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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

5.

ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

5.1

สินทรัพยถาวร

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯมีสินทรัพยถาวรประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเทากับ
49.05 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.36 ของสินทรัพยรวม ดังรายละเอียดตอไปนี้
หนวย : ลานบาท

รายการ
1. ที่ดิน
2. อาคาร
3. เครือ่ งตกแตงและเครื่องใช
สํานักงาน
4. คอมพิวเตอร
5. ยานพาหนะ
รวม

ลักษณะ
กรรมสิทธิ์
เจาของ
เจาของ

ราคาตามบัญชีสุทธิ
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 56
17.64
27.09

ภาระผูกพัน
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 56
- ไมมี - ไมมี -

เจาของ

1.77

- ไมมี -

เจาของ
เจาของ

0.14
2.41
49.05

- ไมมี - ไมมี -

ที่ดินและอาคารดังกลาวเปนที่ตั้งของอาคารสํานักงานของบริษัทฯ
รายละเอียดในขอ 11 รายการระหวางกัน
5.2

โดยพื้นที่ในอาคารสวนหนึ่งใหเชาแกบริษัทในกลุมตาม

สรุปสัญญาที่สําคัญ

สัญญารับบริการดานบริหารจัดการและสนับสนุน (และหนังสือแจงปรับปรุงเงื่อนไขทีเ่ กี่ยวของ)
คูสัญญา

:

ลักษณะของสัญญา

:

ระยะเวลาการใหบริการ

:

การเลิกสัญญา

:

อัตราคาบริการ1

:

หมายเหตุ

1

ผูใหบริการ: บริษัท ไทยรับประกันภัยตอ จํากัด (มหาชน)
ผูรับบริการ: บริษัทฯ
บริษัทฯ จางผูใหบริการในการใหบริการดานการบริหารจัดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และคาใชจายระบบสมองกล แกบริษัทฯ
ระยะเวลา 3 ป เริ่มจากวันที่ 1 มกราคม 2550 จนกวาจะมีการบอกเลิกสัญญา
สัญญานี้อาจสิ้นสุดลงโดยที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งกระทําการผิดสัญญา หรือ
คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงกันเลิกสัญญานี้โดยทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อของคูสัญญา
หรือเมื่อคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมประสงคที่จะตอสัญญาตามระยะเวลาที่กําหนดไว
ขางตน โดยตองบอกกลาวกอนลวงหนา 30 วัน
คาบริการเดือนละ 214,000 บาท ตั้งแต 1 ตุลาคม 2555 และ
คาบริการเดือนละ 122,000 บาท ตั้งแต 1 ธันวาคม 2555 และ
คาบริการเดือนละ 147,000 บาท ตั้งแต 1 มกราคม 2556

อัตราคาบริการจะมีการปรับปรุงทุกตนป โดยคํานวณจากฐานตนทุนในปกอน และบวกสวนเพิ่มรอยละ 10 คาบริการที่
เปลี่ยนแปลงระหวางป 2555 (คํานวณจากฐานตนทุนป 2554) เกิดจากการโอนยายพนักงานมาเปนพนักงานของบริษัทฯเอง
สวนคาบริการของป 2556 ปรับเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงอัตราบริการรายป ซึ่งไดคํานวณจากฐานตนทุนป 2555
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บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

สัญญารับบริการคําปรึกษาและการบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูใหบริการ: บริษัท ไทยรี เซอรวิสเซส จํากัด

คูสัญญา

:

ลักษณะของสัญญา

บริษัทฯ จางผูใหบริการในการใหคําปรึกษาและการบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศแก
บริษัทฯ ซึ่งมีขอบเขตการบริการ เชน ใหคําปรึกษาและแนะนําในการซื้ออุปกรณ
:
คอมพิวเตอรทั้ง hardware และ software การบริการระบบงานหลัก ดูแลอุปกรณ
คอมพิวเตอร เปนตน

ระยะเวลาการใหบริการ

: สัญญาปตอป โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 จนกวาจะมีการบอกเลิกสัญญา

การเลิกสัญญา

สัญญานี้อาจสิ้นสุดลงโดยที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งกระทําการผิดสัญญา หรือ
: คูสัญญาทั้งสองฝายตกลงกันเลิกสัญญานี้โดยทําหนังสือเปนลายลักษณอักษรบอก
กลาวลวงหนา 30 วัน

อัตราคาบริการ1

: คาบริการเดือนละ 85,000 บาท และตั้งแต 1 มกราคม 2556 เดือนละ 52,000 บาท

หมายเหตุ

1

ผูรับบริการ: บริษัทฯ

อัตราคาบริการจะมีการปรับปรุงทุกตนป โดยคํานวณจากฐานตนทุนในปกอน และบวกสวนเพิ่มรอยละ 5 คาบริการของป 2556
ปรับลดลงตามปริมาณงานที่ลดลง

การใชระบบงานสนับสนุน (Back office) ในดานตางๆ จากบุคคลภายนอก (Outsource) ของบริษัทประกันชีวิตเปนการ
ดําเนินธุรกิจโดยปกติเพื่อลดตนทุนในการดําเนินการใหสามารถแขงขันไดในตลาดเสรี กรณีการใชบริการตามสัญญารับ
บริการดานบริหารจัดการและสนับสนุนและสัญญารับบริการคําปรึกษาและการบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ
และกลุมบริษัทแม ยังเปนการใชทรัพยากรที่มีรวมกันใหเกิดผลคุมคาและประหยัดคาใชจายอีกดวย
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5.3

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

เงินลงทุนของบริษัทฯ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพยเปนจํานวนทั้งสิ้น 1,012.86 ลานบาท และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
2556 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในหลักทรัพยเปนจํานวนทั้งสิ้น 1,018.72 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ประเภทเงินลงทุน
1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
2. เงินลงทุนเผื่อขาย
ตราสารทุน
หนวยลงทุน
กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดขึ้นจริง
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย (มูลคายุติธรรม)
3. เงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
เงินฝากธนาคาร
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกําหนด (ราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจําหนาย)
4. เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุน
5. เงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพยทั้งหมด

มูลคาทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55
17.76
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มูลคาทางบัญชี
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 56
16.52

31.39
216.74
36.25
284.38

31.39
311.72
48.23
391.35

573.37
153.00
726.37

400.26
225.00
625.26

2.11
6.00
1,036.62

2.11
6.00
1,041.24

