สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

11.

รายการระหวางกัน

11.1

บริษัทฯ มีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
1. บมจ. กรุงเทพประกันภัย

ความสัมพันธ
-

-

2. บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต

-

-

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55
(บาท)

ลักษณะรายการ

นายชัย โสภณพนิช ถือหุนใน บมจ.
กรุงเทพประกันภัย และเปน
ประธานกรรมการและประธาน
คณะผูบริหารของบมจ. กรุงเทพ
ประกันภัย และเปนกรรมการของ
THREL
นายชัย โสภณพนิช ลาออกจาก
การเปนกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 31
ก.ค. 56

-

นายชัย โสภณพนิช ถือหุนและเปน
กรรมการใน บมจ. กรุงเทพประกัน
ชีวิต และเปนกรรมการ THREL
นายชัย โสภณพนิช ลาออกจาก
การเปนกรรมการบริษัทฯ เมื่อ 31
ก.ค. 56

-

เงินปนผลรับ
เงินลงทุนในหลักทรัพย
(จํานวน 215,717 หุน ณ สิ้นป 2555 และ สิน้ ไตรมาสที่
2 ป 2556)

2,588,604
62,989,364

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 56
(บาท)
1,402,161
86,718,234

เหตุผลและความจําเปน
รายการเงินลงทุนในหลักทรัพยดังกลาว เปนการซื้อขายผานตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเพื่อวัตถุประสงคในการลงทุนระยะยาวตามปกติของธุรกิจ
ประกันชีวติ โดยเงินปนผลที่ไดรับอยูในระดับที่นาพอใจ นอกจากนี้การ
เพิ่มขึ้นของมูลคาเงินลงทุนดังกลาวเปนผลจากมูลคาหลักทรัพยที่เพิม่ ขึ้น
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
การลงทุนดังกลาวเปนรายการลงทุนปกติในการทําธุรกิจประกันชีวติ และ
ราคาเปนไปตามราคาตลาดเนื่องจากเปนการซื้อขายผานตลาดหลักทรัพยฯ

เบี้ยประกันภัยตอรับ
คาบําเหน็จจาย
คาสินไหมทดแทนจาย
เงินคางรับ (คางจาย)จากการรับประกันภัยตอสุทธิ
เงินวางไวจากการประกันภัยตอ

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

79,084,562
25,453,905
53,413,895
8,698,276
-

บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจรับประกันชีวิตตอ จึงมีรายการเบี้ยประกันภัย คา
บําเหน็จ คาสินไหม และอื่นๆ ซึ่งเปนปกติของการดําเนินงาน โดยเปนไปตาม
นโยบายของบริษัทฯ ซึง่ การทํารายการดังกลาวมีอัตราราคาเทียบเทากับการ
ทํารายการกับบริษัทประกันชีวิตทั่วไป
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
เปนรายการธุรกิจปกติในการทําธุรกิจประกันชีวิตที่มีเงื่อนไข และราคา
เสมือนใหหรือรับบริการแกบุคคลภายนอก

สวนที่ 2 หนา 78

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
3. บมจ. ไทยประกันชีวิต

ความสัมพันธ
-

นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล เปน
กรรมการและประธานเจาหนาที่
บริหารของ บมจ. ไทยประกันชีวติ
และเปนกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบของ THREL

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55
(บาท)

ลักษณะรายการ
-

เบี้ยประกันภัยตอรับ
เบี้ยประกันภัยตอชวง
คาบําเหน็จรับ
คาบําเหน็จจาย
คาสินไหมทดแทนรับคืน
คาสินไหมทดแทนจาย
เงินคางรับ (คางจาย)จากการรับประกันภัยตอสุทธิ

สวนที่ 2 หนา 79

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

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 56
(บาท)
3,442,596
1,434,066
531,582
2,052,257
347,327
1,031,790
272,245

เหตุผลและความจําเปน
บริษัทฯ ดําเนินธุรกิจรับประกันชีวิตตอ จึงมีรายการเบี้ยประกันภัย คา
บําเหน็จ คาสินไหม และอื่นๆ ซึ่งเปนปกติของการดําเนินงาน โดยเปนไปตาม
นโยบายของบริษัทฯ ซึง่ การทํารายการดังกลาวมีอัตราราคาเทียบเทากับการ
ทํารายการกับบริษัทประกันชีวิตทั่วไป
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ (นายอภิรักษฯ ไมไดรวมใหความเห็นใน
รายการนี้)
เปนรายการธุรกิจปกติในการทําธุรกิจประกันชีวิตที่มีเงื่อนไข และราคา
เสมือนใหหรือรับบริการแกบุคคลภายนอก
(หมายเหตุ: กรุณาดูขอมูลเพิ่มเติมในขอ 11.4 ความสัมพันธของนายอภิรักษ
ฯ และบริษัทฯ)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
4. บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ

ความสัมพันธ
-

บมจ. ไทยรับประกันภัยตอ เปนผู
ถือหุน ใหญของ THREL ถือหุน อยู
รอยละ 99.99

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55
(บาท)

