ที่ สนล. 017/2563
29 เมษายน 2563
เรื่ อง สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกันของ บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
เรี ยน กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ด้วยมติของที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษทั เมืองไทยประกันภัยจากัด (มหาชน) (บริ ษทั ) ครั้งที่ 3/2563 เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2563 ได้อนุมตั ิให้ บริ ษทั ดาเนินการต่ออายุสญ
ั ญาว่าจ้างที่ปรึ กษาด้านคณิ ตศาสตร์ประกันภัยและการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ กับ บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. วัน/เดื อน/ปี ที่ทารายการ : สัญญามีผลบังคับ 1 ปี เริ่ มตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2563 สิ้ นสุ ดวันที่ 30
เมษายน 2564
2. คู่สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้อง :
ผูว้ า่ จ้าง : บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน)
ผูร้ ับจ้าง : บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
3. วัตถุประสงค์ : ให้คาปรึ กษาแนะนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทาการวิเคราะห์
ผลตอบแทนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัย อย่างเหมาะสมรอบคอบ
4. ค่าบริ การต่อเดือน
: 126,000 บาท/เดือน (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
5. มูลค่ารวมตลอดสัญญา : 1,512,000 บาท (หนึ่ งล้านห้าแสนหนึ่ งหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ราคานี้ รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
6. ลักษณะโดยทัว่ ไปของรายการ : เป็ นรายการสนับสนุนธุ รกิจปกติของบริ ษทั ที่ไม่มีเงื่อนไขทางการค้า
โดยทัว่ ไป มูลค่าสัญญานี้ ได้คานวณจากฐานเงินเดือน และความรู ้ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านของบุคลากรของผูร้ ับจ้าง
รวมถึ งระยะเวลาการให้บริ การให้กบั บริ ษทั ทั้งนี้ มีเหตุ ผลสาคัญคื อ ผูร้ ั บจ้างมีบุคลากรที่ มีความรู ้ และความชานาญ
ทางด้านคณิ ตศาสตร์ประกันภัย การวิเ คราะห์ผลิตภัณฑ์ และโดยที่ธุรกิจประกันภัยมีบุคคลากรค่อนข้างจากัด ในขณะ
ที่ผรู ้ ับจ้างมีบุคคลากรที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญด้านนี้ ซึ่ งพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการดาเนิ นธุ รกิจของบริ ษทั ได้เป็ น
อย่างดี อย่างไรก็ตามการให้บริ การดังกล่าวไม่ใช่การดาเนินธุรกิจหลักของผูร้ ับจ้าง
7. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน :
7.1 มีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ร่วมกัน ประกอบด้วย
 บริ ษทั เมืองไทย กรุ๊ ป โฮลดิ้ง จากัด ถือหุ ้นใน บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) จานวนร้อยละ 20
และ ถือหุน้ ใน บริ ษทั เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน) จานวนร้อยละ 75
 เอจิเอิส อินชัวร์ รัน อินเตอร์ เนชัน่ แนล เอ็นวี (AGEAS INSURANCE INTERNATIONAL N.V.) ถือหุ น้ ใน
บริ ษทั เมืองไทยประกันภัย จากัด (มหาชน) จานวนร้อยละ 12.20 และถือหุ น้ ใน บริ ษทั เมืองไทยประกันชี วิต
จากัด (มหาชน) จานวนร้อยละ 25

7.2 มีกรรมการร่ วมกัน ประกอบด้วย
 นายโพธิ พงษ์ ล่าซา
 นายสาระ ล่าซา
 นางสุ จิตพรรณ ล่าซา
 นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
8. ความเห็นของคณะกรรมการ : ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้ต่อสัญญาที่ปรึ กษาด้านคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กับผูร้ ับจ้าง เนื่ องจากผูร้ ับจ้างมีบุคลากรที่มีความรู ้และความเชี่ ยวชาญ ที่สามารถสนับสนุ น
การดาเนิ นงานของบริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี ในขณะที่ ลกั ษณะของธุ รกิ จมีความใกล้เคี ยงกัน การทาสัญญาดังกล่าวกับผู ้
รับจ้างจะสร้างประโยชน์และ สนับสนุนการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สาหรับอัตราค่าตอบแทน ที่
ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการที่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงไม่ได้เข้าร่ วมประชุมและไม่มีสิทธิ
ออกเสี ยงในที่ประชุม
9. ขนาดของรายการ : มูลค่าของรายการเท่ากับ 1,512,000 บาท หรื อ 0.036 % ของ NTA เนื่องจากมูลค่า
ของสัญญามากกว่า 1 ล้านบาท แต่นอ้ ยกว่า 20 ล้านบาท ในขณะที่ขนาดรายการอยูใ่ นเกณฑ์ที่มี NTA มากกว่า 0.03%
แต่นอ้ ยกว่า 3% ดังนั้น บริ ษทั จึงต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการ และเปิ ดเผยข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ
(NTA คื อ มูลค่ าสิ นทรั พย์ที่มีตวั ตนสุ ทธิ = สิ นทรั พย์รวม - หนี้ สินรวม - สิ นทรั พย์ที่ไม่มีต ัวตน - ค่ าความนิ ยม –
สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สัดส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ส่ วนน้อย (ถ้ามี) )
NTA = 23,207,352,194 - 17,639,787,452 - 108,931,531-631,900,000-655,451,298 (บาท)
ตามสู ตรข้างต้น NTA เท่ากับ 4,171,281,913 บาท
10. เกณฑ์ในการพิจารณา : ใช้เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ นทรัพย์ โดยใช้งบการเงินของบริ ษทั ประจาปี 2562
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
(นางนวลพรรณ ล่าซา)
กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

