน (Treaty Reinsurance)

เปน การรั บ ประกัน ภัยตอ ตามเงื่ อ นไขสัญ ญาที่ต กลงกัน ไวลว งหนา ระหวา งบริษัท ประกั น ชี วิตกั บ บริษั ท ผูรับ ประกั น ภัยต อ
(Reinsurer) โดยบริษัทประกันชีวิตจะกําหนดสวนที่รับไวเอง (Retention) ตามความสามารถของบริษัท สําหรับความเสี่ยงภัยที่
เกินกวาสวนที่บริษัทประกันชีวิตรับไวเองจะเอาประกันภัยตอกับบริษัทประกันภัยตอ (Reinsurer) โดยปกติแลวสัญญาจะ
กําหนดกรอบเงื่อนไขในการรับประกันภัยตอไวอยางกวางๆ เชน ความคุมครอง และทุนประกัน เปนตน ในกรณีที่กรมธรรมใดเขา
เงื่อนไขที่กําหนดไวลวงหนา บริษัทฯ ก็สามารถรับประกันภัยตอไดทันที
สัญญาตามขอตกลงของตลาด (Market Agreement) เปน การรับประกันภัยตอแบบทําสัญญาตอกัน (Treaty Reinsurance)
ประเภทหนึ่ง โดยเปนสัญญาที่บริษัทฯ ไดตกลงเงื่อนไขการประกันชีวิตตอกับบริษัทประกันชีวิตคูสัญญาจํานวน 11 บริษัท ตั้งแต
ชวงแรกเริ่มกอตั้งบริษัทฯ ซึ่งยังมีความตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน เพื่อใหบริษัทฯ มีสวนรวมในสัญญาประกันชีวิตภายใตการตกลง
ของตลาดประกันชีวิตตามนโยบายของรัฐบาลในการเก็บเบี้ยประกันชีวิตไวในประเทศ ทั้งนี้หากเงื่อนไขเปนไปตามขอตกลงใน
สัญญาตามขอตกลงของตลาด (Market Agreement) บริษัทฯสามารถรับประกันภัยตอจากบริษัทประกันชีวิตไดทันที ในการรับ
ประกันภัยตอตามสัญญาตามขอตกลงของตลาด (Market Agreement) อยางไรก็ตามสัญญาตามขอตกลงของตลาด (Market
Agreement) มีเงื่อนไขเหมือนสัญญาทั่วไป สามารถยกเลิกได แตโดยแนวทางปฏิบัติทางธุรกิจตามที่เปนอยู ยังคงใหสัญญา
เดินหนาตอไป หลังจากที่บริษัทฯ รับประกันภัยตอมาแลว ตามสัญญาตามขอตกลงของตลาด (Market Agreement) จะมีการ
ทําประกันตอชวงกลับไปยังบริษัทประกันชีวิตคูสัญญาบางราย
ทั้งนี้เบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิที่ไดจากการรับประกันภัยตอแบบทําสัญญาตอกัน มีสัดสวนรอยละ 93.72 ของเบี้ยประกันภัยตอ
รับสุทธิ ในป 2555 และ รอยละ 96.54 ของเบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิในชวงหกเดือนแรกของป 2556
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การรับประกันแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance)

