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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 จึงไดเกิดโครงการขายประกันชีวิตตรงผานทางโทรศัพท (DRTV) ซึ่งเปนโครงการที่นําเสนอผลิตภัณฑประกัน
ชีวิตผานสื่อตางๆ เชน โทรทัศน และสื่อสิ่งพิมพ และทําการขายผานชองทางโทรศัพท

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
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ป 2556

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

- บริษัทฯ ไดเริ่มดําเนินการตามแผนพัฒนาผลิตภัณฑเกี่ยวกับการประกันสุขภาพซึ่งเปนสวนหนึ่งของการ
ประกันชีวิตประเภทรวมกันพัฒนา
- ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม มีมติอนุมัติการแกไขมติที่ประชุมวิสามัญผูถือ
หุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 เกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
โดยแกไขเปน
(1) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 90,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนเดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนแตละราย (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 1 หุนเดิม
ตอ 0.18 หุนใหม โดยเศษของหุนใหปดทิ้ง โดยเสนอขายในราคาหุนละ 1 บาท
ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนตามสัดสวนในรอบแรกแลว บริษัทฯ จะจัดสรรหุนสวน
ที่เหลือใหแกผูถือหุนซึ่งแสดงความจํานงขอจองซื้อเกินสัดสวนการถือหุนของตนจนกวาหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ ในสวนนี้จะไดรับการจัดสรรจนหมดหรือจนกวาจะไมมีผูถือหุนรายใดประสงคที่จะจอง
ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในสวนนี้อีก
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมมีการเสนอขาย หรือมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ตาม
สัดสวนการถือหุนตามขอ (1) นี้ บริษัทฯ จะนําหุนที่เหลือดังกลาวไปเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไปเปน
ครั้งแรก (Initial Public Offering) รวมกับหุนที่บริษัทฯ จะจัดสรรใหแกประชาชนทั่วไป ดังจะกลาว
ตอไปในขอ (2) และ
(2) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 10,000,000 หุน และหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจัดสรร
ตามขอ (1) (หากมี) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (Initial Public
Offering)
- เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหบริษัทฯ สามารถมีบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย (ตามที่
นิยามในพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)) ถือหุนรวมกันไดเกินกวา
รอยละ 49 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงและจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ เปนระยะเวลา 10 ป
นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุญาต (วันที่ 5 สิงหาคม 2556)
- เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 THRE ไดใชสิทธิในการเพิ่มทุน (Rights Offering) จํานวน 90,000,000 บาท มูล
คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ทําให บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนจํานวน 600 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ 600.00
ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 590.00 ลานบาท แบงเปนหุนสามัญ
590.00 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ทั้งนี้เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการของ
บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) (“THRE”) ครั้งที่ 4/2556 ไดมีมติอนุมัติการแกไขมติที่ประชุม
คณะกรรมการของ THRE ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 เกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ โดยแกไขเปนไดมีมติอนุมัติใหเสนอขายหุนสามัญเดิมที่ถืออยูในบริษัทฯบางสวนในจํานวนไม
เกิน 285,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทใหแกบุคคลโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งเปนผูถือหุนของ THRE
ตามสัดสวนการถือหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยูและประชาชนพรอมกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 10,000,000 หุนของบริษัทฯ
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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 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯมีโครงสรางกลุมบริษัทดังนี้
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หมายเหตุ:

