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ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของบริษทั ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นและงบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั รวมถึงหมายเหตุซ่ึงประกอบดว้ยสรุปนโยบายการบญัชีท่ีส าคญัและเร่ืองอ่ืนๆ 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงินของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ผลการด าเนินงานและกระแสเงิน
สดส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค  
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจากบริษทัตาม
ขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวิชาชีพบญัชีท่ีก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบ
การเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรับผิดชอบดา้นจรรยาบรรณอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่าน้ี ขา้พเจา้เช่ือว่า
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

ข้อมูลอ่ืน 
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ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเช่ือมัน่ต่อขอ้มูลอ่ืน 

ความรับผิดชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงิน คือการอ่านขอ้มูลอ่ืนตามท่ีระบุขา้งตน้เม่ือจดัท าแลว้ 
และพิจารณาว่าขอ้มูลอ่ืนมีความขดัแยง้ท่ีมีสาระส าคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้  
หรือปรากฏวา่ขอ้มูลอ่ืนมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว้่ามีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ขา้พเจา้
ตอ้งส่ือสารเร่ืองดงักล่าวกบัผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลและขอให้ท าการแกไ้ข 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการก ากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจดัท างบการเงินท่ีปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด  

ในการจดัท างบการเงิน  ผูบ้ริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ือง เปิดเผยเร่ือง
ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเน่ือง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองเว้นแต่
ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกบริษทั หรือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเน่ืองต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทั 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงค์เพื่อให้ไดค้วามเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการ
แสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็น
การรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจพบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัท่ีมีอยู่ไดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาดและถือว่ามีสาระส าคญัเม่ือ
คาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจ
ทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหล่าน้ี
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูป้ระกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบุและประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเส่ียงเหล่านั้น และ
ไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญัซ่ึงเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผิดพลาด
เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล
การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของ
บริษทั

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชีและ
การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงจดัท าขึ้นโดยผูบ้ริหาร

• สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหารและจากหลกัฐาน
การสอบบญัชีท่ีไดรั้บ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือสถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุ
ให้เกิดขอ้สงสัยอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองหรือไม่ ถ้าขา้พเจ้าไดข้อ้
สรุปว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบัญชีของข้าพเจ้าโดยให้
ขอ้สังเกตถึงการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง หรือถา้การเปิดเผยขอ้มูลดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ
ขา้พเจา้จะเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึ้นอยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของ
ผูส้อบบญัชีของขา้พเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษทัต้องหยุดการ
ด าเนินงานต่อเน่ือง

• ประเมินการน าเสนอโครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลว่างบการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบท่ีท าใหมี้การน าเสนอขอ้มูลโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หน้าท่ีในการก ากบัดูแลในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญัซ่ึงรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามท่ีไดว้างแผนไว ้ประเด็นท่ีมีนัยส าคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนัยส าคญัในระบบการควบคุม
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

(พรรณทิพย ์กุลสันติธ ารงค)์ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
เลขทะเบียน 4208 

บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
กรุงเทพมหานคร 
25 มีนาคม 2565 



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

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 528,243,091 850,531,221 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 5 144,526,110 152,267,999 

รายไดจ้ากการลงทนุคา้งรับ 90,526,455 71,282,729 

สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 13 12,076,638 8,607,012 

ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ 6 1,423,486 4,759,249 

สินทรัพยล์งทนุ

เงินลงทนุในหลกัทรัพย์ 7, 24, 26 16,057,933,618 14,929,695,350 

เงินใหกู้ย้ืม เงินใหกู้ย้ืมและดอกเบ้ียคา้งรับ 8, 24 780,729,794 597,940,205 

อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 9 110,811,169 88,889,730 

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9, 10 50,640,815 12,830,760 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 11 126,330,238 50,140,368 

สินทรัพยอ่ื์น - สุทธิ 12 101,063,177 79,102,475 

รวมสินทรัพย์ 18,004,304,591 16,846,047,098 

31 ธนัวาคม

(บาท)

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น หมายเหตุ 2564 2563

หนี้สิน

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 13 15,640,232,922 13,345,003,743 

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 14 8,881,704 4,307,421 

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 15 22,940,451 18,160,740 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 17 310,559,262 270,592,879 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 16 62,955,847 321,023,947 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 52,019,660         14,435,639         

หน้ีสินอ่ืน 17, 25 132,649,778 109,478,767 
รวมหนีสิ้น 16,230,239,624 14,083,003,136 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

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

(หุ้นสามัญจ านวน 320,000,000 หุ้น มูลค่า 10 บาท)

ทนุท่ีออกและช าระแลว้ทนุท่ีออกและช าระแลว้ 3,200,000,000 3,200,000,000 

(หุ้นสามัญจ านวน 320,000,000 หุ้น มูลค่า 10 บาท)
ก าไรสะสม / (ขาดทนุสะสม)

จดัสรรแลว้

ทนุส ารองตามกฎหมาย ทนุส ารองตามกฎหมาย 18 2,680,000           2,680,000           

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทนุสะสม)ขาดทนุสะสม (1,656,694,651) (1,703,947,646)
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 18 228,079,618 1,264,311,608    