เปนการรับประกันภัยตอกรณีที่บริษัทประกันชีวิตไมมีสัญญาการรับประกันภัยตอแบบทําสัญญาตอกัน (Treaty Reinsurance)
กับบริษัทฯ หรือกรณีที่ไมเขาเงื่อนไขในสัญญาการรับประกันภัยตอแบบทําสัญญาตอกัน (Treaty Reinsurance) ที่บริษัทประกัน
ชีวิตทําไวกับบริษัทฯ โดยจะมีวิธีการพิจารณาคัดเลือกรับประกันภัยตอดวยขอเสนอ เงื่อนไขความคุมครองและอัตราเบี้ยประกัน
ชีวิตตอเฉพาะแตละรายกรมธรรม
สัญญาประกันภัยตอมีเงื่อนไขการตออายุอัตโนมัติในแตละป เวนแตจะมีการแจงยกเลิกโดยคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง ซึ่งจะตอง
แจงลวงหนา 3 เดือนกอนสิ้นป เพื่อใหมีเวลาในการพิจารณาเงื่อนไขใหมรวมกันของคูสัญญากอนที่จะยืนยันการยกเลิกสัญญา
หากไมสามารถตกลงรวมกันได กรณีที่มีการยกเลิกสัญญาประกันภัยตอ บริษัทฯจะยุติการใหความคุมครองในกรมธรรมใหม
แตยังคงรับประกันภัยตอในกรมธรรมที่ไดสงเบี้ยประกันชีวติ ตอไวจนกวากรมธรรมนั้นๆ จะสิ้นผลบังคับ
ทั้งนี้เบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิที่ไดจากการรับประกันภัยตอแบบเฉพาะราย มีสัดสวนรอยละ 6.28 ของเบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิ
ในป 2555 และ รอยละ 3.46 ของเบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิในชวงหกเดือนแรกของป 2556
ลักษณะธุรกิจประกันภัยตอตามนโยบายการตลาด
ลักษณะงานของธุรกิจประกันภัยตอดานการประกันชีวิตของบริษัทฯจะเปนการรับประกันชีวิตตอจากบริษัทประกันชีวิตใน
ประเทศ โดยบริษัทฯ ไมสามารถดําเนินธุรกิจประกันชีวิตโดยตรงได ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท
หลัก ดังนี้
1.

การประกันชีวิตประเภทดั้งเดิม (Conventional Reinsurance)

เปนการรับประกันภัยตอจากบริษัทประกันชีวิต โดยที่บริษัทประกันชีวิตมีการจัดการทุกอยางดวยตัวเอง ตั้งแตพัฒนารูปแบบ
กรมธรรม ทําการตลาด และขายดวยตัวเอง โดยมีการกระจายความเสี่ยงดานทุนประกันใหกับบริษัทประกันภัยตอ (Reinsurer)
ทั้งในและตางประเทศหลายๆ ราย ซึ่งจํานวนบริษัทประกันภัยตอ (Reinsurer) เหลานั้นมีจํานวนมาก และบริษัทฯก็เปนสวนหนึ่ง
ที่ไดงานประกันภัยตอลักษณะนี้ โดยที่บริษัทประกันภัยตอ (Reinsurer) แตละรายไมตองเขาไปมีสวนรวมในการสรางและ
พัฒนาผลิตภัณ ฑกับ บริษัท ประกัน ชีวิต หรือ ที่เรียกวา Passive Reinsurance ทั้ ง นี้การประกัน ชีวิตประเภทดั้ง เดิม
(Conventional Reinsurance) มีสัญญาประกันภัยตอทั้ง 2 ประเภทคือแบบทําสัญญาตอกัน (Treaty Reinsurance) และ
สัญญาประกันภัยตอแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance)
ทั้งนี้เบี้ยประกันภัยตอที่ไดจากการประกันชีวิตประเภทดั้งเดิม (Conventional Reinsurance) มีสัดสวนรอยละ 73.73 ของเบี้ย
ประกันภัยตอรับสุทธิในป 2555 และรอยละ 67.39 ของเบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิในชวงหกเดือนแรกของป 2556
2.

การประกันชีวิตประเภทรวมกันพัฒนา (Non-conventional Reinsurance)

