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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

11.

รายการระหวางกัน

11.1

บริษัทฯ มีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
1. บมจ. กรุงเทพประกันภัย

2. บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต

3. บมจ. ไทยประกันชีวิต

ความสัมพันธ
-

-

-

ป 2554
(บาท)

ลักษณะรายการ

2,647,854
47,242,023

2,588,604
62,989,364

นายชัย โสภณพนิช ถือหุนใน บมจ.
กรุงเทพประกันภัย และเปน
ประธานกรรมการและประธาน
คณะผูบริหารของบมจ. กรุงเทพ
ประกันภัย และเปนกรรมการของ
THREL

-

นายชัย โสภณพนิช ถือหุนและเปน
กรรมการใน บมจ. กรุงเทพประกัน
ชีวิต และเปนกรรมการ THREL

-

เบี้ยประกันภัยตอรับ
คาบําเหน็จจาย
คาสินไหมทดแทนจาย
เงินคางรับ (คางจาย)จากการรับประกันภัยตอสุทธิ
เงินวางไวจากการประกันภัยตอ

30,126,824
10,610,633
15,561,758
(2,928,376)
1,497,905

124,284,450
28,912,864
50,483,510
(29,666,242)
3,788,365

-

เบี้ยประกันภัยตอรับ
เบี้ยประกันภัยตอชวง
คาบําเหน็จรับ
คาบําเหน็จจาย
คาสินไหมทดแทนรับคืน
คาสินไหมทดแทนจาย
เงินคางรับ (คางจาย)จากการรับประกันภัยตอสุทธิ

15,022,317
1,320,613
435,060
2,111,000
336,241
4,246,842
(1,140,719)

15,081,159
1,527,540
282,409
1,489,953
285,711
3,063,372
(2,043,280)

นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล เปน
กรรมการและประธานเจาหนาที่
บริหารของ บมจ. ไทยประกันชีวติ
และเปนกรรมการของ THREL

เงินปนผลรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย
(จํานวน 215,717 หุน ณ สิ้นป 2554 และ สิน้ ไตรมาส 3
ป 2555)

ป 2555
(บาท)
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เหตุผลและความจําเปน
รายการเงินลงทุนในหลักทรัพยดังกลาว เปนการซื้อขายผานตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงคในการลงทุนระยะยาวตามปกติของธุรกิจ
ประกันชีวติ โดยเงินปนผลที่ไดรับอยูในระดับที่นาพอใจ นอกจากนี้การ
เพิ่มขึ้นของมูลคาเงินลงทุนดังกลาวเปนผลจากมูลคาหลักทรัพยที่เพิม่ ขึ้น
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
การลงทุนดังกลาวเปนรายการลงทุนปกติในการทําธุรกิจประกันชีวติ
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจรับประกันชีวิตตอ จึงมีรายการเบี้ยประกันภัย คา
บําเหน็จ คาสินไหม และอื่นๆ ซึ่งเปนปกติของการดําเนินงาน โดยเปนไปตาม
นโยบายของบริษัทฯ ซึง่ การทํารายการดังกลาวมีกับบริษัทประกันชีวติ ทั่วไป
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
เปนรายการธุรกิจปกติในการทําธุรกิจประกันชีวิตที่มีเงื่อนไข และราคา
เสมือนใหหรือรับบริการแกบุคคลภายนอก
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจรับประกันชีวิตตอ จึงมีรายการเบี้ยประกันภัย คา
บําเหน็จ คาสินไหม และอื่นๆ ซึ่งเปนปกติของการดําเนินงาน โดยเปนไปตาม
นโยบายของบริษัทฯ ซึง่ การทํารายการดังกลาวมีกับบริษัทประกันชีวติ ทั่วไป
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
เปนรายการธุรกิจปกติในการทําธุรกิจประกันชีวิตที่มีเงื่อนไข และราคา
เสมือนใหหรือรับบริการแกบุคคลภายนอก

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
4. บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ

5. บจก. ไทยรี เซอรวิสเซส

ความสัมพันธ
-

-

บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ เปนผู
ถือหุน ใหญของ THREL ถือหุน อยู
รอยละ 99.99

บจก. ไทยรี เซอรวิสเซส เปนบริษัท
ยอยของบมจ. ไทยรับประกันภัยตอ
ซึ่งเปนผูถ ือหุน ใหญของ THREL

ป 2554
(บาท)

ลักษณะรายการ
-

-

คาบริหารจัดการดานการประกันภัยและบริการจัดทํา
บัญชี

คาปรึกษาและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายไดจากการใหเชาอาคารสํานักงาน