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,774,064,967 2,763,043,962 

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 18,004,304,591 16,846,047,098 

(บาท)

31 ธนัวาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้

เบ้ียประกนัภยัรับ 4,988,207,009 4,405,878,545 
หัก เบ้ียประกนัภยัต่อ (29,774,606) (25,200,918)

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 4,958,432,403 4,380,677,627 
หัก ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากปีก่อน (1,349,008)          (29,509,579)

บวก ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไมถื่อเป็นรายไดจ้ากการประกนัภยัต่อ

         เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนของผูเ้อาประกนัภยัต่อ 1,905,558           2,338,674 

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 4,958,988,953 4,353,506,722 

รายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จ (54,672) 5,453,049           

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 570,217,530 499,583,618

ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน (30,487,769) 103,286,079

รายไดอ่ื้น 2,832,135 4,159,890
รวมรำยได้ 5,501,496,177 4,965,989,358

ค่าใช้จ่าย

ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 2,277,045,258 1,685,107,135

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทน 1,553,552,093 1,580,079,223

หัก ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทน

        รับคืนจากการประกนัภยัต่อ (31,115,107)        (9,406,531)          

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทนสุทธิ 1,522,436,986 1,570,672,692 

คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ 1,036,590,790 1,021,804,418

คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 149,227,759 154,543,406

คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 19, 25 458,100,359 435,603,649

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน 3,651,125 67,794,946

คา่ใชจ่้ายอ่ืน 2,432,795 418,148
รวมค่ำใช้จ่ำย 5,449,485,072 4,935,944,394 

ก ำไรก่อนภำษเีงินได้ 52,011,105 30,044,964 

ภาษีเงินได ้(คา่ใชจ่้าย) รายได้ 22 (989,898)             767,574 

ก ำไรส ำหรับปี 51,021,207 30,812,538 

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

หมายเหตุ 2564 2563

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการวดัมลูคา่เงินลงทุนท่ีวดัมลูคา่ยติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (1,374,619,304)   (581,520,333)

จดัประเภทรายการใหมจ่ากเงินลงทุนท่ีวดัมลูคา่ยติุธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนเป็นก าไรหรือขาดทุน 79,329,317         76,214,134         

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่
ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 22 259,057,997       101,061,240 

(1,036,231,990) (404,244,959)

รายการที่จะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทุนจากการวดัมลูคา่ใหมข่องผลประโยชน์ท่ีก  าหนดไว้ (3,768,212)          (756,883)
(3,768,212) (756,883)

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี - สุทธิจำกภำษี (1,040,000,202) (405,001,842)

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (988,978,995) (374,189,304)

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) 23 0.16 0.09 

(บาท)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมลูคา่

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ทุนส ารอง เงินลงทุนท่ีวดัมลูคา่ยติุธรรมผา่น รวมส่วนของ

และช าระแลว้ ตามกฎหมาย ขาดทุนสะสม ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ผูถื้อหุ้น

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 3,200,000,000     2,680,000 (1,734,003,301)   1,668,976,916                                 3,137,653,615     

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี

ก าไรส าหรับปี -                      -                      30,812,538          -                                                  30,812,538          

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน -                      -                      (756,883)             (404,665,308)                                  (405,422,191)      

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                      -                      30,055,655          (404,665,308)                                  (374,609,653)      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 3,200,000,000     2,680,000            (1,703,947,646)   1,264,311,608                                 2,763,043,962     

ส ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม 2564 3,200,000,000     2,680,000            (1,703,947,646)   1,264,311,608                                 2,763,043,962     

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี

ก าไรส าหรับปี -                      -                      51,021,207          -                                                  51,021,207          

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน -                      -                      (3,768,212)          (1,036,231,990)                               (1,040,000,202)   

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับปี -                      -                      47,252,995          (1,036,231,990)                               (988,978,995)      
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 3,200,000,000     2,680,000            (1,656,694,651)   228,079,618                                    1,774,064,967     

ก าไรสะสม / (ขาดทุนสะสม)

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ซัมซุง ประกันชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน)

2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

เบ้ียประกนัภยัรับ 4,974,499,882 4,378,861,368   
เงินรับ (จ่าย) เก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (54,672) 5,453,049          
ดอกเบ้ียรับ 475,234,582 430,001,507      
เงินปันผลรับ 72,131,448 52,283,623        
คา่ใชจ่้ายจากการลงทุน (1,258,936) (1,122,583)         
รายไดอ่ื้น 2,106,064 3,613,164          

(1,507,581,685) (1,574,341,456)  
คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ (1,017,701,588) (994,143,997)     
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (148,120,626) (154,157,407)     
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน (385,731,301) (361,595,631)     
เงินสดรับ - สินทรัพยท์างการเงิน 1,621,030,080 4,167,800,555   
เงินสดจ่าย - สินทรัพยท์างการเงิน (4,256,620,109) (5,648,026,405)  
กระแสเงินสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด ำเนินงำน (172,066,861)     304,625,787      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

