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ข้อสรุป 

ขา้พเจา้ไม่พบส่ิงท่ีเป็นเหตุใหเ้ช่ือวา่ขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลดงักล่าวไม่ไดจ้ดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหวา่งกาล ในสาระส าคญัจากการสอบทานของขา้พเจา้ 

(พรรณทิพย ์กุลสันติธ ารงค)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4208 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
11 พฤศจิกายน 2564 



บริษัท ซัมซุง ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 426,223              850,531          

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 4 182,823              152,268          

รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ 139,615              71,283            
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 10 9,738                  8,607              
ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ 10,595                4,760              
สินทรัพยล์งทนุ

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 5, 15 , 17 15,431,645         14,929,695     
เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ 6, 15 739,175              597,940          

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 7 113,139              88,890            
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 7 28,268                12,831            
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 8 120,814              50,140            
สินทรัพยอ่ื์น - สุทธิ 9 100,448              79,102            
รวมสินทรัพย์ 17,302,483         16,846,047     

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

(พันบาท)

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

งบแสดงฐำนะกำรเงิน

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสิ้น

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 10 14,830,486         13,345,004     

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 4,997                  4,307              
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชนพ์นกังาน 21,498                18,161            
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 12 256,615              270,592          
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 11 111,368              321,024          
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 29,595                14,436            
หน้ีสินอ่ืน 12, 16 136,455              109,479          
รวมหนีสิ้น 15,391,014         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) (1,714,485)          (1,703,948)      
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 423,274 1,264,312 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,911,469           2,763,044       

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 17,302,483         16,846,047     

(พันบาท)

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

2564 2563

รายได้

เบ้ียประกนัภยัรับ 1,253,943 1,134,607 
หัก เบ้ียประกนัภยัต่อ (7,165) (6,351)
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 1,246,778 1,128,256 
หัก   ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากงวดก่อน (4,891) (13,586)          
บวก ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดจ้ากการประกนัภยัต่อเพ่ิมข้ึน

จากงวดก่อนของผูเ้อาประกนัภยัต่อ 939                 1,416              
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 1,242,826 1,116,086 
รายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จ (84) 1,514
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 144,801 126,022
ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (30,472) 61,859
รายไดอ่ื้น 627 886 
รวมรำยได้ 1,357,698       1,306,367       

ค่าใช้จ่าย

ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากงวดก่อน 530,247 355,196
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทน 473,974 498,848
หัก ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทน

   รับคืนจากการประกนัภยัต่อ (4,712)             (4,812)
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทนสุทธิ 469,262 494,036
คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ 227,870 257,979 
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 33,226 43,271 
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 108,242          112,459          
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (กลบัรายการ) 1,716              (125)                
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 283                 207                 
รวมค่ำใช้จ่ำย 1,370,846       1,263,023       

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษเีงนิได้ (13,148)          43,344            

รายไดภ้าษีเงินได้ (176) (207) 
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (12,972)          43,551            

(พันบาท)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั ไทยซัมซุง ประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)

2564 2563

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

 ขาดทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนท่ีวดัมูลคา่ยติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (83,723) (252,003)

จดัประเภทรายการใหม่จากเงินลงทุนท่ีวดัมูลคา่ยติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเป็นก าไรหรือขาดทุน 38,201 -                  

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไร
หรือขาดทุนในภายหลงั 9,104 50,316 

(36,418)          (201,687)        

รายการทีจ่ะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ก าไรจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์ท่ีก  าหนด 141                 250                 
141                 250                 

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี (36,277)          (201,437)        
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (49,249)          (157,886)        

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) (0.04)               0.14                

(พันบาท)

วนัท่ี 30 กนัยายน

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

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

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้

เบ้ียประกนัภยัรับ 16 3,436,480 3,163,136 
หัก เบ้ียประกนัภยัต่อ (20,896) (17,021)
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 3,415,584 3,146,115 
บวก (หัก) ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดล้ดลง (เพ่ิมข้ึน) จากงวดก่อน 2,792 (23,567)          
บวก ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดจ้ากการประกนัภยัต่อเพ่ิมข้ึน

จากงวดก่อนของผูเ้อาประกนัภยัต่อ 289                 1,537              
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 3,418,665 3,124,085 
รายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จ (363) 5,321
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 421,104 365,810
ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (48,069) 96,853
รายไดอ่ื้น 1,847 3,162 
รวมรำยได้ 3,793,184       3,595,231       