3,344,820

770,400
978,315

ป 2555
(บาท)
4,469,390

1,091,400
1,081,475

เหตุผลและความจําเปน
เปนรายการที่ THREL รับบริการจากบุคลากรที่อยูในกลุมบริษัทเดียวกัน ใน
การบริหารจัดการดานการประกันภัยและการจัดทําบัญชีโดยคาบริการเปน
ราคาทุนบวกสวนเพิ่มรอยละ 10 อยางไรก็ตามตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2555
เปนตนไป THREL ไมตองพึ่งพาบริการการจัดทําบัญชีจากบมจ. ไทยรับ
ประกันภัยตอ เนื่องจากมีหนวยงานเปนของตนเอง จึงคงเหลือเพียงคา
บริหารจัดการดานการประกันภัย
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเปนการใชทรัพยากรที่มีอยู
รวมกันใหเกิดผลคุมคาและประหยัดคาใชจาย
- คาปรึกษาและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนรายการที่ THREL
ใชบริการจากบุคลากรที่อยูในกลุมบริษัทเดียวกันในการใหบริการให
คําปรึกษา แนะนําการจัดซื้อ ซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร
และระบบงานหลักที่ใชในการทํางาน โดยคาบริการเปนราคาทุนบวกสวน
เพิ่มรอยละ 5
- THREL ใหบจก. ไทยรี เซอรวสิ เซส เชาพืน้ ที่จาํ นวน 215 ตร.ม. ที่ชั้น 3
และ 4 โดยมีระยะเวลาตั้งแต วันที่ 14 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 14
มกราคม 2557 อัตราคาเชา 60,200 บาทตอเดือน และเก็บคา
สาธารณูปโภคตามที่ใชจริง โดยหากสิ้นสุดระยะเวลาเชา คูสญ
ั ญาทัง้ สอง
ฝายมีความประสงคจะตอสัญญา สามารถกระทําไดโดยการแจงใหอกี
ฝายหนึ่งทราบลวงหนา 30 วัน ทั้งนี้ คาเชาสามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความยินยอมของทั้ง 2 ฝาย
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- คาปรึกษาและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสมเหตุสมผล
เนื่องจากเปนการใชทรัพยากรที่มีอยูรวมกันใหเกิดผลคุมคาและประหยัด
คาใชจาย
- รายไดจากการใหเชาอาคารสํานักงานเปนรายการธุรกิจปกติที่มีเงือ่ นไข
และราคาใกลเคียงกันกับอัตราการใหเชาพืน้ ที่ของบริษัทอืน่ ทีอ่ ยูใน
บริเวณใกลเคียง
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
6. บจก. ทีอาร แอคชัวเรียล แอนด
คอนซัลติ้ง เซอรวสิ เซส

ความสัมพันธ
-

บจก. ทีอาร แอคชัวเรียล แอนด
คอนซัลติ้ง เซอรวสิ เซส เปนบริษัท
ยอยของ บจก. ไทยรี เซอรวิสเซส

ป 2554
(บาท)

ลักษณะรายการ
-

53,500
198,385

คาบริการดานคณิตศาสตรประกันภัย
รายไดจากการใหเชาอาคารสํานักงาน

ป 2555
(บาท)
224,098

เหตุผลและความจําเปน
- คาบริการดานคณิตศาสตรประกันภัยเปนรายการที่ THREL ใชบริการ
จากบุคลากรทีอ่ ยูในกลุมบริษัทเดียวกันในการใหบริการในการจัดทํา ใน
การประเมินภาระผูกพันโครงการ (DRTV) ตามหลักการทางคณิตศาสตร
ประกันภัย โดยคาบริการเปนราคาที่คดิ กับลูกคาทั่วไป
(โครงการ DRTV เปนโครงการทีน่ ําเสนอผลิตภัณฑประกันชีวติ ผานสื่อ
ตางๆ และทําการขายผานโทรศัพท)
- THREL ให บจก. ทีอาร แอคชัวเรียล แอนด คอนซัลติ้งเซอรวสิ เซส เชา
พื้นที่จํานวน 49 ตร.ม. ที่ชั้น 6 โดยมีระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ
2554 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2557 อัตราคาเชา 13,720 บาทตอเดือน และ
เก็บคาสาธารณูปโภคตามที่ใชจริง โดยหากสิน้ สุดระยะเวลาเชา คูส ญ
ั ญา
ทั้งสองฝายมีความประสงคจะตอสัญญา สามารถกระทําไดโดยการแจง
ใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนา 30 วัน ทั้งนี้ คาเชาสามารถเปลี่ยนแปลงได
ตามความยินยอมของทั้ง 2 ฝาย
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- คาบริการทางคณิตศาสตรประกันภัยมีความจําเปนและสมเหตุสมผล
โดยคาบริการเปนราคาที่คดิ กับลูกคาทั่วไป
- รายไดจากการใหเชาอาคารสํานักงานเปนรายการธุรกิจปกติที่มีเงือ่ นไข
และราคาใกลเคียงกันกับอัตราการใหเชาพืน้ ที่ของบริษัทอืน่ ทีอ่ ยูใน
บริเวณใกลเคียง
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11.2

