






บริษัท ซัมซุง ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 3 427,524              850,531         

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 4 135,823              152,268         

รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ 126,399              71,283            
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 10 23,465                8,607              
ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ -                      4,759              
สินทรัพยล์งทนุ

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 5, 15 , 17 14,318,126         14,929,695     
เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ 6, 15 652,043              597,940          

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 7 100,167              88,890            
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 7 13,059                12,831            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 8 57,618                50,140            
สินทรัพยอ่ื์น - สุทธิ 9 84,492                79,102            
รวมสินทรัพย์ 15,938,716         16,846,046     

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท ซัมซุง ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงิน

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสิ้น
หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 10 13,781,593         13,345,004     
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 4,627                  4,307              
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 18,037                18,161            
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 12 221,945              270,592          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 11 64,083                321,024          
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 14,196                14,436            
หน้ีสินอ่ืน 12, 16 113,407              109,479          
รวมหนีสิ้น 14,217,888         14,083,003     

ส่วนของผู้ถอืหุ้น
ทนุเรือนหุน้
ทนุจดทะเบียน 3,200,000           3,200,000       

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

(หุ้นสามัญ จ านวน 320,000,000 หุ้น มูลค่า 10 บาท)
ก าไรสะสม / (ขาดทนุสะสม)
จดัสรรแลว้
ทนุส ารองตามกฎหมาย 2,680                  2,680              

(ขาดทนุสะสม) (1,717,210)          (1,703,948)      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 235,358 1,264,311 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,720,828           2,763,043       
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 15,938,716         16,846,046     

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั ซัมซุง ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้
เบ้ียประกนัภยัรับ 16 974,737 926,692 
หัก เบ้ียประกนัภยัต่อ (6,244) (5,590)
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 968,493 921,102 
บวก (หัก) ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดล้ดลง (เพ่ิมข้ึน) จำกงวดก่อน 8,108 488                 
บวก (หัก) ส ำรองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรำยไดจ้ำกกำรประกนัภยัต่อ

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) จำกงวดก่อนของผูเ้อำประกนัภยัต่อ (689)                (20)                  
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรำยไดสุ้ทธิ 975,912 921,570 
รำยไดค้ำ่จำ้งและคำ่บ ำเหน็จ (65) 1,726 
รำยไดจ้ำกกำรลงทุนสุทธิ 136,370 114,958 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกเงินลงทุน (18,419) 7,362 
รำยไดอ่ื้น 548 1,868 
รวมรำยได้ 1,094,346       1,047,484       

ค่าใช้จ่าย
ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสญัญำประกนัภยัระยะยำวเพ่ิมข้ึนจำกงวดก่อน 401,977 454,543
ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัและคำ่สินไหมทดแทน 317,051 243,082
หัก ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัและคำ่สินไหมทดแทน

   รับคืนจำกกำรประกนัภยัต่อ (17,434)          (1,070)
ผลประโยชน์จ่ำยตำมกรมธรรมป์ระกนัภยัและคำ่สินไหมทดแทนสุทธิ 299,617 242,012
คำ่จำ้งและคำ่บ ำเหน็จ 253,377 218,763 
คำ่ใชจ่้ำยในกำรรับประกนัภยัอ่ืน 44,178 37,345 
คำ่ใชจ่้ำยในกำรด ำเนินงำน 16 107,021      108,015      
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน 14 588              -                  
คำ่ใชจ่้ำยอ่ืน 1,810           93                   
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,108,568       1,060,771       

ขำดทุนก่อนภำษเีงนิได้ (14,222)          (13,287)          

ภำษีเงินได ้(รำยได)้ 13 298                 (79)                  
ขำดทุนส ำหรับงวด (14,520)          (13,208)          

(พันบาท)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนำคม 

 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ี
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บริษทั ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกกำรวดัมูลค่ำ
ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ทนุส ำรอง เงินลงทนุท่ีวดัมูลค่ำยติุธรรมผ่ำน รวมส่วนของ
และช ำระแลว้ ตำมกฎหมำย (ขำดทนุสะสม) ก ำไรขำดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 3,200,000                        2,680                               (1,734,004)                       1,668,977 3,137,653                        
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

