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3.

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ

3.1

ลักษณะผลิตภัณฑและการใหบริการ

ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ ธุรกิจประกันภัยตอดานการประกันชีวิตทุกประเภท (“ประกันภัยตอ”) โดยเบี้ยประกันภัยรับสวนหนึ่งจะ
ถูกกันไวเปนเงินสํารองประกันชีวิต และดําเนินการบริหารเงินสํารองประกันชีวิตสวนนี้โดยนําไปลงทุนเพื่อสรางผลตอบแทนให
ครอบคลุมภาระที่จะเกิดขึ้น
ธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย แบงเปนสองสวนคือ การประกันชีวิต และ การประกันตอดานประกันชีวิต โดยบริษัทประกัน
ชีวิตในประเทศมีทั้งหมด 24 บริษัท และบริษัทรับประกันตอดานประกันชีวิตมีเพียงบริษัทเดียวคือ บมจ. ไทยรีประกันชีวิต โดย
ในป 2555 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 390,473 ลานบาท (รวมเบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันภัยตอ) ทั้งนี้สวนแบงทางการตลาด
กระจุกตัวในบริษัทประกันชีวิตขนาดใหญ โดยบริษัทประกันชีวิตที่มีเบี้ยประกันชีวิตสูงสุด 5 อันดับแรก คือ บมจ.เอไอเอ บมจ.
เมืองไทยประกันชีวิต บมจ.ไทยประกันชีวิต บมจ.ไทยพาณิชยประกันชีวิต และ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต ตามลําดับ คิดเปน
สัดสวนประมาณรอยละ 71 ของเบี้ยประกันชีวิตรวม (ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย)
วัตถุประสงคของการทําประกันชีวิตสามารถแบงออกไดเปนสองรูปแบบ คือ
1)

ผลประโยชนทางดานความคุมครองการเสียชีวิตและเจ็บปวย ผูเอาประกันจะไดรับประโยชนทางดานความ
คุมครองโดยบริษัทประกันชีวิตจะชําระเงินคุมครองใหกับผูรับประโยชนหากผูเอาประกันเจ็บปวย ประสบอุบัติเหตุ หรือ
เสียชีวิต ซึ่งบริษัทประกันชีวิตไมสามารถคาดการณคาสินไหมทดแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได ตัวอยางกรมธรรมอาทิ
ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ประกันชีวิตคุมครองสินเชื่อ ประกันภัยอุบัติเหตุ แบบประกันสุขภาพ ประกันชีวิตคุมครอง
การเจ็บปวยจากโรครายแรง เปนตน

2)

ผลประโยชนดานการออมทรัพย ผูเอาประกันจะไดรับเงินผลประโยชนในระหวางระยะเวลาของสัญญาประกันภัย
ตามที่กําหนดไวลวงหนาตั้งแตเริ่มเอาประกัน แมผูเอาประกันจะไมไดเจ็บปวย ประสบอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิตแตอยาง
ใด ซึ่งบริษัทประกันชีวิตสามารถวางแผนไดลวงหนาสําหรับเงินผลประโยชนที่ตองจายใหผูเอาประกันในอนาคต
ตัวอยางกรมธรรมอาทิ ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย ประกันชีวิตแบบเนนการลงทุน ประกันชีวิตแบบบํานาญ ประกัน
ชีวิตแบบที่มีการจายเงินคืน/เงินปนผล เปนตน ทั้งนี้การทําประกันชีวิตแบบผลประโยชนดานการออมทรัพยมีสัดสวนที่
มากกวาการทําประกันชีวิตแบบผลประโยชนทางดานความคุมครองการเสียชีวิตและเจ็บปวย (ที่มา: บริษัทฯ)

ดังนั้นความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิตสามารถแบงออกไดสองรูปแบบตามวัตถุประสงคของการทําประกันชีวิต คือ การจาย
ความคุมครองจากการเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร สําหรับผลประโยชนทางดานความคุมครองการเสียชีวิตและเจ็บปวย
ซึ่งทุนประกันประเภทดังกลาวมีทุนประกันคอนขางสูง และบริษัทประกันชีวิตไมสามารถคาดการณเหตุการณไดลวงหนาซึ่ง
หมายถึงคาสินไหมทดแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สําหรับผลประโยชนดานการออมทรัพย ซึ่งทุนประกันประเภทดังกลาวมีทุน
ประกันคอนขางต่ํา บริษัทประกันชีวิตสามารถวางแผนไดลวงหนาสําหรับคาสินไหมทดแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยบริษัท
ประกันชีวิตจะบริหารความเสี่ยงภัยโดยจะเอาประกันภัยตอสําหรับผูเอาประกันชีวิตในรายที่มีทุนประกันรวมเกินทุนประกันที่
บริษัทกําหนด โดยประเมินจากจํานวนทุนประกันชีวิตที่รับความเสี่ยงภัยในการชดใชคาสินไหมทดแทนทั้งหมด (Retention) กับ
เงินกองทุนของบริษัทที่ตองดํารงไวตามกฎหมาย สําหรับความเสี่ยงภัยที่เกินกวาสวนที่บริษัทประกันชีวิตรับไวเอง นอกจากนี้ยัง
มีประกาศสํานักงาน คปภ. เรื่องการกําหนดสัดสวนที่เก็บไวเองของบริษัทประกันชีวิต (Retention limit) เทียบกับเบี้ยประกันชีวิต
โดยตรงของบริษัท ซึ่งมีขอความโดยสรุปดังนี้
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บริษัทประกันชีวิตที่มีเบี้ยประกันชีวิตโดยตรง นอยกวา 1,000 ลานบาท ตองมีสัดสวนทุนประกันชีวิตที่เก็บไวเองอยาง
นอย 500,000 บาท
บริษัทประกันชีวิตที่มีเบี้ยประกันชีวิตโดยตรง ตั้งแต 1,000 ลานบาท ตองมีสัดสวนทุนประกันชีวิตที่เก็บไวเองตั้งแต
1,000,000 บาท

บริษัทประกันชีวิตจะทําการกระจายความเสี่ยงภัยในการชดใชคาสินไหมทดแทนไปยังบริษัทรับประกันภัยตอ ทั้งนี้บริษัทประกัน
ชีวิตสามารถทําประกันภัยตอกับบริษัทประกันภัยตอไดมากกวาหนึ่งแหง และบริษัทรับประกันภัยตอก็สามารถกระจายความ
เสี่ยงตอใหกับบริษัทรับประกันภัยตออื่นได ขึ้นอยูกับขนาดของความเสี่ยง (Risk) และความสามารถในการรับความเสี่ยง
(Retention Limit) ของบริษัทรับประกันตอแตละแหง เนื่องจากการรับประกันชีวิตแบบที่ใหผลประโยชนทางดานความคุมครอง
การเสียชีวิตและเจ็บปวย กอใหเกิดความเสี่ยงภัยแกบริษัทประกันชีวิตมากกวาการรับประกันชีวิตแบบที่ใหผลประโยชนดานการ
ออมทรัพย ดังนั้นบริษัทประกันชีวิตจึงมีการทําประกันภัยตอในสวนที่ใหผลประโยชนทางดานความคุมครองการเสียชีวิตและ
เจ็บปวยมากกวาผลประโยชนดานการออมทรัพย
หลักการในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับประกันภัยตอของบริษัทประกันชีวิต คือ
ชื่อเสียง สถานะทางการเงิน อันดับความนาเชื่อถือใน (Credit Rating) ระดับ A ขึ้นไป
ขอไดเปรียบจากเงื่อนไขการรับประกันชีวิตตอ โดยสามารถตอบสนองความตองการตามนโยบายของบริษัทประกัน
ชีวิตได เชน การพิจารณารับประกันภัย รูปแบบสัญญาประกันภัยตอ อัตราเบี้ยประกันภัยตอ รวมถึงคาบําเหน็จ
(commission) เปนตน
ปจจัยดานบริการตางๆ ที่สนับสนุนในการดําเนินงาน
ความพึงพอใจและความสะดวกรวดเร็วที่ไดรับจากการใหบริการ
3.1.1

