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บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 
รายงานการสอบทานข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ คณะกรรมการบริษทั ไทยซัมซุง ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน) 
 

 

ขา้พเจา้ไดส้อบทานงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2563 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน
ของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบย่อ 
(ขอ้มลูทางการเงินระหว่างกาล) ของบริษทั ไทยซมัซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงผูบ้ริหารของกิจการเป็นผูรั้บผิดชอบใน
การจดัท าและน าเสนอขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลเหล่าน้ี ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล ส่วนขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการใหข้อ้สรุปเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลดงักล่าวจากผลการสอบทาน
ของขา้พเจา้ 
 
ขอบเขตการสอบทาน 
 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานสอบทานตามมาตรฐานงานสอบทาน รหสั  2410 “การสอบทานขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของกิจการ” การสอบทานดงักล่าวประกอบดว้ย การใชวิ้ธีการสอบถามบุคลากรซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ผูรั้บผิดชอบดา้นการเงินและบญัชีและการวิเคราะห์เปรียบเทียบและวิธีการสอบทานอ่ืน การสอบทานน้ีมีขอบเขตจ ากดักว่า
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีท าให้ขา้พเจา้ไม่สามารถไดค้วามเช่ือมัน่ว่าจะพบเร่ืองท่ีมีนยัส าคญัทั้งหมดซ่ึง
อาจพบไดจ้ากการตรวจสอบ ดงันั้นขา้พเจา้จึงไม่แสดงความเห็นต่อขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลท่ีสอบทาน 
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ข้อสรุป 
 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มลูทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 
 
เร่ืองอ่ืน 
 

งบแสดงฐานะการเงินของบริษทั ไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีอ่ืน ซ่ึงแสดงความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไขตามรายงานลงวนัท่ี 25 มีนาคม 2563           
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดของบริษทั ไทยซมัซุง ประกนั
ชีวิต จ ากดั (มหาชน) ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบสอบทานโดยผูส้อบ
บญัชีอ่ืน โดยใหข้อ้สรุปอยา่งไม่มีเง่ือนไข ตามรายงานลงวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 
 
 
 
(พรรณทิพย ์กลุสนัติธ ารงค)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4208 
 
บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
14 พฤษภาคม 2563 
 

 



บริษทั ไทยซัมซุง ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4, 18 380,877              619,852              

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 5 140,542              136,885              

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 7, 21 108,202           53,295                

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 10 6,064                   6,501                  

ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ 1,065                   2,329                  

สินทรัพยล์งทุน
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 3, 6, 15, 17 14,055,904         14,064,299         

เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 3, 7, 15, 21 477,114           433,521              

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 3, 8 75,073                77,763                

สินทรัพยสิ์ทธิการใชสิ้นทรัพย์ 3, 8 27,035                -                     

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 26,771                27,976                

สินทรัพยอ่ื์น 9 73,155                94,244                

รวมสินทรัพย์ 15,371,802         15,516,665         

งบแสดงฐานะการเงนิ

พันบาท

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั ไทยซัมซุง ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น หมายเหตุ 2563 2562

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสิ้น
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 10 12,071,663         11,620,805         
เจา้หน้ีจากการประกนัภยัต่อ 1,897 1,794                   
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 13,756                15,103                
คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย 12 179,690              236,711              
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 11 310,890              422,420              
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 3 27,424                -                          
หน้ีสินอ่ืน 12, 16 89,250                81,746                
รวมหนีสิ้น 12,694,570         12,378,579         

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน 3,200,000           3,200,000           

(หุ้นสามัญ จ านวน 320,000,000 หุ้น มูลค่า 10 บาท)
ทุนท่ีออกและช าระแลว้ 3,200,000           3,200,000           

(หุ้นสามัญ จ านวน 320,000,000 หุ้น มูลค่า 10 บาท)
ก าไรสะสม
จดัสรรแลว้
ทุนส ารองตามกฏหมาย 2,680                   2,680                   

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3 (1,746,891)          (1,731,781)          
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้
ผลก าไรจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนเผ่ือขาย 1,221,443           1,667,187           

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 2,677,232           3,138,086           
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถอืหุ้น 15,371,802         15,516,665         

พันบาท

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน)

หมายเหตุ 2563 2562

รายได้
เบ้ียประกนัภยัรับ 16 926,692 878,121 
หัก เบ้ียประกนัภยัต่อ (5,590) (5,938)
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 921,102 872,183 
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดล้ดลงจากงวดก่อน 488 10,088              
หัก ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดจ้ากการประกนัภยัต่อ

(ลดลง) เพ่ิมข้ึนจากงวดก่อนของผูเ้อาประกนัภยัต่อ (20)                    15                     
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 921,570 882,286 
รายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จ 1,726 5,672 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 114,958 98,992 
ก าไรจากเงินลงทุน 7,362 4,985 
รายไดอ่ื้น 1,775 1,370 
รวมรายได้ 1,047,391         993,305            

ค่าใช้จ่าย
ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากงวดก่อน 454,543 408,006
หัก ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวจากการ

ประกนัภยัต่อเพ่ิมข้ึนจากงวดก่อน -                    -                    
ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากงวดก่อนสุทธิ 454,543 408,006
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทน 243,082 288,031
หัก ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทน

   รับคืนจากการประกนัภยัต่อ (1,070)               (115)
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทนสุทธิ 242,012 287,916
คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ 218,763 169,870 
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 37,345 42,706 
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 16 108,015         107,289         
รวมค่าใช้จ่าย 1,060,678         1,015,787         

พันบาท

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน)

