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แบบรายงานการเปิดเผยข้อมูล (แนบทา้ยค าส่ังนายทะเบยีนที ่71/2563) 
เร่ือง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันชีวิต 

 
ส่วนที ่1 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลทีเ่ปิดเผย 
 
 บริษัทไดส้อบทานขอ้มูลท่ีเปิดเผย ดว้ยความระมดัระวงั และบริษัทขอรบัรองว่า ขอ้มูลดงักล่าวถูกตอ้ง 
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าใหผู้อ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคัญและขอรบัรอง
ความถกูตอ้งของขอ้มลูท่ีไดเ้ปิดเผยทกุรายการของบรษิัท 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

      วนัท่ี  25  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564 
      ขอ้มลูประจ าปี.......... พ.ศ. 2563........... 
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ส่วนที ่2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล 

1. ประวัติบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจลักษณะการประกอบธุรกิจ 
รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ ์และบริการที่ส าคัญ ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลา
ทีใ่ช้เรียกร้อง พจิารณาและการชดใช้เงนิตามสัญญาประกันชีวิต 
 
1.1 ประวัตบิริษัท : URL 

 
 
 
   
              https://samsunglife.co.th/c_aboutus.php 

 
 
 
 
 

1.2 นโยบาย วัตถุประสงคแ์ละกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจ 
บริษัท ซมัซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ด าเนินธุรกิจในดา้นการรบัประกันชีวิต โดยมี

นโยบายการก ากับดแูลกิจการ มุ่งมั่นประกอบธุรกิจประกันชีวิตโดยยึดหลกัความซ่ือสตัยส์จุริตอย่างยิ่งต่อผู้
เอาประกนัภยัและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งบนหลกัความยตุิธรรม ความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือก
ปฏิบตัิ  รกัษาความลบัและความปลอดภยัของขอ้มลูของผูเ้อาประกนัภยั มีมาตรการปอ้งกนัไม่ใหข้อ้มลูส่วน
บุคคลถูกเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกอันเป็นหลักสากลท่ีผู้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตจะตอ้งปฏิบัติอย่าง
เครง่ครดั กบัทัง้มุง่เนน้การเตบิโตทางธุรกิจอยา่งมีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพผา่นชอ่งทางตวัแทนประกัน
ชีวิต บนพืน้ฐานการพฒันาประสิทธิภาพระบบบริหารบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารอย่าง
ตอ่เน่ือง ท่ีโปรง่ใสและตรวจสอบได ้

ดว้ยการพฒันาผลิตภัณฑห์ลากหลายรูปแบบตอบสนองความตอ้งการแตล่ะช่วงชีวิตของลูกคา้ รวมถึง
ใหค้วามส าคญักับการพัฒนาการบริการให้ดีเย่ียมของทัง้ตวัแทนฯและพนักงานของบริษัท เป็นพันธมิตร
ทางการประกันชีวิตของประชาชนในโลกท่ีมุ่งเน้นไปท่ีลูกค้า ภายใตเ้จตนารมณ์ท่ีจะเป็นเพ่ือนร่วมทาง
ตลอดไป เพ่ือคุม้ครองคณุคา่ของลกูคา้และสรา้งการเป็นผูน้  าตลาดโลก 

 

https://samsunglife.co.th/c_aboutus.php
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1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

บริษัท ซมัซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจในดา้นการรบัประกนัชีวิตมากว่า 
23 ปี  โดยส านกังานใหญ่ของบริษัท ตัง้อยู่ท่ีเลขท่ี 2922/222-227 ชัน้ 15 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร ์2 ถนน
เพชรบรุีตดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 

 
1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ ์บริการทีส่ าคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบีย้ประกันภัย

แยกตามประเภทของการรับประกันภัย 

1.4.1 รายละเอียดลกัษณะผลิตภณัฑ ์บรกิารท่ีส าคญัของบรษิัท : URL 

                    https://samsunglife.co.th/c_plan_update.php 

    

1.4.2 ตารางสดัสว่นรอ้ยละของเบีย้ประกนัภยัแยกตามประเภทของการรบัประกนัภยั ประจ าปี 2563 
หน่วย: ล้านบาท 

รายการ 
การประกันภยัประเภทสามัญ 

(Ordinary) 

การ
ประกันภยั
ประเภท

อุตสาหกรรม 

การ
ประกนัภยั
อุบัตเิหตุ 
ส่วน
บุคคล 
(Personal 
Accident) 

การ
ประกันภยั
ประเภท 
กลุ่ม 

(Group) 

รวม 

 ตลอด 
ชีพ 

สะสม 
ทรพัย ์

เฉพาะ 
กาล 

อื่นๆ รวม     

จ า น วน เ บี ้ย
ประกันภัยรับ
โดยตรง 

886 2,656 48 792 4,382 
 

- 20 3 4,405 

สัดส่ ว น เบี ้ย
ประกนัภยั 
(รอ้ยละ) 

20% 60% 1% 18% 99% - 0.5% 0.1% 100% 

 
หมายเหตุ: ขอ้มลูจากรายงานประจ าปี 
 
 

https://samsunglife.co.th/c_plan_update.php
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1.5 ช่องทางการตดิต่อบริษัท และวิธีการเรียกร้องการชดใช้เงนิตามสัญญาประกันชีวิต 

1.5.1 ขัน้ตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรบัการชดใชเ้งินตามสญัญาประกนัชีวิต : URL 
 
 https://samsunglife.co.th/c_service.php?code=service_claim 
 
 

1.5.2 วิธีการตดิตอ่บรษิัท และหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีมีขอ้พิพาทหรือเรื่องรอ้งเรียน : URL 
 
 https://samsunglife.co.th/c_contactus.php 
 

 
 

2. กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดใน
การด าเนินการตามกรอบกระบวนการดังกล่าว 
 

2.1 กรอบการก ากับดูแลกิจการทีด่แีละกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 

 บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการมีระบบการควบคมุภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นองคป์ระกอบ
ส าคญัของการก ากับดแูลกิจการท่ีดี (Corporate Good Governance) และเป็นเครื่องมือส าคญัของผูบ้ริหาร
ในการบริหารจดัการกับความเส่ียงต่างๆ ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงก ากับดแูลใหบ้ริษัทมีระบบการ
ควบคมุภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบันโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ก าหนดใหมี้หนว่ยงานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และหนว่ยงานควบคมุมาตรฐานงาน (Compliance) 
ท่ีมีความเป็นอิสระ ท าหนา้ท่ีประเมินประสิทธิภาพของการควบคมุภายในและก ากับดแูลการปฏิบตัิงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือข้อก าหนดท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจ รายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

  
 การบริหารความเส่ียงถือเป็นส่วนหนึ่งของการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและช่วยส่งเสริมใหบ้ริษัทก าหนด

