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เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้  

ตลอดปี 2563 ประเทศไทยรวมถึงหลายประเทศทั่วโลกไดเ้ผชิญกบัการแพรร่ะบาดของโรค Covid-19 ซึ่งวิกฤติ
การระบาดนีส้ง่ผลกระทบทัง้ตอ่วิถีชีวิตความเป็นอยูข่องผูค้น และตอ่เศรษฐกิจทั่วโลก  

ความทา้ทายของกลุ่มไทยรี มีทัง้ดา้นการรบัประกันภยัต่อ การลงทุนที่ผันผวน รายไดจ้ากการบริการที่ลดลง 
ดังนั้นแผนกลยุทธ์ของบริษัทในระยะ 3 ปี (2563-2565) ที่ได้ก าหนดไว้จึงมีความจ าเป็นที่จะตอ้งถูกปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมต่อสถานการณ ์เช่น โครงการที่เก่ียวขอ้งกับงานต่างประเทศจ าเป็นตอ้งเลื่อนออกไป แต่ไปเนน้ในโครงการที่
เก่ียวขอ้งกบัการประกนัภยัสว่นบคุคลและสขุภาพ รวมถึงการน าเทคโนโลยีและการใหบ้รกิารใหม ่ๆ มาใชเ้พิ่มมากขึน้ ซึง่ก็
ท าใหผ้ลประกอบการของบริษัทเป็นไปไดด้ว้ยดีตามที่ตัง้เป้าหมายไว ้นอกจากนีบ้ริษัทยงัสามารถรกัษา  International 
Credit Rating ระดบัสงู คือ “A –” หรืออยู่ในระดบั “แข็งแกร่ง” แนวโนม้อนัดบัเครดิตมีเสถียรภาพ (Stable) จาก Fitch 
Rating ทีช่่วยตอกย า้ถึงความแข็งแกรง่ทางดา้นการเงินของกลุม่ไทยรีช่วยสรา้งความเช่ือมั่นใหคู้ค่า้ทัง้ในและตา่งประเทศ
และจะท าใหเ้ราสามารถขยายงานทัง้ในและตา่งประเทศสะดวกมากขึน้  

ในสว่นของผลการด าเนินงานของปี 2563 บรษัิทมีก าไรสทุธิ 222.0 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน รอ้ยละ 77.9 โดย
มี ROE รอ้ยละ 6.1 เพิ่มขึน้จากปีก่อน 2.6 pts โดยมีรายละเอียดในแตล่ะสว่นธุรกิจ ดงันี ้

ผลการด าเนินงานส าหรบัธุรกิจประกนัภยัตอ่ 

เบีย้ประกนัภยัตอ่รบั (Gross Written Premium) รวมเทา่กบั 4,328.7 ลา้นบาท หรอืลดลงจากปีก่อนหนา้รอ้ยละ 
2.8 ซึง่เป็นผลมาจากเบีย้ประกนัภยัของโครงการระยะยาวทยอยลดลงจากสญัญาที่ครบก าหนด ในขณะที่เบีย้ประกนัภยั
ตอ่รบัสทุธิ (Net Written Premium) เพิ่มขึน้รอ้ยละ 12.8 เมื่อเทียบกบัปีก่อนเป็น 3,944.2 ลา้นบาท และมีก าไรจากการรบั
ประกนัภยัต่อจ านวน 53.7 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 123.9 จากที่ปีก่อนที่ขาดทุนอยู่จ  านวน 225.0 ลา้นบาท โดยมีอตัรา
สว่นรวม (Combined Ratio) ลดลงจากรอ้ยละ 106.2  เป็นรอ้ยละ 98.6 

ในปีที่ผา่นมา บริษัทไดอ้อกผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ รว่มกบับริษัทประกนัภยัคูค่า้เพื่อใหเ้ขา้กบัสถานการณ ์โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งในกลุม่ประกนัสขุภาพ ซึ่งมีความตอ้งการเพิ่มขึน้อยา่งมากในช่วงการระบาดของ COVID-19   

โดยการเติบโตในธุรกิจ Non-Conventional มีอัตราการเติบโตถึงรอ้ยละ 18.9 อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายที่เก่ียวกับ
โครงการระยะยาวลดลงตามสญัญาที่ทยอยครบก าหนด จึงท าใหม้ีผลการด าเนินงานท่ีดีขึน้อยา่งชดัเจนในปีที่ผา่นมา 