กระแสเงินสดได้มำจำก:

ยานพาหนะและอุปกรณ์ -                     961,000
กระแสเงินสดได้มำจำกกจิกรรมลงทุน -                     961,000

งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

(บาท)

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและคา่สินไหมทดแทน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

หมายเหตุ 2564 2563

กระแสเงินสดใช้ไปใน:

อุปกรณ์ (42,471,669) (27,479,169)       
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (89,684,387) (29,659,010)       
กระแสเงินสดใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (132,156,056)     (57,138,179)       

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (132,156,056) (56,177,179)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

กระแสเงินสดใช้ไปใน:

เงินสดจ่ายช าระหน้ีตามสญัญาเช่า 10 (18,065,213) (17,768,968)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจดัหำเงิน (18,065,213) (17,768,968)

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ (322,288,130)     230,679,639      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 850,531,221 619,851,581      

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัที ่31 ธันวำคม 4 528,243,091      850,531,220      

(บาท)

งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564  
 

 12 

หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   

1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
5  เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 
6  ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ 
7  เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
8  เงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 
9  อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 
10  สัญญาเช่า 
11  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 
12  สินทรัพยอ่ื์น - สุทธิ 
13  หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั 
14  เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 
15  ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
16  หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 
17  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายและหน้ีสินอ่ืน 
18  ส ารอง 
19  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
20  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
21  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 
22  ภาษีเงินได ้(ค่าใชจ่้าย) รายได ้
23  ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
24  การจดัการความเส่ียงทางดา้นประกนัภยัและเคร่ืองมือทางการเงิน 
25  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
26  หลกัทรัพยป์ระกนัและทรัพยสิ์นท่ีจดัสรรไวเ้ป็นเงินส ารองวางไวก้บันายทะเบียน 
27  เงินสมทบกองทุนประกนัชีวิต 
28  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
29  หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564  
 

 13 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 25 มีนาคม 2565 

 
1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน)  เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จดทะเบียน
ตั้ งอยู่ เลขท่ี 2922/222-227 ชั้ น 15 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร  
 
บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดในระหว่างปี คือ Samsung life Insurance Company Limited ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นใน
ประเทศเกาหลีใต ้ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ บริษทั ปาร์ค แคปปิตอล โฮลด้ิง จ ากดั ถือหุ้นร้อยละ 40.6 และ 
Samsung Life Insurance Company Limited ถือหุ้นร้อยละ 48.9 ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทยและเกาหลี
ใต ้ตามล าดบั 
 
ท่ีประชุมวิสามญัของผูถื้อหุ้นของบริษทั เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2563 ผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้ด 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 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงิน 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภา
วิชาชีพบัญชีฯ และประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เร่ือง
หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการจดัท าและยื่นงบการเงิน และรายงานเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของ
บริษทัประกนัชีวิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2562 ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 
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บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงเป็นคร้ังแรก ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 และไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและ
ปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ในงวดปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช้ 
ทั้งน้ี การถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 
 

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัท าขึ้นโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี  
 
รายการ เกณฑ์การวัดมูลค่า 
เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  มูลค่ายติุธรรม 
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว มูลค่าตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงค านวณโดย

วิธีเบ้ียประกนัภยัสุทธิตามท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้น     
หมายเหตุ ขอ้ 3 (ง) 

หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไวไ้ดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 (ฏ) 

 
(ค) สกุลเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั  
  

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 
ในการจดัท างบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารใชว้ิจารณญาณ  การประมาณการ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจ
แตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใช้ในการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอย่าง
ต่อเน่ือง การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
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การใช้วิจารณญาณ ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชว้ิจารณญาณ ขอ้สมมติ และความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564                  
ซ่ึงมีความเส่ียงอย่างมีนยัส าคญัท่ีจะส่งผลให้ตอ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินในปีบญัชีถดัไป ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 7 เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 13 หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 15 ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 16 หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 24 การจดัการความเส่ียงทางดา้นประกนัภยัและเคร่ืองมือทางการเงิน 

 
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว  
 
บริษทัก าหนดมูลค่าของส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว โดยวิธีค านวณส ารองประกนัภยัแบบ
เบ้ียประกนัภยัสุทธิ ซ่ึงไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 13 
 
กระบวนการท่ีเก่ียวข้องในการก าหนดสมมติฐาน 
 
บริษัทก าหนดสมมติฐานท่ีเก่ียวข้องกับอัตรามรณะ อัตราทุพพลภาพ อัตราดอกเบ้ียคิดลดเม่ือมีการออกแบบ
ผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตและไดรั้บอนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั 
ข้อสมมติเหล่าน้ีถูกก าหนดให้คงท่ีและใช้ในการค านวณหน้ีสินตลอดช่วงอายุสัญญา ทั้ งน้ีบริษัทมิได้มีการ
เปล่ียนแปลงสมมติฐานใดๆจากปีท่ีแลว้  
 

ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะส้ัน 
 
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะสั้นประกอบดว้ยส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทน
คา้งจ่าย และส ารองเบ้ียประกนัภยั โดยมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีรายงานไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 13 
 
 
 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564  
 

 16 

กระบวนการท่ีเก่ียวข้องในการก าหนดข้อสมมติฐาน 
 
บริษทัก าหนดส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายตามขอ้มูลจากประสบการณ์ของบริษัท 
(Claim assessment) ขอ้สมมติท่ีใชใ้นการประมาณการมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผลลพัธ์ของประมาณการหน้ีสินเพียงพอ
และครอบคลุมหน้ีสินท่ีเกิดจากสัญญาประกนัภยัเท่าท่ีสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล 
 
อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากมีความไม่แน่นอนในการประมาณการหน้ีสินส าหรับค่าสินไหมทดแทน ซ่ึงมีโอกาสท่ีค่า
สินไหมทดแทนสุดทา้ยอาจมีผลแตกต่างอยา่งเป็นสาระส าคญักบัหน้ีสินท่ีไดป้ระมาณการไว ้
 
ประมาณการหน้ีสิน ณ วนัท่ีรายงาน ประกอบดว้ยประมาณการค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นทั้งหมด ณ วนัท่ี
รายงานไม่วา่จะไดรั้บรายงานหรือไม่ก็ตาม  

 
3 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

(ก) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ี
เกิดรายการ 

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น  ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดขึ้นจากการแปลงค่าจะรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 

 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 
 
 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564  
 

 17 

(ข)      เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 

 
(ค) การจัดประเภทของสัญญาประกันภัย 

 
บริษทัไดอ้อกสัญญาประกนัภยัซ่ึงมีการโอนความเส่ียงดา้นการประกนัภยั สัญญาเหล่านั้นจดัประเภทเป็นสัญญา
ประกนัภยั 
 
สัญญาประกนัภยัคือสัญญาท่ีอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขซ่ึงบริษทัไดรั้บความเส่ียงดา้นการประกนัภยัท่ีมีนัยส าคญัจากผูถื้อ
กรมธรรมป์ระกนัภยัโดยตกลงจะชดใชค้่าสินไหมทดแทนแก่ผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยัหรือผูรั้บผลประโยชน์หาก
เหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนท่ีระบุไว้เกิดผลกระทบในทางลบต่อผูถื้อกรมธรรม์ประกันภัยหรือผูรั้บ
ผลประโยชน์อ่ืน ทั้งน้ีเม่ือสัญญาถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภยัแล้ว สัญญาจะยงัคงเป็นสัญญาประกันภยั
เท่ากับเวลาท่ีเหลือของกรมธรรม์นั้นๆ แม้ว่าความเส่ียงด้านการรับประกันภยัจะลดลงอย่างมีนัยส าคญัในช่วง
ระยะเวลาดงักล่าว 
  
สัญญาลงทุนคือสัญญาท่ีไดโ้อนความเส่ียงทางการเงินท่ีไม่มีความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยัท่ีมีนยัส าคญั 
 
บริษทันิยามความเส่ียงดา้นการประกันภยัท่ีมีนัยส าคญัว่าเป็นโอกาสภายใต้สถานการณ์ใดๆ ท่ีบริษทัจะตอ้งจ่าย
ผลประโยชน์ในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีเอาประกันภยัเม่ือเปรียบเทียบกับการจ่ายผลประโยชน์ในกรณีท่ีไม่เกิด
เหตุการณ์ท่ีเอาประกนัภยัแลว้จะมีจ านวนเงินมากกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไว ้
 
ทั้งน้ี บริษทัไม่ไดท้ าการแยกองคป์ระกอบสัญญาประกนัภยัเน่ืองจากนโยบายการบญัชีของบริษทัก าหนดให้บริษทั
รับรู้เบ้ียประกนัภยั เบ้ียประกนัภนัเอาต่อ ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภยัและค่าสินไหมทดแทนและ
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากผูเ้อาประกนัภยัต่อ ทั้งจ านวนในก าไร
หรือขาดทุน  
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(ง) การรับรู้และการวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัย 
 
เบีย้ประกันภัยค้างรับ  
 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 
  
ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวติัการช าระหน้ี และการคาดการณ์เก่ียวกบัการช าระหน้ีใน
อนาคตของลูกหน้ี ลูกหน้ีจะถูกตดัจ าหน่ายบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 
ส าหรับกรมธรรมป์ระเภทรายบุคคลท่ีมีมูลค่าเงินสดและเกินก าหนดช าระมากกว่าระยะเวลาผ่อนผนั  เบ้ียประกนัภยัคา้ง
รับดงักล่าวจะถูกช าระโดยอตัโนมติัจากการอนุมติัให้กูย้ืมโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั ในกรณีท่ีมูลค่าเงินสด
เกินกวา่มูลค่าท่ีจะตอ้งช าระ 
 
ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว  
 
หน้ีสินส าหรับผลประโยชน์จ่ายและค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต บนัทึกเม่ือรับรู้
เบ้ียประกนัภยั และถูกยกเลิกเม่ือมีผลประโยชน์และค่าสินไหมทดแทนเกิดขึ้น หน้ีสินดงักล่าววดัมูลค่าโดยใช้วิธี
ค านวณส ารองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัสุทธิและขอ้สมมติเหล่านั้นไดค้  านึงถึงความเหมาะสมส าหรับกรมธรรม์
ประกนัภยัท่ีมีผลบงัคบัอยู ่และค านวณโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัภายในของบริษทั  
 

 ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 
 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามประมาณการค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บแจ้งแต่
ยงัไม่ไดช้ าระ ณ วนัท่ีรายงานตามขอ้มูลท่ีมีในช่วงเวลาดงักล่าว นอกจากน้ีบริษทัยงัไดพ้ิจารณาประมาณการส ารอง
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายส าหรับความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแลว้แต่ยงัไม่ไดรั้บแจง้จากผูเ้อาประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน 
โดยอาศยัประสบการณ์และขอ้มูลในอดีตของบริษัท ผลต่างระหว่างมูลค่าประมาณการของส ารองค่าสินไหม
ทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย ณ วนัท่ีรายงาน และการเปล่ียนแปลงภายหลงัและการจ่ายช าระจะบนัทึกใน
ก าไรหรือขาดทุน 
 
ส ารองเบีย้ประกันภัย 
 
ส ารองเบ้ียประกนัภยัประกอบดว้ย ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 
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ส ารองเบีย้ประกันภัยท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ 
 
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดส้ าหรับประกนัภยักลุ่ม  ประกนัภยัส าหรับสัญญาเพิ่มเติมระยะสั้นและ
ประกนัภยัระยะสั้น ค านวณตามสัดส่วนของเบ้ียประกนัภยัตามระยะเวลาคุม้ครองท่ีเหลือของแต่ละกรมธรรม ์
 
ส ารองความเส่ียงภัยท่ียงัไม่ส้ินสุด 
 
ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด เป็นจ านวนเงินท่ีบริษทัจดัส ารองไวเ้พื่อชดใชค้่าสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดขึ้นใน
อนาคตส าหรับการประกันภยัท่ียงัมีผลบงัคบัอยู่ ซ่ึงค านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภยั บริษทัใช้การ
ประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกนัท่ีเหลืออยู ่โดยอา้งอิงจากขอ้มูล
ในอดีต  
 
เบีย้ประกันภัยรับและเบีย้ประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้ 
 
สัญญาประกันภัยระยะส้ัน 
 
เบ้ียประกนัภยัรับถูกรับรู้เป็นรายได ้ณ วนัท่ีกรมธรรมมี์ผลบงัคบัใชแ้ละแสดงมูลค่าก่อนเบ้ียประกนัภยัเอาต่อและ
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 
 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดป้ระกอบดว้ยเบ้ียประกนัภยัรับในระหว่างปีและการเปล่ียนแปลงในเงินส ารองเบ้ีย
ประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดแ้ละถูกรับรู้เป็นรายไดต้ามสัดส่วนตลอดระยะเวลาความคุม้ครองของกรมธรรม์ 
 
สัญญาประกันภัยระยะยาว 
 
เบ้ียประกันชีวิตปีแรกรับรู้เป็นรายได้เม่ือกรมธรรม์มีผลบงัคบัใช้ ส าหรับเบ้ียประกนัปีต่อรับรู้เป็นรายได้เม่ือถึง
ก าหนดช าระเฉพาะเบ้ียประกันของกรมธรรม์ท่ีมีผลบงัคบัใช้อยู่ ทั้งน้ีเบ้ียประกนัชีวิตปีแรก และเบ้ียประกันปีต่อ
แสดงมูลค่าก่อนเบ้ียประกนัภยัเอาต่อ และค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 
 
เบ้ียประกนัรับล่วงหนา้ยงัไม่รับรู้เป็นรายไดจ้นกวา่กรมธรรมน์ั้นถึงวนัท่ีครบก าหนดช าระ 
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ค่าจ้างและค่าบ าเหนจ็ 
 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
 
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 
 
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม ์ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทน  ประกอบไปดว้ย
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม ์ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนในระหวา่งปี สุทธิ
ด้วยการเปล่ียนแปลงในประมาณการของสินไหมทดแทนจากสัญญาประกันภยัระยะสั้น ผลประโยชน์จ่ายตาม
กรมธรรม ์ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจะถูกรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิด
รายการ 

 
การประกันภัยต่อ 
 
สินทรัพย ์หน้ีสิน รายไดแ้ละค่าใช้จ่าย ท่ีเกิดจากการท าสัญญาประกันภยัต่อถูกแยกแสดงจาก สินทรัพย ์หน้ีสิน 
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายจากสัญญาประกนัภยัท่ีเก่ียวขอ้งกนั เพราะการจดัให้มีการประกนัภยัต่อไม่ไดเ้ป็นการลดภาระ
ของบริษทัจากภาระผกูพนัโดยตรงท่ีมีต่อผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั 
 
