ที่ อก. 137/2558
วันที่ 26 ตุลาคม 2558
เรื่อง

:

การทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน

เรียน

:

ท่านกรรมการและผูจ
้ ัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. นำ าสินประกันภัย ครัง้ ที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2557 ไดูมีมติอนุมัติหลัก
การว่า การนำ าเอาพื้นที่อาคารนำ าสินประกันภัยไปประกอบธุรกิจโดยการใหูเช่า เป็ นรายการธุรกิจปกติ เนื่ องจากเหตุผลสำาคัญที่ว่า
รายการดังกล่าวสรูางรายไดูที่สมำ่าเสมอโดยมีขนาดที่มีนัยสำาคัญ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กำาหนดในประกาศสำานั กงานคปภ. เรื่อง
การลงทุนประกอบธุร กิจ อื่น ของบริษั ท ประกัน วิน าศภั ย พ.ศ. 2556 ทัง้ กำา หนดกรอบในการใหูเ ช่าอสั งหาริม ทรัพ ย์ และการทำา
รายการสนั บสนุนการใหูใชูอสังหาริมทรัพย์ว่า จะตูองมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขการคูาโดยทัว
่ ไปที่เหมาะสมตามสภาวะตลาดเป็ น
ปกติทางการคูา นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 9/2557 มีมติใหูสัตยาบันต่อการที่บริษัทฯ ว่าจูางใหูบริษัท เอ็น .เอส.บี.
จำา กั ด บริ ห ารจั ด การพื้ นที่ อ าคารนำ า สิ น ประกั น ภั ย พื้ นที่ 24,362 ตารางเมตร ตั ้ ง แต่ วั น ที่ 1 ธั น วาคม 2557 ถึ ง วั น ที่ 30
พฤศจิกายน 2558 ระยะเวลา 1 ปี เนื่องจาก บริษัท เอ็น .เอส.บี. จำากัด มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการอาคารนำ าสินประกันภัย
ทั ้งเสนออัต ราค่ าบริ การตำ่ ากว่ าผู้ ใ หู บ ริ การรายอื่ น จำา นวน 3 ราย ซึ่ งบริษั ทฯ ไดูแ จูงใหู ท่ านทราบถึ งเรื่ อ งดั ง กล่ าวตลอดจนราย
ละเอียดที่เกี่ยวขูองไปแลูว ในหนังสือของบริษัทฯ ที่ อก. 187/2557 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2557
ขณะนี้ สัญญาว่าจูางใหู บริษัท เอ็น .เอส.บี. จำากัด บริหารจัดการพื้นที่อาคารนำ า สิน ประกันภัยใกลูจะสิ้นสุดแลูว บริษัท
เอ็น.เอส.บี. จำากัด มีหนั งสือลงวันที่ 1 กันยายน 2558 เสนอใหูบริษัทฯ พิจารณาต่ออายุสัญญาว่าจูางบริหารอาคารเป็ นระยะเวลา
13 เดือน เริ่มตัง้ แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยเสนออัตราค่าบริการเท่ากับที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ อนุมัติมาแต่เดิม คือเดือนละ 1,669,900 บาท (ไม่รวมภาษีม้ลค่าเพิ่ม)
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษั ทฯ ครัง้ ที่ 7/2558 ไดูพิจารณาเรื่องดังกล่าวขูางตูนในวันที่ 26 ตุลาคม 2558 มีมติว่าบริษัท
เอ็น.เอส.บี. จำากัด เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องบริหารจัดการพื้นที่อาคารและระบบต่างๆ มาแต่แรก ทัง้ เสนอค่าบริการในอัตรา
เดิม โดยมีเงื่อนไขในการใหูบริการเหมือนเดิม ซึ่งบริษัทฯ ไดูทำาการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการดังกล่าวกับอัตราค่าบริการที่บริษัท
อื่น เพิ่งจะเสนอในปี ก่อนเป็ นจำานวน 3 ราย ที่แจูงใหูท่านทราบแลูวตามรายละเอียดในหนั งสือของบริษัทฯ ที่ อก. 187/2557 ลง
วันที่ 24 ธันวาคม 2557 พบว่าอัตราค่าบริการที่บริษัท เอ็น .เอส.บี. จำากัด เสนอเป็ นอัตราที่ต่ำาสุด ดังนั ้น มีมติ เป็ นเอกฉันท์ใหูว่า
จูางใหู บริษั ท เอ็ น .เอส.บี . จำา กัด ทำา การบริห ารจัดการพื้น ที่ อาคารนำ า สิ น ประกั น ภั ย พื้น ที่ 24,362 ตารางเมตร ระยะเวลา 13
เดือน โดยเริ่มตัง้ แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกัน กรรมการที่มีส่วนไดูเสียและ/หรือกรรมการที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน มิไดู
เขูาร่วมประชุมและมิไดูออกเสียงในการพิจารณารายการดังกล่าว นอกจากนี้ ไม่มีกรรมการที่เขูาร่วมประชุมท่านหนึ่ งท่านใดหรือ
กรรมการตรวจสอบ มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ แต่ประการใด
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รายการระหว่างกันที่ไดูรับอนุมัติในครัง้ นี้ มีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้
1. วันเดือนปี ที่เขูาทำารายการ
วันที่ 1 ธันวาคม 2558
2. วันที่สัญญาสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
3. ค่้สัญญา
ผูว
้ ่าจูาง