หมายเหตุ 2563 2562

ขาดทุนก่อนภาษเีงนิได้ (13,287)             (22,482)             

รายไดภ้าษีเงินได้ 3, 13 (79)                    (50)                    
ขาดทุนส าหรับงวด (13,208)             (22,432)             

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

รายการทีอ่าจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั 3, 13
ผล (ขาดทุน) ก าไรจากการวดัมูลคา่เงินลงทุน - มูลคา่ยติุธรรมผา่นก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน (559,417) 106,651 
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 111,883 (21,330)

(447,534)           85,321              

รายการทีจ่ะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์ท่ีก  าหนด 321                   (51)                    

321                   (51)                    
(ขาดทุน) ก าไรเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับงวด - สุทธิจากภาษี (447,213)           85,270              
(ขาดทุน) ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (460,421)           62,838              

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 14 (0.04)                 (0.07)                 

พันบาท

วนัท่ี 31 มีนาคม

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ทุนส ารอง เงินลงทุน - มูลคา่ยติุธรรมผา่น รวมส่วนของ

หมายเหตุ และช าระแลว้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน ผูถื้อหุ้น

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2562

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2562 3,200,000                                2,680                                       (1,766,317)                               78,265 1,514,628                        

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด

ขาดทุนส าหรับงวด -                                           -                                           (22,432)                                    -                                     (22,432)                            

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน -                                           -                                           (51)                                           85,321                                85,270                             

รวมก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                                           -                                           (22,483)                                    85,321                                62,838                             
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2562 3,200,000                                2,680                                       (1,788,800)                               163,586                              1,577,466                        

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 - ตามที่รายงาน 3,200,000                                2,680                                       (1,731,781)                               1,667,187 3,138,086                        

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี 3 -                                           -                                           (2,223)                                      1,790                                 (433)                                 

ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่ 3,200,000                                2,680                                       (1,734,004)                               1,668,977                           3,137,653                        

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด

ขาดทุนส าหรับงวด -                                           -                                           (13,208)                                    -                                     (13,208)                            

ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน -                                           -                                           321                                          (447,534)                            (447,213)                          

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับงวด -                                           -                                           (12,887)                                    (447,534)                            (460,421)                          
ยอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 3,200,000                                2,680                                       (1,746,891)                               1,221,443                           2,677,232                        

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถอืหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ก าไรสะสม

(พันบาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของ

ส่วนของผูถื้อหุ้น

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั ไทยซัมซุง ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)

2563 2562

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
เบ้ียประกนัภยัรับ 925,091 891,011 
เงินรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ 1,726 5,672 
ดอกเบ้ียรับ 52,687 44,343 
เงินปันผลรับ 7,660 6,520 
คา่ใชจ่้ายจากการลงทุน (276) (211)
รายไดอ่ื้น 1,441 1,370 
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทน (251,073) (297,856)
คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ (249,402) (209,576)
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (38,998) (44,350)
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน (114,808) (131,516)
เงินรับ - สินทรัพยท์างการเงิน 1,652,168 449,086            

เงินจ่าย - สินทรัพยท์างการเงิน (2,178,363) (837,804)           

เงินให้กูย้มื (40,975) (21,385)
กระแสเงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน (233,122)           (144,696)           

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
กระแสเงนิสดได้มาจาก
ยานพาหนะและอุปกรณ์ 910 -                    
กระแสเงนิสดได้มาจากกจิกรรมลงทุน 910                    -                    

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั ไทยซัมซุง ประกนัชีวติ จ ากดั (มหาชน)

หมายเหตุ 2563 2562

กระแสเงนิสดใช้ไปใน

ยานพาหนะและอุปกรณ์ (1,662) (5,717)               
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (547) (5,062)               
กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (2,209)               (10,779)             

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,299)               (10,779)             

กระแสเงินสดจากกจิกรรจัดหาเงิน
กระแสเงนิสดใช้ไปใน
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (4,554) -                    
กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิ (4,554)               -                    

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (238,975)           (155,475)           
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 619,852 389,920 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่31 มนีาคม 4 380,877             234,445             

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีมิใช่เงินสดประกอบดว้ย
ลูกหน้ีเงินลงทุน -                    31,188 
เจา้หน้ีเงินลงทุน 711 -                    

(พันบาท)

วนัท่ี 31 มีนาคม

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  ขอ้มลูทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  การเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชี 
4  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
5  เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 
6  เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
7  เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ 
8  อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
9  สินทรัพยอ่ื์น - สุทธิ  
10  หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยัต่อ 
11  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
12  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินอ่ืน 
13  รายไดภ้าษีเงินได ้
14  ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
15  เคร่ืองมือทางการเงิน 
16  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
17  หลกัทรัพยป์ระกนัและทรัพยสิ์นท่ีจดัสรรไวเ้ป็นเงินส ารองวางไวก้บันายทะเบียน 
18  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
19  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
20  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
21  การจดัประเภทรายการใหม่ 



บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากกรรมการผูมี้อ  านาจเม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2563 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั ไทยซมัซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน)  “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียน
ตั้ งอยู่ เลขท่ี 2922/222-227 ชั้ น 15 อาคารชาญอิสระ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร  
 

บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดในระหว่างงวด คือ Samsung life Insurance Company Limited ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึน
ในประเทศเกาหลีใต ้ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหว่างงวดไดแ้ก่ บริษทั ปาร์ค แคปปิตอล โฮลด้ิง จ ากดั ถือหุน้ร้อยละ 40.6 
และ Samsung life Insurance Company Limited ถือหุน้ร้อยละ 48.9 ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและ
เกาหลีใต ้ตามล าดบั 
 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการรับประกนัชีวิต   
 