เบ้ียประกนัภยัเอาต่อ ส่วนแบ่งการเปล่ียนแปลงในเงินส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดข้องผูเ้อาประกนัภยั
ต่อ รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ และค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากผู ้
เอาประกนัภยัต่อ ถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายหรือรายไดต้ามรูปแบบของบริการประกนัภยัต่อท่ีรับเม่ือเกิดรายการ 
 
สินทรัพยห์รือหน้ีสินจากการประกนัภยัต่อถูกรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินซ่ึงถูกแสดงภายใตร้ายการลูกหน้ีจากการ
ประกนัภยัต่อ ส่วนแบ่งหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัของผูเ้อาประกนัภยัต่อ และเจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ ทั้งน้ี
ยอดสุทธิสามารถแสดงในงบแสดงฐานะการเงินไดก็้ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการน ามาหักกลบลบกนั 
และตั้งใจท่ีจะรับหรือจ่ายช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือรับช าระรายการสินทรัพยห์รือจ่ายช าระรายการหน้ิสินไปพร้อม
กนั โดยการวดัมูลค่าของสินทรัพยจ์ากสัญญาประกนัภยัต่อสอดคลอ้งกบัการวดัมูลค่าของสัญญาประกนัภยันั้นๆ 
 
จ านวนท่ีคาดว่าจะไดรั้บจะถูกประเมินส าหรับการดอ้ยค่า ณ วนัท่ีรายงาน โดยสินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อจะถือ
ว่าเกิดการด้อยค่า ถ้ามีหลกัฐานอย่างชัดเจนอนัเป็นผลจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นภายหลงัการรับสินทรัพยจ์ากการ
ประกยัต่อเม่ือเร่ิมแรก ท าให้บริษทัอาจจะไม่ไดรั้บจ านวนเงินทั้งหมดตามเง่ือนไขของสัญญา และผลกระทบต่อ
จ านวนเงินจากเหตุการณ์ท่ีบริษทัจะไดรั้บจากผูรั้บประกนัภยัต่อ สามารถวดัมูลค่าไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
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การทดสอบความเพียงพอของหนีสิ้น 
 
สัญญาประกันภัยระยะส้ัน 
 
หน้ีสินของบริษทัภายใตส้ัญญาประกนัภยัระยะสั้นถูกทดสอบความเพียงพอโดยเปรียบเทียบประมาณการท่ีดีท่ีสุด
โดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยักับมูลค่าตามบญัชีของส ารองเบ้ียประกันภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ณ วนัท่ี
รายงาน และหากพบว่าหน้ีสินบันทึกไม่เพียงพอ ส ารองเพิ่มเติมส าหรับเบ้ียประกันภัยท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้              
จะบนัทึกเพิ่มเติมและรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
สัญญาประกันภัยระยะยาว 
 
หน้ีสินของบริษทัภายใตส้ัญญาประกนัภยัระยะยาวถูกทดสอบความเพียงพอโดยเปรียบเทียบประมาณการท่ีดีท่ีสุด
ของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจากสัญญาโดยใช้ขอ้สมมติปัจจุบนักับมูลค่าตามบญัชีของส ารองประกันภยั
ส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว ณ วนัท่ีรายงาน และหากพบว่าหน้ีสินบนัทึกไม่เพียงพอ ส ารองเพิ่มเติมส าหรับ
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวจะบนัทึกเพิ่มเติมและรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 

 
ส ารองเพิ่มเติมส าหรับความไม่เพียงพอของหน้ีสินจะถูกบนัทึกในกรณีท่ีส ารองท่ีใช้วิธีค านวณส ารองประกนัภยั
แบบเบ้ียประกนัภยัรวมซ่ึงใชข้อ้สมมติปัจจุบนัของกรมธรรมท่ี์ยงัมีผลบงัคบั ณ วนัท่ีรายงาน สูงกวา่หน้ีสินท่ีค านวณ
โดยใชว้ิธีค านวณส ารองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัสุทธิ 
 
ทั้ งน้ี ข้อสมมติท่ีถูกใช้ในวิธีส ารองเบ้ียประกันแบบเบ้ียประกันภัยรวมเป็นไปตามท่ีก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัชีวิต เร่ือง การประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของ
บริษทัประกันชีวิต พ.ศ. 2554 ยกเวน้อตัราดอกเบ้ียคิดลดซ่ึงบริษทัได้ใช้อตัราดอกเบ้ียท่ีปราศจากความเส่ียง ณ 
ปัจจุบนัท่ีไดป้รับปรุงแลว้ ส าหรับวตัถุประสงคเ์พื่อการทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินตามท่ีไดป้ฏิบติัโดยทัว่ไป
ในอุตสาหกรรมประกนัชีวิตในประเทศไทย 
 

(จ)      เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(1) การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเม่ือเร่ิมแรก  
 

สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือบริษทัเป็นคู่สัญญาตามขอ้ก าหนดของ
เคร่ืองมือทางการเงินนั้น  
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สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินจะวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการท า
รายการซ่ึงเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้าหรือการออกตราสาร สินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีวดั
มูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน วดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
 