ค่าใช้จ่าย

ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากงวดก่อน 1,439,095 1,086,506
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทน 1,217,428 1,293,002
หัก ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทน

   รับคืนจากการประกนัภยัต่อ (26,975)          (6,874)
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทนสุทธิ 1,190,453 1,286,128
คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ 727,659 717,150 
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 108,330 115,896 
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 16 333,658          327,604          
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 14 2,944              66,956            
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 2,093              300                 
รวมค่ำใช้จ่ำย 3,804,232       3,600,540       

ขำดทุนก่อนภำษเีงนิได้ (11,048)          (5,309)

ภาษีเงินได ้(รายได)้ 13 603                 (551)                
ขำดทุนส ำหรับงวด (11,651)          (4,758)             

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั ไทยซัมซุง ประกนัชีวติ จ ำกดั (มหำชน)

หมายเหตุ 2564 2563

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีอ่าจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 13
ขาดทุนจากการวดัมูลคา่เงินลงทุนท่ีวดัมูลคา่ยติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (1,129,920) (671,102)

จดัประเภทรายการใหม่จากเงินลงทุนท่ีวดัมูลคา่ยติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเป็นก าไรหรือขาดทุน 78,623 -                  

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไร
หรือขาดทุนในภายหลงั 210,259 134,136 

(841,038)        (536,966)        

รายการทีจ่ะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ก าไรจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์ท่ีก  าหนด 1,114              331                 
1,114              331                 

ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี (839,924)        (536,635)        
ขำดทุนเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (851,575)        (541,393)        

ขำดทุนต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) (0.04)               (0.01)               

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
8



บริษทั ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลค่า
ทนุเรือนหุ้นท่ีออก ทนุส ารอง เงินลงทนุท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผ่าน รวมส่วนของ
และช าระแลว้ ตามกฎหมาย (ขาดทนุสะสม) ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 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
ขาดทนุส าหรับงวด - - (4,758) - (4,758) 
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน - - 331 (536,966) (536,635) 

รวมขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด - - (4,427) (536,966) (541,393) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 3,200,000 2,680 (1,738,431) 1,132,011 2,596,260 

ส ำหรับงวดเก้ำเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยำยน 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
ขาดทนุส าหรับงวด - - (11,651) - (11,651) 
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืน - - 1,114 (841,038) (839,924) 

รวมขำดทุนเบ็ดเสร็จส ำหรับงวด - - (10,537) (841,038) (851,575) 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 3,200,000 2,680 (1,714,485) 423,274 1,911,469 

งบแสดงกำรเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ก าไรสะสม / (ขาดทนุสะสม)

(พันบาท)

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

2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

เบ้ียประกนัภยัรับ 3,395,994 3,155,187 
เงิน (จ่าย) รับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (363) 5,321
ดอกเบ้ียรับ 294,260 269,363
เงินปันผลรับ 55,062 33,874
ค่าใชจ่้ายจากการลงทนุ (923) (833)
รายไดอ่ื้น 1,460 2,616 
ผลประโยชนจ่์ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน (1,158,226) (1,276,082)
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ (759,120) (718,383)
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (109,587) (117,167)
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (277,529) (286,605)
เงินรับ - สินทรัพยท์างการเงิน 698,522 3,239,055 
เงินจ่าย - สินทรัพยท์างการเงิน (2,302,751) (4,438,191)     
เงินใหกู้ย้ืม (128,823) (95,098)
กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมด ำเนนิงำน (292,024)        (226,943)        

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

กระแสเงนิสดได้มำจำก

ยานพาหนะและอุปกรณ์ - 910 
กระแสเงนิสดได้มำจำกกจิกรรมลงทุน - 910 

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน

(พันบาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
10



บริษัท ซัมซุง ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

หมายเหตุ 2564 2563

กระแสเงนิสดใช้ไปใน

ยานพาหนะและอุปกรณ์ (39,029) (17,802)          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (79,890) (22,737)          
กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (118,919)        (40,539)          

กระแสเงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (118,919)        (39,629)          

กระแสเงินสดจากกจิกรรจดัหาเงิน

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (13,365) (13,364)          
กระแสเงนิสดใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงนิ (13,365)          (13,364)          

เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสดลดลงสุทธิ (424,308)        (279,936)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 850,531 619,852 
เงนิสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงนิสด ณ วนัที ่30 กนัยำยน 3 426,223         339,916         