สภาพแวดลอ้มการควบคมุอย่างเหมาะสมและชว่ยใหบ้ริษัทสามารถจดัการความเส่ียงตามระดบัความส าคญั
ได ้คณะกรรมการบริษัทจึงก าหนดให้มีหน่วยงานบริหารความเส่ียง (Risk Management) ท าหนา้ท่ีบริหาร
ความเส่ียงทั่วทัง้องคก์รอย่างเป็นระบบ ตามกรอบมาตรฐานสากลและแนวทางการก ากับดูแลการบริหาร
ความเส่ียงของ ส านกังาน คปภ.  ครอบคลมุกิจกรรมหลกัและความเส่ียงส าคญั อย่างนอ้ย ไดแ้ก่ ความเส่ียง
ดา้นกลยทุธ ์ความเส่ียงดา้นการประกนัภยั ความเส่ียงดา้นตลาด ความเส่ียงดา้นเครดติ ความเส่ียงดา้นสภาพ
คลอ่ง ความเส่ียงดา้นปฏิบตักิาร ความเส่ียงดา้นช่ือเสียง ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ  

https://samsunglife.co.th/c_service.php?code=service_claim
https://samsunglife.co.th/c_contactus.php
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ความเส่ียงดา้นมหนัตภยั ความเส่ียงท่ีเกิดใหม ่และความเส่ียงภายในกลุม่ธุรกิจ โดยจดัใหมี้ 
การระบปัุจจยัและเหตท่ีุมาของความเส่ียง มีการประเมิน วิเคราะห ์จดัล าดบัความส าคญัของ 
ความเส่ียง มีการติดตามสถานะความเส่ียง รายงานต่อคณะกรรมกรรมการบริหารความเส่ียงและ
คณะกรรมการบริษัทตามล าดับ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพ่ือให้การด าเนินงานของบริษัทบรรลุ
วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมายเป็นส าคญัและจดัการความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ีบริษัทยอมรบัได ้(Risk 
Appetite) 

 
2.2 โครงสร้างองคก์รของบริษัท  
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  2.3  โครงสร้างการจัดการของบริษัท 

 คณะกรรมการของบริษัท : URL 
 
         https://samsunglife.co.th/c_about_committe.php 
 

  

หนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรษิัท 

1) ก าหนดทิศทางและเปา้หมายเชิงกลยทุธใ์นภาพรวมของบรษิัท รวมทัง้พิจารณาอนมุตันิโยบายและกล
ยทุธใ์นการด าเนินงานของบรษิัท ก ากบัดแูล ตดิตามการด าเนินงานของผูบ้ริหารใหเ้ป็นไปตามกลยุทธ์
และนโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) พิจารณาอนุมตัินโยบายต่างๆ ของบริษัท ไดแ้ก่ นโยบายการบริหารความเส่ียง นโยบายการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดี นโยบายการลงทนุ และนโยบายอ่ืนๆ ของบรษิัท และก ากบัดแูลใหมี้การด าเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายท่ีอนมุตัไิว ้

3) ก าหนดโครงสรา้งบริษัทใหมี้การแบ่งแยกหนา้ท่ีในการก ากับดแูลและการบริหารจัดการและความ
รบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร และบุคลากรหลักในหน่วยงานควบคุมต่างๆ  อย่าง
ชดัเจน เพ่ือใหมี้การก ากบัดแูลการบรหิารจดัการอยา่งเหมาะสม  

4) ก ากับดแูลใหบ้ริษัทมีระบบการบริหารความเส่ียงและควบคมุความเส่ียงใหอ้ยู่ในระดบัท่ียอมรบัได้  
รวมทัง้ก ากบัดแูลใหบ้ริษัทมีระบบการควบคมุภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

5) พิจารณาแต่งตัง้คณะกรรมการชดุย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง คณะกรรมการลงทนุ และคณะกรรมการชดุยอ่ยอ่ืนๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

6) พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการผูจ้ดัการและประธานเจา้หน้าท่ีสายงานการเงินของบริษัท และก ากบัดแูล
ให้ผู้บริหารรายงานเรื่องท่ีส าคัญของบริษัท และมีกระบวนการในการรายงานข้อมูล เพ่ือให้
คณะกรรมการบริษัทไดร้บัขอ้มลูอย่างเพียงพอท่ีจะปฏิบตัิตามอ านาจ หนา้ท่ี และความรบัผิดชอบได้
อยา่งสมบรูณ ์

7) ก ากบัดแูลการสอบบญัชีของบริษัท โดยครอบคลมุถึง การคดัเลือก แตง่ตัง้และถอดถอนผูส้อบบญัชี
ของบรษิัท รวมถึงการพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนอยา่งเหมาะสม 

8) ก ากบัดแูลใหบ้รษิัทมีการเปิดเผยขอ้มลูดา้นการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีตอ่สาธารณะ 
 
 

https://samsunglife.co.th/c_about_committe.php
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9) ก ากบัดแูลใหบ้รษิัทมีกระบวนการจดัท ารายงานทางการเงินท่ีถกูตอ้งและนา่เช่ือถือและ 
เปิดเผยขอ้มลูส าคญัตา่งๆ อยา่งถกูตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา ตอ่สาธารณะและหนว่ยงาน 
ก ากบัตามกฎหมายและมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

10) ก ากับดแูลใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของ
บรษิัท 

11) ก ากบัดแูลใหบ้รษิัทมีเงินกองทนุท่ีมั่นคงและเพียงพอรองรบัการด าเนินธุรกิจทัง้ในปัจจบุนัและอนาคต 
และติดตามฐานะเงินกองทุนอย่างสม ่าเสมอ  รวมถึงมีกระบวนการหรือเครื่องมือท่ีใช้ดูแลความ
เพียงพอของเงินกองทนุใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีมั่นคง 

12) ก ากบัดแูลใหบ้รษิัทมีการปฏิบตัติอ่ลกูคา้อย่างเป็นธรรม โดยมีการก าหนดขัน้ตอนหรือกระบวนการใน
การเสนอขายและชดใชเ้งินตามสญัญาประกันชีวิต อย่างชดัเจน ไม่ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจผิด หรือใช้
ประโยชนจ์ากความเขา้ใจผิดของลกูคา้ 
 

2.4  คณะกรรมการชุดย่อย 

 บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต  (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) มีโครงสร้างการจัดการประกอบด้วย  
คณะกรรมการบริษัท เป็นผูก้  ากับดูแล  และจัดตัง้คณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ เพ่ือช่วยสนับสนุนการท า
หน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการลงทนุ โดยรายละเอียดของคณะกรรมการแตล่ะคณะมีดงันี ้

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

Audit Committee   Risk Management  
Committee 

Investment  
Committee 

Board of Directors 
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 2.4.1 คณะกรรมการตรวจสอบ  

  คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งผา่นการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการบริษัทและ
ผูบ้ริหารของบริษัท รวมทัง้สิน้ 3 คน และหวัหนา้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 1 คน ท าหนา้ท่ีเป็นเลขานกุารท่ี
ประชมุ  

 

 

 

 

  
 
 
 
 
บทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) สอบทานใหบ้รษิัทมีการรายงานทางการเงินท่ีมีความสมบรูณ ์ถกูตอ้ง เช่ือถือได ้มีการเปิดเผยขอ้มลูท่ี
ส าคญั โดยครบถว้นและเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีรบัรองโดยทั่วไป 

2) สอบทานและประเมินผลใหบ้ริษัทมีระบบการควบคมุภายใน (Internal control) ระบบการตรวจสอบ
ภายใน ( Internal audit) และระบบการบริหารความเส่ียง (Risk management) ท่ีเหมาะสม มี
ประสิทธิผล และรดักมุ ตามกรอบท่ีไดร้บัการยอมรบัเป็นมาตรฐานสากล 