2 เกณฑ์การจดัท างบการเงนิระหว่างกาล 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปี และจดัท า  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ  
นอกจากนั้น งบการเงินระหวา่งกาลยงัไดจ้ดัท าข้ึนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั เร่ืองหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการจดัท าและยื่นงบการเงิน และรายงานเก่ียวกบัผล
การด าเนินงานของบริษทัประกนัชีวิต พ .ศ .2562 (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2562 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไป
แลว้ ดังนั้น การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2562 
 

  



บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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บริษทัถือปฎิบติัตามแนวปฎิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับธุรกิจประกนัภยั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 
16  เร่ือง สญัญาเช่า เป็นคร้ังแรกซ่ึงไดเ้ปิดเผยผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3  
 
นอกจากน้ี บริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวด
ปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ บริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อ
งบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 

(ข) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการ
ค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไว้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เวน้แต่การใชวิ้จารณญาณและแหล่งขอ้มูลส าคญัใหม่ท่ีใชใ้น
การประมาณการจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 
 

3 การเปลีย่นแปลงนโยบายบัญชี 
 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามแนวปฎิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการ
เปิดเผยขอ้มลูส าหรับธุรกิจประกนัภยั “แนวปฎิบติัทางการบญัชีส าหรับธุรกิจประกนัภยั” มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  เร่ือง สัญญาเช่า 
เป็นคร้ังแรก ผลกระทบของส่วนของผูถื้อหุน้จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี มีดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 

 



บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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ก าไรสะสม  

องคป์ระกอบอ่ืน 
ของส่วน 

ของผูถื้อหุน้ 
  (พันบาท) 
 หมายเหต ุ  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 - ตามท่ีรายงาน  (1,731,781)  1,667,187 
เพ่ิมขึน้ (ลดลง) เน่ืองจาก     
การถือปฏิบติัตามแนวปฎิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน
และการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับธุรกิจประกนัภยั - สุทธิภาษีเงินได ้ (ก)       (1,790)  

  
1,790 

การถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 – สุทธิ 
    ภาษีเงินได ้ (ข)  (433)  - 
ณ วนัที ่1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  (1,734,004)  1,668,977 

 

(ก) แนวปฎิบัติทางการบัญชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลส าหรับธุรกิจประกันภัยและ
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เร่ือ งการแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 
 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 สัญญาประกันภัย (ปรับปรุง 2562) อนุญาตใหบ้ริษทัประกนัภยัท่ีเขา้
เง่ือนไขท่ีมาตรฐานการรายงานเงิน ฉบบัท่ี 4 ก าหนด อาจใชก้ารยกเวน้การถือปฎิบติัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 7 เร่ือง การ
เปิดเผยข้อมูลเคร่ืองมือทางการเงินเป็นการช่ัวคราว  โดยให้ถือปฎิบัติตามแนวปฎิบัติทางการบัญชี เร่ือง
เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับธุรกิจประกนัภยัจนกระทัง่มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาประกันภัย เร่ิมมีผลบงัคบัใช ้
 
บริษทัเข้าเง่ือนไขดังกล่าว ตามท่ีระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 4 สัญญาประกันภัย  
(ปรับปรุง 2562) และเลือกท่ีจะใช้แนวปฎิบติัทางการบญัชี เร่ืองเคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล
ส าหรับธุรกิจประกนัภยั 
 
บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามแนวปฎิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับธุรกิจ
ประกนัภยั และมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน ดว้ยวิธีปรับปรุง
ผลกระทบสะสมกบัก าไรสะสมและองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ดงันั้น
บริษทัจึงไม่ปรับปรุงขอ้มลูท่ีน าเสนอในปี 2562  

 



บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามแนวปฎิบติัทางการบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงินและการเปิดเผยขอ้มูล
ส าหรับธุรกิจประกนัภยัและมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน  มีดงัน้ี 
(1) การจัดประเภทรายการและการวัดมลูค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและหนีสิ้นทางการเงิน 

 
แนวปฎิบติัทางบญัชีก าหนดใหจ้ดัประเภทตราสารทุนเป็นหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้ หรือหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย และ
ยกเลิกการจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไปตามท่ีก าหนดโดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 105 และ
ก าหนดใหอ้นุพนัธ์แฝงในสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นสัญญาแบบผสมตอ้งแยกออกจากสัญญาหลกั หาก
เขา้เง่ือนไขทุกขอ้ในการแยกสญัญา 

 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 ก าหนดใหก้ าไรหรือขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนของหน่วยลงทุนท่ีจดั
ประเภทเป็นตราสารหน้ีใหรั้บรู้เขา้ก าไรหรือขาดทุน  
 