ตลาดรับประกันภัยตอเปนตลาดเปดที่บริษัทรับประกันภัยตอจากตางประเทศสามารถเขามาไดตลอด บริษัทฯจึงไมสามารถ
เลือกงานไดมากเพราะจํานวนงานในประเทศมีจํานวนจํากัด บริษัทฯ จึงตองเพิ่มบทบาทในการดําเนินธุรกิจ และเปนนโยบาย
ของบริษัทฯ ที่จะทําธุรกิจแบบแสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม (Active Reinsurer) โดยจะเขาไปมีสวนรวมในทุกๆ กิจกรรม
รวมกับบริษัทประกันชีวิต ตั้งแตการนําเสนอและพัฒนากรมธรรมประเภทใหมๆ ที่เปนความตองการของตลาด จัดทําแผนการ
ตลาด และหาชองทางการตลาด ซึ่งทําใหบริษัทฯ สามารถกําหนดรูปแบบกรมธรรมและอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม รวมทั้ง
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กําหนดสวนแบงการรับประกันภัยตอในอัตราสวนที่สูงขึ้น ซึ่งรายไดในสวนที่บริษัทฯ จะไดรับจะอยูในรูปของเบี้ยประกันภัยตอ
ของกรมธรรมนั้น แตจะไดรับในสัดสวนที่สูงกวาอัตราสวนการรับประกันภัยตอ ประเภทดั้งเดิม (Conventional Reinsurance)
การประกันชีวิตประเภทรวมกันพัฒนา (Non-conventional Reinsurance) มีสัญญาประกันภัยตอทั้ง 2 ประเภทคือแบบทํา
สัญญาตอกัน (Treaty Reinsurance) และสัญญาประกันภัยตอแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance)
โดยในชวง 3 ปที่ผานมา บริษัทฯไดพัฒนาโครงการขายประกันชีวิตตรงผานทางโทรศัพท (DRTV) และโครงการรับประกัน
สุขภาพ รวมกับบริษัทประกันชีวิตชั้นนําในตลาด สําหรับโครงการ DRTV บริษัทฯไดนําเสนอโครงการเต็มรูปแบบ การวิเคราะห
กําไรขาดทุนของโครงการ การคิดผลิตภัณฑใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย การนําเสนอกลุมทดลอง การนําเสนอผลิตภัณฑ
โฆษณาในสื่อตางๆ เชน โทรทัศน และสื่อสิ่งพิมพ รวมถึงดูแล และกําหนดขั้นตอนการจําหนายผลิตภัณฑ โดยเฉพาะชอง
ทางการขายทางโทรศัพท เพื่อใหไดเปาหมายที่กําหนด สวนโครงการประกันสุขภาพบริษัทฯ ไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
เพื่อมุงเนนการลดอัตราสวนคาสินไหมทดแทน (Loss ratio) โดยบริษัทฯไดเขาไปรวมวางแผนพัฒนาบุคลากรดานพิจารณารับ
ประกันภัย และสินไหมทดแทน
ทั้งนี้เบี้ยประกันภัยตอที่ไดจากการประกันชีวิตประเภทรวมกันพัฒนา (Non-conventional Reinsurance) มีสัดสวนรอยละ
26.27 ของเบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิในป 2555 และรอยละ 32.61 ของเบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิในชวงหกเดือนแรกของป 2556
ผูถือหุนรายใหญ:
ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2556 รายชื่อผูถือหุนของบริษัทฯ โดยนับรวมการถือหุนโดยผูที่เกี่ยวของกันตามมาตรา 258 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) (“มาตรา 258”) และผูถือหุนที่อยู
ภายใตผูมีอํานาจควบคุมเดียวกันมีดังนี้
รายชื่อผูถือหุน
THRE1
นายสุจินต หวั่งหลี
นายชัย โสภณพนิช
ดร.กอปร กฤตยากีรณ
นายจีรพันธ อัศวะธนกุล
นายชนินทร รุนสําราญ
นายสุรชัย ศิริวัลลภ
นายอรรณพ พรธิติ
ผูถือหุนของ THRE ซึ่งไดรับสิทธิในการ
ซื้อหุนของบริษัทฯตามสัดสวนการถือ
หุนใน THRE3
10. ประชาชน
รวม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

หมายเหตุ

1

กอนการเสนอขายหุนสามัญตอ
ประชาชน
จํานวนหุน
รอยละ
589,999,930
100.00
10
0.00
10
0.00
10
0.00
10
0.00
10
0.00
10
0.00
10
0.00

ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญตอ
ประชาชน
จํานวนหุน
รอยละ
304,999,930
50.83
241,4712
0.04
114,2292
0.02
2
8,018
0.00
2
23,550
0.00
10
0.00
2
41,321
0.01
10
0.00

-

-

117,899,212

19.65

590,000,000

100.00

176,672,249
600,000,000

29.45
100.00

รายชื่อผูถอื หุน THRE 10 รายแรก ณ วันที่ 12 กันยายน 2556 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนลาสุด
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จํานวนหุน
(ลานหุน)
791.35
633.78
359.50
132.66
120.00
87.04
71.78
63.21
58.86
57.87
2,376.05

รายชื่อผูถือหุน
1. HWIC Asia Fund
2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด
3. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Fund
4. บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)
5. Somers (U.K.) Limited
6. BNP Paribar Securities Services Luxembourg
7. บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
8. GIC Private Limited - C
9. กองทุนเปด อเบอรดีนโกรท
10. บริษัท นวกิจประกันภัย จํากัด (มหาชน)
รวม
2