3) สอบทานใหบ้ริษัทปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการประกันชีวิต ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษัท รวมทัง้
ระเบียบขอ้บงัคบัภายในบรษิัท 

4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตัง้บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหนา้ท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท 
และก าหนดคา่ตอบแทน น าเสนอคณะกรรมการบรษิัทเพ่ือพิจารณาอนมุตัิ  

5) ใหข้อ้เสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพ่ือการก ากับดแูลการปฏิบตัิงานใหเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้สงสยัว่ามีรายการ 
หรือการกระท าดงัตอ่ไปนี ้

Audit Committee   
  (AC)   

1. Mr. Man Jae, Lee         Chairman 
2. Assistant Professor Amporn  Kaewsuwan Committee 
3. Mr. Baik Sup, Shin        Committee 
4. Mr. Dongjin, Kim    Secretary 

Internal  Audit     
  Department 

 Compliance     
 Department 
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4.1 รายงานท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
4.2 การทจุรติหรือมีสิ่งผิดปกตหิรือมีความบกพรอ่งท่ีส าคญัในระบบการควบคมุภายใน 
4.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยธุรกิจประกันชีวิต หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องรวมทั้ง

กฎระเบียบภายในบรษิัท 
6) จดัท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือรายงานตอ่คณะกรรมการบรษิัท  
7) สอบทานรายงานการปฏิบตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการประกนัชีวิต ขอ้ก าหนดของส านกังาน คปภ. และ

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบรษิัท รวมทัง้ระเบียบขอ้บงัคบัภายในบรษิัทจากฝ่ายก ากบักิจการ 
8) สอบทานกฎบตัรของผูต้รวจสอบ และหากจ าเป็นตอ้งแกไ้ข ใหเ้สนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

อนมุตั ิ
9) ปฏิบตักิารอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย 

 

 2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซึ่งผ่านการแต่งตัง้จากคณะกรรมการบริษัท ประกอบดว้ยกรรมการ
บรษิัทและผูบ้รหิารของบรษิัท รวมทัง้สิน้ 5 คน ดงัตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Risk Management Committee (RMC) 

1. Mr. Seong-Bok, Jang     Chairman  

2. Mr. Baik Sup, Shin     Committee  

3. Mrs. Navaporn Wongmalawanich  Committee  

4. Mr. Jae Hong, Jeon    Committee  

5. Miss Wannaporn Uppara   Committee and Secretary  

Risk Management Department 
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บทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียง 
1) พิจารณาและใหค้วามเห็นตอ่รา่งกรอบการบรหิารความเส่ียงและนโยบายการบรหิาร 

ความเส่ียงของบรษิัท ก่อนน าเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาอนมุตั ิ 
2) ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเส่ียงรวมถึงส่งเสริมและสนบัสนนุใหมี้การปรบัปรุง

และพฒันาระบบการบรหิารความเส่ียงภายในบรษิัทอย่างตอ่เน่ืองและสม ่าเสมอ  
3) จดัใหมี้การประชมุเป็นประจ าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ เพ่ือติดตามสถานะความเส่ียงของบริษัท

รายงานความเส่ียงท่ีส าคญัของบรษิัท รวมถึงสถานะของความเส่ียง แนวทางในการบรหิารความเส่ียง 
ความคืบหนา้ และผลของการบริหารความเส่ียงใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณารบัทราบเป็น
ประจ าอยา่งนอ้ย ไตรมาสละ 1 ครัง้ 

4) ดแูลและสนบัสนนุใหก้ารบรหิารความเส่ียงองคก์รประสบความส าเร็จ เสนอแนะวิธีปอ้งกนัและวิธีลด
ระดับความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได ้ติดตามแผนการด าเนินงานเพ่ือลดความเส่ียงอย่าง
ต่อเน่ือง รวมถึงส่ือสารสาระส าคญัของนโยบายการบริหารความเส่ียงและแนวทางปฏิบัติในการ
บรหิารความเส่ียงใหท้กุหนว่ยงานของบรษิัททราบและน าไปปฏิบตัิอย่างเครง่ครดั  

5) ดูแลและสนับสนุนใหมี้การสอบทานและทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหาร
ความเส่ียงของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ อย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ หรือทกุครัง้ท่ีเกิดเหตกุารณส์ าคญัท่ีอาจ
สง่ผลกระทบตอ่ความมั่นคงทางการเงินของบรษิัทอย่างมีนยัส าคญั 

 
 2.4.3 คณะกรรมการลงทุน  
 คณะกรรมการลงทนุ ประกอบดว้ยกรรมการบรษิัทและผูบ้รหิารของบรษิัทรวมทัง้สิน้ 4 คน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Mr. Seong-Bok, Jang    Chairman  

2. Mr. Baik Sup, Shin    Committee  

3. Mr. Jae Hong, Jeon   Committee 

4. Miss Sawittree Wongngern  Committee and Secretary 

Asset Management Department 

Investment Committee 
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บทบาทหนา้ท่ีและความรบัผิดชอบของคณะกรรมการลงทนุ 
1) จดัท ากรอบนโยบายการลงทนุ เพ่ือขออนมุตัจิากคณะกรรมการบรษิัท 

2) พิจารณาอนุมตัิแผนการลงทนุของบริษัท ท่ีสอดคลอ้งกับกรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายการ
บรหิารความเส่ียงรวม 

3) พิจารณาอนมุตักิารลงทนุ ตามระดบัอ านาจท่ีไดร้บัการอนมุตัติามนโยบายการลงทนุ 

4) ก ากบัดแูลการลงทนุของบรษิัท ใหเ้ป็นไปตามกรอบนโนบายการลงทนุ นโยบายการบรหิารความเส่ียง
รวม ระเบียบวิธีปฏิบตัเิก่ียวกบัการลงทนุ และขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

5) ก ากบัดแูลในเรื่องธรรมาภิบาล ความโปรง่ใส และการปอ้งกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์เก่ียวกับ
ธุรกรรมการลงทนุของบรษิัท 

6) ก ากับดแูล ระบบงาน บุคลากร และขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการลงทนุของบริษัทฯใหมี้ความเพียงพอตอ่
การด าเนินงาน 

7) บรหิารเงินลงทนุตามกรอบนโยบายการลงทนุท่ีไดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการบริษัท 

8) รายงานผลการลงทนุใหค้ณะกรรมการบรษิัททราบอยา่งสม ่าเสมอ 

9) พิจารณาอนมุตักิารน าสินทรพัยล์งทนุไปก่อภาระผกูพนัใดๆ  
10) พิจารณาเรื่องอ่ืนใดท่ีจ าเป็น และเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจลงทนุ   

 
2.5 การสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะกรรมการอิสระ และผู้บริหาร 
  ผูถื้อหุน้เป็นผูพ้ิจารณาสรรหาคดัเลือกบุคคลผูท้รงคุณวุฒิท่ีเหมาะสมเพ่ือมาด ารงต าแหน่งกรรมการ 
กรรมการอิสระ ของบรษิัท ซมัซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในกรณีท่ีครบวาระ ลาออก หรือ
พน้สภาพการเป็นกรรมการในทุกกรณี โดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือขอนุมตัิต่อ ท่ี
ประชมุผูถื้อหุน้ ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท  
 