(2) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินและสินทรัพย์ตามสัญญา 
 

แนวปฎิบติัทางบญัชีดงักล่าวแนะน าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายุของ
เคร่ืองมือทางการเงิน ในขณะท่ีปัจจุบนับริษทัประมาณการค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่าโดยการวิเคราะห์
ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีในอนาคต แนวปฎิบติัทางบญัชี ก าหนดให้
ใชวิ้จารณญาณในการประเมินว่าการเปล่ียนแปลงของปัจจยัทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุน
ดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนอยา่งไร โดยใชค้วามน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกัเป็นเกณฑ ์ทั้งน้ี การพิจารณาดอ้ย
ค่าดงักล่าวจะถือปฏิบติักบัสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย เงินลงทุนในตรา
สารหน้ีท่ีวดัมูลค่าผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ลูกหน้ีตามสัญญาเช่า เงินให้กูย้ืม ส าหรับเงินลงทุนใน
ตราสารทุนหรือหน่วยลงทุนท่ีวดัมลูค่าผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน จะพิจารณาการดอ้ยค่าจากหลกัฐาน
ท่ีชัดเจนของการด้อยค่า รวมถึงข้อมูลท่ีเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส าคัญท่ีมีในทางลบค่า
สภาพแวดลอ้มทางดา้นเทคโนโลยี การตลาด เศรษฐกิจ และกฎหมาย ท่ีผูอ้อกหลกัทรัพยป์ระกอบกิจการ
อยู่ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าตน้ทุนการลงทุนในตราสารทุนนั้นอาจไม่สามารถเรียกคืนกลบัมาได ้ การลดลง
อย่างมีสาระส าคญัหรืออย่างต่อเน่ืองของมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนต ่ากว่าราคาทุนถือเป็นหลกัฐานท่ี
ชดัเจนของการดอ้ยค่า  
 

  การรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า และผลก าไรหรือขาดทุนจากการตดัรายการ ส าหรับเงินลงทุนใน     
ตราสารทุนท่ีวดัมลูค่าผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ใหรั้บรู้เขา้ก าไรหรือขาดทุน 

 
 



บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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ผลกระทบจากการถือปฏิบติัตามแนวปฎิบติัทางการบญัชีส าหรับธุรกิจประกนัภยั  และมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32 ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 แสดงดงัต่อไปน้ี 
 

 

มลูค่าบญัชีเดิม ณ  
วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2562 
 

 
เพ่ิมข้ึน (ลดลง)  

มลูค่าตามบญัชี
ใหม่ ณ วนัที่ 1 
มกราคม 2563 

   
(พันบาท)  

 สินทรัพย์ 
  

  
 สินทรัพยล์งทุน 

  
  

 เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- เงินลงทุนทัว่ไป 2,000  (2,000)  - 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (1,872)  1,872  - 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 128   (128)  - 

เงินลงทุนท่ีวดัมลูค่าผา่นก าไรขาดทุน 
    เบด็เสร็จอ่ืน -เงินลงทุนในตราสารทุน  

            
14,063,121  

 
      128 

            
14,063,249 

รวม 
  

                   -  
 

   
  

 ส่วนของผู้ถือหุ้น 
  

  
 ก าไรสะสม  

  
  

     ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (1,731,781) 
 

(2,223)  (1,734,004) 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้   1,667,187 

 
 1,790        1,668,977 

รวม            (433)   

 
(ข) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า 

 
ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 บริษทัถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี16 เป็นคร้ังแรกกบั
สญัญาท่ีเคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า (TAS 17) และการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 4 เร่ือง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ 
(TFRIC 4) ดว้ยวิธีปรับปรุงยอ้นหลงัโดยรับรู้ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach)  
 
เดิมบริษทัในฐานะผูเ้ช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและประโยชน์ท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญา
เช่าในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16  
บริษทัไดป้ระเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบดว้ยส่วนท่ี
เป็นการเช่าและส่วนท่ีไม่เป็นการเช่า บริษทัจะปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามราคาขายท่ีเป็นเอกเทศ 
(Transaction price) ณ วนัท่ี   1 มกราคม 2563 บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ส่งผล



บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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ให้ลกัษณะของค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัสัญญาเช่าดงักล่าวเปล่ียนแปลงไปโดยบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า  
ผลกระทบจากการถอืปฏิบัติตาม มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16    
  (พันบาท) 
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563   
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้  31,919 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชีเพ่ิมข้ึน  433 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพ่ิมข้ึน  29,756 
ลดลงของก าไรสะสม  433 

 

 

การวัดมลูค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่า   

 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเปิดเผยไว ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  - ปรับปรุง

ใหม่ 
30,282 

คิดลดโดยใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพ่ิม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 (526) 
หนีสิ้นตามสัญญาเช่าที่รับรู้ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 29,756 

อตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (ร้อยละต่อปี)  1.54 

 
4 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 
 (พันบาท) 
เงินสด 429  140 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 380,448  619,712 
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 380,877  619,852 

 

 
 
 
 
 



บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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5 เบีย้ประกนัภัยค้างรับ - สุทธิ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2561 เบ้ียประกนัภยัคา้งรับมีอายหุน้ี ดงัน้ี 
 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2563  2562 
  (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  140,041  134,642 
เกินก าหนดช าระ     
   ไม่เกิน 30 วนั  481  2,193 

30 วนั ถึง 60 วนั  -  - 
60 วนั ถึง 90 วนั  -  - 
90 วนั ถึง 1 ปี  -  - 
มากกวา่ 1 ปี  20  50 

รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ  140,542  136,885 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  -  - 
เบีย้ประกนัภัยค้างรับ - สุทธิ  140,542  136,885 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
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6 เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 
 

6.1 ประเภทของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามการวัดมลูค่า มีดงัน้ี 
 

 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 
ราคาทุน / ราคา
ทุนตดัจ าหน่าย  มูลค่ายติุธรรม 

 ราคาทุน / ราคา
ทุนตดัจ าหน่าย  มูลค่ายติุธรรม 

 (พันบาท) 
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น        
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 7,165,586  8,574,332  7,447,553  9,255,866 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 4,127,354  4,377,913  4,022,578  4,296,344 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 50,000  54,002  50,000  53,844 
ตราสารทุน 10,186  6,994  9,770  7,614 
หน่วยลงทุน 1,180,401  1,041,613  452,606  449,582 
รวม 12,533,527  14,054,854  11,982,507  14,063,249 
บวก ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ขาย 1,521,327  -  2,080,742  - 
รวมเงนิลงทุนทีว่ดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร 
     ขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 