ลักษณะรายการ
-

คาบริการดานทรัพยากรบุคคลและคาใชจายระบบสมอง
กล (ป 2555: คาบริหารจัดการดานการประกันภัยและ
บริการจัดทําบัญชี โดย ในป 2556 ไมมีรายการดังกลาว)

4,469,390

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 56
(บาท)
943,740

เหตุผลและความจําเปน
เปนรายการที่ THREL รับบริการจากบุคลากรที่อยูในกลุมบริษัทเดียวกัน ใน
การจัดทําบัญชี การบริหารและพัฒนาทุนมนุษย และคาใชจายที่เกี่ยวกับ
ระบบสมองกล โดยคาบริการเปนราคาทุนบวกสวนเพิ่มรอยละ 10 โดยTHRE
มีประสบการณดานประกันภัยมายาวนานกวา 30 ป ซึ่งสามารถวางทิศทาง
ใหแก THREL เพื่ออาศัยประสบการณจากองคกรซึ่งประกอบธุรกิจดานการ
รับประกันภัยตอเหมือนกัน เปนตนแบบความสําเร็จ ถือเปน Know How ที่
หาไมไดจากการจางพนักงานใหมหรืออาจมีตนทุนสูงมากสําหรับการเฟนหา
บุคลากรที่มีประสบการณเหมาะสม
นอกจากนี้ระบบสมองกลที่ใชอยูเปนระบบที่ลงทุนเริ่มแรกตั้งแตงานประกัน
ชีวิต และประกันวินาศภัยยังไมไดถูกแยกออกจากกันอยางชัดเจน โดยระบบ
ดังกลาวไดมีการพัฒนาปรับปรุงตามสถานการณและความเหมาะสมมา
อยางสม่ําเสมอซึ่งการพัฒนาดังกลาวสวนหนึ่งก็เพื่อสนับสนุนการทํางาน
ใหแกระบบประกันชีวิตของ THREL แลวเชนกัน ดังนั้น หาก THREL จะ
สรางระบบของตัวเอง จะมีตน ทุนทั้งดานการวางระบบรวมถึงการพัฒนา
ระบบ ซึ่งเปนวงเงินลงทุนที่คอนขางสูง อีกทั้งยังตองอาศัยเวลาอีกสักระยะ
หนึ่งกวาระบบจะสามารถสนับสนุนการทํางานไดอยางเต็มที่และสมบูรณ
แบบ
โดยอัตราคาบริการดังกลาวต่ํากวาเมื่อเปรียบเทียบกับการวาจางเจาหนาที่
ฝายบริห ารและพัฒนาทุนมนุษยมาเปนพนักงานของบริษัทฯเองซึ่งควรมี
บุคลากร 3 คนเปนอยางนอย ประมาณรอยละ 36 ทั้งนี้ยังไมรวมเงินลงทุนที่
ตองใชในการสรางระบบสมองกลเปนของตนเอง
อยางไรก็ตามตั้งแตวนั ที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป THREL ไมตองพึ่งพา
บริการการจัดทําบัญชีจากบมจ. ไทยรับประกันภัยตอ เนื่องจากมีหนวยงาน
เปนของตนเอง จึงคงเหลือเพียงคาบริการดานทรัพยากรบุคคลและการใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวมีความจําเปนและการคิดคาบริการที่ราคาทุนบวกสวนเพิ่ม
รอยละ 10 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากเปนการใชทรัพยากรที่มีอยูร วมกัน
ใหเกิดผลคุมคาและประหยัดคาใชจาย

สวนที่ 2 หนา 80

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
5. บจก. ไทยรี เซอรวิสเซส

ความสัมพันธ
-

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

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55
(บาท)

ลักษณะรายการ
-

คาปรึกษาและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
รายไดจากการใหเชาอาคารสํานักงาน

1,091,400
1,081,475

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 56
(บาท)
333,840
726,354

เหตุผลและความจําเปน
- คาปรึกษาและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนรายการที่ THREL
ใชบริการจากบุคลากรที่อยูในกลุมบริษัทเดียวกันในการใหบริการให
คําปรึกษา แนะนําการจัดซื้อ ซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอร
และระบบงานหลักที่ใชในการทํางาน โดยคาบริการเปนราคาทุนบวกสวน
เพิ่มรอยละ 5 โดยอัตราคาบริการดังกลาวต่ํากวาเมื่อเปรียบเทียบกับการ
วาจางพนักงานเปนของบริษัทฯเองประมาณรอยละ15 ทั้งนี้ยังไมรวม
ตนทุนและคาใชจายที่เกี่ยวของกับระบบตางๆที่ตองจายเอง เชน คา
ระบบอินเทอรเน็ต และคาเชาเซิรฟเวอร
- 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
- ตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม 2556 ปรับอัตราคาเชาเปนเดือนละ 75,250 บาท