ประเภทการประกันชีวิตที่บริษัทฯรับประกันภัยตอจากบริษัทประกันชีวิต

ประเภทการประกันชีวิตที่บริษัทฯรับประกันภัยตอจากบริษัทประกันชีวิตมีดังนี้
(1) ประกันชีวิตรายสามัญ (Ordinary Life)
คือประกันชีวิตที่กําหนดเงื่อนไขการจายเงินเอาประกันใหกับผูรับผลประโยชนเมื่อผูทําประกันเสียชีวิตหรือ จายเงินเอา
ประกันใหแกผูเอาประกันในกรณีที่ผูเอาประกันมีชีวิตอยูในวันที่กรมธรรมครบกําหนดสัญญา ซึ่งโดยทั่วไปจะกําหนดวัน
ครบอายุสัญญาเมื่อผูเอาประกันมีอายุครบ 90 หรือ 99 ป จะกําหนดการชําระเบี้ยตลอดชีพ แตบางแบบอาจจะลด
ระยะเวลาชําระเบี้ยลงเพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของลูกคา เชน ชําระเบี้ย 15 ป 20 ป หรือ จนถึงอายุ 60 ป
(2) การประกันชีวิตกลุม (Group Life)
คือประกันชีวิตที่ 1 กรมธรรมจะมีผูเอาประกันชีวิตรวมกันตั้งแต 5 คนขึ้นไป สวนมากจะเปนกลุมของพนักงานบริษัท ซึ่ง
เปนสวัสดิการที่บริษัทหางราน และองคกรตางๆ ทั้งภาครัฐบาล และเอกชนจัดใหกับลูกจางหรือ โดยปกติกรมธรรมประกัน
ชีวิตกลุมจะเปนสัญญาปตอป ซึ่งตองเก็บเบี้ยทุกป ยกเวนกรมธรรมที่ออกแบบพิเศษซึ่งอาจชําระเบี้ยเพียงครั้งเดียวตลอด
ระยะเวลาคุมครองก็ได
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(3) การประกันชีวิตเพื่อคุมครองสินเชื่อ (Credit Life)
คือประกันชีวิตที่คุมครองการเสียชีวิต หรือคุมครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของผูกูเงินจากธนาคารที่เปนผู
ปลอยสินเชื่อ โดยธนาคารตองการประกันความเสี่ยงในกรณีที่ผูกูเสียชีวิต หรือทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ลักษณะของ
ผลิตภัณฑคือทุนเอาประกันชีวิต และระยะเวลาเอาประกันชีวิตจะลดลงรายงวดตามจํานวนและระยะเวลาสินเชื่อ
(4) อุบัติเหตุและสุขภาพ (Accident & Health)
คือประกันชีวิตที่ใหความคุมครองการเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ และใหความคุมครองเกี่ยวกับการ
ชดเชยคารักษาพยาบาล ที่เกิดขึ้น ไมวาจะเกิดจากการเจ็บปวยหรือจากอุบัติเหตุ
3.1.2

ประเภทสัญญาประกันภัยตอ

สัญญาประกันภัยตอแบงออกไดเปน 2 ประเภทดังนี้
1.

การรับประกันภัยตอแบบทําสัญญาตอกัน (Treaty Reinsurance)

เปน การรั บ ประกัน ภัยตอ ตามเงื่ อ นไขสัญ ญาที่ต กลงกัน ไวลว งหนา ระหวา งบริษัท ประกั น ชีวิตกั 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 ทั้งนี้เบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิที่ไดจากการรับประกันภัยตอแบบ
ทําสัญญาตอกัน มีสัดสวนรอยละ 93.72 ของเบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิ ในป 2555 และ รอยละ 96.54 ของเบี้ยประกันภัยตอรับ
สุทธิในชวงหกเดือนแรกของป 2556
2.

การรับประกันแบบเฉพาะราย (Facultative Reinsurance)

เปนการรับประกันภัยตอกรณีที่บริษัทประกันชีวิตไมมีสัญญาการรับประกันภัยตอแบบทําสัญญาตอกัน (Treaty Reinsurance)
กับบริษัทฯ หรือกรณีที่ไมเขาเงื่อนไขในสัญญาการรับประกันภัยตอแบบทําสัญญาตอกัน (Treaty Reinsurance) ที่บริษัทประกัน
ชีวิตทําไวกับบริษัทฯ โดยจะมีวิธีการพิจารณาคัดเลือกรับประกันภัยตอดวยขอเสนอ เงื่อนไขความคุมครองและอัตราเบี้ยประกัน
ชีวิตตอเฉพาะแตละรายกรมธรรม
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สัญญาประกันภัยตอมีเงื่อนไขการตออายุอัตโนมัติในแตละป เวนแตจะมีการแจงยกเลิกโดยคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง ซึ่งจะตอง
แจงลวงหนา 3 เดือนกอนสิ้นป เพื่อใหมีเวลาในการพิจารณาเงื่อนไขใหมรวมกันของคูสัญญากอนที่จะยืนยันการยกเลิกสัญญา
หากไมสามารถตกลงรวมกันได กรณีที่มีการยกเลิกสัญญาประกันภัยตอ บริษัทฯจะยุติการใหความคุมครองในกรมธรรมใหม
แตยังคงรับประกันภัยตอในกรมธรรมที่ไดสงเบี้ยประกันชีวิตตอไวจนกวากรมธรรมนั้นๆ จะสิ้นผลบังคับ
ทั้งนี้เบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิที่ไดจากการรับประกันภัยตอแบบเฉพาะราย มีสัดสวนรอยละ 6.28 ของเบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิ
ในป 2555 และ รอยละ 3.46 ของเบี้ยประกันภัยตอรับสุทธิในชวงหกเดือนแรกของป 2556
3.1.3

ลักษณะธุรกิจประกันภัยตอตามนโยบายการตลาด

ลักษณะธุรกิจประกันภัยตอดานการประกันชีวิตของบริษัทฯจะเปนการรับประกันชีวิตตอจากบริษัทประกันชีวิตในประเทศ โดย
บริษัทฯ ไมสามารถดําเนินธุรกิจประกันชีวิตโดยตรงได ลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ สามารถแบงไดเปน 2 ประเภทหลัก 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 ทั้ง 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
กําหนดสวนแบงการรับประกันภัยตอในอัตราสวนที่สูงขึ้น ซึ่งรายไดในสวนที่บริษัทฯ จะไดรับจะอยูในรูปของเบี้ยประกันภัยตอ
ของกรมธรรมนั้น แตจะไดรับในสัดสวนที่สูงกวาอัตราสวนการรับประกันภัยตอประเภทดั้งเดิม (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
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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
3.1.4