2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy) 
  การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ และผลประโยชนอ่ื์น ๆ ของกรรมการ บริษัท ซมัซุง ประกนัชีวิต (ประเทศ
ไทย) จ ากดั (มหาชน) จะจ่ายใหแ้ก่กรรมการท่ีไมไ่ดเ้ป็นพนกังานของบริษัทเท่านัน้ โดยคณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาใหค้วามเห็นชอบ น าเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบประมาณเป็นประจ าทกุปี 
 
 
 
 
 



 

แบบ ปผช. 1 รายปี I            12 | P a g e  

3. การบริหารความเส่ียงองคก์ร (Enterprise Risk Management: ERM) และการบริหาร 

สินทรัพยแ์ละหนีสิ้น (Asset Liability Management: ALM) 

3.1 การบริหารความเส่ียงขององคก์ร (Enterprise Risk Management: ERM) 
 บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการบริหารความเส่ียงแบบองคร์วม
(Enterprise Risk Management) ภายใต้กรอบแนวทางปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการก ากับและ
สง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยั(คปภ.) โดยคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงมี
บทบาทส าคญัในการก ากบัดแูลการบริหารความเส่ียงใหมี้ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกับกลยทุธ ์เปา้หมายใน
การด าเนินธุรกิจทัง้ในระยะสั้นและระยะยาวของบริษัท โดยเฉพาะในดา้นการด ารงเงินกองทุน ให้เพียง
พอท่ีจะรองรบัความเส่ียงตา่งๆ จากการด าเนินธุรกิจ ตามเกณฑข์อง คปภ. เพ่ือใหบ้รษิัทสามารถด าเนินธุรกิจ
ใหไ้ดร้บัอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมถึงสามารถสรา้งความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและเติบโตอย่าง
ยั่งยืนได ้ 

 แนวทางและกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัท 
 กระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษัทประกอบดว้ยขัน้ตอนส าคญัต่างๆ ตามแนวปฏิบตัิมาตรฐาน 
สากล COSO framework ไดแ้ก่ การระบคุวามเส่ียงส าคญัท่ีคาดการณว์่าจะเกิดกับบริษัท การประเมินความ
เส่ียง โดยบริษัทพิจารณาก าหนดดชันีวดัความเส่ียง (Key Risk Indicator: KRI ) เป็นเคร่ืองมือในการประเมิน
ความเส่ียง ก าหนดระดบัความเส่ียงท่ีบริษัทยอมรบัได ้(Risk Appetite), ระดบัความเบี่ยงเบนจากระดบัความ
เส่ียงท่ีบริษัทยอมรับได ้(Risk Tolerance)  ในแต่ละประเภทความเส่ียงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ แผนการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท  โดยพิจารณาใหค้รอบคลมุกิจกรรมหลกัของบรษิัทตามแนวทางการบริหารความเส่ียง
ขัน้ต  ่าของส านกังาน คปภ. มีการติดตามสถานะความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ และมีการรายงานสถานะความ
เส่ียงประเภทตา่งๆ ตอ่ผูบ้ริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการบริษัท เป็นประจ า อย่าง
นอ้ย ไตรมาสละ 1 ครัง้ หรือกรณีมีเหตกุารณค์วามเส่ียงส าคญั เพ่ือใหบ้ริษัทสามารถเลือกวิธีตอบสนองความ
เส่ียง ก าหนดแผนการจัดการความเส่ียงไดท้ันต่อเหตุการณแ์ละควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีบริษัท
ยอมรบัได ้ 

 

3.2 การบริหารสินทรัพยแ์ละหนีสิ้น (Asset Liability Management: ALM) 
  การบรหิารสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน เป็นกระบวนการในการก าหนด ด าเนินการ ตดิตาม และปรบัปรุงกลยทุธ์
และการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกับสินทรพัยแ์ละหนีส้ินเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์างการเงินในการก าหนดช่วง
ความเบี่ยงเบนท่ียอมรบัไดแ้ละขอ้จ ากดัความเส่ียงตา่งๆ  บริษัทบริหารสินทรพัยแ์ละหนีส้ินโดยพิจารณาจาก
การจบัคูร่ะยะเวลาของสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน (duration matching asset and liability) โดยบรษิัทมีการก าหนด 
Duration gap ระหวา่งสินทรพัยล์งทนุและเงินส ารองประกนัภยั เป็นดชันีวดัความเส่ียงดา้นตลาด เพ่ือตดิตาม  
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ประเมิน และควบคมุความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ โดยเทคนิคท่ีบรษิัทใชใ้นการค านวณระยะเวลา 
ของกระแส เงินสดของสินทรพัยแ์ละหนีส้ิน คือ วิธี modified duration ซึ่งเป็นมาตรฐานโดยทั่วไป 
 

4. ความเส่ียงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณไ์ด้และมีนัยส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะ
การเงนิของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเชื่อมโยงของเงนิกองทุนและความเส่ียงภัย 
และการกระจุกตัวของภัย 

บรษิัทคาดการณค์วามเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึน้จากการรบัประกนัภยัจากการวิเคราะหข์อ้มลูความเสียหายใน
อดีตท่ีเคยเกิดขึน้ในแตล่ะประเภทผลิตภณัฑ ์ประมาณการณค์วามเสียหายท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต  โดยพิจารณา
ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธก์ารด าเนินธุรกิจของบรษิัท 

 
  ความเส่ียงจากการรบัประกนัภัย  ท่ีคาดการณว์่าหากเกิดขึน้จะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษัท
อยา่งมีนยัส าคญั ไดแ้ก่ 

•  ความเส่ียงจากความไมเ่พียงพอของเงินส ารองจากการลดลงของอตัราดอกเบีย้ เป็นความเส่ียงท่ีส่งผล
ใหบ้ริษัทตอ้งตัง้เงินส ารองประกันชีวิตเพิ่มขึน้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนของบริษัท ทัง้นี ้
บริษัทก าหนดแนวทางในการบรหิารความเส่ียงดว้ยการพฒันาผลิตภณัฑป์ระเภทสะสมทรพัยท่ี์การนัตี
ผลประโยชนต์ามเง่ือนไขกรมธรรมใ์นสดัส่วนท่ีเหมาะสม เพ่ือลดความเส่ียงจากการตอ้งเพิ่มเงินส ารอง
หากดอกเบีย้ลดลงต ่ากว่าคาดการณ์ ทั้งนีบ้ริษัทจะไดต้ิดตามดูแลระดับเงินส ารองประกันชีวิตให้
เพียงพอกบัภาระผกูพนัแทจ้รงิท่ีมีตอ่ผูเ้อาประกนัชีวิต และไมต่  ่ากวา่ท่ีกฎหมายก าหนด 

• ความเส่ียงจากอัตรามรณะและอัตราการเจ็บป่วยท่ีสูงกว่าท่ีบริษัทไดป้ระมาณการไว ้บริษัทบริหาร
จดัการความเส่ียงดว้ยการติดตามอตัราส่วนคา่สินไหมทดแทน(Loss Ratio) อย่างใกลช้ิด มีการจดัท า
การทดสอบก าไรคาดหวังของผลิตภัณฑ์ (Profit Testing) ก่อนและหลังการขาย เพ่ือวิเคราะห์
ความส าเรจ็และผลก าไรแตล่ะผลิตภณัฑ ์และจดัการยกเลิกการจ าหนา่ยผลิตภณัฑท่ี์มีผลขาดทนุ 