3

สัดสวน
(รอยละ)
22.53
18.04
10.23
3.78
3.42
2.48
2.04
1.80
1.68
1.65
67.65

เปนผูถือหุนของ THRE จึงไดรับสิทธิซื้อหุนของบริษัทฯตามสัดสวนการถือหุนใน THRE จํานวนหุนที่ถือภายหลังการเสนอ
ขายหุนสามัญตอประชาชนคํานวณโดยมีสมมติฐานใหใชสิทธิจองซื้อหุนของบริษัทฯ เต็มจํานวน โดยคํานวณจากจํานวน
หุน THRE ที่ถืออยู ณ วันที่ 12 กันยายน 2556 รวมกับหุนของบริษัทฯ ที่ถืออยูเดิมคนละ 10 หุน
กรณีที่ผูถอื หุนของ THRE ซึ่งไดรับสิทธิในการซื้อหุนของบริษัทฯตามสัดสวนการถือหุนใน THRE ใชสิทธิเต็มจํานวน ทั้งนี้
ไมรวมสวนของผูถ ือหุนตามหมายเหตุ 2

ในการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนสามัญของTHRE ขางตน จะรวมถึงการจัดสรรหุนใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ซึ่งเปน
ผูถือหุนสามัญของ THRE ณ วันที่ 12 กันยายน 2556 ที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามัญของบริษัทฯ รายละเอียดตามตาราง
ขางลางนี้
รายชื่อ

จํานวนหุน (หุน)

ตําแหนง

ไดรับจัดสรร

สัดสวนหลัง
จัดสรร (รอยละ)

กอนจัดสรร

หลังจัดสรร

241,461

10

241,471

0.040

41,311

10

41,321

0.007

นายสุจินต หวั่งหลี

ประธานกรรมการ

นายสุรชัย ศิริวัลลภ

กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร

ดร.กอปร กฤตยากีรณ

กรรมการ

8,008

10

8,018

0.001

นายสุทธิ รจิตรังสรรค

กรรมการ รองประธาน
กรรมการบริหารและ
ผูอํานวยการใหญ

3,360

-

3,360

0.001

นายชลอ เฟองอารมย

กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

-

-

-
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

รายชื่อ

จํานวนหุน (หุน)

ตําแหนง

ไดรับจัดสรร

กอนจัดสรร

หลังจัดสรร

สัดสวนหลัง
จัดสรร (รอยละ)

นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

-

-

-

-

นายอลัน ชิ ยิม แคม

กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

-

-

-

-

นางสาวณวดี เรืองรัตนเมธี

ผูชวยผูอํานวยการใหญ

-

-

-

-

นางนัฏชกร สุวรรณสถิตย

ผูชวยผูอํานวยการใหญ

-

-

-

-

นางสาวดวงนพร เพิ่มนําลาภ

ผูอํานวยการฝายบัญชี
และการเงิน

235

-

235

0.000

นางสาวดวงนภา กาญจนวงศวุฒิ ผูอํานวยการฝายลงทุน

1,565

-

1,565

0.000

สัดสวนรายได:
รายไดจากการขาย

ป 2553
ลานบาท

เบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิ
- การประกันชีวิตประเภทดั้งเดิม
(Conventional Reinsurance)
- การประกันชีวิตประเภทรวมกัน
พัฒนา (Non-conventional
Reinsurance)
รายไดจากการลงทุนสุทธิ
รายไดคาจางและคาบําเหน็จ
รายไดอื่น
รวม

ป 2554

รอยละ

ลานบาท

ป 2555

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

งวด 6 เดือน สิน้ สุด
30 มิ.ย. 2556
ลานบาท รอยละ

501.76

86.81

694.64

77.81

767.25

69.66

410.29

63.71

20.25

3.50

144.60

16.20

273.41

24.82

198.51

30.83

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

31.69
2.64
0.84
643.97

4.92
0.41
0.13
100.00
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

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

ตําแหนง
ประธานกรรมการ
กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูอํานวยการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