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

ตามกฎเกณฑของสํานักงาน คปภ. บริษัทฯ ตองจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง
โดยตองประเมินความรุนแรง กําหนดแนวทางการควบคุม และจัดทํารายงานแสดงผลการควบคุมความเสี่ยงตามเกณฑที่
สํานักงาน คปภ. กําหนด คือ
1.
ความเสี่ยงดานมหันตภัย
2.
การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑและการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
3.
การพิจารณารับประกันภัย
4.
การจัดการคาสินไหมทดแทน
5.
ความเสี่ยงดานการซื้อประกันภัยตอ
6.
ความเสี่ยงดานการลงทุน
7.
ความเสี่ยงดานชื่อเสียง
8.
ความเสี่ยงดานบุคลากรหลัก
9.
ความเสี่ยงดานกฎระเบียบขอบังคับ
10.
ความเสี่ยงดานระบบการดําเนินงาน
จากการที่บริษัทฯรับประกันภัยตอจากบริษัทประกันชีวิต บริษัทฯจะบริหารความเสี่ยงภัยโดยจะพิจารณาความสามารถในการ
รับความเสี่ยงภัยไวเอง (Retention) โดยประเมินจากจํานวนทุนประกันชีวิตที่รับความเสี่ยงภัยในการชดใชคาสินไหมทดแทน
ทั้งหมดกับเงินกองทุนของบริษัทฯ ที่ตองดํารงไวตามกฎหมาย สําหรับความเสี่ยงภัยที่เกินกวาสวนที่บริษัทฯรับไวเอง บริษัทฯจะ
ทําการกระจายความเสี่ยงภัยโดยการทําประกันภัยตอชวง ซึ่งเปนหลักการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจประกันภัยตอเพื่อชวย
ควบคุมและจํากัดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายขนาดใหญและสงเสริมใหเกิดการขยายงานในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้บริษัทรับประกันภัยตอสามารถทําประกันภัยตอชวงกับบริษัทประกันภัยตอไดมากกวาหนึ่งแหง และบริษัทรับประกันภัยตอ
ก็สามารถกระจายความเสี่ยงตอใหกับบริษัทรับประกันภัยตออื่นได ขึ้นอยูกับขนาดของความเสี่ยง(Risk) และความสามารถใน
การรับความเสี่ยง (Retention Limit) ของบริษัทรับประกันตอแตละแหง
หลักการในการพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับประกันภัยตอชวงของบริษัทฯ คือ
ชื่อเสียง สถานะทางการเงิน อันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating) ระดับ A ขึ้นไป
ขอไดเปรียบจากเงื่อนไขการรับประกันชีวิตตอชวงเหมาะสมกับความเสี่ยงของบริษัทฯ
ความพึงพอใจในการบริการและรวดเร็วในการจายสินไหมทดแทน
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บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงโดยการเอาประกันภัยตอชวง (Excess of Loss Protection) เพื่อปองกันการเกิดการ
เรียกรองคาสินไหมที่เกิดจากเสียชีวิตของผูที่มีทุนประกันชีวิตรวมกันสูงเกินกวาทุนประกันที่เก็บไวเอง(Retention) หรือเกิดจาก
ภัยพิบัติตางๆ ที่จะสงผลกระทบใหเกิดการเสียชีวิตของคนจํานวนมาก โดยการเอาประกันภัยตอชวง (Excess of Loss
Protection) ของบริษัทฯ มีความคุมครอง 2 รูปแบบคือ
1.

การประกันภัยตอชวงแบบคุมครองความความเสียหายสวนเกินสําหรับความเสียหายตอราย (Excess of loss per
person) เพื่อควบคุมความเสี่ยงตอราย

2.

การประกันภัยตอชวงแบบคุมครองความเสียหายสวนเกินสําหรับความเสียหายตอเหตุการณ (Excess loss per
event) เพื่อควบคุมความเสี่ยงตอภัยพิบัติตอเหตุการณ เชน มหันตภัย อุทกภัย โรคระบาด เปนตน

3.2

การตลาดและภาวะการแขงขัน

3.2.1

กลยุทธการแขงขัน

บริษัทฯ เปนผูดําเนินธุรกิจการประกันภัยตอดานประกันชีวิตเพียงบริษัทเดียวในประเทศไทย ซึ่งมีความเขาใจในธุรกิจ และ
สภาวะตลาดประกันชีวิตในประเทศ ทั้งนี้บริษัทฯไดกําหนดนโยบายการตลาดของบริษัทฯ ดังนี้
มุงเนนการพัฒนาผลิตภัณฑ และบริการตางๆที่สรางโอกาสทางธุรกิจ (value added service) และรวมเปนคูคากับ
บริษัทประกันชีวิตทุกบริษัท
แสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม (Active Reinsurer) โดยบริษัทฯไดพัฒนาโครงการขายประกันชีวิตตรงผานทาง
โทรศัพท (DRTV) สําหรับโครงการ DRTV บริษัทฯไดนําเสนอโครงการเต็มรูปแบบ การวิเคราะหกําไรขาดทุนของ
โครงการ การคิดผลิตภัณฑใหสอดคลองกับกลุมเปาหมาย การนําเสนอกลุมทดลอง การนําเสนอผลิตภัณฑโฆษณาใน
สื่อตางๆ เชน โทรทัศน และสื่อสิ่งพิมพ รวมถึงดูแล และกําหนดขั้นตอนการจําหนายผลิตภัณฑ โดยเฉพาะชองทาง
โทรศัพท เพื่อใหไดเปาหมายที่กําหนด
การใชศักยภาพดานบุคลากรของบริษัทฯ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการสนับสนุนใหความรูดานเทคนิค แนว
ทางการพิจารณารับประกันและพิจารณาสินไหมกับลูกคา เพื่อใหผลการดําเนินงานของผลิตภัณฑนั้นๆ มีกําไรและ
บริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งชวงตนป 2555 ที่ผานมาบริษัทฯไดรวมรับประกันชีวิตตอดานประกันสุขภาพ
กับบริษัทประกันชีวิต โดยไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการเพื่อมุงเนนการลดอัตราสวนคาสินไหมทดแทน (Loss
ratio) โดยบริษัทฯไดเขาไปรวมวางแผนพัฒนาบุคลากรดานพิจารณารับประกันภัย และสินไหมทดแทน
กลยุทธการแขงขันและโอกาสทางธุรกิจ
บริษัทฯมีความเขาใจธุรกิจประกันภัยตอรวมถึงความตองการผลิตภัณฑประกันชีวิตของคนไทยเปนอยางดี สามารถ
ตอบสนองความตองการของลูกคาไดรวดเร็ว โดยไมมีขอจํากัดเรื่องภาษาหรือการติดตอสื่อสาร เนื่องจากบริษัทฯเปน
บริษัทประกันภัยตอในประเทศเพียงแหงเดียวในประเทศไทย
บริษัทมีนโยบายรับประกันชีวิตและเสนออัตราเบี้ยประกันชีวิตที่ยืดหยุนและสอดคลัองกับความตองการของตลาด
มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งดานเทคนิค ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ ดานการวิจัยและวางแผน ดานการบริหาร
ความเสี่ยง รวมถึงมีหนวยงานรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการประกันชีวิตในประเทศไทย ทําใหมีฐานขอมูลสถิติในดาน
ตางๆ เชน อัตราการตาย สาเหตุของการเจ็บปวย สถิติการตายดวยโรคตางๆ เปนตน ของประชากรในประเทศ ซึ่งชวย
ในการพัฒนาธุรกิจและบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
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-