• ความเส่ียงจากภาระภาษีของเงินส ารองประกนัชีวิต ซึ่งเป็นขอ้จ ากดัตอ่การพฒันาผลิตภณัฑส์ู่ตลาดท่ี
มีการแข่งขนัในแบบเงินออมระยะสัน้สูงและส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทในการช าระ
ภาษีเพิ่มเติมในส่วนของเงินส ารองท่ีเกิน 65% ของเบีย้รับสุทธิ ตามกฎเกณฑ์ของกรมสรรพากร 
แนวทางในการบริหารความเส่ียงของบริษัท คือ การพัฒนาผลิตภัณฑใ์หมี้ระยะเวลาการช าระเบีย้
ประกนัภยัยาวขึน้ โดยสนบัสนนุผลิตภณัฑท่ี์เนน้ความคุม้ครองชีวิต ไดแ้ก่ แบบตลอดชีพ แบบคุม้ครอง
ชั่วระยะเวลา แบบคุม้ครองสินเช่ือ เพ่ือลดภาระดา้นเงินส ารองของบรษิัทลง 
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 กลยทุธก์ารบรหิารการประกนัภยัตอ่  

  บรษิัทมีการก าหนดนโยบายการบรหิารการประกนัภยัตอ่ ใหส้อดคลอ้งตามกฎระเบียบขอ้บงัคบั
ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)และเปา้หมายในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทมีการจัดตัง้คณะกรรมการบริหารการประกันภัยต่อ  (Reinsurance 
Management Committee) เพ่ือกลั่นกรองงานดา้นการประกนัภัยตอ่ รวมถึงพิจารณาก าหนดนโยบายใน
การบรหิารประกนัภยัตอ่ก่อนน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัิ   
  การก าหนดนโยบายการบรหิารการประกนัภยัตอ่ บรษิัทพิจารณาในเรื่องตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

1) การคัดเลือกผู้รับประกันภัยต่อ บริษัทมีเกณฑ์ในการคัดเลือกบริษัทรับประกันภัยต่อโดย
พิจารณาจากอันดับความน่าเช่ือถือด้านเครดิต (Credit rating) หรืออัตราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย ในทางปฏิบตัิบริษัทพิจารณาจากอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิต
เป็นอันดับแรก แต่ถ้าบริษัทรับประกันภัยต่อไม่มีการจัดอันดับความน่าเช่ือถือดา้นเครดิต บริษัทก็จะ
พิจารณาจากอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทนุท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมายซึ่งจะตอ้งไม่ต  ่ากว่า 2 เท่า
ของอตัราสว่นความเพียงพอของเงินกองทนุท่ีกฎหมายก าหนด บรษิัทไดก้ าหนดอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้น
เครดติขัน้ต  ่า (Minimum Credit Rating) ซึ่งจะตอ้งเทา่กบัหรือมากกวา่อนัดบั A-   

2) การก าหนดวิธีการเอาประกนัภยัตอ่ บริษัทมีการกระจายความเส่ียงในการท าสญัญาประกนัภยั
ตอ่เพ่ือลดผลกระทบจากความสญูเสียท่ีอาจเกิดขึน้หากบริษัทรบัประกนัภัยต่อไม่ปฏิบตัิตามสญัญาโดย
ก าหนดสัดส่วนในการเอาประกันภัยต่อแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ ์ไดแ้ก่ ประกันชีวิตรายสามัญ 
ประกนัชีวิตกลุม่สินเช่ือ ประกนัอบุตัเิหตรุายบคุคล 

3) การก าหนดขีดจ ากดัสว่นเก็บไวใ้นการรบัเส่ียงภยัไวเ้องสงูสดุ (Maximum retention limit)  
  บรษิัทพิจารณาก าหนดขีดจ ากดัสว่นเก็บไวใ้นการรบัความเส่ียงภยัโดยพิจารณาใหส้อดคลอ้งกบั
ประสบการณใ์นอดีตของบริษัท แผนการด าเนินธุรกิจ และนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษัท ทั้ งนี ้
บริษัทก าหนดขีดจ ากัดส่วนเก็บไวใ้นการรบัความเส่ียงภัยไวเ้องสูงสุด แบ่งตามประเภทของผลิตภัณฑ ์
ไดแ้ก่ ประกนัชีวิตรายสามญั ประกนัชีวิตกลุ่มสินเช่ือ ประกนัชีวิตชั่วระยะเวลา 1 ปี และประกนัอบุตัิเหตุ
สว่นบคุคล 
 

เพ่ือใหแ้น่ใจว่าบริษัทมีการก าหนดกลยุทธก์ารบริหารการประกันภัยต่อสอดคลอ้งกับกฎขอ้บงัคบัของ 
คปภ.สอดคล้องกับแผนธุรกิจและความเส่ียงของบริษัท คณะกรรมการบริหารการประกันภัยต่อจึงมีการ
ทบทวนกลยุทธก์ารบริหารการประกันภัยต่อและน าเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมัติ เป็นประจ า
อยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 
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5. มูลค่า วิธีการ และสมมตฐิานในการประเมินหนีสิ้นจากสัญญาประกันภัย  

5.1 ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว (Long Term Technical Reserve) 
 ส ารองประกนัภยัส าหรบัสญัญาประกนัภยัระยะยาวเป็นยอดส ารองสะสมตัง้แตเ่ริ่มท าประกนัถึงวนัสิน้รอบ

ระยะเวลารายงานส าหรบักรมธรรมท่ี์มีผลบงัคบัอยู่ ส  ารองดงักล่าวตัง้ขึน้ส  าหรบัชดใชค้่าสินไหมทดแทนและ
ผลประโยชนต์ามกรมธรรมท่ี์ประมาณว่าจะเกิดขึน้ในอนาคตจากกรมธรรมป์ระกันชีวิตท่ีมีผลบงัคบัอยู่ทัง้หมด 
บรษิัทค านวณส ารองประกนัชีวิตภายใตส้ญัญาประกนัภยัระยะยาวโดยอา้งอิงตามวิธีส  ารองประกนัภยัสทุธิช  าระ
คงท่ี (Net Premium Valuation Reserve or NPV) ซึ่งเป็นวิธีการทางคณิตศาสตรป์ระกันกันภัยโดยใช ้ขอ้สมมติ
หลกัในการประมาณการส ารองประกนัภยัระยะยาว ดงันี ้

1) อตัราการตาย อตัราการเจ็บป่วยและอตัราการคงอยู่  
  บริษัทใชข้อ้สมมติดงักล่าวอา้งอิงตารางมรณะไทย ปี 2529, 2540, 2551 และ 2560 ขึน้อยู่กับแต่ละ

ผลิตภณัฑ ์
2)   อตัราดอกเบีย้คดิลด   

อตัราดอกเบีย้คดิลดท่ีบรษิัทใชใ้นการก าหนดอตัราเบีย้ประกนัภยัและค านวณเงินส ารองอยูร่ะหว่างรอ้ย
ละ 3-6 ขึน้อยูก่บัผลิตภณัฑ ์ 