ขำดทนุส ำหรับงวด -                                   -                                   (13,208)                            -                                       (13,208)                            
ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน -                                   -                                   321                                  (447,534)                              (447,213)                          

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                                   -                                   (12,887)                            (447,534)                              (460,421)                          
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีำคม 2563 3,200,000                        2,680                               (1,746,891)                       1,221,443                             2,677,232                        

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มนีำคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 3,200,000                        2,680                               (1,703,948)                       1,264,312                             2,763,044                        
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด

ขำดทนุส ำหรับงวด -                                   -                                   (14,520)                            -                                       (14,520)                            
ก ำไร (ขำดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน -                                   -                                   1,258                               (1,028,954)                           (1,027,696)                       

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                                   -                                   (13,262)                            (1,028,954)                           (1,042,216)                       
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มนีำคม 2564 3,200,000                     2,680                            (1,717,210)                    235,358                            1,720,828                     

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ก ำไรสะสม / (ขำดทนุสะสม)

(พันบาท)

  หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินระหวำ่งกำลน้ี
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บริษทั ไทยซัมซุง ประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)

หมายเหตุ 2564 2563

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 13
ขำดทุนจำกกำรวดัมูลคำ่เงินลงทุนท่ีวดัมูลคำ่ยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (1,309,962) (559,417)

จดัประเภทรำยกำรใหม่จำกเงินลงทุนท่ีวดัมูลคำ่ยติุธรรม
ผำ่นก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเป็นก ำไรหรือขำดทุน 23,769 -                  

ภำษีเงินไดข้องรำยกำรท่ีอำจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก ำไร
หรือขำดทุนในภำยหลงั 257,239 111,883 

(1,028,954)     (447,534)        
รายการทีจ่ะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั
ก ำไรจำกกำรวดัมูลคำ่ใหม่ของผลประโยชน์ท่ีก  ำหนด 1,258              321                 

1,258              321                 

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี (1,027,696)     (447,213)        
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (1,042,216)     (460,421)        

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) (0.05)               (0.04)               

(พันบาท)

วนัท่ี 31 มีนำคม 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุด

 หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินระหว่ำงกำลน้ี
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บริษัท ซัมซุง ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

เบ้ียประกนัภยัรับ 997,026 925,091 
เงินรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (65) 1,726 
ดอกเบ้ียรับ 61,714 52,687 
เงินปันผลรับ 18,545 7,660 
ค่าใชจ่้ายจากการลงทนุ (295) (276)
รายไดอ่ื้น 445 1,441 
ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน (279,453) (251,073)
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ (291,581) (249,402)
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (46,241) (38,998)
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (107,051) (114,808)
เงินรับ - สินทรัพยท์างการเงิน 206,797 1,652,168 
เงินจ่าย - สินทรัพยท์างการเงิน (902,849) (2,178,363)     
เงินใหกู้ย้ืม (49,953) (40,975)
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด ำเนนิงำน (392,961)        (233,122)        

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ
กระแสเงนิสดได้มำจำก

อาคารและอุปกรณ์ -                 910                
กระแสเงนิสดได้มำจำกกจิกรรมลงทุน -                 910                

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท ซัมซุง ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

หมายเหตุ 2564 2563

กระแสเงนิสดใช้ไปใน

อาคารและอุปกรณ์ (15,972) (1,662)            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (9,520) (547)               
กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (25,492)          (2,209)            

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (25,492)          (1,299)            

กระแสเงินสดจากกจิกรรจดัหาเงิน
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (4,554) (4,554)            
กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิ (4,554)            (4,554)            

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ (423,007)        (238,975)        

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 850,531 619,852 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่31 มีนำคม 3 427,524         380,877         

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีมิใช่เงินสดประกอบดว้ย
เจา้หน้ีเงินลงทนุ 438 711 

(พันบาท)