3.2.2

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

บริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมาย และเกณฑการกํากับดูแลของสํานักงาน คปภ. เชนเดียวกันกับบริษัทประกันชีวิตอื่นๆ ทํา
ใหการพิจารณาความมั่นคงของบริษัทฯ เปนมาตรฐานเดียวกัน สงผลใหบริษัทฯไดรับความไววางใจจากบริษัทชีวิต
บริษัทฯมีความมั่นคงของเงินกองทุนที่แข็งแกรง โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และวันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯมี
อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR Ratio) ที่รอยละ 590.16 และรอยละ 554.32 ตามลําดับ ซึ่งเกินกวารอย
ละ 300 ดั ง นั้ น บริ ษั ท ประกั น ชี วิ ต ที่ ส ง ประกั น ภั ย ต อ ให บ ริ ษั ท ฯ จะถู ก กํ า หนดค า ความเสี่ ย งด า นเครดิ ต จากการ
ประกันภัยตอ (Credit risk charge) ระดับที่ต่ําสุดคือรอยละ 1.6เทานั้น เทียบเทากับการทําประกันภัยตอไปยังบริษัท
ประกันภัยตอตางประเทศที่มีอันดับความนาเชื่อถือ (International Credit Rating) ในระดับ AAA สงผลใหบริษัท
ประกันชีวิตตองดํารงเงินกองทุนไวเพื่อรองรับความเสี่ยงดานเครดิตจากการประกันภัยตออยูในระดับต่ํา ทําใหตนทุน
ของการใชเงินกองทุนในการทําธุรกิจต่ําลงไปดวย
การจําหนายและชองทางการจําหนาย

บริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยมีชองทางการจัดจําหนายผลิตภัณฑประกันชีวิตโดยสามารถแบงออกได 4 ชองทางคือ
1) ตัวแทน
2) ผานชองทางธนาคาร (Bancassurance)
3) ผานทางโทรศัพท (Telemarketing)
4) ชองทางการจําหนายอื่น
รูปภาพแสดงอัตราสวนชองทางการขายประกันชีวิตในป2554 – ณ สิ้นไตรมาส 2 ป 2556
ป 2554

ป 2555

ทางโทรศัพท ชองทางอื่น ๆ
3.72%
3.11%

ผา นชองทางธนาคาร
31.36%

ณ สิ้นไตรมาส 2 ป 2556
ทางโทรศัพท ชองทางอื่นๆ
3.55%
3.27%

ทางโทรศัพท ชองทางอื่น ๆ
3.89%
2.91%

ตัว แทน
61.81%

ผา นชองทางธนาคาร
35.37%

ตัว แทน
57.83%

ผา นชองทางธนาคาร
41.45%

ตัว แทน
51.73%

ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย

จะเห็นไดวาชองทางการจําหนายผานตัวแทนเปนชองทางการจําหนายที่มีสัดสวนสูงสุดในธุรกิจ อยางไรก็ตามชองทางการ
จําหนายผานธนาคารมีอัตราการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยกลุมลูกคาของธนาคารพาณิชย เปนผูที่มีกําลังซื้อทั้งประกันชีวิต
แบบรายบุคคลและแบบคุมครองสินเชื่อ ดวยเหตุนี้จึงทําใหรายไดจากคาธรรมเนียมของธนาคารพาณิชยเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปจึง
เปนแรงผลักดันใหธนาคารใหความสําคัญกับธุรกิจประกันชีวิตอยางจริงจัง จากอัตราการเติบโตสูงตอเนื่องของบริษัทประกัน
ชีวิตที่มีชองทางขายผานธนาคารเปนชองทางหลักก็เปนแรงจูงใจใหบริษัทประกันชีวิตตองแสวงหาพันธมิตรธนาคารเพิ่มขึ้นดวย
ปจจุบันบริษัทฯมีชองทางการจําหนาย โดยการติดตอโดยตรงกับบริษัทประกันชีวิตที่ประกอบธุรกิจในประเทศทั้ง 24 บริษัท
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3.2.3

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

กลุมลูกคาเปาหมาย

กลุมลูกคาของบริษัทฯ ประกอบดวยบริษัทประกันชีวิตที่ประกอบธุรกิจในประเทศทั้ง 24 บริษัท โดยบริษัทประกันชีวิตดังกลาวมี
สวนหนึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 50.8 ของ
ทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ ซึ่งชวยเสริมสรางฐานการตลาดของบริษัทฯ ใหมีความมั่นคงยิ่งขึ้น
3.2.4

ภาวะตลาด

ธุรกิจประกันชีวิต
ปจจุบันการประกันชีวิตเปนเครื่องมือสําหรับใชปองกันความเสี่ยงใหกับตนเอง และบุคคลในครอบครัวทําใหประชาชนที่มีความรู
ความเขาใจถึงความจําเปนของการทําประกันชีวิต และมีรายไดในระดับสูงพอที่จะมีการออมเริ่มใหความสําคัญในการทําประกัน
ชีวิตมากขึ้น จากเหตุผลดังกลาวประเทศที่มีระดับการศึกษาและระดับรายไดตอหัวสูงจึงมีแนวโนมที่ประชาชนในประเทศนั้นๆจะ
ทําประกันชีวิตสูง
เบี้ยประกันรับสุทธิตอผลิตภัณฑมวลรวมในตางประเทศ ป 2554

เบี้ยประกันรับสุทธิตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไทยระหวาง
ป 2546 – ป 2555

(รอยละ)

(รอยละ)

4.0
3.5
2.86 2.93

2.5

2.20

2.33 2.35 2.22 2.37 2.44

2547

3.0

2546

3.11

3.38

2.0
1.5
1.0
0.5

2555

2554

2553

2552

2551

2550

2549

0.0

2548

ไตหวัน
ฮองกง
เกาหลีใต
สิงคโปร
อินเดีย
มาเลเซีย
ไทย
จีน
อินโดนีเซีย
ฟลิปปนส
เวียดนาม

16.0 13.9
14.0
12.0
10.1
10.0
7.0
8.0
6.0
4.3
3.4 3.3 3.1
4.0
1.8 1.1
0.8 0.7
2.0
0.0

ที่มา: Swiss Reinsurance สมาคมประกันชีวิตไทย และ THRE

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 เห็นได
จากการพัฒนาระดับการศึกษา และระดับรายไดตอหัวสูงขึ้นในอดีต ทําใหสัดสวนเบี้ยประกันรับสุทธิตอผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศไทยไดเพิ่มขึ้นจากรอยละ 2.20 ในป 2546 เปนรอยละ 3.38 ในป 2555
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