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิ่มเติม

รายการท่ีมิใช่เงินสดประกอบดว้ย
ลูกหน้ีเงินลงทนุลดลง 3,856 -                 
เจา้หน้ีเงินลงทนุเพ่ิมข้ึน 11,927 290 

(พันบาท)

วนัท่ี 30 กนัยายน

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
11



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

12

หมำยเหตุ สำรบัญ 

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



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2564 

1 ข้อมูลทั่วไป 

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

บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดในระหว่างงวด คือ Samsung life Insurance Company Limited ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้น
ในประเทศเกาหลีใต ้ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งงวดไดแ้ก่ บริษทั ปาร์ค แคปปิตอล โฮลด้ิง จ ากดั ถือหุน้ร้อยละ 40.6 
และ Samsung life Insurance Company Limited ถือหุ้นร้อยละ 48.9 ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นในประเทศไทยและ
เกาหลีใต ้ตามล าดบั 

ท่ีประชุมวิสามญัของผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้ด าเนินการเปล่ียนช่ือ
บริษทั จาก บริษทั ไทยซัมซุง ประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) เป็น บริษทั ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) การเปล่ียนแปลงช่ือบริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์ม่ือวนัท่ี   
8 มกราคม 2564 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการรับประกนัชีวิต 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจ าปีและจัดท า 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบยอ่ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
34 เ ร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชี ท่ีประกาศใช้โดยสภา 
วิชาชีพบญัชีฯ นอกจากนั้น งบการเงินระหว่างกาลยงัไดจ้ดัท าขึ้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ืองหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการจดัท าและยืน่งบการเงิน และรายงาน
เก่ียวกับผลการด าเนินงานของบริษทัประกันชีวิต พ .ศ .2562 (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2562 โดยงบการเงิน
ระหว่างกาลน้ีเน้นการให้ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลซ ้ าซ้อนกับ



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

14

ขอ้มูลท่ีไดน้ าเสนอไปแลว้ในงบการเงินประจ าปี ดงันั้นการอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กบังบ
การเงินขอบริษทัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 

(ข) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 

ในการจดัท างบการเงินระหว่างกาล ผูบ้ริหารไดมี้การใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการ
ค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการท่ีอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไวใ้น
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
2564 2563 

(พันบาท) 
เงินสด 237 2,405 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 425,986 848,126 
รวมเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 426,223 850,531 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาท 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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4 เบีย้ประกันภัยค้ำงรับ - สุทธิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธนัวาคม 2563 เบ้ียประกนัภยัคา้งรับมีอายหุน้ี ดงัน้ี 

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
2564 2563 

(พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 182,147  151,281 
เกินก าหนดช าระ 
   ไม่เกิน 30 วนั 676 987 
30 วนั ถึง 60 วนั - - 
60 วนั ถึง 90 วนั - - 
90 วนั ถึง 1 ปี - - 
มากกวา่ 1 ปี - - 
รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 182,823 152,268 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ - - 
เบีย้ประกันภัยค้ำงรับ - สุทธิ 182,823 152,268 

ในระหว่างงวดส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั 
ไดป้ระกาศโครงการบรรเทาทุกขภ์ายใตส้ถานการณ์โควิด 19 หลายฉบบัไดข้ยายระยะเวลาผ่อนผนัออกไป 60 วนัส าหรับ
ทุกนโยบาย บริษทั ไดข้ยายระยะเวลาผ่อนผนัจาก 31 วนัเป็น 91 วนัส าหรับกรมธรรมซ่ึ์งมีวนัครบก าหนดเดิมในระหว่าง
วนัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นวนัท่ี 30 มิถุนายน 2564 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 

5.1 ประเภทของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ตามการวัดมูลค่า มีดังน้ี 

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
ราคาทุน / ราคา
ทุนตดัจ าหน่าย  มูลค่ายติุธรรม 

ราคาทุน / ราคา
ทุนตดัจ าหน่าย  มูลค่ายติุธรรม 

(พันบาท) 
เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ายตุิธรรมผ่าน 
   ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 9,542,714 10,167,633 8,146,006 9,802,841 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 4,145,998 4,101,508 3,994,026 4,023,644 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 50,000 52,273 50,000 53,569 
ตราสารทุน 2,000 128 10,186 7,891 
หน่วยลงทุน 1,319,201 1,109,042 1,227,825 1,040,689 
รวม 15,059,913 15,430,584 13,428,043 14,928,634 
บวก ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 370,671 - 1,500,591 - 
รวมเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน 
   งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 15,430,584 15,430,584 14,928,634 14,928,634 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (72,528) (72,528) (69,585) (69,585) 

เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด 
   เกินกว่า 3 เดือน 1,061 1,061 1,061 1,061 
รวมเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ำด้วยรำคำทุน 
   ตัดจ ำหน่ำย 1,061 1,061 1,061 1,061 

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 15,431,645 15,431,645 14,929,695 14,929,695 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5.2 เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

30 กนัยายน 2564 
ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น 

มูลค่ายติุธรรม 

เครดิตท่ีคาดว่าจะ 
เกิดขึ้น / ค่าเผื่อผล

ขาดทนุจากการดอ้ยค่า 
(พันบาท) 

ตราสารหน้ี - ไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (ชั้น 1) 14,227,613 3,508 
ตราสารหน้ี - ผิดนดัช าระ/ มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (ชั้น 3) 93,801 69,021 
ตราสารทุน 128 1,872 
หน่วยลงทนุ 1,109,042 82,309 
รวม 15,430,584 156,710 

6 เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ 

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
2564 2563 

เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 
เงินให้กูย้มืพนกังาน 

(พันบาท) 
จัดช้ัน 
เงินให้กูย้มื - ไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั 
   ของความเส่ียงดา้นเครดิต (ชั้น 1) 708 635 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น - - 
รวม 708 635 
เงินให้กูย้มืโดยมีกรมธรรมเ์ป็นประกนั 738,467 597,305 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ - สุทธ ิ 739,175 597,940 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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เงินให้กูย้มืโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนัเป็นเงินให้กูย้มืแก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยใหกู้ใ้นวงเงินไม่เกินมูลค่า
เงินสดของกรมธรรมแ์ละคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียไม่เกินกวา่ร้อยละ 10 ซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บการอนุมติั
จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  

เงินให้กูย้ืมแก่พนกังานให้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือนแต่สูงสุดไม่เกิน 70,000 บาทส าหรับระดบัพนกังาน
ถึงระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการและไม่เกิน 150,000 บาทส าหรับระดบัผูจ้ดัการขึ้นไป  

เงินให้กู้ยืมแก่พนักงานก่อนวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 คิดดอกเบ้ียร้อยละ 7 ต่อปีและเงินให้กู้ยืมท่ีเกิดหลงัวนัท่ี 1 
มกราคม 2559 คิดดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียของเงินใหกู้ย้มื (MLR) จากธนาคารในประเทศหกัดว้ยร้อยละ 1 

7 อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนอาคารและอุปกรณ์ (ไม่รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช้) ระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
30 กนัยายน 2564 มีดงัน้ี 

อาคาร
และส่วน
ปรับปรุง
อาคาร 

เคร่ือง
ตกแต่ง

และติดตั้ง อุปกรณ์ 
ส านกังาน ยานพาหนะ 

สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง รวม 

(พันบาท) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ 
   ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 31,762 9,378 31,843 2,446 13,461 88,890 
ซ้ือเพ่ิม - ราคาทุน - 829 3,300 - 35,247 39,376 
โอน - 6,816 19,967 - (26,783) - 
ตดัจ าหน่าย - (220) - - - (220) 
ค่าเส่ือมส าหรับงวด (1,080) (3,674) (9,546) (607) - (14,907) 
มูลค่ำตำมบัญชีสุทธ ิ 
   ณ 30 กันยำยน 2564 30,682 13,129 45,564 1,839 21,925 113,139 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ของบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีจ านวน  28.3  ลา้นบาท และบริษทั
รับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 จ านวน 12.9 ลา้นบาท 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้รับรู้เป็นอาคาร มีดงัน้ี 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง 
อาคาร รวม 

(พันบาท) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564  12,831      12,831   
เพิ่มขึ้น   29,554   29,554 
ตดัจ าหน่าย    (1,255)  (1,255) 
ค่าเส่ือมส าหรับงวด (12,862) (12,862) 
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 28,268 28,268 

8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 

โปรแกรม 
โปรแกรม คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ ระหวา่งการติดตั้ง รวม 

(พันบาท) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564 27,438 22,702 50,140 
ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน 262 79,281 79,543 
โอน 37,191 (37,191) - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (8,869) - (8,869)
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี ณ วันที ่30 กันยำยน 2564 56,022 64,792 120,814 

ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงไดค้ิดค่าตดัจ าหน่ายเต็มจ านวน
แลว้ แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 มีจ านวน 120.9 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 118.8 ล้านบาท) 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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9 สินทรัพย์อ่ืน - สุทธิ 

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
2564 2563 

(พันบาท) 
ลูกหน้ีจากการขายเงินลงทุน 3,856 - 
ลูกหน้ีตวัแทน/นายหนา้ 21,966 21,709 
ลูกหน้ีอ่ืน 29,213 21,199 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 21,300 15,334 
เงินมดัจ าและเงินสดค ้าประกนั 6,062 6,784 
อ่ืนๆ 39,400 35,087 
รวมสินทรัพยอ่ื์น 121,797 100,113 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (21,349) (21,011) 
รวมสินทรัพย์อ่ืน - สุทธิ 100,448 79,102 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

21

10 หนีสิ้นจำกสัญญำประกันภัย 

30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
หน้ีสินตาม 
สัญญา 

ประกนัภยั 

 ส่วนแบ่งหน้ีสิน 
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

หน้ีสินตาม
สัญญา 

ประกนัภยั 

 ส่วนแบ่งหน้ีสิน 
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 
(พันบาท) 

ส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว 14,493,912 - 14,493,912 13,054,818 - 13,054,818

ส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะส้ัน 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 
- ค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 25,310 (957) 24,353 15,128 (357) 14,771
- ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 11,073 (429) 10,644 7,345 (187) 7,158
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ 192,684 (8,352) 184,332 195,477 (8,063) 187,414
ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 29,926 - 29,926 10,767 - 10,767
หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 77,581 - 77,581 61,469 - 61,469
รวม 14,830,486 (9,738) 14,820,748 13,345,004 (8,607) 13,336,397 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
หน้ีสินตาม 
สัญญา 

ประกนัภยั 

ส่วนแบ่งหน้ีสิน 
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

หน้ีสินตาม 
สัญญา 

ประกนัภยั 

 ส่วนแบ่งหน้ีสิน 
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 
(พันบาท) 

10.1 ส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  13,054,818 - 13,054,818 11,369,710 - 11,369,710
ส ารองเพิ่มขึ้นจากกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่ 
   และกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัในงวด / ปี 2,772,259 - 2,772,259 3,417,901 - 3,417,901
ส ารองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์ 3 
   ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั การขาดอาย ุและ (1,333,165) - (1,333,165) (1,732,793) - (1,732,793)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 / 31 ธันวำคม 2563 14,493,912 - 14,493,912 13,054,818 - 13,054,818



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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30 กนัยายน 2564 31 ธนัวาคม 2563 
หน้ีสินตาม 
สัญญา 

ประกนัภยั 

 ส่วนแบ่งหน้ีสิน 
ของผูเ้อา 

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 

หน้ีสินตาม 
สัญญา 

ประกนัภยั 

 ส่วนแบ่งหน้ีสิน 
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ สุทธิ 
(พันบาท) 

10.2 ส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะส้ัน 

10.2.1 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  22,473 (544) 21,929 22,911 (776) 22,135
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นระหวา่งงวด / ปี 135,591 (842) 134,749 169,076 232  169,308
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งงวด / ปี (121,681) - (121,681) (169,514) - (169,514)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 / 31 ธันวำคม 2563 36,383 (1,386) 34,997 22,473 (544) 21,929

10.2.2 ส ำรองเบีย้ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้ 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  195,477 (8,063) 187,414 165,967 (5,725) 160,242 
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับงวด / ปี 355,855 - 355,855 472,101 - 472,101
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นงวด / ปี (358,648) (289) (358,937) (442,591) (2,338) (444,929)
ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 / 31 ธันวำคม 2563 192,684 (8,352) 184,332 195,477 (8,063) 187,414 

ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 102,641  (5,040)  97,601  103,623  (4,723) 98,900 

บริษทัไม่มีการตั้งส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด เน่ืองจากส ารองความเส่ียงท่ียงัไม่ส้ินสุดมีจ านวนต ่ากวา่ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

24

10.2.3 ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัยค้ำงจ่ำย 

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
2564 2563 

(พันบาท) 
เงินค่ามรณกรรม 24,291 3,002 
เงินค่าเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั 5,321 7,110 
เงินสะสมทรัพย ์ 211 171 
อ่ืนๆ 103 484 
รวม 29,926 10,767 