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ มีความจําเปนตองรับบริการดานการปรึกษาบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการคิดคาบริการที่ราคาทุนบวกสวนเพิ่มรอย
ละ 5 มีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเปนการใชทรัพยากรที่มีอยูรวมกันให
เกิดผลคุมคาและประหยัดคาใชจาย
- รายไดจากการใหเชาอาคารสํานักงานเปนรายการธุรกิจปกติที่มีเงือ่ นไข
และราคาใกลเคียงกันกับอัตราการใหเชาพืน้ ที่ของบริษัทอืน่ ทีอ่ ยูใน
บริเวณใกลเคียง

สวนที่ 2 หนา 81

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
6. บจก. ทีอาร แอคชัวเรียล แอนด
คอนซัลติ้ง เซอรวสิ เซส

ความสัมพันธ
-

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

ณ วันที่ 31 ธ.ค. 55
(บาท)

ลักษณะรายการ
-

รายไดจากการใหเชาอาคารสํานักงาน

224,098

สวนที่ 2 หนา 82

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 56
(บาท)
108,936

เหตุผลและความจําเปน
- 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
ตั้งแตวนั ที่ 1 มกราคม 2556 ปรับอัตราคาเชาเปนเดือนละ 17,150 บาท
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
- รายไดจากการใหเชาอาคารสํานักงานเปนรายการธุรกิจปกติที่มีเงือ่ นไข
และราคาใกลเคียงกันกับอัตราการใหเชาพืน้ ที่ของบริษัทอืน่ ทีอ่ ยูใน
บริเวณใกลเคียง
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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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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 และบจก. ทีอาร แอคชัวเรียล แอนด คอนซัลติ้ง เซอรวิสเซส ไดแก รายการคาบริหารจัดการดาน
ทรัพยากรบุคคล รายการคาปรึกษาและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และรายการใหเชาพื้นที่อาคารสํานักงาน ซึ่งจะยังคง
เกิดขึ้นตอไป โดยรายการคาบริหารจัดการดานทรัพยากรบุคคล รายการคาปรึกษาและบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนการ
ใชทรัพยากรรวมกันกับบริษัทในกลุมเดียวกันทําใหเกิดการประหยัดคาใชจาย สวนการใหเชาพื้นที่อาคารสํานักงานจะมีการคิด
คาเชาในอัตราที่ใกลเคียงกันกับอัตราการใหเชาพื้นที่ของบริษัทอื่นที่อยูในบริเวณใกลเคียง บริษัทฯ มีการใชขอมูลทางดานการ
วิจัยและพัฒนารวมกับ THRE ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ โดยปจจุบัน บริษัทฯ ไมมีคาใชจายจากการใชขอมูลดังกลาว
เนื่องจากบริษัทฯ เปนบริษัทลูกรอยละ 100 ของ THRE ทั้งนี้ ภายหลังจากการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไป THRE จะลด
สัดสวนการถือหุนในบริษัทฯเหลือรอยละ 50.8 ดังนั้น ในอนาคตมีแนวโนมที่ THRE อาจจะคิดคาบริการจากการใชขอมูล
ทางดานการวิจัยและพัฒนากับบริษัทฯ ซึ่งหากรายการดังกลาวเกิดขึ้นในอนาคต ก็จะตองเปนไปตามมาตรการในการทํา
รายการระหวางกันตอไป โดยการคาบริการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาดังกลาวจะตองไดรับการพิจารณาและใหความเห็นถึง
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการโดยคณะกรรมการตรวจสอบกอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่
ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
11.4

ความสัมพันธของนายอภิรักษฯ และบริษัทฯ

นายอภิรักษ ไทพัฒนกุล ดํารงตําแหนงกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารของ บมจ. ไทยประกันชีวิต โดยบมจ. ไทยประกัน
ชี วิ ต เป น หนึ่ ง ในบริ ษั ท ประกัน ชี วิ ต ในประเทศซึ่ง เปน ลู กค า ของบริษั ท ฯ นายอภิ รั ก ษ ฯ เปน ผู มีค วามรู ความเข า ใจ และมี
ประสบการณในธุรกิจประกันชีวิตมากวา 30 ป ซึ่งเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจประกันภัยตอของบริษัทฯ ปจจุบันขนาด
รายการระหวางกันของบริษัทฯ และบมจ. ไทยประกันชีวิต อยูในระดับต่ํากวา 20 ลานบาท (กรุณาดูรายละเอียดในขอ 11.1 ขอ
ยอย 3) จึงเชื่อวาความสัมพันธทางธุรกิจดังกลาวไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่และการใหความเห็นที่เปนอิสระ ทั้งนี้หากใน
อนาคตขนาดของรายการระหวางกันดังกลาวมีมูลคาสูงขึ้น บริษัทฯ จะดําเนินการเปดเผยขอมูลที่จําเปนเพิ่มเติมในหนังสือนัด
ประชุมผูถือหุนในวาระพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระ หรืออาจพิจารณาเสนอบุคคลที่มีคุณสมบัติเปนไปตามหลักเกณฑที่
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดเพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
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