กรมธรรมประกันชีวิตรวมในประเทศไทยระหวาง
ป 2546 – ป 2555

กรมธรรมประกันชีวิตใหมในแตละปของประเทศไทยระหวาง
ป 2546 – ป 2555

(ลานกรมธรรม)

18.87
17.46
16.30
15.21
14.17
13.09
12.08
11.18
10.38
9.66

20.0
15.0
10.0

(ลานกรมธรรม)

3.5
3.0

2.33

2.5
1.77
1.59 1.64

2.0

2.80
2.61 2.67 2.70

2.99

2.00

1.5
1.0

5.0

0.5

2555

2554

2553

2552

2551

2550

2549

2548

2547

2555

2554

2553

2552

2551

2550

2549

2548

2547

2546

2546

0.0

0.0

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)

50,000

199,030

92,308

167,198

86,942

150,444

66,777

128,511

40,849

118,752

104,055
44,348

50,000

100,000

43,144

100,000

88,317

150,000

137,377

323,758

200,000

41,660

254,140

197,623

163,101

250,000

เบี้ยปแรก และเบี้ยชํา ระครั้งเดียว

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และสมาคมประกันชีวิตไทย
หมายเหตุ: เบี้ยปแรก หมายถึง เบี้ยที่ชําระในปแรก
เบี้ยชําระครั้งเดียว หมายถึง เบี้ยที่ชําระครั้งเดียว และใหความคุมครองตลอดอายุสัญญา
เบี้ยปตอไป: หมายถึง เบี้ยที่ชําระหลังเบี้ยปแรกตลอดอายุสัญญากรมธรรม
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เบี้ยปตอไป

2555

2554

2553

2552

2551

2550

2549

2548

2555

2554

2553

2552

2551

2550

2549

2548

2547

2546

2547

0

0

2546

150,000

147,199

200,000

129,977

250,000

169,360

300,000

217,221

350,000

291,338

400,000

128,056

300,000

226,981

450,000

96,778

(ลานบาท)
384,190

(ลานบาท)

256,134

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิของประเทศไทย (แบงตามประเภท)
ระหวางป 2546 – ป 2555

60,247

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิของประเทศไทย
ระหวางป 2546 – ป 2555
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

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
ธุรกิจประกันภัยตอดานประกันชีวิต
จากการที่บริษัทประกันชีวิตจะบริหารความเสี่ยงภัยโดยการกระจายความเสี่ยงภัยไปยังบริษัทรับประกันภัยตอทําใหธุรกิจ
ประกันภัยตอเติบโตตามธุรกิจประกันชีวิต ในประเทศไทยสัดสวนการรับประกันภัยตอเมื่อเทียบกับเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงจะมี
สัดสวนรอยละ 1.65 ของเบี้ยประกันภัยรับโดยตรงในป 2555 สัดสวนดังกลาวอยูในระดับที่ต่ํา เนื่องจากทุนประกันในประเทศ
ไทยตอกรมธรรมเฉลี่ยในป 2555 อยูที่ 472,263 บาทตอกรมธรรมซึ่ง ทํ า ใหบ ริษัท ประกัน ชีวิตจะเก็บ ความเสี่ยงภัย ไวเอง
(Retention) เนื่องจากบริษัทประกันชีวิตมีความสามารถในการรับความเสี่ยง (Retention Limit) ได อยางไรก็ตามในประเทศที่
พัฒนาแลวทุนประกันตอกรมธรรมเฉลี่ยจะสูงกวาของประเทศไทยมาก ซึ่งสังเกตุไดจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิตอผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศ (Net Premium per GDP) ของไตหวัน ฮองกง เกาหลีใต และสิงคโปร อยูที่รอยละ 13.9 รอยละ 10.1 รอยละ 7.0
และรอยละ 4.3 ตามลําดับ เมื่อเทียบกับประเทศไทยที่รอยละ 3.1 ในป 2554 ดังนั้นธุรกิจประกันภัยตอในประเทศไทยยัง
สามารถที่จะเติบโตได เห็นไดจากจํานวนทุนประกันในประเทศไทยตอกรมธรรมเพิ่มขึ้นจาก 361,228 บาทตอกรมธรรมในป
2552 เปน 472,263 บาทตอกรมธรรม ในป 2555 หรือเปนการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 9.34 ตอป (CAGR)
เบี้ยประกันภัยตอในประเทศไทยระหวางป 2546 – ป 2555
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0

สว นแบงทางการตลาด

ที่มา: สมาคมประกันชีวิตไทย และบริษัทฯ
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3.2.5

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

ภาวะการแขงขัน

แมวาบริษัทประกันชีวิตจะสามารถรับประกันภัยตอได แตโดยทั่วไปบริษัทประกันชีวิตไมมีนโยบายสงประกันภัยตอระหวางกัน
เนื่องจากไมใชธุรกิจหลักและเปนคูแขงทางการคาระหวางกัน ดังนั้นโดยทั่วไปบริษัทประกันชีวิตสวนใหญจะเอาประกันภัยตอกับ
บริษัทประกันภัยตอในประเทศและตางประเทศ บริษัทประกันภัยตอตางประเทศที่เขามารับงานในประเทศไทยอาทิ Swiss
Reinsurance, Reinsurance Group of America (RGA), Hannover Reinsurance Group, Munich Reinsurance, SCOR
Reinsurance และบริษัทประกันภัยตอในเครือของบริษัทประกันชีวิตตางประเทศที่เขามารวมทุนหรือเขามาเปนผูถือหุนใหญของ
บริษัทประกันชีวิตในประเทศ
การแขงขันในตลาดรับประกันภัยตอในประเทศไทยโดยส วนใหญบริษั ทรั บประกั นภั ยต อจะใชกลยุ ทธการแข งขั นด านราคา
ความสามารถในการรับความเสี่ยง และความมั่นคงทางการเงิน ทั้งนี้บริษัทรับประกันภัยตอที่ไมมีธุรกิจในประเทศไทยมีอุปสรรค
อยางมากที่จะเขามาในตลาดรับประกันภัยตอในประเทศไทยเนื่องจากขาดความเขาใจในตลาด และไมมีความสัมพันธกับบริษัท
ประกันชีวิตในประเทศไทย นอกจากนี้สํานักงาน คปภ. ไมมีนโยบายที่จะใหบริษัทรับประกันภัยตอตางประเทศเปดสาขาในประเทศ
ไทย
ตารางเบี้ยประกันภัยตอในประเทศไทยระหวางป 2553 - 2555
ป 2553
เติบโต
(รอยละ)
13
8
10

ลานบาท
เบี้ยประกันชีวิตรับสุทธิ
เบี้ยประกันชีวิตตอ
เบี้ยประกันชีวิตตอรับของบริษัทฯ 1
สวนแบงการตลาดของบริษัทฯ (รอยละ)