ผลการด าเนินงานธุรกิจบรกิาร 

บรษัิทไดม้ีการขยายฐานลกูคา้และการใหบ้รกิารอยา่งตอ่เนื่อง แตเ่นื่องจากมีผลกระทบจาก COVID-19 ท าใหใ้น
ปี 2563 รายไดจ้ากการใหบ้ริการเติบโต เพียงรอ้ยละ 0.9 ซึ่งฐานรายไดข้องธุรกิจบริการคิดเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 8.7 ของ
รายไดร้วมของกลุม่ไทยร ี 

ในปีที่ผ่านมา บริษัทในเครือไดน้ าเทคโนโลยีมาผนวกใหเ้ขา้กับรูปแบบการบริการ เพื่อเป็นการพัฒนาและ
ยกระดบัคณุภาพการใหบ้รกิาร และสรา้งรายไดใ้หเ้ติบโตในอนาคต ดงันี ้
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1) บจก. ไทยรีเซอร์วิสเซส ผู้ให้บริการหลักด้าน Third Party Administration ได้น าเทคโนโลยี Robotic 
Process Automation (RPA) มาใชพ้ฒันากระบวนการภายในและการบริการโดยเปลี่ยนจากการท างาน
ซ า้ๆ ท าประจ า ใหเ้ป็นอตัโนมตัิ ซึง่ช่วยใหก้ารท างานมีประสทิธิภาพ ลดเวลาและลดความผิดพลาดจากการ
ท างาน อีกทัง้ยงัสามารถช่วยลดตน้ทนุไดอ้ีกดว้ย 

2) บจก. อีเอ็มซีเอส ไทย ผูใ้หบ้ริการดา้นเทคโนโลยีเพื่อการจัดการค่าสินไหมรถยนต์ ไดพ้ฒันาเทคโนโลยี 
Artificial Intelligence (AI) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดา้นบริหารจัดการค่าสินไหมรถยนตใ์หก้ับบริษัทลกูคา้ 
เช่น ช่วยใหข้อ้มลูลกูคา้แบบ Real time เมื่อเกิดเหต ุประเมินค่าสินไหม ตรวจสอบคา่สนิไหม เป็นตน้ ซึ่งจะ
ท าใหส้ามารถลดระยะเวลา ลดขัน้ตอน ลดตน้ทนุในการจดัการค่าสินไหมได ้อีกทัง้ยงัจะเป็นแหลง่รายได้
เพิ่มเติมใหก้บับรษัิทอยา่งมีสาระส าคญัในอนาคตอนัใกล ้

3) บจก.ไทยรี อินโนเวชั่น ผู้ให้บริการด้านแพลตฟอร์มส าหรับธุรกิจประกันภัย ได้พัฒนาเทคโนโลยี 
Blockchain&Cloud เพื่อให้บริการบนแพลตฟอร์ม “Smart Contract” ภายใต้ช่ือ “Insurer Network” 
ส าหรบัใหบ้รกิารลกูคา้ในดา้นการท าสญัญารบัประกนัภยัตอ่ ซึ่งจะท าใหเ้กิดประสทิธิภาพ รวดเร็ว โปรง่ใส 
สามารถตรวจสอบไดจ้ึงมีความปลอดภยัสงู  

ในปีที่ผ่านมา ธุรกิจบริการสรา้งผลก าไรจ านวน 63.4 ลา้นบาท แต่เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 ท าใหม้ี
อตัราก าไรลดลงรอ้ยละ 20.7 เมื่อเทียบกบัปีก่อน 

รายไดจ้ากการลงทนุ 

ในปี 2563 กลุม่ไทยรีมีรายไดจ้ากการลงทนุสทุธิรวม 131.6 ลา้นบาท คิดเป็นผลตอบแทนจากเงินลงทนุ (ROI) 
รอ้ยละ 3.7 (รวมผลประโยชนท์างภาษี) ลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 56.1 เนื่องจากการปรบัใชม้าตรฐานการบญัชี TFRS9 ใน
ปี 2563 ท าใหก้ าไรจากเงินลงทุนจ านวน 59.5 ลา้นบาท ไม่ไดถู้กน าไปรวมในงบก าไรขาดทุน แต่ถูกน าไปรวมในก าไร
สะสมโดยตรงแทน  