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

หมายเหตุ: 1 ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555

สรุปปจจัยความเสี่ยง:
1.
ความเสี่ยงดานลูกคา
2.
ความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกคารายใหญ
3.
ความเสี่ยงดานความเพียงพอของเงินกองทุน
4.
ความเสี่ยงดานบุคลากรหลัก
5.
ความเสี่ยงดานระบบและกระบวนการ
6.
ความเสี่ยงจากกรณีมีผูถือหุนรายใหญถือหุนในบริษัทฯมากกวารอยละ 50
7.
ความเสี่ยงดานการรับประกันภัยตอดานการประกันชีวิต
8.
ความเสี่ยงดานตลาด
9.
ความเสี่ยงดานเครดิตของผูรับประกันภัยตอชวง
10.
ความเสี่ยงจากสัดสวนผูถือหุนไมเปนไปตามกฎหมาย
11.
ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อยูระหวางการยื่นคําขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ
12.
ความเสี่ยงจากการลดลงของสวนแบงกําไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผูถือหุนสามัญของ THRE จากการนําบริษัทฯ
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ

สวนที่ 1 หนา 8

สวนที่ 1 ขอมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

สรุปฐานะการเงินและผลการดําเนินงานสําหรับงบการเงินงวดบัญชีป 2553 ถึง ป 2555 และสําหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566:
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

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 56
1,458.82
611.00
847.82
643.13
418.86
183.91
0.37
0.72
0.27
0.46

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 สําหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯมีรายไดจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิเทากับ 608.80 ลานบาท เทียบกับ 468.19 ลานบาท
ในชวงเดียวกันของป 2555 หรือคิดเปนอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 30.03 ซึ่งการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับมีสาเหตุหลักมา
จากการขยายตัวของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศโดยรวมที่เติบโตเพิ่มขึ้นทุกป (อัตราการเติบโตเฉลี่ยรอยละ 12.80 ตอ ป
(CAGR) ในระหวางป 2546 – ป 2555) ซึ่งสงผลทําใหบริษัทฯ ไดรับเบี้ยประกันภัยตอรับประเภทดั้งเดิม (Conventional
Reinsurance) เพิ่มขึ้นจากบริษัทประกันชีวิตคูสัญญาเชนเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของประกันชีวิตใน
ประเภทรวมกันพัฒนา (Non-conventional Reinsurance) ประเภทโครงการ DRTV ซึ่งเปนการขายประกันชีวิตทางโทรศัพท
(Call Center) ผานสื่อในการโฆษณา ที่บริษัทฯ ไดรวมคิดคนและพัฒนากับบริษัทประกันชีวิตอื่นซึ่งมีการเติบโตอยางมี
นัยสําคัญในชวง 2-3 ปที่ผานมา ซึ่งทําใหบริษัทฯ ไดรับสวนแบงการรับประกันภัยตอที่มากกวาการรับประกันภัยตอแบบดั้งเดิม
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

ป 2553

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ
การประกันชีวิตประเภทดั้งเดิม
(Conventional Reinsurance)
การประกันชีวิตประเภทรวมกันพัฒนา
(Non-conventional Reinsurance)
รวม

ลานบาท
501.76

ป 2554

รอยละ ลานบาท
96.12
694.64

งวด 6 เดือน
สิ้นสุด 30 มิ.ย. 2556
รอยละ ลานบาท รอยละ
73.73
410.29
67.39

ป 2555

รอยละ ลานบาท
82.77
767.25

20.25

3.88

144.60

17.23

273.41

26.27

198.51

32.61

522.01

100.00

839.24

100.00

1,040.66

100.00

608.80

100.00

จากหมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ไดมีการจําแนกสวนงาน
ดําเนินงานออกเปน 2 สวน ประกอบดวย ผลิตภัณฑประกันชีวิตประเภทดั้งเดิม และผลิตภัณฑประกันชีวิตประเภทรวมกัน
พัฒนา ดังนี้

เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได
คาใชจายในการรับประกันภัย
กําไรจากการรับประกันภัยตอ
อัตรากําไรจากการรับประกันภัยตอ (รอยละ)

งวด 6 เดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2555
การประกันชีวิต
การประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม
ประเภทรวมกัน
(ลานบาท)
พัฒนา (ลานบาท)
362.59
105.60
275.71
59.21
86.89
46.38
23.96
43.92

งวด 6 เดือน
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2556
การประกันชีวิต
การประกันชีวิต
ประเภทดั้งเดิม
ประเภทรวมกัน
(ลานบาท)
พัฒนา (ลานบาท)
410.29
198.51
300.39
97.99
109.90
100.52
26.79
50.64