(2) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าภายหลัง  
 

สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

สินทรัพยท์างการเงินซ่ึงถือไวเ้พื่อคา้วดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน ก าไรและขาดทุนสุทธิ
รวมถึงรายไดด้อกเบ้ียและเงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 
สินทรัพยท์างการเงินซ่ึงบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบก าหนดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีถือจนครบ
ก าหนด เงินลงทุนท่ีถือจนครบก าหนดวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายหักดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงตลอดอายุของตราสารหน้ีท่ีเหลือ รายไดด้อกเบ้ีย ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนและผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่ารับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไร
หรือขาดทุน 
 
สินทรัพยท์างการเงิน นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พื่อคา้หรือตั้งใจถือไวจ้นครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีวดั
มูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนดงักล่าววดัมูลค่าดว้ย
วิธีมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน การเปล่ียนแปลงในมูลค่าของหลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของผูถื้อ
หุ้นโดยตรง ยกเวน้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศของรายการท่ี
เป็นตวัเงินซ่ึงจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตดัจ าหน่ายเงินลงทุนจะรับรู้ผลก าไรหรือขาดทุนสะสมท่ี
เคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้ในก าไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมีดอกเบ้ีย 
จะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีค านวณจากราคาท่ีอา้งอิงจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย ณ วนัท่ีรายงาน 
ส าหรับตราสารหน้ีท่ีมิไดจ้ดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายุติธรรมค านวณจากราคาท่ีอา้งอิง
จากสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้ณ วนัท่ีรายงาน  
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หุ้นทุนและหลกัทรัพยอ่ื์นท่ีเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน มูลค่ายุติธรรมใช้ราคาเสนอซ้ือคร้ังสุดทา้ยของตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ณ วนัท่ีรายงาน ส าหรับหน่วยลงทุนท่ีมิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน มูลค่า
ยติุธรรมค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ วนัท่ีรายงาน 
 

(3)  การตัดรายการออกจากบัญชี 
 
สินทรัพย์ทางการเงิน 
 
บริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพย์
ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีบริษทัไม่ได้
ทั้งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้งหมดและไม่ได้คงไวซ่ึ้งการ
ควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  
 
บริษทัเขา้ท าธุรกรรมซ่ึงมีการโอนสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ยงัคงความเส่ียงและผลตอบแทน
ของความเป็นเจ้าของทั้ งหมดหรือเกือบทั้ งหมดในสินทรัพยท่ี์โอนหรือบางส่วนของสินทรัพย์ ในกรณีน้ี 
สินทรัพยท่ี์โอนจะไม่ถูกตดัรายการออกจากบญัชี  

 
(ฉ)     อาคารและอุปกรณ์ 

 
การรับรู้ และการวัดมูลค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
อาคาร ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า  
 
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวขอ้งกับการไดม้าของสินทรัพย ์ต้นทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพื่อใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ ตน้ทุนในการร้ือถอน การขนยา้ย การบูรณะ
สถานท่ีตั้งของสินทรัพยแ์ละตน้ทุนการกูย้ืม ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์ซอฟแวร์ซ่ึงไม่สามารถท างาน
ได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์นั้ นให้ถือว่าลิขสิทธ์ิซอฟท์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของอุปกรณ์และ 
ถือเป็นอุปกรณ์  
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 ส่วนประกอบของรายการอาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์ไม่เท่ากนั 
ตอ้งบนัทึกแต่ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  

 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายอาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ี
ไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยด์งักล่าว โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในก าไรหรือขาดทุน 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลัง 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการอาคาร  ส่วนปรับปรุง
อาคาร และอุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการ
นั้น และสามารถวดัมูลค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตาม
มูลค่าตามบญัชี  ตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นในการซ่อมบ ารุงอาคาร ส่วนปรับปรุงอาคาร และอุปกรณ์ท่ีเกิดขึ้นเป็นประจ าจะ
รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดขึ้น 
 
ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารใชง้านของสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 
อาคารชุด  32  ปี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง และอุปกรณ์ส านกังาน 5-10  ปี 
ยานพาหนะ  5  ปี 
ส่วนปรับปรุงอาคาร ตามอายขุองสัญญาเช่า 

 
บริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 
 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือถูกทบทวนอยา่งนอ้ยท่ีสุดทุกส้ินรอบปี
บญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
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(ช)     สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใชง้านจ ากดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและขาดทุน
จากการดอ้ยค่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ถูกตดัจ าหน่ายและบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรง
ตามเกณฑ์ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจนบัจากวนัท่ีอยู่ในสภาพพร้อมใชง้าน ระยะเวลาท่ีคาด
วา่จะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 5 ปี 
 
บริษทัไม่คิดค่าตดัจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวา่งการติดตั้ง 
 

(ซ) สัญญาเช่า 
 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญา บริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ บริษทัน าค า
นิยามของสัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาใชใ้นการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิใน
การควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุหรือไม่ 
 