นอกจากนัน้แลว้ บริษัททดสอบความเพียงพอของหนีส้ินทกุวนัสิน้รอบระยะเวลารายงาน หากหนีส้ินมี
จ านวนไม่เพียงพอก็จะรบัรูส้่วนตา่งเป็นคา่ใชจ้่ายเพิ่มเติมในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ การทดสอบความเพียงพอ
ของหนีส้ินค านวณโดยใชป้ระมาณการปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจากสญัญาประกันภัยท่ีมีผล
บงัคบัอยู่ทัง้หมดและคิดลดดว้ยอตัราดอกเบีย้ปลอดความเส่ียงเฉล่ียตามหลกัเกณฑ ์ของ คปภ.บวกดว้ยคา่ส่วน
ปรับสภาพคล่องตามหลักเกณฑม์ติท่ีประชุมคณะศึกษาผลกระทบและน าเสนอมาตรการรองรับกรณีอัตรา
ดอกเบีย้ต  ่าเม่ือวนัท่ี 27 มิถนุายน 2559 

 
5.2 ส ารองค่าสินไหมทดแทน (Claim Reserve) 
   ส ารองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเม่ือไดร้บัการแจง้ค าเรียกรอ้งค่าเสียหายจากผูเ้อาประกันภัยตาม
จ านวนท่ีผูเ้อาประกันภัยแจง้และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทน
สูงสุดจะไม่เกินทุนประกันของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง ส่วนค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจ านวนท่ีจะ
จา่ยจรงิ 
   นอกจากนี ้บริษัทไดต้ัง้ส  ารองเพิ่มเติมส าหรบัความเสียหายท่ีเกิดขึน้แลว้แต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานให้
บริษัททราบ (Incurred but not reported claim: IBNR) ค านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตรป์ระกนัภยั จาก
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะจ่ายใหแ้ก่ผูเ้อาประกันภัยในอนาคต ส าหรบัความ
สญูเสียท่ีเกิดขึน้แลว้ก่อนหรือ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลารายงาน ทัง้จากรายการความสญูเสียท่ีบริษัท ไดร้บั
รายงานแลว้และยงัไมไ่ดร้บัรายงานสทุธิดว้ยคา่สินไหมทดแทนท่ีไดร้บัรูไ้ปแลว้ในบญัชี 
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ส ารองเบีย้ประกันภัย (Premium reserve) 

 ประกอบดว้ยส ารองเบีย้ประกันภัยท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละส ารองความเส่ียงภัยท่ียงัไม่สิน้สุด โดย
ค านวณตามวิธีการทางคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 

1) ส ารองเบีย้ประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรายได้ (Unearned Premium Reserve: UPR) ณ สิน้รอบ
ระยะเวลารายงาน บริษัทบนัทึกส ารองเบีย้ประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็นรายไดส้  าหรบัการสญัญาประกันภัย
ระยะสัน้และการประกนัภยักลุม่ โดยค านวณจากเบีย้ประกนัภยัสทุธิส าหรบัปีโดยวิธีเฉล่ียรายเดือน (วิธีเศษ
หนึ่งสว่นย่ีสิบส่ี) 

2) ส ารองความเส่ียงภัยท่ียังไม่สิน้สุด (Unexpired Risk Reserve: URR) เป็นจ านวนเงินท่ีบริษัท
จดัสรรไวเ้พ่ือชดใชค้า่สินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดขึน้ในอนาคตส าหรบักรมธรรมป์ระกนัภยัภยัท่ียงัมีผลบงัคบั
อยู ่ค  านวณจากคา่ประมาณการณท่ี์ดีท่ีสดุของคา่สินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ในระยะเวลาเอาประกนั
ท่ีเหลืออยู ่โดยอา้งอิงจากขอ้มลูในอดีต 

   ทกุสิน้รอบระยะเวลารายงาน บรษิัทจะเปรียบเทียบมลูคา่ของส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่สิน้สุด 
(URR) กบัส ารองเบีย้ประกันภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้(UPR) มลูคา่ใดสงูกว่าบริษัทจะรบัรูส้่วนต่างท่ีเพิ่มขึน้/
ลดลงของเงินส ารองท่ีสงูกวา่นัน้ในงบการเงิน 

 ทัง้นีส้  าหรบัขอ้มลูเชิงปรมิาณใหมี้ รายละเอียดดงันี ้
หนว่ย : ลา้นบาท 

รายการ 
ปี 2563 ปี 2562 

ราคาบญัชี ราคาประเมิน ราคาบญัชี ราคาประเมิน 
ส ารองประกนัภยัส าหรบัสญัญาประกนัภยั ระยะยาว  
(Long-term technical reserves) 

13,055 13,766 11,370 
 

11,947 
 

ส ารองประกนัภยัส าหรบัสญัญาประกนัภยั ระยะสัน้ 
(Short-term technical reserves) 

218 
 

185 
 

189 
 

162 
 

ผลประโยชนต์ามกรมธรรมค์า้งจ่าย  
(Unpaid policy benefits) 

11 
 

11 
 

14 
 

14 
 

หนีส้นิอื่นตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
(Due to insured) 

61 61 48 48 

 

หมายเหตุ -   ราคาบญัชี หมายถึง มลูค่าหนีส้ินจากสญัญาประกนัภยั ที่ประเมินตามมาตรฐานการบญัชี มีวตัถปุระสงค์
หลกัเพื่อใหน้กัลงทนุผูว้ิเคราะหท์างการเงินเขา้ใจถึงมลูค่าทางเศรษฐศาสตรข์องหนีส้ินจากสญัญาประกนัภยัที่เป็นท่ียอมรบัตาม
หลกัการทางบญัชีในประเทศไทย ซึง่มลูคา่ดงักลา่วจะตอ้งผา่นการรบัรองจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ 
 -   ราคาประเมิน หมายถึง มลูคา่หนีส้นิจากสญัญาประกนัภยั ที่ประเมินตามประกาศ คณะกรรมการก ากบัและ
สง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการประเมินราคาทรพัยส์นิและหนีส้นิของบรษัิทประกนัชีวิต เพื่อวตัถปุระสงคห์ลกัใน 
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การก ากบัความมั่นคงทางการเงินของบรษัิทประกนัภยัและเพื่อใหม้ั่นใจวา่บรษัิทมีความสามารถในการจ่ายผล 
ประโยชนต์ามสญัญาประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั ซึง่จะตอ้งประเมินโดยนกัคณิตศาสตร ์
ประกนัภยั ที่ไดร้บัใบอนญุาตจากนายทะเบียน  ตามหลกัการทางคณิตศาสตรป์ระกนัภยัที่ไดร้บัการยอมรบัสมมติฐานท่ีใชใ้นการ
ประเมินจะตอ้งสอดคลอ้งกบัประสบการณจ์รงิหรอืในกรณีที่บรษัิทมีขอ้มลูไมเ่พียงพออาจอา้งอิงจากประสบการณข์องอตุสาหกรรม
และปรบัใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะเฉพาะของพอรต์การรบัประกนัภยัของบรษัิทนัน้ นอกจากนีม้ลูคา่ส ารองประกนัภยัดงักลา่วจะตอ้ง
รวมถึงคา่เผ่ือความผนัผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซึง่ใหเ้ป็นไปตามที่สานกังาน คปภ. ก าหนด 

ข้อสังเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหนีส้ินจากสญัญาประกนัภยัอาจมีความแตกต่างระหว่างราคา
บญัชีและราคาประเมิน อย่างมีนยัส าคญั อนัเนื่องมาจากวตัถปุระสงคแ์ละวิธีการที่แตกต่างกันในการประเมินตามที่กล่าวไว้
ขา้งตน้ ทัง้นีผู้ท้ี่จะน าขอ้มูลไปใชค้วรศึกษาและท าความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์นวทางการประเมินราคาหนีส้ินจากสญัญา
ประกนัภยัทัง้สองใหถ่ี้ถว้นก่อนตดัสนิใจ 