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน

บริ ษั ท ฯ จะปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย และข อ บั ง คั บ ประกาศคํ า สั่ ง หรื อ ข อ กํ า หนดของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ผูบริหารหรือผูที่มีสวนไดสวนเสียจะไมสามารถเขามา
มีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาวได
ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบเขา
รวมประชุมเพื่อพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนในการทํารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ทั้งนี้
การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป และการทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปน
เงื่อนไขการคาโดยทั่วไป ใหมีหลักการดังนี้
การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
การทํารายการระหวางกันที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป ระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย กับกรรมการ
ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ไดรับอนุมัติเปนหลักการจากคณะกรรมการบริษัท ใหฝายจัดการ สามารถอนุมัติการทํา
ธุรกรรมดังกลาวไดหากรายการดังกลาวนั้นมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปใน
สถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มี
ความเกี่ยวของ
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดังกลาว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการประชุม
คณะกรรมการในทุกไตรมาส
การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
การทํ า รายการที่ เ ป น ข อ ตกลงทางการค า ที่ ไ ม เ ป น เงื่ อ นไขการค า โดยทั่ ว ไป จะต อ งถู ก พิ จ ารณาและให ค วามเห็ น โดย
คณะกรรมการตรวจสอบกอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป ทั้งนี้ ให
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแตงตั้ง
ผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาวเพื่อนําไปใชประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ผูถือหุนตามแตกรณี เพื่อใหมั่นใจวาการเขาทํา
รายการดังกลาวมีความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยรายการ
ระหวางกันไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ
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11.3

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

นโยบายหรือแนวโนมเกี่ยวกับการเขาทํารายการระหวางกันในอนาคต

รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย รวมถึง การปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยตาม
มาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
รายการระหวางกันที่มีอยูในปจจุบันกับบริษัทประกันชีวิตอื่นเปนรายการทางการคาที่กระทําเปนปกติเพื่อประกอบกิจการและ
เปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป สําหรับรายการระหวางกันที่ทํากับบริษัทในกลุมเดียวกันคือ บมจ.ไทยรับประกันภัยตอ (บริษัท
แม) บจก.ไทยรี เซอรวิสเซส แ ละบจก. ทีอาร แอคชัวเรียล แอนด คอนซัลติ้ง เซอรวิสเซส ไดแก รายการคาบริหารจัดการดาน
ประกันภัย รายการคาปรึกษาและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายการใหเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน ซึ่งจะยังคงเกิดขึ้น
ตอไป โดยรายการคาบริหารจัดการดานประกันภัย รายการคาปรึกษาและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนการใชทรัพยากร
รวมกันกับบริษัทในกลุมเดียวกันเปนการประหยัดคาใชจาย สวนการใหเชาพื้นที่อาคารสํานักงานจะมีการคิดคาเชาในอัตราที่
ใกลเคียงกันกับอัตราการใหเชาพื้นที่ของบริษัทอื่นที่อยูในบริเวณใกลเคียง สําหรับรายการคาบริการดานคณิตศาสตรประกันภัย
กับบจก. ทีอาร แอคชัวเรียล แอนด คอนซัลติ้ง เซอรวิสเซส เปนรายการที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว ที่มีการคิดคาบริการเปนอัตรา
เดียวกันกับที่กับบจก. ทีอาร แอคชัวเรียล แอนด คอนซัลติ้ง เซอรวิสเซส คิดกับลูกคาทั่วไป
บริษัทฯ มีการใชขอมูลทางดานการวิจัยและพัฒนารวมกับ THRE ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ โดยปจจุบัน บริษัทฯ ไมมี
คาใชจายจากการใชขอมูลดังกลาว เนื่องจากบริษัทฯ เปนบริษัทลูกรอยละ 100 ของ THRE ทั้งนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุน
ตอประชาชนทั่วไป THRE จะลดสัดสวนการถือหุนในบริษัทฯเหลือรอยละ 50.8 ดังนั้น ในอนาคตมีแนวโนมที่ THRE อาจจะคิด
คาบริการจากการใชขอมูลทางดานการวิจัยและพัฒนากับบริษัทฯ ซึ่งหากรายการดังกลาวเกิดขึ้นในอนาคต ก็จะตองเปนไปตาม
มาตรการในการทํารายการระหวางกันตอไป
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