จากตารางขางตนจะเห็นวาบริษัทฯมีอัตรากําไรจากการรับประกันภัยตอจากการประกันชีวิตประเภทรวมกันพัฒนาซึ่งบริษัทฯมี
บทบาทเขาไปเปนผูนําเสนอและรวมกับบริษัทประกันชีวิตอื่นเพื่อคิดคนและพัฒนากรมธรรมประเภทใหมที่คาดวาจะเปนที่
ตองการของตลาด โดยไดจัดทําแผนการตลาด รวมถึงหาชองทางการตลาดดวย สูงกวาการประกันชีวิตประเภทดั้งเดิม โดยใน
งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ มีอัตรากําไรจากการรับประกันภัยตอจากการประกันชีวิตประเภทรวมกัน
พัฒนารอยละ 50.64 ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่เทากับรอยละ 43.92 และมีอัตรากําไรจากการรับ
ประกันภัยตอจากการประกันชีวิตประเภทดั้งเดิมรอยละ 26.79 ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่เทากับ
รอยละ 23.96 เนื่องจากฐานลูกคามีขนาดใหญขึ้น ทําใหมีการกระจายความเสี่ยงไดดียิ่งขึ้น
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 บริษัทฯมีรายได
จากการลงทุนสุทธิเทากับ 31.69 ลานบาท เทียบกับ 22.90 ลานบาทในชวงเดียวกันของป 2555 หรือคิดเปนอัตราการเติบโต
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