วนัท่ี 31 มีนาคม 

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
 

 10 

หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   

1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
4  เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 
5  เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
6  เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ 
7  อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
8  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 
9  สินทรัพยอ่ื์น - สุทธิ 
10  หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยัต่อ 
11  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 
12  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินอ่ืน 
13  ภาษีเงินได ้(รายได)้ 
14  ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
15  มูลค่ายติุธรรม 
16  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
17  หลกัทรัพยป์ระกนัและทรัพยสิ์นท่ีจดัสรรไวเ้ป็นเงินส ารองวางไวก้บันายทะเบียน 
18  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
19  หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2564 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั ซมัซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จด
ทะเบียนตั้ งอยู่ เลขท่ี 2922/222-227 ชั้ น 15 อาคารชาญอิสระ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร  
 

บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดในระหว่างงวด คือ Samsung life Insurance Company Limited ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึน
ในประเทศเกาหลีใต ้ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งงวดไดแ้ก่ บริษทั ปาร์ค แคปปิตอล โฮลด้ิง จ ากดั ถือหุน้ร้อยละ 40.6 
และ Samsung life Insurance Company Limited ถือหุ้นร้อยละ 48.9 ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทยและ
เกาหลีใต ้ตามล าดบั 
 
ท่ีประชุมวิสามญัของผูถื้อหุน้ของบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัใหด้ าเนินการเปล่ียนช่ือ
บริษทั จาก บริษทั ไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) เป็น บริษทั ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) การเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี      
8 มกราคม 2564 
 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการรับประกนัชีวิต   
 

2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกบังบการเงินประจ าปี และจดัท า  
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหวา่งกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี  
 
ฉบับท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดยสภา 
วิชาชีพบญัชีฯ นอกจากนั้น งบการเงินระหว่างกาลยงัไดจ้ดัท าข้ึนตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ืองหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการจดัท าและยื่นงบการเงิน และรายงาน
เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประกนัชีวิต พ.ศ.2562 (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2562 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 
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งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เนน้การให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพ่ือไม่ใหซ้ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไป
แลว้ ดังนั้น การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2563 

 
บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงเป็นคร้ังแรกซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 และไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ียงัไม่มีผล
บงัคบัใชม้าถือปฏิบติัก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ทั้งน้ี การถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส าคญัต่องบ
การเงิน 
 

(ข) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใชวิ้จารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการ
ค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไว้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  
 

3 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563 
 (พันบาท) 
เงินสด 306  2,405 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 427,218  848,126 
เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 427,524  850,531 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดเป็นสกลุเงินบาท 
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4 เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับ - สุทธิ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เบ้ียประกนัภยัคา้งรับมีอายหุน้ี ดงัน้ี 
 

  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 
  2564  2563 
  (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  135,451  151,281 
เกินก าหนดช าระ     
   ไม่เกิน 30 วนั  372  987 

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

รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ  135,823  152,268 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  -  - 
เบีย้ประกนัภัยค้ำงรับ - สุทธิ  135,823  152,268 

 
ในระหว่างงวดส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ได้
ประกาศโครงการบรรเทาทุกขภ์ายใตส้ถานการณ์โควิด 19 หลายฉบบัไดข้ยายระยะเวลาผ่อนผนัออกไป 60 วนัส าหรับทุก
นโยบาย บริษทั ไดข้ยายระยะเวลาผ่อนผนัจาก 31 วนัเป็น 91 วนัส าหรับกรมธรรม์ซ่ึงมีวนัครบก าหนดเดิมในวนัท่ี  
1 มกราคม พ.ศ. 2564 เป็นวนัท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
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5 เงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 
 

5.1 ประเภทของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามการวัดมลูค่า มีดงัน้ี 
 

 

 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 
ราคาทุน / ราคา
ทุนตดัจ าหน่าย  มูลค่ายติุธรรม 

 ราคาทุน / ราคา
ทุนตดัจ าหน่าย  มูลค่ายติุธรรม 

 (พันบาท) 
เงินลงทุนทีว่ัดมูลค่ายติุธรรมผ่าน        
   ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น        
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 8,704,938  9,162,074  8,146,006  9,802,841 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 4,135,388  4,072,301  3,994,026  4,023,644 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 50,000  53,082  50,000  53,569 
ตราสารทุน 2,000  128  10,186  7,891 
หน่วยลงทุน 1,234,108  1,029,480  1,227,285  1,040,689 
รวม 14,126,434  14,317,065  13,428,043  14,928,634 
บวก ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 190,631  -  1,500,591  - 
รวมเงนิลงทุนทีว่ดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน        
   งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 14,317,065  14,317,065  14,928,634  14,928,634 