10.2.4 หนีสิ้นอ่ืนตำมกรมธรรม์ประกันภัย 

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
2564 2563 

(พันบาท) 
เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 5 7 
อ่ืนๆ 77,576 61,462 
รวม 77,581 61,469 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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11 หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น 
ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 
2564 

ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

ก าไร (ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอ่ืน 

30 กนัยายน 
2564 

(หมายเหตุ 13) 
(พันบาท) 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ผลแตกต่างชัว่คราวจากค่าเส่ือมราคา (5,186) 281 - (4,905)
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสิน 
   ตามสัญญาเช่า (102) (884) - (986)
ขาดทุน (ก าไร) จากการวดัมูลค่าของ 
   เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าผา่นก าไรขาดทุน 
   เบด็เสร็จอ่ืน (315,736) - 210,259 (105,477) 
รวม (321,024) (603) 210,259 (111,368) 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บนัทึกเป็น (รายจ่าย) / รายไดใ้น 
ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 
2563 

ก าไรหรือ 
ขาดทุน 

ก าไร (ขาดทุน) 
เบด็เสร็จอ่ืน 

30 กนัยายน 
2563 

(หมายเหตุ 13) 
(พันบาท) 

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ผลแตกต่างชัว่คราวจากค่าเส่ือมราคา (5,623)   297 - (5,326)
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสิน 
   ตามสัญญาเช่า (433) 254 - (179)
ขาดทุน (ก าไร) จากการวดัมูลค่าของ 
   เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าผา่นก าไรขาดทุน 
   เบด็เสร็จอ่ืน (416,797) - 134,136 (282,661) 
รวม (422,853) 551 134,136 (288,166) 

บริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากผูบ้ริหารพิจารณาแลว้เห็นวา่บริษทัอาจไม่มีก าไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวและผลขาดทุนทางภาษีมาใชป้ระโยชน์ได ้

12 ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยและหนีสิ้นอ่ืน 
30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

2564 2563 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (พันบาท) 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย 155,105 186,566 
ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย 4,832 5,222 
อ่ืนๆ 96,678 78,804 
รวม 256,615 270,592 

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
2564 2563 

หนี้สินอื่น (พันบาท) 
เจา้หน้ีอ่ืน 97,155 85,105 
บญัชีพกัเบ้ียประกนัชีวิต 14,927 13,148 
เจา้หน้ีเงินลงทุน 11,927   - 
อ่ืนๆ 12,446 11,226 
รวม 136,455 109,479 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 

27

13 ภำษีเงินได้ (รำยได้) 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน หมายเหตุ 2564 2563 
(พันบาท) 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 
ส าหรับงวดปัจจุบนั - - 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว 11 603 (551) 
รวม 603 (551) 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

2564 2563 
รายได ้ รายได ้

(ค่าใชจ้่าย) (ค่าใชจ้่าย) 
ก่อนภาษ ี ทางภาษ ี สุทธิภาษ ี ก่อนภาษ ี ทางภาษ ี สุทธิภาษ ี

(พันบาท) 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุด 
   วันที่ 30 กันยายน 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าของ 
   เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่าผา่นก าไร 
   ขาดทุนเบด็เสร็จอืน่ 
30 กนัยายน 527,381 (105,477)  421,904 1,413,302 (282,661)  1,130,641 
1 มกราคม 1,578,678 (315,736)  1,262,942 2,083,984 (416,797)  1,667,187 
เปลี่ยนแปลงระหว่ำงงวด (1,051,297) 210,259 (841,038) (670,682) 134,136 (536,546) 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 2563 
อตัราภาษ ี อตัราภาษ ี
(ร้อยละ)  (พันบาท) (ร้อยละ) (พันบาท) 

ขาดทุนก่อนภาษีเงินได ้ 20  (11,048) 20 (5,309) 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของประเทศไทย (2,210) (1,062) 
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ทางภาษี (3,590) (1,210) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี 6,086 16,052 
ผลขาดทุนทางภาษีปีก่อนท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้
      รอการตดับญัชี - (14,331)
ขาดทุนในงวดปัจจุบนัท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได้ 
      รอการตดับญัชี 317 - 
รวม (5) 603 10 (551) 