 
14,054,854 

  
14,054,854 

 
14,063,249 

 
14,063,249 

        
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  -  (1,790)  (1,790) 
        
ราคาทุนตัดจ าหน่าย        
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด 
   เกินกวา่ 3 เดือน 

 
1,050 

  
1,050 

 
1,050 

 
1,050 

รวมเงนิลงทุนทีว่ดัมูลค่าด้วยราคาทุน 
     ตัดจ าหน่าย 

 
1,050 

  
1,050 

 
1,050 

 
1,050 

        

รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 14,055,904  14,055,904  14,064,299  14,064,299 

 
 
 
 
 



บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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6.2 มลูค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

 31 มีนาคม 2563 
   ค่าเผื่อผลขาดทุน 
   ดา้นเครดิต 
 มลูค่ายติุธรรม  ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
 (พันบาท) 
ตราสารหน้ี - ไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (ชั้น 1) 13,006,247  - 

ตราสารหน้ี - มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นครดิต (ชั้น 2) -  - 

ตราสารหน้ี - ผิดนดัช าระ/ มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (ชั้น 3) -  - 
รวม    13,006,247  - 

 
7 เงนิให้กู้ยมืและดอกเบีย้ค้างรับ 
 

  31 มีนาคม 2563 
  เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ 

จดัชั้น  เงินใหกู้ย้ืมพนกังาน 
  (พันบาท) 
เงินใหกู้ย้ืม - ไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (ชั้น 1)  710 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  - 
รวม  710 
เงินใหกู้ย้ืมโดยมีกรมธรรมเ์ป็นประกนั  476,404 
เงนิให้กู้ยมืและดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธิ  477,114 

   
   

 

 

 

 

 

 



บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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  31 ธนัวาคม 2562 
  เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ 

จดัชั้น  เงินใหกู้ย้ืมพนกังาน 
  (พันบาท) 
เงินใหกู้ย้ืม - ไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (ชั้น 1)  685 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน  - 
รวม  685 
เงินใหกู้ย้ืมโดยมีกรมธรรมเ์ป็นประกนั  432,836 
เงนิให้กู้ยมืและดอกเบีย้ค้างรับ - สุทธิ  433,521 

   
 
 

เงินใหกู้ย้ืมโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนัเป็นเงินใหกู้ย้ืมแก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยใหกู้ใ้นวงเงินไม่เกินมูลค่า
เงินสดของกรมธรรม์และคิดดอกเบ้ียไม่เกินอตัราดอกเบ้ียท่ีใช้ค านวณเบ้ียประกนัชีวิตให้กบัลูกค้าบวกเพ่ิมอีก 
ร้อยละ 2  
 
เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังานใหกู้ใ้นวงเงินไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือนแต่สูงสุดไม่เกิน 70,000 บาทส าหรับระดบัพนกังาน
ถึงระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการและไม่เกิน 150,000 บาทส าหรับระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป  
 
เงินใหกู้ย้ืมก่อนวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 คิดดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปีและเงินใหกู้ย้ืมท่ีเกิดหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 
คิดดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียของเงินใหกู้ย้ืม (MLR) จากธนาคารในประเทศหกัดว้ยร้อยละ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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8 อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 
การซ้ือ จ าหน่าย และโอนอาคารและอุปกรณ์ (ไม่รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช)้ ระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม 2563 มีดงัน้ี 

 

 อาคารและ
ส่วน

ปรับปรุง
อาคาร 

 เคร่ือง
ตกแต่ง
และ
ติดตั้ง 

  
 

อุปกรณ์ 
ส านกังาน 

  
 
 

ยานพาหนะ 

  
สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง 

  
 
 

รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ  
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 33,206  13,731  26,878  3,948  

 
- 

 
77,763 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน -  86  584  -  992  1,662 
ขายระหวา่งงวด -   -   -  (576)  -  (576) 
ค่าเส่ือมส าหรับงวด (356)  (1,087)  (2,018)  (315)  -  (3,777) 
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ ณ 31  
   มนีาคม 2563 32,850  12,730  25,444  3,057  992 

 
75,073 

 
มลูค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 มีจ านวน  27  ลา้นบาท และบริษทัรับรู้
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 จ านวน  5 ลา้นบาท 
 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้รับรู้เป็นอาคาร มีดงัน้ี 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  
 

หมายเหต ุ

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง 
อาคาร  

 
รวม 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 3 31,919  31,919 
เพ่ิมข้ึน  -  - 
ขายระหวา่งงวด  -  - 
ค่าเส่ือมส าหรับงวด  (4,884)  (4,884) 
ณ วนัที ่31 มนีาคม 2563  27,035  27,035 

 
 



บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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9 สินทรัพย์อืน่ - สุทธิ 
 

  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
  2563  2562 
  (พันบาท) 

ลกูหน้ีจากการขายเงินลงทุน  -  19,479 
ลกูหน้ีตวัแทน/นายหนา้  22,245  21,955 
ลกูหน้ีอ่ืน  22,974  25,736 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  15,649  12,898 
เงินมดัจ าและเงินสดค ้าประกนั  6,417  6,937 
อ่ืนๆ  24,881  26,031 
รวมสินทรัพยอ่ื์น  92,166  113,035 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (19,011)  (18,792) 
รวมสินทรัพย์อืน่ - สุทธิ  73,155  94,244 



บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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10 หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย 
 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 
หน้ีสินตาม 
สญัญา 

ประกนัภยั 

 ส่วนแบ่งหน้ีสิน 
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ 

  
 

สุทธิ 

 หน้ีสินตาม 
สญัญา 

ประกนัภยั 

 ส่วนแบ่งหน้ีสิน 
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ 

  
 

สุทธิ 
 (พันบาท) 
ส ารองประกนัภัยส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว 11,824,253  -  11,824,253  11,369,710  -  11,369,710 
            
ส ารองประกนัภัยส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะส้ัน            
ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย            
- ค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 12,778  (243)  12,535  17,362  (515)  16,847 
- ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 6,204  (117)  6,087  5,549  (261)  5,288 
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 165,479  (5,704)  159,775  165,967  (5,725)  160,242 
ผลประโยชนต์ามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 8,683  - 8,683  14,231  -  14,231 
หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 54,266  - 54,266  47,986  -  47,986 
รวม 12,071,663  (6,064) 12,065,599  11,620,805  (6,501)  11,614,304 

 
 



บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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  31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 
 
 
 

หน้ีสินตาม 
สญัญา 

ประกนัภยั 

 ส่วนแบ่งหน้ีสิน 
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ 

  
 

สุทธิ 

 หน้ีสินตาม 
สญัญา 

ประกนัภยั 

 ส่วนแบ่งหน้ีสิน 
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ 

  
 

สุทธิ 
  (พันบาท) 
10.1 ส ารองประกนัภัยส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะยาว             

ณ วนัท่ี 1 มกราคม   11,369,710  -  11,369,710  9,272,007  -  9,272,007 
ส ารองเพ่ิมข้ึนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่             
   และกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัในงวด/ปี  731,851  -  731,851  3,229,615  -  3,229,615 
ส ารองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน ์             
   ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั การขาดอาย ุและ             
   การยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัในงวด/ปี  (277,308)  -  (277,308)  (1,131,912)  -  (1,131,912) 
ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 / 31 ธันวาคม 2562  11,824,253  - 11,824,253  11,369,710  -  11,369,710 

 
 

  



บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 

 
หน้ีสินตาม 
สญัญา 

ประกนัภยั 

 ส่วนแบ่งหน้ีสิน 
ของผูเ้อา 

ประกนัภยัต่อ 

  
 

สุทธิ 

 หน้ีสินตาม 
สญัญา 

ประกนัภยั 

 ส่วนแบ่งหน้ีสิน 
ของผูเ้อา 

ประกนัภยัต่อ 

  
 

สุทธิ 
 (พันบาท) 
10.2 ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะส้ัน            
            

10.2.1 ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  22,911  (776)  

 
22,135  28,502  (262)  28,240 

ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งงวด/ปี 44,703  416 45,119  198,026  (514)  197,512 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งงวด/ปี (48,632)  -  (48,632)  (203,617)  -  (203,617) 
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2563 / 31 ธันวาคม 2562 18,982  (360)  18,622  22,911  (776)  22,315 

           

10.2.2 ส ารองเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไม่ถอืเป็นรายได้            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  165,967  (5,725)  160,242  161,774  (3,529)  158,245 
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับงวด/ปี 103,148  -  103,148  418,228  -  418,228 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นงวด/ปี (103,636)  21  (103,615)  (414,035)  (2,196)  (416,231) 
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2563 / 31 ธันวาคม 2562 165,479  (5,704)  159,775  165,967  (5,725)  160,242 

  

ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 86,271  (3,343)  82,928  86,591  (3,334)  83,257 
 

บริษทัไม่มีการตั้งส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด เน่ืองจากส ารองความเส่ียงท่ียงัไม่ส้ินสุดมีจ านวนต ่ากวา่ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้



บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 10.2.3 ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกนัภัยค้างจ่าย 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 

 (พันบาท) 
เงินค่ามรณกรรม 5,236  5,839 
เงินค่าเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั 3,350  7,552 
เงินสะสมทรัพย ์ 97  134 
อ่ืนๆ -  706 
รวม 8,683  14,231 

 

 10.2.4 หนีสิ้นอืน่ตามกรมธรรม์ประกนัภัย 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 

 (พันบาท) 
เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 9  9 
อ่ืนๆ 54,257  47,977 
รวม 54,266  47,986 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11  หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี 
 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีท่ี เกิดข้ึนในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  
31 มีนาคม 2563 และ 2562 มีดงัน้ี 
 
     บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วนัท่ี   ก าไรสะสม  ก าไรหรือ  ก าไร (ขาดทุน)  ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม 

2563 
 ณ วนัท่ี 1 

มกราคม 2563 
 ขาดทุน  เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 มีนาคม 2563 

     (หมายเหต ุ13)   
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ผลแตกต่างชัว่คราวจากค่าเส่ือมราคา (5,623)  -  79  -  (5,543) 
ผลต่างชัว่คราวจากการรับรู้
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสิน
ตามสญัญาเช่า 

 
 

- 

  
 

(433) 

  

 

- 

  
 

- 

  
 

(433) 
ขาดทุน(ก าไร)จากการวดัมูลค่าของ 
   เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าผา่นก าไร 
   ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
 
(416,797) 

  
 

- 

  
 

- 

   
 

 111,883 

  
 

(304,914) 
รวม (422,420)  (433)  79  111,883  (310,890) 

 
   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วนัท่ี   ก าไรหรือ  ก าไร (ขาดทุน)  ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม 