        
ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (70,173)  (70,173)  (69,585)  (69,585) 
        
เงินลงทุนทีว่ัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย        
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด        
   เกินกวา่ 3 เดือน 1,061  1,061  1,061  1,061 
รวมเงนิลงทุนทีว่ดัมูลค่ำด้วยรำคำทุน        
   ตัดจ ำหน่ำย 1,061  1,061  1,061  1,061 

        
รวมเงนิลงทุนในหลกัทรัพย์ 14,318,126  14,318,126  14,929,695  14,929,695 
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5.2 เงินลงทุนที่วัดมลูค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

 31 มีนาคม 2564 
   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น 

 มูลค่ายติุธรรม  

เครดิตท่ีคาดวา่จะ 
เกิดข้ึน / ค่าเผื่อผล

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 (พันบาท) 
ตราสารหน้ี - ไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (ชั้น 1) 13,193,656  2,306 
ตราสารหน้ี - ผิดนดัช าระ/ มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (ชั้น 3) 93,801  67,866 
ตราสารทุน 128  1,872 
หน่วยลงทุน 1,029,480  29,811 
รวม 14,317,065  101,855 

 
6 เงนิให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563 
 เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 
 เงินใหกู้ย้ืมพนกังาน 
 (พันบาท) 
จดัช้ัน    
เงินใหกู้ย้ืม - ไม่มีการเพ่ิมข้ึนอยา่งมีนยัส าคญั    
   ของความเส่ียงดา้นเครดิต (ชั้น 1) 561  635 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน -  - 
รวม 561  635 
เงินใหกู้ย้ืมโดยมีกรมธรรมเ์ป็นประกนั 651,482  597,305 
เงนิให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ - สุทธิ 652,043  597,940 
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เงินใหกู้ย้ืมโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนัเป็นเงินใหกู้ย้ืมแก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยใหกู้ใ้นวงเงินไม่เกินมูลค่า
เงินสดของกรมธรรมแ์ละคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียไม่เกินกวา่ร้อยละ 10 ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บการอนุมติั
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  
 
เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังานใหกู้ใ้นวงเงินไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือนแต่สูงสุดไม่เกิน 70,000 บาทส าหรับระดบัพนกังาน
ถึงระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการและไม่เกิน 150,000 บาทส าหรับระดบัผูจ้ดัการข้ึนไป  
 
เงินให้กูย้ืมแก่พนักงานก่อนวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 คิดดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปีและเงินให้กูย้ืมท่ีเกิดหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2559 คิดดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียของเงินใหกู้ย้ืม (MLR) จากธนาคารในประเทศหกัดว้ยร้อยละ 1 

 
7 อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 

 
การซ้ือ จ าหน่าย และโอนอาคารและอุปกรณ์ (ไม่รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช้) ระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม 2564 มีดงัน้ี 

 
 อาคารและ

ส่วน
ปรับปรุง
อาคาร 

 เคร่ือง
ตกแต่ง
และ
ติดตั้ง 

  
 

อุปกรณ์ 
ส านกังาน 

  
 
 

ยานพาหนะ 

  
สินทรัพย์
ระหวา่ง
ก่อสร้าง 

  
 
 

รวม 
 (พันบาท) 

มูลค่าตามบญัชีสุทธิ  
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 31,762  9,378  31,843  2,446  

 
13,461 

 
88,890 

ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน -  750  1,900  -  13,322  15,972 
โอน -  6,818  10,619  -  (17,435)  - 
ตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด -  (220)  -  -  -  (220) 
ค่าเส่ือมส าหรับงวด (356)  (1,106)  (2,759)  (200)  -  (4,475) 
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธิ  

   ณ 31 มนีำคม 2564 31,406  15,564  41,603  2,246  9,348 

 