 
6. การลงทุนของบริษัท 

  รายไดจ้ากการลงทนุเป็นหนึ่งในรายไดห้ลกัของบริษัทประกนัชีวิต  ดงันัน้บริษัทจึงใหค้วามส าคญักบัการ
น าเบีย้ประกันภัยท่ีไดร้บัไปลงทุน  โดยบริษัทมีนโยบายการลงทุนในสินทรพัยล์งทุนท่ีมีความเส่ียงต ่าและเกิด
ผลตอบแทนท่ีมั่นคงและสม ่าเสมอ มากกว่าการลงทนุในสินทรพัยล์งทนุประเภทท่ีมีความเส่ียงสงู  และพิจารณา
ลงทุนในสินทรพัยท่ี์มีผลตอบแทนและระยะเวลาครบก าหนดใหส้อดคลอ้งกับหนีส้ินตามสญัญาประกันภยัของ
บริษัท เพ่ือใหม้ั่นใจว่าบรษิัทมีกระแสเงินสดอย่างเพียงพอในการจ่ายผลประโยชนต์ามภาระผกูพนัตามกรมธรรม์
ท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคตได ้  

 

การประเมินมลูคา่สินทรพัยล์งทนุท่ีใชใ้นการจดัท ารายงานทางการเงิน 
บริษัทประเมินมลูคา่สินทรพัยล์งทนุท่ีใชใ้นการจดัท ารายงานทางการเงินทั่วไปตามมาตรฐานบญัชีและ

การรายงานความเพียงพอของเงินกองทุน ตามประกาศ คปภ.เรื่องการประเมินราคาทรพัยส์ินและหนีส้ินของ
บรษิัทประกนัชีวิต พ.ศ.2554 ดงันี ้

• เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรพัยด์งักล่าวบนัทึกในส่วนของก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอ่ืนในงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จและจะรบัรูใ้น
สว่นของก าไรหรือขาดทนุเม่ือไดจ้  าหนา่ยหลกัทรพัยน์ัน้ออกไป 

• เงินลงทุนในตราสารหนีท่ี้จะถือจนครบก าหนดแสดงมลูค่าตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษัทตดับญัชี
ส่วนเกินหรือรบัรูส้่วนต ่ากว่ามูลค่าตราสารหนีต้ามอตัราดอกเบีย้ท่ีแทจ้ริง ซึ่งจ  านวนท่ีตดัจ าหน่ายหรือ
รบัรูนี้จ้ะแสดงเป็นรายการปรบักบัดอกเบีย้รบั ตราสารหนีจ้ดัเป็นประเภทเงินลงทนุในตราสารหนีท่ี้จะถือ
จนครบก าหนดเม่ือบรษิัทมีความตัง้ใจแนว่แนแ่ละมีความสามารถท่ีจะถือจนครบก าหนดไถ่ถอน 

• เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุน
สทุธิจากคา่เผ่ือการดว้ยคา่ (ถา้มี) 

• มลูคา่ยตุธิรรมของตราสารหนีโ้ดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาด 
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ตราสารหนีไ้ทย มลูคา่ยตุธิรรมของหนว่ยลงทนุค านวณจากมลูคา่สินทรพัยส์ทุธิของหน่วยลงทนุ  
บริษัทใชว้ิธีถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินทุน เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่าง
ระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิท่ีไดร้ับกับมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทนุ 

 
ทัง้นีส้  าหรบัขอ้มลูเชิงปรมิาณใหมี้รายละเอียด ดงันี ้

 หนว่ย: ลา้นบาท 

ประเภท 
สินทรัพยล์งทุน 

มูลค่า ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
ปี 2563 ปี 2562 

ราคาบัญช ี ราคาประเมิน ราคาบัญช ี ราคาประเมิน 
เงินฝากสถาบนัการเงินและบตัรเงินฝากสถาบนัการเงิน 852 852 621 621 
ตราสารหนี ้(พนัธบตัร, หุน้กู,้ ตั๋วสญัญาใชเ้งิน, ตั๋วแลกเงิน
,หุน้กูแ้ปลงสภาพ และสลากออมทรพัย)์ 

13,880 13,786 13,606 13,606 

ตราสารทนุ (ไมร่วมเงินลงทนุในบรษัิทยอ่ยและบรษัิทรว่ม) 8 8 7 7 
หนว่ยลงทนุ 1,041 1,041 450 450 
เงินใหกู้ย้ืมโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั 597 654 413 470 
เงินให้กู้ยืมและเงินให้เช่าซือ้รถและให้เช่าทรัพย์สินแบบ
ลสิซิ่ง 

- - - - 

ใบส าคญัแสดงสทิธิการซือ้หุน้กู ้หนว่ยลงทนุ - - - - 
ตราสารอนพุนัธ ์ - - - - 
เงินลงทนุอื่น - - - - 
รวมสนิทรพัยล์งทนุ 16,378 16,341 15,097 15,154 

 
หมายเหตุ    – ราคาบญัชี หมายถึง สนิทรพัยแ์ละหนีส้นิ ที่ประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

– ราคาประเมิน หมายถึง สินทรพัยแ์ละหนีส้ินที่ประเมินตาม ประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรพัยส์ินและหนีส้ินของบริษัทประกนัชีวิต เพื่อวตัถปุระสงคห์ลกัในการ
ก ากบัความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกนัภยัและเพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชนต์าม
สญัญาประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

 
7. ผลการด าเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะหแ์ละอัตราส่วนต่างๆ ทีเ่กี่ยวข้อง 
บริษัทมีผลการด าเนินงาน ณ สิน้ปี 2563 ในภาพรวมเติบโตดีขึน้ เม่ือเทียบกบัปีท่ีผ่านมาโดยมีเบีย้ประกนัภยั

รบัรวมจ านวน 4,406 ลา้นบาท เติบโตขึน้รอ้ยละ 7  จาก 4,109 ลา้นบาท ในปี 2562 โดยมีคา่ใชจ้่ายรวมเพิ่มขึน้
ในอตัราใกลเ้คียงกบัรายไดร้วมท่ีเพิ่มขึน้  สง่ผลใหบ้รษิัทมีก าไรสทุธิจ  านวน 31 ลา้นบาท 
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ทัง้นี ้ส  าหรบัขอ้มลูเชิงปรมิาณใหมี้รายละเอียด ดงันี ้

หนว่ย : ลา้นบาท 
รายการ 2563 2562 

เบีย้ประกนัภยัรบัรวม 4,406 4,109 
เบีย้ประกนัภยัที่ถือเป็นรายได ้(สทุธิ) 4,354 4,085 
รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ 500 425 
ส ารองประกนัภยัส าหรบัสญัญาประกนัภยัระยะยาว เพิ่ม (ลด) จากปีก่อน 1,685 2,098 
ผลประโยชนต์ามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สนิไหมทดแทนสทุธิ 1,571 1,078 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 31 36 

 