2562 
 ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  31 มีนาคม 2562 

   (หมายเหต ุ13)   
 (พันบาท) 
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ผลแตกต่างชัว่คราวจากค่าเส่ือมราคา (5,883)  50  -  (5,833) 
ขาดทุน(ก าไร)จากการวดัมลูค่าของ 
   เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าผา่นก าไรขาดทุน 
   เบด็เสร็จอ่ืน 

 
 

(19,566) 

  
 

- 

  
 

  (21,330) 

  
 

(40,896) 
รวม (25,449)  50  (21,330)  (46,729) 



บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากผูบ้ริหารพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัอาจไม่มีก าไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชนไ์ด ้

12 ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนีสิ้นอืน่ 
 

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (พันบาท) 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 128,266  158,906 
ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย 4,120  5,222 
อ่ืนๆ 47,304  72,583 
รวม 179,690  236,711 

 

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2563  2562 

หนี้สินอื่น (พันบาท) 
เจา้หน้ีอ่ืน 67,428  62,281 
บญัชีพกัเบ้ียประกนัชีวิต 11,055  9,582 
อ่ืนๆ 10,767  9,883 
รวม 89,250  81,746 

 

13 รายได้ภาษเีงนิได้ 
 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม หมายเหตุ 2563  2562 

  (พันบาท) 

ภาษเีงินได้ปัจจบัุน     
ส าหรับงวดปัจจุบนั  -  - 
     
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว 11 (79)  (50) 
รวม  (79)  (50) 



บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 
 2563  2562 

   รายได ้      รายได ้   
   (ค่าใชจ่้าย)      (ค่าใชจ่้าย)   
 ก่อนภาษี  ทางภาษี  สุทธิภาษี  ก่อนภาษี  ทางภาษี  สุทธิภาษี 

 (พันบาท) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม            

               
ขาดทุน(ก าไร)จากการวดัมูลค่าของ 
   เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าผา่นก าไรขาดทุน 
   เบด็เสร็จอ่ืน 

           

31 มีนาคม  (1,524,567)  304,913  (1,219,654)  (204,483)  40,896  (163,587) 
1 มกราคม (2,083,984)  416,796  (1,667,188)  (97,832)  19,566  (78,266) 
เปลีย่นแปลงระหว่างงวด 559,417  (111,883)  447,534  (106,651)  21,330  (85,321) 

 
การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง 
 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563  2562 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ 20  (13,287)  20  (22,482) 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของประเทศไทย   (2,658)    (4,496) 
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ทางภาษี   (255)    (645) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   (3,315)    420 
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็นภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี   6,149    4,671 
รวม (0.6)  (79)  (0.2)  (50) 

 
14 ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 

ขาดทุนต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 2562 ค านวณจากขาดทุน ส าหรับ
งวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหว่างงวดโดยแสดงการ
ค านวณดงัน้ี 
 



บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563  2562 
ขาดทุนท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั (พันบาท) (13,208)  (22,432) 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ (พันหุ้น) 320,000  320,000 

ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) (0.04)  (0.07) 
 

15 เคร่ืองมอืทางการเงนิ 
 

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุตธิรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม
ส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม หากมูลค่าตามบญัชีใกลเ้คียงกบั
มลูค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

 

   มูลค่ายุติธรรม 
ณ วันที ่31 มีนาคม 2563  หมายเหต ุ  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
   (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินให้กูย้มื - พนกังาน 7  -  -  710  710 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- มูลค่า 
   ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
6 

  
1,001,686 

  
13,053,040 

  
128 

  
14,054,854 

รวม   1,001,686  13,053,040  838  14,055,564 

 
   มูลค่ายุติธรรม 
ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562  หมายเหต ุ  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
   (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินให้กูย้มื - พนกังาน 7  -  -  685  685 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- มูลค่า 
   ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 
6 

  
457,068 

  
13,606,053 

  
128 

  
14,063,249 

รวม   457,068  13,606,053  813  14,063,934 

 



บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การวดัมูลค่ายุตธิรรม  
 

เม่ือวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน บริษทัไดใ้ชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้
มลูค่ายติุธรรมเหล่าน้ีถกูจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมลูค่ายติุธรรมตามขอ้มลูท่ีใชใ้นการประเมินมลูค่าดงัน้ี  

 ขอ้มลูระดบั 1  เป็นราคาเสนอซ้ือขาย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสิน
อยา่งเดียวกนั 

 ขอ้มลูระดบั 2  เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรง (เช่น ราคาขาย) หรือโดยออ้ม (เช่น ไดม้าจากราคา) ส าหรับ
สินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

 ขอ้มูลระดบั 3  เป็นขอ้มูลส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีไม่ไดม้าจากขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(ขอ้มูลท่ีไม่
สามารถสงัเกตได)้ 

หากขอ้มลูท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มลูท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมลูค่ายติุธรรมโดยรวม 

 

บริษทัไม่มีการโอนระหวา่งระดบัของล าดบัชั้นมลูค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

16 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทั
มีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการ
ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่
ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็น
กิจการ 

 

(ก) ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหารส าคัญและบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนัอืน่ มดีงันี ้
 

ช่ือกจิการ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
ผูบ้ริหารส าคญั 
 
 
 
Samsung Life Insurance Company Limited 

 บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่งการ
และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของบริษทั (ไม่ว่าจะท า
หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ (ถือหุน้ในบริษทั ร้อยละ 48.9) 



บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ช่ือกจิการ  ลกัษณะความสัมพนัธ์ 
บริษทั ปาร์ค แคปปิตอล โฮลด้ิง จ ากดั  เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ (ถือหุน้ในบริษทั ร้อยละ 40.6) 
บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน)  เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ (ถือหุน้ในบริษทั ร้อยละ 3.7) 
บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)  เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ (ถือหุน้ในบริษทั ร้อยละ 3.4) 
บริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน)  เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ (ถือหุน้ในบริษทั ร้อยละ 3.4) 
กลุ่มบริษทัสหกรุ๊ป  มีกรรมการร่วมกนั 

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทโดยมีรายการท่ีส าคญัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 

รายการที่ส าคัญ  นโยบายการก าหนดราคา 
เบ้ียประกนัชีวิตรับ  ตามปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าธรรมเนียมดา้นเทคนิคและการจดัการ  
     (ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน) 

 ตามท่ีตกลงร่วมกนั 

 

(ข) รายการกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนัและผู้บริหารส าคัญ สรุปได้ดงันี ้   
 

ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และ 2562    
 31 มีนาคม 2563  31 มีนาคม 2562 
 (พันบาท) 
บริษทั สหพฒันพบูิล จ ากดั (มหาชน)    
เบ้ียประกนัชีวิตรับ -  (9) 
    

Samsung Life Insurance Company Limited    
ค่าธรรมเนียมดา้นเทคนิคและการจดัการ 5,701  6,181 
    

ค่าตอบแทนผู้บริหารส าคัญ    
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 11,800  9,333 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน (1,948)  121 
รวม 15,553  15,626 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ค) ยอดคงเหลอืกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั ณ วนัที่ 31 มนีาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 มดีงันี ้
 

 31 มีนาคม 2563  31 ธนัวาคม 2562 
 (พันบาท) 
หนี้สินอื่น    
Samsung Life Insurance Company Limited 5,648  4,609 

 
17 หลกัทรัพย์ประกนัและทรัพย์สินที่จดัสรรไว้เป็นเงนิส ารองวางไว้กบันายทะเบียน 
 

17.1  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 หลกัทรัพยรั์ฐบาลท่ีวางประกนัไวก้บันายทะเบียนตามมาตรา 
20 แห่งพระราชบญัญติัประกนัชีวิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 มีดงัน้ี 

 

 
31 มีนาคม  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 ราคาทุน  มลูค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มลูค่ายติุธรรม 
 (พันบาท) 
พนัธบตัรรัฐบาล 23,342  31,751  23,330  33,133 

 

17.2  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัไดจ้ดัสรรหลกัทรัพยรั์ฐบาลเป็นเงินส ารองประกนั
ชีวิตวางไวก้บันายทะเบียนตามมาตรา 24 แห่งพระราชบญัญติัประกนัชีวิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 มีดงัน้ี 

 

 
31 มีนาคม  

2563 
 31 ธนัวาคม  

2562 
 ราคาทุน  มลูค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มลูค่ายติุธรรม 
 (พันบาท) 
พนัธบตัรรัฐบาล 2,704,803  3,472,406  2,180,847  2,925,842 

 
 
 
 
 
 



บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

18.1 ภาระผูกพนัจากรายจ่ายที่ฝ่ายทุน 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 2.1 ลา้นบาท และ 1.7 ลา้นบาท 
ตามล าดบั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบซอฟตแ์วร์ 

18.2 การค า้ประกนัธนาคาร 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทั
เหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงิน 0.6 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั 
 

18.3 สัญญาบริการ 
 

บริษทัไดท้ าสญัญาใหค้วามช่วยเหลือดา้นเทคนิคและการจดัการกบัผูถื้อหุน้ต่างประเทศแห่งหน่ึง โดยบริษทัจะตอ้ง
จ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสญัญา 

 

19 หนีสิ้นที่อาจเกดิขึน้   
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บริษทัถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจ านวน 4.5 ลา้นบาท จากการเป็นผูรั้บประกนัภยัและ
บนัทึกส ารองเผื่อผลเสียหายท่ีเกิดข้ึน 0.7  ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2562: 3.9 ล้านบาทและบนัทึกส ารองเผื่อผล
เสียหายท่ีเกิดข้ึน 0.7 ลา้นบาท) ผูบ้ริหารของบริษทัเช่ือว่าเม่ือคดีส้ินสุดจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อ
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั 

 

20 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยงัไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงเก่ียวกบัการด าเนินงานของบริษทั และคาดว่าจะมี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทั เม่ือน ามาปฏิบติัเป็นคร้ังแรก โดยมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงักล่าวก าหนดให้ถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2564 ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ เร่ือง 
กรอบแนวคิด กรอบแนวคิดส าหรับการรายงานทางการเงิน 

 



บริษัท ไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2563 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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21 การจดัประเภทรายการใหม่ 
 

รายการบางรายการในงบการเงินปี 2562 ไดมี้การจดัประเภทรายการใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการน าเสนองบการเงิน
ระหวา่งกาลส าหรับงวดสามเดือนนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 ดงัต่อไปน้ี 
 

 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนได้เสียและงบการเงินเฉพาะกจิการ 
 
 

ก่อนจดั 
ประเภทใหม่ 

 จดัประเภท 
ใหม่ 

 หลงัจดั 
ประเภทใหม่ 

 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน      

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562      

สินทรัพย์      
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 73,403  (20,108)  53,295 
เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ 413,413  20,108  433,521 
   -   

 

การจดัประเภทรายการใหม่น้ี เน่ืองจากผูบ้ริหารเห็นวา่มีความเหมาะสมกบัธุรกิจของบริษทัมากกวา่ 
 

 
 
 