100,167 

 
มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ของบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีจ านวน  13.1  ลา้นบาท และบริษทั
รับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 จ านวน 4.0 ลา้นบาท 
 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้รับรู้เป็นอาคาร มีดงัน้ี 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  
 
 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง 
อาคาร  

 
รวม 

  (พันบาท) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564           12,831            12,831 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด             4,762             4,762 
ตดัจ าหน่าย             (497)             (497) 
ค่าเส่ือมส าหรับงวด          (4,037)          (4,037) 
ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2564          13,059          13,059 

 
8 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ 
 

   โปรแกรม   

 โปรแกรม  คอมพิวเตอร์   

 คอมพิวเตอร์  ระหวา่งการติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 27,438  22,702  50,140 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด - ราคาทุน 9,520  -  9,520 
โอน 2,233  (2,233)  - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (2,042)  -  (2,042) 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2564 37,149  20,469  57,618 

 
ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงไดคิ้ดค่าตดัจ าหน่ายเต็มจ านวน
แลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 มีจ านวน 120.5 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 118.8 ล้านบาท) 

 
 
 
 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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9 สินทรัพย์อ่ืน - สุทธิ 
 

  31 มีนาคม   31 ธนัวาคม 
  2564  2563 
  (พันบาท) 

ลูกหน้ีตวัแทน/นายหนา้  21,956  21,709 
ลูกหน้ีอ่ืน  21,787  21,199 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  19,836  15,334 
เงินมดัจ าและเงินสดค ้าประกนั  5,820  6,784 
อ่ืนๆ  36,188  35,087 
รวมสินทรัพยอ่ื์น  105,587  100,113 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (21,095)  (21,011) 
รวมสินทรัพย์อ่ืน - สุทธิ  84,492  79,102 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
 

19 

10 หนีสิ้นจำกสัญญำประกนัภัย 
 

 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 
หน้ีสินตาม 
สญัญา 

ประกนัภยั 

 ส่วนแบ่งหน้ีสิน 
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ 

  
 

สุทธิ 

 หน้ีสินตาม 
สญัญา 

ประกนัภยั 

 ส่วนแบ่งหน้ีสิน 
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ 

  
 

สุทธิ 
 (พันบาท) 
ส ำรองประกนัภัยส ำหรับสัญญำประกนัภัยระยะยำว 13,456,795  -  13,456,795  13,054,818  -  13,054,818 
            
ส ำรองประกนัภัยส ำหรับสัญญำประกนัภัยระยะส้ัน            
ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย            
- ค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 13,279  (15,894)  (2,615)  15,128  (357)  14,771 
- ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 7,258  (197)  7,061  7,345  (187)  7,158 
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 187,368  (7,374)  

 
179,994  195,477  (8,063)  187,414 

ผลประโยชนต์ามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 48,415  - 48,415  10,767  -  10,767 
หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 68,478  - 68,478  61,469  -  61,469 
รวม 13,781,593  (23,465) 13,758,128  12,345,004  (8,607)  13,336,397 
 
 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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  31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 
 
 
 

หน้ีสินตาม 
สญัญา 

ประกนัภยั 

 ส่วนแบ่งหน้ีสิน 
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ 

  
 

สุทธิ 

 หน้ีสินตาม 
สญัญา 

ประกนัภยั 

 ส่วนแบ่งหน้ีสิน 
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ 

  
 

สุทธิ 
  (พันบาท) 
10.1 ส ำรองประกนัภัยส ำหรับสัญญำประกนัภัยระยะยำว             

ณ วนัท่ี 1 มกราคม   13,054,818  -  13,054,818  11,369,710  -  11,369,710 
ส ารองเพ่ิมข้ึนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่             
   และกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัในงวด/ปี  766,455  -  766,455  3,417,901  -  3,417,901 
ส ารองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน ์    3         
   ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั การขาดอาย ุและ  (364,478)  -  (364,478)  (1,732,793)  -  (1,732,793) 

ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2564 / 31 ธันวำคม 2563  13,456,795  -  13,456,795  13,054,818  -  13,054,818 

 
 

  



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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 31 มีนาคม 2564  31 ธนัวาคม 2563 