เพิ่มขึ้นรอยละ 38.39 โดยรายไดจากการลงทุนสุทธิดังกลาวคิดเปนอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเทากับรอยละ 6.06 (โดย
เปนการปรับตัวเลขใหเต็มป: annualized)
คาใชจาย
คาใชจายหลักของบริษัทฯ แบงเปน 2 สวนไดแก 1. คาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทน และ2.
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 ปท่ีผานมาบริษัทฯ มีอัตราสวนคาสินไหมทดแทน (Loss
Ratio) เทากับรอยละ 37.19 รอยละ 31.54 และรอยละ 36.25 ตามลําดับ สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
บริษัทฯ มีคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมทดแทนเทากับ 237.21 ลานบาท เทียบกับ 158.48 ลานบาท
ในชวงเดียวกันของป 2555 หรือคิดเปนอัตราสวนคาสินไหมทดแทน (Loss Ratio) เทากับรอยละ 38.96 เทียบกับรอยละ 33.85
ตามลําดับ อยางไรก็ตามการจายคาสินไหมทดแทนจะมีผลกระทบตอคาบําเหน็จกําไร (Profit Commission) ซึ่งหมายถึง สวน
แบงกําไรจากผลการดําเนินงานที่บริษัทฯตองจายใหบริษัทประกันชีวิตคูสัญญา โดยสวนแบงกําไรจะมีอัตราเพิ่มขึ้นและลดลง
ตามผลกําไรจากการรับประกัน ถาในปนั้นมีคาสินไหมทดแทนสูง สวนแบงกําไรก็จะลดลง (หรือไมมีเลยก็ได) เชน หากบริษัทฯ
ตองจายคาสินไหมทดแทนสําหรับงานที่บริษัทฯ รับจากบริษัทประกันชีวิตรายหนึ่งๆเปนจํานวนมาก อัตราคาบําเหน็จกําไรที่
บริษัทฯจะตองจายใหแกบริษัทประกันชีวิตตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญานั้นก็จะลดลงหรือไมมี
อัตราสวนคาสินไหมทดแทน (Loss Ratio) คํานวณจากคาสินไหมทดแทนและคาใชจายในการจัดการคาสินไหมหารดวยเบี้ย
ประกันภัยรับที่ถือเปนรายได อยางไรก็ตามโดยอัตราสวนคาสินไหมทดแทนเปนหนึ่งในองคประกอบที่ใชในการวัดประสิทธิภาพ
ของการรับประกันภัยของบริษัทฯ ที่เรียกวาอัตราสวนรวมคาสินไหมทดแทนและคาใชจายดําเนินงาน หรือ “Combined Ratio”
ที่จะไดอธิบายตอไป
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คาใชจายในการรับประกันภัย
คาใชจายในการรับประกันภัย ประกอบดวย คาจางและคาบําเหน็จ คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น และคาใชจายในการ
ดําเนินงาน
คาจางและคาบําเหน็จ
จากที่ไดกลาวมาแลวขางตนวาลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เปนการทําสัญญาประกันภัยตอกับบริษัทประกันชีวิต
ภายใตสัญญาประกันภัยตอจะแสดงรายการบัญชีอันประกอบดวย (1) เบี้ยประกันภัยตอรับ (2) คาใชจายที่พึงหักได ไดแก คา
บําเหน็จจาย ตามขอตกลงในสัญญา และ (3) คาสินไหมทดแทนจายตามความรับผิดตอกรมธรรมในสัญญาประกันภัยตอนั้นๆ
ดังนั้นคาจางและคาบําเหน็จ จึงเปรียบเสมือน สวนลดจายจากการรับประกันภัยตอตามสัญญาประกันภัยตอ คาบําเหน็จแบง
ออกเปน 2 สวน คือคาบําเหน็จที่ตองจายใหแกบริษัทประกันชีวิตเมื่อสงงานใหบริษัทฯ (Commission) และคาบําเหน็จกําไร
(Profit Commission) ซึ่งขึ้นอยูกับคุณภาพของงานที่รับประกัน หากงานที่รับประกันมีการจายคาสินไหมทดแทนสูง สวนแบง
กําไรจากผลการดําเนินงานที่บริษัทฯ ตองจายใหบริษัทประกันชีวิตคูสัญญา (Profit Commission) จะมีอัตราลดลง (หรือไมมี
เลย) อยางไรก็ตามลักษณะธุรกิจประกันภัยตอของบริษัทฯทําใหไมมีรายการ “คาจาง” มีเพียงคาบําเหน็จเทานั้น ทั้งนี้ในงบ
การเงินไดแสดงรายการ “คาจางและคาบําเหน็จ” เนื่องจากเปนรูปแบบมาตรฐานที่ออกโดยสํานักงาน คปภ.
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 คาจางและคาบําเหน็จเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของบริษัทฯ ดังเห็นไดจากอัตราคาจางและคาบําเหน็จอยูในระดับ
ใกลเคียงกัน สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ มีคาจางและคาบําเหน็จเทากับ 158.84 ลานบาท เทียบ
กับ 174.24 ลานบาทในชวงเดียวกันของป 2555 หรือคิดเปนอัตราสวนคาจางและคาบําเหน็จสุทธิเทากับรอยละ 25.66 เทียบกับ
รอยละ 36.21 ตามลําดับ เนื่องจากชวงครึ่งปแรกของป 2555 บริษัทฯ รับงานโครงการใหมที่มีการใหคาบําเหน็จในอัตราสูงกวา
เบี้ยปตอไป ในขณะที่ป 2556 งานโครงการใหมจะเริ่มเขาในชวงปลายป ทั้งนี้อัตราสวนคาจางและคาบําเหน็จสุทธิคํานวณจาก
คาจางและคาบําเหน็จหัก รายไดคาจางและคาบําเหน็จหารดวยเบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได โดยอัตราสวนคาจางและคา
บําเหน็จสุทธิเปนหนึ่งในองคประกอบที่ใชในการวัดประสิทธิภาพของการรับประกันภัยของบริษัทฯ ที่เรียกวาอัตราสวนรวมคา
สินไหมทดแทนและคาใชจายดําเนินงาน หรือ “Combined Ratio” ที่จะไดอธิบายตอไป
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่นประกอบดวย คาใชจายพนักงานที่เกี่ยวของกับการรับประกันภัย และคาใชจายที่เกี่ยวกับการ
รับประกันภัยประเภทรวมกันพัฒนา (Non-conventional Reinsurance) ซึ่งมีการแบงสัดสวนกับบริษัทประกันคูคา เชน
คาใชจายที่เกี่ยวกับการสงเสริมการขาย
ในป 2553 ป 2554 และ ป 2555 บริษัทฯ มีคาใชจายในการรับประกันภัยอื่นเทากับ 14.54 ลานบาท 10.45 ลานบาท และ
19.80 ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตลดลงรอยละ 28.12 และเพิ่มขึ้นรอยละ 89.46 ตามลําดับ ในป 2554 คาใชจายในการ
รับประกันภัยอื่นลดลงโดยมีสาเหตุจากคาใชจายที่เกี่ยวกับการรับประกันภัยประเภทรวมกันพัฒนาลดลงเนื่องจากผลิตภัณฑเริ่ม
เปนที่รูจักมากขึ้น สําหรับป 2555 คาใชจายในการรับประกันภัยอื่นเพิ่มขึ้นเนื่องจากคาใชจายพนักงานที่เกี่ยวของกับการรับ
ประกันภัยที่เพิ่มขึ้นตามจํานวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯมีคาใชจายในการ
รับประกันภัยอื่นเทากับ 4.97 ลานบาท เทียบกับ 6.91 ลานบาทในชวงเดียวกันของป 2555 หรือคิดเปนอัตราการเติบโตลดลง
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รอยละ 28.11 คาใชจายในการรับประกันภัยอื่นที่ลดลง เนื่องจากเดิมมีการจัดสรรคาใชจายในอัตราคงที่ และตั้งแตตนป 2556
เปนตนมามีการปรับปรุงวิธีการจัดสรรคาใชจายพนักงานที่เกี่ยวของกับการรับประกันภัยตาม จํานวนพนักงานที่เกี่ยวของกับการ
รับประกันภัยจริง
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 สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุด ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2556 บริษัทฯมีคาใชจายในการดําเนินงานเทากับ 17.84 ลานบาท เทียบกับ 9.85 ลานบาทในชวงเดียวกันของป
2555 หรือคิดเปนอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นรอยละ 81.04 คาใชจายในการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจํานวน
พนักงาน มีการโอนยายและจัดตั้งหนวยงานทางบัญชีและการเงินของบริษัทฯ จากเดิมที่ใชบุคลากรรวมกับ THRE เพื่อเปนสวน
หนึ่งในการเตรียมความพรอมสําหรับการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
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 สําหรับงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯมี Combined Ratio เทากับรอยละ 68.60 เทียบกับรอย
ละ 73.82 ในชวงเดียวกันของป 2555 Combined Ratio ที่ลดลงเนื่องจากบริษัทฯ มีอัตราสวนคาจางและคาบําเหน็จสุทธิที่
ลดลง
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 สําหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิเทากับ 183.91 ลานบาท เทียบกับ 115.92 ลานบาทในชวงเดียวกันของป
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สวนที่ 1 ขอมูลสรุป (Executive Summary)