14 ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ 

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 2563 
(พันบาท) 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
- ตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 2,944 66,956 
รวม 2,944 66,956 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 มูลค่ำยุติธรรม 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงิน รวมถึงล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมส าหรับเคร่ืองมือทาง
การเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม  แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและ
หน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม หากมูลค่าตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมอย่าง
สมเหตุสมผล 

มูลค่ายติุธรรม 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 หมายเหตุ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

(พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน 
เงินให้กูย้มื - พนกังาน 6 - - 708 708 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์- มูลค่ายติุธรรม 
   ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 5 1,109,042 14,227,613 93,929 15,430,584 
รวม 1,109,042 14,227,613 94,637 15,431,292

มูลค่ายติุธรรม 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 หมายเหตุ ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

(พันบาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน 
เงินให้กูย้มื - 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 

บริษทัมีการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินตามหลกัเกณฑ์ ดงัน้ี 

(ก) สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีครบก าหนดในระยะเวลาอันสั้ น ได้แก่ เ งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

เบ้ียประกนัคา้งรับ ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ ลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อและเจา้อ่ืน แสดงมูลค่า

ยติุธรรม โดยประมาณตามมูลค่าบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

(ข) มูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยค านวณ

มูลค่ายติุธรรมโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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(ค) มูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย

ค านวณมูลค่ายติุธรรมโดยใชร้าคาท่ีค านวณจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 

(ง) มูลค่ายติุธรรมระดบั 1 ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนและหน่วยลงทุนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์สดง
มูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด  

 

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

 

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

 

(ช) มูลค่ายุติธรรมระดับ 3 ส าหรับเงินให้กู้ยืมประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ีย

อา้งอิงตามเกณฑท่ี์ก าหนดโดย คปภ. 

 

ในระหวา่งปี 2564 และ 2563 ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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16 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทั
มีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการ
ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักัน หรือบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรืออยู่
ภายใตอิ้ทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็น
กิจการ 

(ก) รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและผู้บริหำรส ำคัญ สรุปได้ดังนี ้
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด 

วนัท่ี 30 กนัยายน 
2564  2563 

(พันบาท) 
Samsung Life Insurance Company Limited 
ค่าธรรมเนียมดา้นเทคนิคและการจดัการ 17,233 16,669 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 22,438 30,279 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 589 (1,828) 
รวม 40,260 45,120 

(ข) ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2564 และ 31 ธันวำคม 2563 มีดังนี ้

30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
2564 2563 

(พันบาท) 
หนี้สินอื่น 

Samsung Life Insurance Company Limited 3,852 4,940 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ)  
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17 หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส ำรองวำงไว้กับนำยทะเบียน 
 

17.1  ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 หลกัทรัพยรั์ฐบาลท่ีวางประกันไวก้ับนายทะเบียนตาม
มาตรา 20 แห่งพระราชบญัญติัประกนัชีวิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 มีดงัน้ี 

 

 
30 กนัยายน 

2564 
 31 ธนัวาคม  

2563 
 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 

 (พันบาท) 
พนัธบตัรรัฐบาล 23,422  30,044  23,382  34,072 

 
17.2  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัไดจ้ดัสรรหลกัทรัพยรั์ฐบาลเป็นเงินส ารองประกนั

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

 
30 กนัยายน 

2564 
 31 ธนัวาคม  

2563 
 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 
 (พันบาท) 
พนัธบตัรรัฐบาล 2,697,566  3,234,137  2,701,257  3,583,296 

 
  



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยำยน 2564 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

18.1 ภำระผูกพนัจำกรำยจ่ำยที่ฝ่ำยทุน 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 48  ล้านบาท และ 13 ล้านบาท 
ตามล าดบั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบซอฟตแ์วร์ 

18.2    กำรค ำ้ประกันธนำคำร 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2564 และ 31 ธันวาคม 2563 บริษทัมีหนังสือค ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัท
เหลืออยูเ่ป็นจ านวนเงิน 0.3 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั 

19      หนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 บริษทัถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจ านวน 1.5 ลา้นบาท จากการเป็นผูรั้บประกนัภยัและ
บนัทึกส ารองเผื่อผลเสียหายท่ีเกิดขึ้น 0.7  ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2563: 1.1 ล้านบาทและบันทึกส ารองเผ่ือผลเสียหาย
ท่ีเกิดขึ้น 0.7 ล้านบาท) ผูบ้ริหารของบริษทัเช่ือว่าเม่ือคดีส้ินสุดจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่อฐานะ
การเงินและผลการด าเนินงานของบริษทั 
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