 
หน้ีสินตาม 
สญัญา 

ประกนัภยั 

 ส่วนแบ่งหน้ีสิน 
ของผูเ้อา 

ประกนัภยัต่อ 

  
 

สุทธิ 

 หน้ีสินตาม 
สญัญา 

ประกนัภยั 

 ส่วนแบ่งหน้ีสิน 
ของผูเ้อา 

ประกนัภยัต่อ 

  
 

สุทธิ 
 (พันบาท) 
10.2 ส ำรองประกนัภยัส ำหรับสัญญำประกนัภยัระยะส้ัน            
            

10.2.1 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  22,473  (544)  21,929  22,911  (776)  22,135 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งงวด/ปี 38,070  (15,548) 22,522  169,076  232  169,308 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งงวด/ปี (40,006)  -  (40,006)  (169,514)  -  (169,514) 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 / 31 ธันวำคม 2563 20,537  (16,092)  4,445  22,473  (544)  21,929 

           
10.2.2 ส ำรองเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไม่ถือเป็นรำยได้            

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  195,477  (8,063)  187,414  165,967  (5,725)  160,242 
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับงวด/ปี 110,728  -  110,728  472,101  -  472,101 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นงวด/ปี (118,837)  689  (118,148)  (442,591)  (2,338)  (444,929) 
ณ วนัที ่31 มนีำคม 2564 / 31 ธันวำคม 2563 187,368  (7,374)  179,994  195,477  (8,063)  187,414 

  

ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 98,858  (4,321)  94,537  103,623  (4,723)  98,900 
 

บริษทัไม่มีการตั้งส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด เน่ืองจากส ารองความเส่ียงท่ียงัไม่ส้ินสุดมีจ านวนต ่ากวา่ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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 10.2.3 ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกนัภัยค้ำงจ่ำย 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563 

 (พันบาท) 
เงินค่ามรณกรรม 30,935  3,002 
เงินค่าเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั 17,051  7,110 
เงินสะสมทรัพย ์ 145  171 
อ่ืนๆ 284  484 
รวม 48,415  10,767 

 

 10.2.4 หนีสิ้นอ่ืนตำมกรมธรรม์ประกนัภัย 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563 

 (พันบาท) 
เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 7  7 
อ่ืนๆ 68,471  61,462 

รวม 68,478  61,469 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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11 หนีสิ้นภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี - สุทธิ 
 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วนัท่ี       ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม 

2564 
 ก าไรหรือ 

ขาดทุน 
 ก าไร (ขาดทุน) 

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 31 มีนาคม  

2564 
   (หมายเหต ุ13)   
 (พันบาท) 
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ผลแตกต่างชัว่คราวจากค่าเส่ือมราคา (5,186)  123  -  (5,063) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสิน        
   ตามสญัญาเช่า (102)  (421)  -  (523) 
ขาดทุน (ก าไร) จากการวดัมูลค่าของ 
   เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าผา่นก าไรขาดทุน 
   เบด็เสร็จอ่ืน 

 
 

(315,736) 

  
 

- 

  
 

257,239 

  
 

(58,497) 
รวม (321,024)  (298)  257,239  (64,083) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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   บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น   
 ณ วนัท่ี       ณ วนัท่ี  
 1 มกราคม 

2563 
 ก าไรหรือ 

ขาดทุน 
 ก าไร (ขาดทุน) 

เบ็ดเสร็จอ่ืน 
 31 มีนาคม  

2563 
   (หมายเหต ุ13)   
 (พันบาท) 
หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ผลแตกต่างชัว่คราวจากค่าเส่ือมราคา (5,623)  79  -  (5,543) 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสิน        
   ตามสญัญาเช่า (433)  -  -  (433) 
ขาดทุน (ก าไร) จากการวดัมูลค่าของ 
   เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าผา่นก าไรขาดทุน 
   เบด็เสร็จอ่ืน 

 
 

(416,797) 

  
 

- 

  
 

111,883 

  
 

(304,914) 
รวม 422,853  79  111,883  (310,890) 

  
 บริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากผูบ้ริหารพิจารณาแลว้เห็นวา่บริษทัอาจไม่มีก าไรทาง

ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชนไ์ด ้
 
12 ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยและหนีสิ้นอ่ืน 

   31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2564  2563 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (พันบาท) 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 148,363  186,566 
ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย 4,735  5,222 
อ่ืนๆ 68,847  78,804 
รวม 221,945  270,592 
 
หนี้สินอื่น 

 

เจา้หน้ีอ่ืน 89,649  85,105 
บญัชีพกัเบ้ียประกนัชีวิต 11,670  13,148 
เจา้หน้ีเงินลงทุน 438          - 
อ่ืนๆ 11,650  11,226 
รวม 113,407  109,479 

 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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13 ภำษเีงนิได้ (รำยได้) 
 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม หมายเหตุ 2564  2563 

  (พันบาท) 

ภาษเีงินได้ปัจจบัุน     
ส าหรับงวดปัจจุบนั  -  - 
     
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี     
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว 11 298  (79) 
รวม  298  (79) 

 
ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 

   2564      2563   
   รายได ้      รายได ้   
   (ค่าใชจ่้าย)      (ค่าใชจ่้าย)   
 ก่อนภาษี  ทางภาษี  สุทธิภาษี  ก่อนภาษี  ทางภาษี  สุทธิภาษี 

 (พันบาท) 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม            
               

ขาดทุนก าไรจากการวดัมูลค่าของ 
   เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าผา่นก าไรขาดทุน 
   เบด็เสร็จอ่ืน 

           

31 มีนาคม 292,485  (58,497)  233,988  1,524,567  (304,913)  1,219,654 
1 มกราคม 1,578,678  (315,736)  1,262,942  2,83,984  (416,796)  1,667,188 
เปลีย่นแปลงระหว่ำงงวด (1,286,193)  257,239  (1,028,954)  (559,417)  111,883  (447,534) 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง 
 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564  2563 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  (พันบาท)  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
ขาดทุนก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 20  (14,222)  20  (13,287) 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของประเทศไทย   (2,844)    (2,658) 
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ทางภาษี   (1,200)    (255) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   225    (3,315) 
ขาดทุนทางภาษีท่ีน ามาใชป้ระโยชนใ์นระหวา่งงวด   4,117    6,149 
รวม 2.1  298  (0.6)  (79) 

 
14 ผลขำดทุนด้ำนเครดติที่คำดว่ำจะเกดิขึน้ 

 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2564  2563 

  (พันบาท) 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์     
- ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น     
      ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  588  - 
รวม  588  - 

 
 
  



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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15 มูลค่ำยุตธิรรม 
 
ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมส าหรับเคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม หากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่าง
สมเหตุสมผล 

 

  มูลค่ายติุธรรม 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 หมายเหตุ ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน         
เงินใหกู้ย้ืม - พนกังาน 6 -  -  561  561 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- มูลค่ายติุธรรม         
   ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 5 1,029,480  13,193,656  93,929  14,317,065 
รวม  1,029,480  13,193,656  94,490  14,317,626 

 

  มูลค่ายติุธรรม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  หมายเหตุ ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน         
เงินใหกู้ย้ืม - พนกังาน  6 -  -  635  635 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- มูลค่ายติุธรรม         
   ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 5 1,048,452  13,786,254  93,928  14,928,634 
รวม  1,048,452  13,786,254  94,564  14,929,270 

 

บริษทัมีการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
 

(ก) สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีครบก าหนดในระยะเวลาอันสั้ น ได้แก่ เ งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 เบ้ียประกนัคา้งรับ ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ ลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อและเจา้อ่ืน แสดงมูลค่า

 ยติุธรรม โดยประมาณตามมูลค่าบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

(ข) มูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยค านวณ

มูลค่ายติุธรรมโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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(ค) มูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย

ค านวณมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคาท่ีค านวณจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 

(ง) มูลค่ายติุธรรมระดบั 1 ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนและหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์สดง
มูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด  

 

(จ) มูลค่ายติุธรรมระดบั 3 ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดค านวณโดยประมาณ
ตามมูลค่าสุทธิตามบญัชี (Net book value)  

 

(ฉ) มูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ส าหรับ เงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยโดยใชมี้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของงวดท่ีเผยแพร่โดยบริษทัจดัการกองทุน 

 

(ช) มูลค่ายติุธรรมระดบั 3 ส าหรับเงินใหกู้ย้ืมประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ีย

อา้งอิงตามเกณฑท่ี์ก าหนดโดย คปภ. 