: บมจ. นำ าสินประกันภัย

ผูร้ ับจูาง

: บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำากัด

4. ลักษณะทัว
่ ไปของรายการ
เนื่องจากอาคารนำ าสินประกันภัยเป็ นอาคารที่มีอายุประมาณ 20 ปี จำาเป็ นตูองใหูผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็ นพิเศษ
มาบริหารจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบไฟฟู า ระบบปรับอากาศ และระบบลิฟท์
บริษัทฯ เห็นว่า บริษัท เอ็น .เอส.บี. จำากัด เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องบริหารจัดการพื้นที่อาคารและระบบต่างๆ ที่
จำาเป็ นต่อการใหูบริการแก่ผู้เช่ามาแต่แรก มีประสบการณ์ในการติดต่อกับผู้เช่าอาคาร และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เช่าอาคารเป็ น
เวลานาน นอกจากนี้บริษัท เอ็น .เอส.บี. จำากัด เสนอราคาค่าบริการตำ่าที่สุดเมื่อเทียบกับค่้แข่งจำานวน 3 ราย ดังนัน
้ บริษัทฯ เห็นว่า
สมควรว่าจูางใหู บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำากัด บริหารจัดการพื้นที่อาคารนำ าสินประกันภัย พื้นที่ 24,362 ตารางเมตร
5. ประเภทและขนาดของรายการ
(บาท)
รายการ

ระยะเวลาสัญญา

อัตราค่าจูาง

รวมค่าจูาง

(บาท/เดือน)
พื้นที่อาคาร 24,362 ตรม.

1 ธ.ค. 58 – 31 ธ.ค. 59

1,669,900

สัดส่วนของธุรกรรมเมื่อ
เปรียบเทียบกับ NTA

21,708,700

1.74%

หมายเหตุ : NTA ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เท่ากับ 1,250,614,890 บาท
ธุรกรรมดังกล่าวขูางตูน ถือไดูว่าเป็ นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการสนั บสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการคูาโดย
ทัว
่ ไป และค่าตอบแทนสามารถคำานวณไดูจากทรัพย์สินหรือม้ลค่าอูางอิง มีขนาดเท่ากับ 21,708,700 บาท หรือรูอยละ 1.74 ของ
NTA
6. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
ชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยง

: บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำากัด

ลักษณะความสัมพันธ์

: เป็ นนิติบุคคลที่ผู้ถือหูุนรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหูุนเกินรูอยละ 10

ประเภทธุรกิิจ

: พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ผูถ
้ ือหูุนรายใหญ่ของบริษัท เอ็น.เอส.บี. จำากัด

: บริษัท เอ็น.เอส.อัลลายแอนซ์ จำากัด 37.50%

(% การถือหูุนของ บริษัท เอ็น.เอส.บี. จำากัด)

: บริษัท พกกิม จำากัด 62.50%
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หมายเหตุ : 1/ บริ ษั ท เอ็ น .เอส.อั ล ลายแอนซ์ จำา กั ด และ บริ ษั ท พกกิ ม จำา กั ด ถื อ หูุ น ในบริ ษั ท ฯ คิ ด เป็ นรู อ ยละ 28.75
และ 17.25 ของจำานวนหูุนที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัท ตามลำาดับ
2/ บริ ษั ท เอ็ น .เอส.อั ลลายแอนซ์ จำา กั ด และ บริ ษั ท พกกิ ม จำา กั ด ไม่ มี ส่ ว นไดู เ สี ย เป็ นกรณี พิ เ ศษจากการทำา
ธุรกรรมที่เกี่ยวโยงกัน
3/ กรรมการของบริษัท เอ็น.เอส.บี. จำากัด ที่มีฐานะเป็ นกรรมการของบริษัทฯ ประกอบดูวยบุคคลดังต่อไปนี้
นางพรพรรณ ตันอริยกุล , นายสมบุญ ฟ้ศรีบุญ , นายไพรัช เจริญชัยพงศ์ , นายยงยุทธ ผู้สันติ , นางสาวสุมาลี เจริญชัยพงศ์ ,
นางสาวรัตนา เจริญชัยพงศ์ และ ดร.โชติมา พัวศิริ
4/ นายวิชิต เจริญชัยพงศ์ ตำาแหน่ง ผูช
้ ่วยกรรมการผู้อำานวยการ และรักษาการผู้จัดการฝ่ ายจัดการสำานักงาน
ของบริษัทฯ มีฐานะเป็ นกรรมการของบริษัท เอ็น.เอส.บี. จำากัด นางกาญจนา เชิญรุ่งโรจน์ ตำาแหน่งผู้จัดการฝ่ ายการเงินของ
บริษัทฯ มีฐานะเป็ นกรรมการของบริษัท เอ็น.เอส.บี. จำากัด
7. เหตุผลและความจำาเป็ น
เหตุผลที่บริษัทฯ เห็นว่าสมควรจูางบริษัท เอ็น .เอส.บี. จำากัด บริหารจัดการพื้นที่อาคารนำ าสินประกันภัยพื้นที่ 24,362
ตารางเมตร ตั ้ ง แต่ วั น ที่ 1 ธั น วาคม 2558 จนถึ ง วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2559 เพราะว่ า บริ ษั ท เอ็ น .เอส.บี . จำา กั ด เป็ นผู้ ที่ มี
ประสบการณ์ในเรื่องบริหารจัดการพื้นที่อาคารและระบบต่างๆ ที่จำาเป็ นต่อการใหูบริการแก่ผเู้ ช่ามาแต่แรก และมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับล้กคูาผูเ้ ช่าพื้นที่มาเป็ นเวลานาน นอกจากนี้บริษัท เอ็น .เอส.บี. จำากัด เสนออัตราค่าบริการเท่าเดิม ซึ่งเป็ นราคาตำ่ากว่าบริษัทอื่น
ที่เคยเสนอมา ทัง้ นี้รายละเอียดที่กล่าวแลูวในขูอ 4.
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเผยแพร่ใหูผู้ลงทุนไดูทราบโดยทัว
่ กันต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบุญ ฟ้ศรีบุญ)
กรรมการผู้อำานวยการ
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