291,338
4,775
607
13

ป 2554
เติบโต
(รอยละ)
11
13
39

ลานบาท
323,758
5,381
842
16

ป 2555
เติบโต
(รอยละ)
19
22
36

ลานบาท
384,190
6,555
1,145
17

หมายเหตุ: 1 สัดสวนเบี้ยประกันชีวิตตอรับที่เหลือเปนการรับประกันภัยตอโดยบริษัทรับประกันภัยตอจากตางประเทศ
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย และบริษัทฯ

การเติบโตของตลาดประกันภัยตอยังเปนไปดวยดี จากขอมูลของสํานักงานคปภ.ตามตารางขางตน เบี้ยประกันภัยตอรับมีการ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องคือ 4,775 ลานบาท 5,381 ลานบาท และ 6,555 ลานบาท ตั้งแตป 2553 – ป 2555 ตามลําดับ หรือเพิ่มขึ้น
รอยละ 13 ในป 2554 และรอยละ 22 ในป 2555 และบริษัทฯมีเบี้ยประกันภัยตอรับของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องคือ 607
ลานบาท 842 ลานบาท และ 1,145 ลานบาท ตั้งแตป 2553 – ป 2555 ตามลําดับ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 17 ในป 2554 และรอยละ
20 ในป 2555
3.2.6

แนวโนมอุตสาหกรรม

ธุรกิจประกันชีวิตในป 2556 ยังสามารถเติบโตไดอยางตอเนื่อง จากปจจัยสนับสนุนดานการเมือง เศรษฐกิจ ตลอดจนแผนฟนฟู
เศรษฐกิจประเทศมีแนวโนมที่ดี โดยเฉพาะการอนุญาตใหบุคคลธรรมดาสามารถนําเบี้ยประกันชีวิตมาหักลดหยอนภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาเพิ่มขึ้น มาตรการปรับขึ้นคาแรงขั้นต่ํา และปรับเงินเดือนขาราชการสําหรับผูจบปริญญาตรี คาดวาจะทําให
ประชาชนมีกําลังการซื้อประกันชีวิตมากขึ้น นอกจากนี้รัฐบาลมีนโยบายผลักดันการประกันชีวิตรายยอย (Micro Insurance)
รวมถึงกระตุนการออมผานผลิตภัณฑประกันชีวิตแทนการฝากเงินผานบัญชีธนาคาร เพื่อใหการประกันชีวิตเปนหลักประกัน
ความมั่นคงใหกับชีวิต และทรัพยสินของประชาชน นาจะสงผลดีกับธุรกิจประกันชีวิตโดยภาพรวม ทั้งนี้ธุรกิจประกันชีวิตจะให
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

ความสํ า คั ญ กั บ การขยายชอ งทางการตลาดใหม ๆ เพื่ อ เข า ถึ ง กลุ ม เป า หมาย โดยเฉพาะผู มีร ายไดน อ ย โดยการนํ า เสนอ
ผลิตภัณฑประเภทความคุมครองชีวิต และสุขภาพ เพื่อใหสอดคลองกับความเสี่ยงภัย และแนวโนมอัตราดอกเบี้ยในสถานการณ
ปจจุบัน การที่รัฐบาลตองการใหปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก จะสงผลใหลูกคากลุมที่รับความเสี่ยงไดนอยเปลี่ยนมา
ออมเงินกับผลิตภัณฑประกันชีวิตมากขึ้น นอกจากนี้การขยายตัวของชองทางการจําหนายผานธนาคารพาณิชยยังคงเติบโต
อยางตอเนื่อง โดยบริษัทฯ ประมาณอัตราการเติบโตของธุรกิจประกันชีวิตในป 2556 ไวไมต่ํากวารอยละ 15
นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งคณะทํางานรวมภาครัฐและเอกชนในการดําเนินการกําหนดมาตรการเชิงรุกในการพัฒนาธุรกิจประกัน
ชีวิตใหเขาถึงประชาชนไดอยางทั่วถึง ภายใตผลิตภัณฑที่ตอบสนองตอความตองการของประชาชน ในอัตราเบี้ยประกันภัยที่
เหมาะสม ผานชองทางการขายที่หลากหลายเพื่อใหประชาชนทุกระดับสามารถเขาถึงการประกันภัยไดสะดวกขึ้น รวมถึงการ
สนับสนุนการขยายการประกอบธุรกิจประกันภัยโดยจัดทํา Road Map รวมกันเพื่อกําหนดแนวทาง กรอบระยะเวลาดําเนิน
มาตรการตางๆ ทั้งในส วนที่เกี่ยวของกับภาครัฐ และเอกชน เพื่อสรางความชัดเจนในการกาวเขา สูการเป ดเสรีประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (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
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯมีสวนของผูถือหุนทั้งสิ้น 847.82 ลานบาท เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ 608.80 ลานบาท และ
กําไรจากการลงทุนสุทธิ 31.69 ลานบาท
ทั้งนี้บริษัทฯไมมีนโยบายการจัดหาเงินทุนจากการกูยืม หรือจากภายนอก อยางไรก็ตามในการดําเนินธุรกิจประกันภัยมีลักษณะ
เชนเดียวกับสถาบันการเงินอื่นที่จําเปนตองมีฐานเงินกองทุนที่เพียงพอที่จะรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ การระดมทุนโดยการ
ออกและเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้เปนสวนหนึ่งในการจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ ในอนาคต
บริษัทฯ อาจตองดําเนินการดวยวิธีการอื่น เชน การเสนอหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิม (Rights Offering) การเสนอเสนอหุนเพิ่ม
ทุนใหบุคคลโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) การออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการซื้อหลักทรัพย (Warrant) เปนตน
3.3.2

การลงทุน

นโยบายการลงทุน
นโยบายการลงทุนของบริษัทฯ จะยึดหลักการลงทุนแบบอนุรักษนิยม (Conservative) คือมุงเนนลงทุนเพื่อใหไดรายไดอยาง
สม่ํ า เสมอ ได แ ก พั น ธบั ต รรั ฐ บาล และหน ว ยลงทุ น ที่ มี ก ารจ า ยเงิ น ป น ผลสม่ํ า เสมอ โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ คุ ณ ภาพของ
หลักทรัพยเพื่อความปลอดภัยของเงินลงทุนโดยยังคํานึงถึงความเสี่ยงดานสภาพคลองที่ตองดํารงไวใหเพียงพอกับคาสินไหม
ทดแทนที่จะเกิดขึ้นโดยไมสามารถคาดการณได การบริหารพอรตการลงทุนจะใชความระมัดระวัง เพื่อสรางผลตอบแทนที่
สม่ําเสมอในระยะยาวในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได และมีการควบคุมความเสี่ยงใหอยูในระดับต่ํา นอกจากนี้ยังตองพิจารณา
ถึงกรอบวิธีการดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk-Based Capital Framework) ดวย ตลอดจนมีการปฏิบัติตาม
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

ขอกําหนดของสํานักงาน คปภ. นโยบายการลงทุนไดรับการสอบทานอยางสม่ําเสมอ และมีความยืดหยุนพรอมที่จะปรับเปลี่ยน
กลยุทธการลงทุนเพื่อใหสอดคลองกับภาวะตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดในระยะยาว
สัดสวนเงินลงทุนในสินทรัพยของบริษัทฯ

เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด
เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารทุน
หนวยลงทุน
เงิ น ลงทุ น ที่ จ ะถื อ จนครบ
กําหนด
หลั ก ทรั พ ย รั ฐ บาลและ
รัฐวิสาหกิจ
หุนกู-หุนกูแปลงสภาพ
เงินฝากธนาคาร
เงินลงทุนทั่วไป
เงินใหกูยืม
เงินลงทุนในบริษัทรวม
รวม

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 53
ลาน
รอยละ
บาท
9.36
1.03

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 54
ลาน
รอยละ
บาท
19.94
2.06

56.95
203.58

6.24
22.32

47.24
194.83

567.81

62.24

40.00
26.00
2.11
0.44
6.00
912.25

4.38
2.85
0.23
0.05
0.66
100.00

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55
ลานบาท
รอยละ
17.76

1.71

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 56
ลาน
รอยละ
บาท
16.52
1.59

4.89
20.15

62.99
221.39

6.08
21.36

86.72
304.63

8.33
29.26

686.61

71.01

573.37

55.31

400.26

38.44

10.00
2.11
0.22
6.00
966.95

1.03
0.22
0.02
0.62
100.00

153.00
2.11
6.00

14.76
0.20
0.58
100.00

225.00
2.11
6.00
1,041.24

21.61
0.20
0.58
100.00

1,036.62

บริษัทฯมีเงินลงทุนในป 2553 ป 2554 และป 2555 เทากับ 912.24 ลานบาท 966.95 ลานบาท และ 1,036.61 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเทากับรอยละ 5.66 รอยละ 4.83 และรอยละ 5.18 ตามลําดับ
รายการ
อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุน/1 (รอยละ)
เงินลงทุน/2 (ลานบาท)
อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนเฉลี่ยของบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทย/3(รอยละ)
/1

ป 2553
5.66
912.24
5.08

ป 2554
4.83
966.95
4.74

ป 2555
5.18
1,036.61
4.48

อัตราผลตอบแทนจากเงินลงทุนคํานวณจากรายไดจากการลงทุนสุทธิหารดวยเงินลงทุน
เงินลงทุนประกอบดวยเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด เงินลงทุนเผื่อขาย เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด เงินลงทุนทั่วไป เงินใหกูยืม และเงิน
ลงทุนในบริษัทรวม
/3
ที่มา: คํานวณโดยบริษัทฯ โดยใชฐานขอมูลจากฝายวิเคราะหธุรกิจ และสถิติ สํานักงาน คปภ.
/2

สวนที่ 2 หนา 26

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

วิธีการดําเนินงานของฝายลงทุน
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
3.3.3

ความสามารถในการดํารงเงินกองทุน

นโยบายในการดํารงอัตราสวนที่สําคัญของธุรกิจของบริษัทฯ จะตองไมต่ํากวาเกณฑที่ กฎหมายกําหนดและสามารถเทียบเคียง
ไดกับมาตรฐานสากล โดยอัตราสวนใดที่บริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวามีความสําคัญตอฐานะและความมั่นคงของบริษัทฯ ดวย
แลว บริษัทฯ จะรักษาไวใหอยูในระดับสูง ไดแก อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ตองดํารงตามกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯมีสวนของผูถือหุนทั้งสิ้น 752.19 ลานบาท และสามารถดํารงเงินกองทุนไวที่ 855.45 ลาน
บาท คิดเปนอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR Ratio) ที่รอยละ 590.16 ซึ่งสูงกวาเกณฑขั้นต่ําที่รอยละ 140 ที่
กําหนดโดยสํานักงาน คปภ.
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯมีสวนของผูถือหุนทั้งสิ้น 847.82 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯสามารถดํารง
เงินกองทุนไวที่ 986.63 ลานบาท คิดเปนอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR Ratio) ที่รอยละ 554.32
3.3.4

นโยบายในการบริหารสภาพคลอง

ในดานสภาพคลอง บริษัทฯ มีนโยบายมุงใหสามารถดํารงสภาพคลองในอัตราที่เหมาะสมดวยการจัดเตรียมแหลงเงินทุนไมวา
จะไดจากกระแสเงินสดรับและจากสินทรัพยสภาพคลองใหสามารถรองรับกับความตองการใชเงินไดในทุกสภาวการณ
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3.3.5

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

หลักเกณฑสําคัญที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจประกันชีวิต

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจประกันชีวิตซึ่งกํากับดูแลโดยหนวยงานรัฐ ไดแก สํานักงาน คปภ. ซึ่งมีหนาที่กํากับและดูแลการประกอบ
ธุรกิจประกันชีวิต โดยไดมีการออกหลักเกณฑตางๆ มาเพื่อควบคุมใหบริษัทประกันชีวิตดําเนินธุรกิจโดยมีความโปรงใส และ
ดํารงไวซึ่งสถานะทางการเงินซึ่งสามารถรับผิดชอบตอผูทําประกันไดในอนาคต โดยหลักเกณฑสําคัญดังกลาวสามารถสรุปได
ดังตอไปนี้
หลักเกณฑเกี่ยวกับ
สถานภาพบริษัท
เงินกองทุน

การจัดสรรเงินสํารอง

หลักทรัพยวางประกัน
ไวกับนายทะเบียน
การวางเงินสํารอง
ประกันภัย

สรุปหลักเกณฑ
บริษัทประกันชีวิตทุกบริษัทตองเปนบริษัท มหาชน จํากัด
ภายในเดือนกุมภาพันธ ป 2556
บริษัทตองดํารงไวซึ่งความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR
Ratio) ไมต่ํากวารอยละ 140 (เริ่มบังคับใช 1 ม.ค. 2556)
โดยกําหนดใหสงรายงาน ดังนี้
- รายงานการดํารงเงิ นกองทุนประจํ าป ซึ่ง ต องผ าน
การตรวจสอบโดยผูส อบบัญ ชี และรั บ รองโดยนั ก
คณิตศาสตรประกันภัย ภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้น
ปปฏิทิน
- รายงานการดํารงเงินกองทุนรายไตรมาส ภายใน 45
วันนับแตวันสิ้นไตรมาส ทั้งนี้เฉพาะไตรมาสที่ 2 ตอง
ผานการสอบทานโดยผูสอบบัญชี และรับรองโดยนัก
คณิตศาสตรประกันภัย ใหสงภายใน 60 วันนับแตวัน
สิ้นไตรมาส
- รายงานการดํารงเงินกองทุนรายเดือน ภายในสิ้น
เดือนถัดไป
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
ทั้ ง นี้ ก ารคํ า นวณเงิ น สํ า รองเป น ไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํ า กั บ และส ง เสริ ม การประกอบธุ ร กิ จ
ประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข ในการ
จัดสรรเบี้ยประกันภัยไวเปนเงินสํารองประกันภัยสําหรับ
กรมธรรมประกันภัยที่ยังมีความผูกพันอยู และเงินสํารอง
อื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2554
โดยเงินสํารองดังกลาวจะปรากฏอยูในรายงานเกี่ยวกับ
ฐานะการเงินและกิจการของบริษัท ซึ่งมีกําหนดใหยื่นตอ
สํ า นั ก งาน คปภ. เป น ประจํ า ทุ ก เดื อ นภายในสิ้ น เดื อ น
ถั ด ไป ยกเว น เดื อ นไตรมาสให ยื่ น ต อ สํ า นั ก งาน คปภ.
ภายใน 45 วันนับแตสิ้นเดือนไตรมาส
บริษัทประกันชีวิตทุกบริษัทตองวางหลักทรัพยประกันไว
กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต ไมต่ํา
กวา 20 ลานบาท
รอยละ 25 ของเงินสํารองประกันภัย สําหรับกรมธรรม
ประกันภัยที่ยังมีความผูกพันอยูหลังจากหักดวยจํานวน
เงิ น ให กู ยื ม โดยมี ก รมธรรม ป ระกั น ภั ย ของบริ ษั ท เป น
ประกัน
โดยกําหนดนําทรัพยสินมาวางไวเปนเงินสํารองกับนาย
ทะเบียนใหถูกตองภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกป
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สถานะของบริษทั ณ วันที่ 30 มิ.ย.56
บริ ษั ท ได แ ปลงสภาพเป น บริ ษั ท มหาชนเมื่ อ วั น ที่ 29
กันยายน 2554
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทฯมี ความเพียงพอของ
เงินกองทุน (CAR Ratio) ที่รอยละ 554.32