 
ในระหวา่งปี 2564 และ 2563 ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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16 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั 
 

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

 

(ก) ควำมสัมพนัธ์กบัผู้บริหำรส ำคัญและบุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนัอ่ืน มดีงันี ้
 

ช่ือกจิกำร  ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
ผูบ้ริหารส าคญั 
 
 
 
Samsung Life Insurance Company Limited 

 บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผนสั่งการ  
   และควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไม่ว่าทางตรง 
   หรือทางออ้ม ทั้งน้ี รวมถึงกรรมการของบริษทั (ไม่ว่า 
   จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 
เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ (ถือหุน้ในบริษทั ร้อยละ 48.9) 

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 
 

รำยกำรที่ส ำคัญ  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
เบ้ียประกนัชีวิตรับ  ตามปกติทางการคา้ของการรับประกนัภยั 
ค่าธรรมเนียมดา้นเทคนิคและการจดัการ  

      (ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน) 
 ตามท่ีตกลงร่วมกนั 

 

  



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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(ข) รำยกำรกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนัและผู้บริหำรส ำคัญ สรุปได้ดงันี ้   
 

   ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 และ 2563 
 

 วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2564  2563 
 (พันบาท) 

Samsung Life Insurance Company Limited    
ค่าธรรมเนียมดา้นเทคนิคและการจดัการ 5,425  5,701 
    
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ    
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 8,168  11,800 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 102  (1,948) 
รวม 13,695  15,553 

 
(ค) ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 มดีงันี ้

 
 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2564  2563 
 (พันบาท) 
หนี้สินอื่น    

Samsung Life Insurance Company Limited 6,033  4,940 
 

 
  



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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17 หลกัทรัพย์ประกนัและทรัพย์สินที่จดัสรรไว้เป็นเงนิส ำรองวำงไว้กบันำยทะเบียน 
 

17.1  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 หลกัทรัพยรั์ฐบาลท่ีวางประกนัไวก้บันายทะเบียนตามมาตรา 
20 แห่งพระราชบญัญติัประกนัชีวิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 มีดงัน้ี 

 

 
31 มีนาคม 

2564 
 31 ธนัวาคม  

2563 
 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 
 (พันบาท) 
พนัธบตัรรัฐบาล 23,395  29,587  23,382  34,072 

 
17.2  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 บริษทัไดจ้ดัสรรหลกัทรัพยรั์ฐบาลเป็นเงินส ารองประกนัชีวิต

วางไวก้บันายทะเบียนตามมาตรา 24 แห่งพระราชบญัญติัประกนัชีวิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 มีดงัน้ี 
 

 
31 มีนาคม 

2564 
 31 ธนัวาคม  

2563 
 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 
 (พันบาท) 
พนัธบตัรรัฐบาล 2,700,051  3,162,369  2,701,257  3,583,296 

 
  



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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18 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

18.1 ภำระผูกพนัจำกรำยจ่ำยที่ฝ่ำยทุน 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 19  ล้านบาท และ 13 ล้านบาท 
ตามล าดบั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบซอฟตแ์วร์ 
 

18.2 กำรค ำ้ประกนัธนำคำร 
 
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีหนังสือค ้ าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทั
เหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงิน 0.3 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั 

 
19 หนีสิ้นที่อำจเกดิขึน้   
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 บริษทัถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจ านวน 1.1 ลา้นบาท จากการเป็นผูรั้บประกนัภยัและ
บนัทึกส ารองเผื่อผลเสียหายท่ีเกิดข้ึน 0.7  ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 1.1 ล้านบาทและบันทึกส ารองเผ่ือผลเสียหาย
ท่ีเกิดขึน้ 0.7 ล้านบาท) ผูบ้ริหารของบริษทัเช่ือว่าเม่ือคดีส้ินสุดจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั 
 

 