1

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
ทดแทน และบริการดานสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นแกธุรกิจประกันภัย อาทิ Call Center เปนตน
นอกจากนี้ ไทยรีเซอรวิสเซส ยังไดถือหุนรอยละ 100 ของทุนที่เรียกชําระแลว ในบริษัทยอยอีก 2 แหงคือ 1) บริษัท ที
อาร ไดเร็ค ไลฟ แอสชัวรันส โบรกเกอร จํากัด (“ทีอาร ไดเร็ค ไลฟ แอสชัวรันส”) ที่มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว
2.00 ลานบาท ประกอบธุรกิจเปนนายหนาประกันชีวิตเพื่อสนับสนุนการขายประกันภัยผาน Call Center ทั้งนี้ ทีอาร
ไดเร็ ค ไลฟ แอสชั ว รั น ส เป น บริ ษั ท ที่ จั ด ตั้ ง เพื่ อ ถื อ ใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ เป น นายหน า ประกั น ชี วิ ต เนื่ อ งจาก
สํ า นั ก งาน คปภ. กํ า หนดห า มมิ ใ ห บ ริ ษั ท ที่ มี ใ บอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ เป น นายหน า ประกั น ชี วิ ต ทํ า ธุ ร กิ จ อื่ น
นอกเหนือจากเปนนายหนาประกันชีวิต และ 2) บริษัท ทีอาร แอคชัวเรียล แอนด คอนซัลติ้ง เซอรวิสเซส จํากัด (“ที
อาร แอคชัวเรียล แอนด คอนซัลติ้ง”) ที่มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 2.00 ลานบาท ประกอบธุรกิจเปนที่ปรึกษา
และใหบริการดานคณิตศาสตรประกันภัย

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
แมวาโครงสรางดังกลาวจะทําใหบริษัทฯ มีบุคคลที่อาจมีความขัดแยง คือ THRE ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ถือ
หุนในบริษัทรวม (EMCS) เกินกวารอยละ 10 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด แตบริษัทฯ เห็นวา EMCS เปน
บริษัทที่มีปจจัยพื้นฐานที่แข็งแกรง ไมมีหนี้สินที่เปนเงินกูยืม ใหผลตอบแทนในรูปเงินปนผลที่ดีในระยะยาว และมีผล
การดําเนินงานที่ดีและสม่ําเสมอ นอกจากนี้บริษัทฯ และ THRE มิไดมีการทํารายการโดยตรงกับ EMCS โดยรายการ
ทางการคาของ EMCS เปนการคิดคาบริการจากบริษัทสมาชิกของ EMCS ไดแก บริษัทประกันภัย และอูซอมรถยนต
รานกระจก รานคาอะไหล ศูนยบริการรถยนต และบริษัทสํารวจภัย ซึ่งไมไดเปนบุคคลที่เกี่ยวของของบริษัทฯ และ
THRE ตามการใชบริการที่เกิดขึ้นจริง และคาบริการดังกลาวก็เปนคาบริการคิดกับลูกคาทั่วไป โครงสรางการถือหุนใน
ลักษณะที่เปนอยูในปจจุบัน จึงไมมีสวนเอื้อใหเกิดการถายเทผลประโยชนแตอยางใด

5)

บริษัท ไทยอินชัวเรอสดาตาเนท จํากัด (“TID”) เปนบริษัทรวมที่ THRE รวมกับบริษัทประกันวินาศภัยในประเทศ
อีกกวา 50 บริษัทกอตั้งขึ้น ปจจุบันมีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 10.00 ลานบาท โดย THRE เปนผูถือหุนใหญ
ในสัดสวนรอยละ 24.5 ของทุนที่เรียกชําระแลว เพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการดานการประมวลผลขอมูลดานประกันภัย
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2.2

โครงสรางรายได
รายไดจากการขาย

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

2.3

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

ป 2553

ป 2554

ป 2555

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

ลานบาท

รอยละ

ลานบาท

รอยละ

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

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 โดยบริษัทฯเปนพันธมิตรกับบริษัทประกันชีวิตแหงหนึ่งในโครงการขายประกันชีวิตตรงผานทางโทรศัพท (DRTV) โดยบริษัทฯ
ไดรวมกับบริษัทประกันชีวิตในทุกกระบวนการตั้งแต พัฒนาผลิตภัณฑ กําหนดคาเบี้ยประกันภัย ออกแบบโฆษณา และกําหนด
ชองทางการจัดจําหนาย ซึ่งโครงการดังกลาวไดรับการตอบรับอยางดี ดังนั้นบริษัทฯ มีแผนที่จะออกผลิตภัณฑประกันชีวิตใน
รูปแบบตางๆ กับบริษัทประกันชีวิตอื่นๆ โดยบริษัทฯมีเปาหมายในการเพิ่มสัดสวนรายไดจากการประกันชีวิตประเภทรวมกัน
พัฒนาใหมีสัดสวนประมาณรอยละ 40 ของเบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิ ในระยะเวลา 5 ป
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