หนว่ย: รอ้ยละ 
รายการอัตราส่วน 2563 2562 

คา่ใชจ้่ายในการรบัประกนัภยัปีแรก: เบีย้ประกนัภยัสทุธิ 80% 67% 
คา่ใชจ้่ายในการรบัประกนัภยัปีตอ่  : เบีย้ประกนัภยัสทุธิ 20% 20% 
อตัราสว่นผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (Return on equity ratio) 1% 2% 
อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรพัย ์(Return on Asset ratio)    
- อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่สนิทรพัยร์วมทัง้หมด 
- อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรพัยท์ี่ไม่รวมกรมธรรมป์ระกนัชีวิตแบบ 

Unit Linked and Universal life 

0.2% 0.2% 

อตัราสว่นผลตอบแทนจากการลงทนุ (Return on Investment Ratio) 
- อตัราสว่นผลตอบแทนจากการลงทนุรวมทัง้หมด 
- อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไม่รวมการลงทุนจากกรมธรรม์
ประกนัชีวิตแบบ Unit Linked และ Universal Life 

3% 3% 

อตัราสว่นสนิทรพัยล์งทนุตอ่เงินส ารองประกนัภยั(ราคาประเมิน) 122% 124% 
 
หมายเหตุ  – ราคาประเมิน หมายถึง สินทรพัยแ์ละหนีส้ิน ที่ประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการ
ประกอบธุรกิจประกันภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรพัยส์ินและหนีส้ินของบริษัทประกันชีวิต เพื่อวตัถุประสงคห์ลกัในการ
ก ากับความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภยัและเพื่อใหม้ั่นใจว่าบริษัทมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชนต์าม
สญัญาประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั   

    – กรมธรรมป์ระกนัชีวิตควบการลงทนุ (Unit Linked) เป็นการประกนัชีวิตที่ใหท้ัง้ความคุม้ครอง 
ชีวิตและการลงทนุในกองทนุรวม โดยมลูคา่กรมธรรมข์ึน้อยูก่บัมลูคา่หนว่ยลงทนุ ทัง้นีส้นิทรพัยใ์นกองทนุเป็นของผู้ 
เอาประกนัภยัมิไดเ้ป็นของบรษัิท  
   – กรมธรรมป์ระกนัชีวิต Universal Life เป็นการประกนัชีวิตที่แยกสว่นความคุม้ครองชีวิต และสว่นการลงทนุ
อยา่งชดัเจน โดยผลตอบแทนจากการลงทนุขึน้อยูก่บัผลการลงทนุของบรษัิท แตไ่มต่  ่ากวา่ผลตอบแทนขัน้ต ่าที่ไดร้บัรองไว ้ 
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8. ความเพยีงพอของเงนิกองทุน 
บรษิัทมีนโยบายในการบรหิารเงินกองทนุเพ่ือใหก้ารด ารงฐานะของเงินกองทนุของบริษัทอยูใ่น 

ระดบัเพียงพอท่ีจะสนับสนุนเป้าหมายและกลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ืองภายใตเ้กณฑก์ารด ารง
เงินกองทุนตามระดบัความเส่ียง (Risk Based Capital: RBC) ของส านกังานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  

เพ่ือบริหารจดัการเงินกองทนุของบริษัทใหแ้ข็งแกรง่เพียงพออยู่ในระดบัท่ีบริษัทยอมรบัไดแ้ละเกินกว่าระดบั
ท่ีส านกังาน คปภ.ก าหนดท่ี 120% ตลอดระยะเวลาด าเนินกิจการ บรษิัทก าหนดใหฝ่้ายบรหิารความเส่ียงเป็นผูมี้
หนา้ท่ีประเมิน วิเคราะห ์ติดตาม ความเส่ียงส าคญัท่ีส่งผลตอ่การเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทนุ (Capital Adequacy Ratio: CAR) ของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั น าเสนอคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียงและคณะกรรมการบรษิัท อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 ครัง้  

ส าหรบัความเส่ียงหลกัต่อการด ารงเงินกองทุนของบริษัท คือ ความเส่ียงดา้นตลาดจากความผนัผวนของ
อัตราดอกเบีย้ ทั้งนี ้แนวทางการบริหารความเส่ียง คือ การบริหารความเส่ียงด้าน ALM (Asset Liability 
Management Risk)  ดว้ยการท า Duration Matching และยงัไดป้ระเมินและติดตามเพ่ือค านวณความเพียงพอ
ของเงินกองทุน พรอ้มทั้งท าการทดสอบ Stress test เพ่ือการวางแผนการบริหารเงินกองทุนและการบริหาร
สินทรพัยแ์ละหนีส้ินไดอ้ย่างเหมาะสม นอกจากนีใ้นการออกแบบพฒันาผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตของบริษัท บริษัท
จะพิจารณาอตัราผลตอบแทนการลงทนุและ Duration gap ของสินทรพัยล์งทนุและเงินส ารองของบริษัท เพ่ือให้
แนใ่จวา่ความเส่ียงดา้น ALM Risk ของบรษิัท จะไดมี้การประเมินอยา่งเพียงพอก่อนน าเสนอผลิตภณัฑแ์ก่ลกูคา้ 

 
 ทัง้นีส้  าหรบัขอ้มลูเชิงปรมิาณใหมี้รายละเอียด ดงันี ้

หนว่ย: ลา้นบาท 
 

รายการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 2562 
สนิทรพัยร์วม 16,863 15,623 
หนีส้นิรวม 14,527 12,576 

- หนีส้นิจากสญัญาประกนัภยั 14,028 12,173 
- หนีส้นิอื่น 499 403 
สว่นของผูถื้อหุน้ 2,336 3,047 
อตัราส่วนเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจา้ของ
ตอ่เงินกองทนุท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย (รอ้ยละ) 

280% 417% 

อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ที่ 1 ที่ต่อเงินกองทุนที่ตอ้ง
ด ารงตามกฎหมาย (รอ้ยละ) 

280% 417% 

อตัราสว่นความเพียงพอของเงินกองทนุ (รอ้ยละ) 280% 417% 
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รายการ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 2562 
เงินกองทนุท่ีสามารถน ามาใชไ้ดท้ัง้หมด 2,324 3,047 
เงินกองทนุท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย 830 731 

 
หมายเหต ุ -   ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการก าหนด
ประเภทและชนิดของเงินกองทนุ รวมทัง้หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทนุของบรษัิทประกนัชีวิต   
ก าหนดให้นายทะเบียนอาจก าหนดมาตรการที่จ  าเป็นในการก ากับดูแลบริษัทที่มีอัตราส่วนความเพียงพอ                      
ของเงินกองทนุต ่ากว่าอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทนุที่ใชใ้นการก ากบั ( supervisory CAR ) ที่ก าหนดไวใ้น
ประกาศฯ ได ้

-   รายการขา้งตน้ค านวณโดยใชม้ลูค่าตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและสง่เสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรพัยส์ินและหนีส้ินของบริษัทประกนัชีวิต และประกาศคณะกรรมการก ากบั
และสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกนัภยัวา่ดว้ยการก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทนุ รวมทัง้หลกัเกณฑ ์วิธีการ
และเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทนุของบรษัิทประกนัชีวิต 

 
9. การเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและ
แสดงความเหน็แล้ว 
 ขอ้มลูงบการเงินสามารถดรูายละเอียดไดท่ี้ : URL 
 

 
    https://samsunglife.co.th/c_about_download.php?code=budget 
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