ก้าวต่อไปข้างหน้า  

ส าหรบัแผนกลยุทธ์ 3 ปีที่ไดก้ าหนดไว ้คือตัง้แต่ปี 2563 - 2565 ถือเป็นช่วงระยะเวลาของการด าเนินการตาม
แผนกลยทุธท์ี่จะทวีความเขม้ขน้และทา้ทายยิ่งขึน้เมื่อเทียบกบัเมื่อ 3 ปีที่ผา่นมา (2560-2562) โดยมีวิสยัทศันว์า่ “มุง่สูก่าร
เป็นพนัธมิตรอนัทรงคุณค่าที่สดุดา้นการประกนัภยัส่วนบุคคลในประเทศไทยและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้” ซึ่งหมายถึง
บริษัทจะเนน้การขยายตวัทัง้ดา้นธุรกิจประกนัภยัต่อและการบริการ พรอ้มกบัการน าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช ้ทัง้นีเ้พื่อให้
กลุม่ไทยรีมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเปา้หมายที่วางไวน้ั่นคือรายไดร้วมของกลุม่ไทยรีกลบัมาเติบโตในระดบัรอ้ยละ 
10 และ ROE มากกวา่รอ้ยละ 10 ในอีก 3 ปีขา้งหนา้ โดยแผนกลยทุธท์ี่กลุม่ไทยรไีดก้ าหนดไวส้รุปไดด้งันี ้ 

1. การมุ่งเน้นขยายงานด้าน Personal line โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ทั้ง 
Conventional แ ล ะ  Non-Conventional ส า ห รับ ง า น  Non-Conventional จ ะ เ ป็ น ก า ร ท า ใ น รู ป แบบ 
Segmentation ทีจ่ะพฒันาผลิตภณัฑแ์ละช่องทางใหม่ ๆ รว่มกบัลกูคา้หรอืคูค่า้ทัง้ในและต่างประเทศเพื่อใหไ้ด้
ผลติภณัฑแ์ละบรกิารตรงตามกลุม่เปา้หมายมากขึน้ โดยจะน าเทคโนโลยีเขา้มามีสว่นรว่ม 

ในส่วนของงานดา้น Commercial line บริษัทจะเนน้การพิจารณาราคาใหเ้หมาะสมตามสภาวะตลาดที่เขา้สู่
ภาวะแข็งตวั หรอื Hard Market ในปัจจบุนั  
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2. การน าเทคโนโลยี เช่น AI Blockchain Robotic เป็นตน้ เขา้มาปรบัใชเ้พื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการด าเนินงาน
และน ามาพฒันาสินคา้หรือบริการแก่ธุรกิจประกนัภยัอย่างครบวงจรเพื่อช่วยเพิ่มเบีย้ประกนัภยัต่อและรายได้
ของธุรกิจบรกิาร  

3. การมุ่งขยายสู่ตลาดเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(SEA) อย่างเต็มรูปแบบทัง้ทางดา้นประกันภยัต่อและธุรกิจ
บริการ ซึ่งในปี 2563 กลุม่ไทยรีมีรายไดจ้ากเบีย้ประกนัภยัต่อรบัจากต่างประเทศเขา้มาเป็นจ านวน 36.5 ลา้น
บาท โดยในปี 2564 คาดวา่จะเริม่มีเบีย้รบัประกนัภยัตอ่จากประเทศฟิลปิปินสเ์ขา้มาอีกดว้ย ขณะที่ธุรกิจบรกิาร
นัน้เราไดท้ าสญัญาบนัทึกความเขา้ใจ (MOU) เพื่อจดัตัง้บรษัิทในกมัพชูาเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ซึ่งอยูร่ะหว่างการ
เตรยีมความพรอ้มด าเนินงาน ส าหรบัการขยายธุรกิจไปยงัประเทศเวียดนามนัน้ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการศกึษาและ
สรุปแผนงานกบับริษัทพนัธมิตร โดยคาดว่าจะไดข้อ้สรุปในปี 2564 ทัง้นี ้ส าหรบัเป้าหมายภายปี 2565 คือการ
ขยายตลาดทัง้ดา้นประกนัภยัตอ่และธุรกิจบรกิารไปยงัประเทศ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย อีกดว้ย 

4. การขยายความร่วมมือทางธุรกิจกับกลุ่มเครือข่าย Fairfax Financial Holding Group และ  National 
Reinsurer ของแตล่ะประเทศในตลาด ASEAN เพื่อพฒันาและตอ่ยอดธุรกิจในแตล่ะประเทศใหม้ากขึน้ 

อย่างไรก็ตามกลยุทธ์ทัง้ 4 ขอ้ดงักล่าวขา้งตน้จะมีการปรบัเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้
โครงสรา้งใหญ่เหลา่นี ้ 

ภายใตค้วามผนัผวนที่สงูฝ่ายบริหารไดเ้ตรียมความพรอ้มในทกุ ๆ ดา้น เพื่อรองรบัความผนัผวนดงักลา่ว และ
มั่นใจวา่เราจะสามารถด าเนินการไดต้ามแผนงานท่ีไดว้างไว ้

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 
          (นายโอฬาร วงศส์รุพิเชษฐ์) 
            ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 

 