บริ ษั ท ฯมี ก ารกั น เงิ น สํ า รองตามหลั ก คณิ ต ศาสตร
ประกั นภั ยที่ พอเพี ยง ถู กตองตามที่กฎหมายกําหนดไว
โดย ณ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2556 บริ ษั ท ฯมี เ งิ น สํ า รอง
ทั้งสิ้น 389.87 ลานบาท

บริษัทฯ ไดวางหลักทรัพยประกันไวกับนายทะเบียน ตาม
พระราชบัญญัติประกันชีวิต จํานวน 20 ลานบาท
บริ ษั ท ฯ ได ว างหลั ก ทรั พ ย ป ระกั น ไว เ ป น เงิ น สํ า รอง
ประกันภัยกับนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติประกัน
ชีวิต จํานวน 81 ลานบาท ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
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หลักเกณฑเกี่ยวกับ
สัดสวนการถือหุนโดย
ตางชาติ

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

สรุปหลักเกณฑ
- มีกรรมการซึ่งมีสัญชาติไทยไมต่ํากวาสามในสี่ของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด
- ตามพรบ. ประกันชีวิต กําหนดใหบุคคลตาม (1)
หรือ (2) หรือ (1) และ (2) ถือหุนรวมกันเกินรอยละ
75 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงและจําหนายได
แลวทั้งหมดของบริษัทฯ
(1) บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย หรือหางหุนสวน
สามัญซึ่งไมจดทะเบียนที่ผูเปนหุนสวนทั้งหมดมี
สัญชาติไทย
(2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมี
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 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 บริษัทฯ ไดรับ
อนุญาตใหบริษัทฯ สามารถมีบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติ
ไทย (ตามที่ นิ ย ามในพระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น ชี วิ ต
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)) ถือหุน
รวมกันไดเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิ
ออกเสี ย งและจํ าหนายได แลวทั้ ง หมดของบริ ษั ท ฯ
เปนระยะเวลา 10 ปนับตั้งแตวันที่ไดรับอนุญาต
(วันที่ 5 สิงหาคม 2556) ป
- ขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหมีผูถือหุนสัญชาติ
ตางดาว (ตามพระราชบัญญัติการประกอบธูรกิจ
ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไข
เพิ่มเติม)) ถือหุนไดไมเกินรอยละ 25

สถานะของบริษทั ณ วันที่ 30 มิ.ย.56
- ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯ มีกรรมการ
ทั้งหมด 8 ทานโดยไมมีกรรมการที่เปนชาวตางชาติ
(ปจจุบันกรรมการของบริษัทฯ มี 7 ทาน เนื่องจาก
คุณชัย โสภณพนิช ลาออกจากการเปนกรรมการ
บริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556)
- THRE เปนผูถือหุนรอยละ 100 ของจํานวนหุนที่มี
สิทธิออกเสียงและจําหนายไดแลวทั้งหมด และ
ภายหลังการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
THRE จะมีสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯลดลงเหลือ
รอยละ 50.8 ของทุนที่เรียกชําระแลว

การดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital)
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง คือเงินกองทุนที่คํานวณมาจากความเสี่ยงที่บริษัทประกันชีวิตมีอยูจริง โดยตลอดเวลาที่ดําเนิน
ธุรกิจบริษัทประกันชีวิตจะตองดํารงเงินกองทุนไมต่ํากวาเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงที่คํานวณได โดยเงินกองทุนตามระดับ
ความเสี่ยงนี้เริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2554 โดยเงินกองทุนนี้จะถูกคิดคํานวณขึ้นมาจากพอรตความเสี่ยงที่มีอยู
จริง ซึ่งความเสี่ยงดังกลาวหมายถึงความเสี่ยง 4 ดานคือ 1) ดานประกันภัย 2) ดานตลาด 3) ดานเครดิต และ 4) ดานการกระจุก
ตัว ทั้งนี้หากเงินกองทุนที่คํานวณไดต่ํากวา 30 ลานบาท บริษัทประกันชีวิตจะตองดํารงเงินกองทุนไวที่ 30 ลานบาท
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio: CAR Ratio)
อัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน
(Capital Adequacy Ratio: CAR)

=

เงินกองทุนที่บริษัทมีอยู (Total Capital Available: TCA)
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงที่บริษัทตองดํารงไว (Total Capital Required: TCR)

เงินกองทุนที่บริษัทมีอยู หมายถึง สวนของผูถือหุนซึ่งปรับปรุงใหเปนมูลคาตามราคาตลาดตามหลักเกณฑของสํานักงาน คปภ.
เงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงที่บริษัทตองดํารงไว หมายถึง เงินกองทุนที่บริษัทจะตองมีไวรองรับความเสี่ยงจากการทําธุรกิจ
4 ดาน คือ ความเสี่ยงดานประกันภัย ความเสี่ยงดานตลาด ความเสี่ยงดานเครดิต และความเสี่ยงดานการกระจุกตัว
โดยตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป สํานักงานคปภ. กําหนดใหบริษัทประกันชีวิตตองดํารงไวซึ่งความเพียงพอของ
เงินกองทุน (CAR Ratio) ไมต่ํากวารอยละ 140
สํานักงาน คปภ. กําหนดเกณฑการเปรียบเทียบอัตราสวนความเพียงพอของเงินกองทุน (CAR Ratio) กับ อันดับ
ความนาเชื่อถือ (Credit Rating) ไวดังนี้

หมายเหตุ: บริษัทรับประกันภัยตอในประเทศไทย ใช Risk Grade 1 ถึง 4 เทานั้น โดยจะพิจารณาจาก CAR Ratio ที่รายงานตอสํานักงาน คปภ.
สําหรับการพิจารณา Risk Charge ของบริษัทรับประกันภัยตอตางประเทศจะพิจารณาจาก Credit Rating จากสถาบันจัดอันดับตามตารางขางตน
ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

3.4

งานที่ยังไมสงมอบ
- ไมมี -
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