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

2555 หรือคิดเปนอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 28.60 และรอยละ 23.38 ตามลําดับ อัตรากําไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากคาใชจาย
การรับประกันภัยของบริษัทฯ ที่ลดลง
สินทรัพย
สินทรัพยหลักของบริษัทฯ ประกอบดวย เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด รายไดจากการลงทุนคางรับ เบี้ยประกันภัยคางรับ
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ เงินลงทุนในหลักทรัพย และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ
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 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเทากับ 1,458.82 ลานบาทเพิ่มขึ้นรอยละ 3.54
จาก ณ สิ้นป 2555 โดยการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยของบริษัทฯ มาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพยจากการประกันภัยตอ และ
สินทรัพยลงทุน
หนี้สิน
ณ สิ้นป 2553 ป 2554 ป 2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมเทากับ 466.27 ลานบาท 475.29 ลาน
บาท 654.41 ลานบาท และ 611.00 ลานบาท ตามลําดับ เพิ่มขึ้นรอยละ 1.93 รอยละ 37.74 และ ลดลงรอยละ 6.67 ตามลําดับ
โดยในป 2554 หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นโดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ สําหรับป 2555 หนี้สินรวม
เพิ่มขึ้นโดยสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของสํารองเบี้ยประกันภัย ในขณะที่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯมีหนี้สินรวมลดลง
เนื่องมาจากการลดลงของภาษีเงินไดคางจาย เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ และสํารองเบี้ยประกันภัย
สวนของเจาของ
ณ สิ้นป 2553 ป 2554 ป 2555 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ มีสวนของเจาของเทากับ 720.99 ลานบาท 810.40
ลานบาท 754.32 ลานบาท และ 847.82 ตามลําดับ โดยสวนของเจาของเพิ่มขึ้นในป 2554 จากการเพิ่มขึ้นของกําไรสะสมของ
บริษัทฯซึ่งเปนผลมาจากผลกําไรที่บริษัทฯ ไดรับในแตละป สําหรับป 2555 บริษัทฯ มีผลกําไรแตสวนของเจาของลดลงเนื่องจาก
การจายเงินปนผล ในขณะที่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 สวนของเจาของเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลกําไรของบริษัทฯที่เพิ่มขึ้นรวมถึง
กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการเพิ่มขึ้นของมูลคาเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
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