ในฐานะผู้เช่า 
 
ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือวนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า สัญญาท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นสัญญาเช่า บริษทัจะ
ปันส่วนส่ิงตอบแทนท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาให้กบัแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเช่าตามเกณฑร์าคาขายท่ีเป็นเอกเทศ 
ส าหรับสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์บริษทัเลือกท่ีจะไม่แยกส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าและรับรู้สัญญาเช่าและ
ส่วนประกอบท่ีไม่เป็นการเช่าเป็นสัญญาเช่าเพียงอยา่งเดียว  

 
บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล  
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้สดงในงบแสดงฐานะการเงินและวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุน
จากการด้อยค่า และปรับปรุงเม่ือมีการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้
ประกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือเร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญา
เช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกและประมาณการตน้ทุน
ในการบูรณะและสุทธิจากส่ิงจูงใจในสัญญาเช่าท่ีไดรั้บ ค่าเส่ือมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนับ
จากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุสัญญาเช่า เวน้แต่สัญญาเช่าดังกล่าวมีการโอนกรรมสิทธ์ิใน
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สินทรัพยท่ี์เช่าให้กบับริษทัเม่ือส้ินสุดสัญญาเช่า หรือตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ะทอ้นว่าบริษทัจะมีการใช้
สิทธิในการซ้ือสินทรัพย ์ในกรณีน้ีสินทรัพยสิ์ทธิการใช้จะบนัทึกค่าเส่ือมราคาตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของ
สินทรัพยท่ี์เช่า ซ่ึงก าหนดตามเกณฑเ์ดียวกนักบัสินทรัพยแ์ละอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าแสดงในงบแสดงฐานะการเงินและวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ได้
จ่ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานั้นไม่สามารถ
ก าหนดได ้บริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของบริษทั ค่าเช่ารวมถึงค่าเช่าคงท่ีหักส่ิงจูงใจตามสัญญาเช่าคา้ง
รับ หากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลท่ีจะใช้สิทธิค่าเช่าผนัแปรท่ีไม่ขึ้นอยู่กับดัชนีหรืออัตราจะรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดรายการ 
 
บริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่ง
และไดป้รับปรุงบางส่วนเพื่อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสัญญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง และหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูก          
วดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงอายุสัญญาเช่า การเปล่ียนแปลง ค่าเช่า การเปล่ียนแปลงประมาณการจ านวนเงิน
ท่ีคาดว่าตอ้งจ่ายภายใตก้ารรับประกนัมูลค่าคงเหลือ หรือการเปล่ียนแปลงการประเมินการใช้สิทธิเลือกซ้ือ สิทธิ
เลือกในการขยายอายุสัญญาเช่าหรือสิทธิเลือกในการยกเลิกสัญญาเช่า เม่ือมีการวดัมูลค่าหน้ีสินตามสัญญาเช่าใหม่ 
จะปรับปรุงกับมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ หรือรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน หากมูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยสิ์ทธิการใชไ้ดถู้กลดมูลค่าลงจนเป็นศูนยแ์ลว้  
 

(ฌ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

ตราสารทุนและหน่วยลงทุนซ่ึงจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าถูกรับรู้เม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงต ่ากว่าราคาทุนอย่างมีสาระส าคญั
หรือเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีอ่ืนของการดอ้ยค่า 
 
เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ซ่ึงได้
บนัทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึก
โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้นจะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว  
ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่างระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือกบัมูลค่ายติุธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย ์
หกัขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท์างการเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในก าไรหรือขาดทุน 
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ตราสารหนีย้กเว้นหน่วยลงทุนซ่ึงจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
บริษทัรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นส าหรับสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดั
จ าหน่าย เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และลูกหน้ีตามสัญญา
เช่า 

 
 การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  

 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั ผล
ขาดทุนดา้นเครดิตค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีคาดว่าจะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแสเงิน
สดท่ีกิจการจะต้องจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ีบริษทัคาดว่าจะได้รับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดขึ้นคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  

 
การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั้นค านวณดงัต่อไปน้ี 
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ี

คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนขา้งหน้าภายหลงัวนัส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาด
วา่จะเกิดขึ้นจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาทั้งหมดท่ีเหลืออยูข่องสัญญา 

 
บริษทัรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือน
ขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการ
เม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นตลอดอายขุองสัญญา  
 
ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุดตาม
สัญญาท่ีบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 
 
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้ นมีการประเมินใหม่ ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพื่อสะท้อนการ
เปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การเพิ่มขึ้นของ
ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นรายการหักออก
จากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผา่นก าไร
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ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนซ่ึงบริษทัรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าในก าไรหรือขาดทุนซ่ึงเป็นรายการเก่ียวเน่ืองกบัก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้ส าหรับเงินลงทุนในตราสารหนี ้
 
ค่าความน่าจะเป็นท่ีลูกหน้ีจะผิดนดัช าระหน้ีและร้อยละของความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นเม่ือลูกหน้ีผิดนดัช าระหน้ี
ต่อยอดหน้ีส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีอา้งอิงจากขอ้มูลในอดีตซ่ึงจดัท าโดยบริษทัจดัอนัดบัเครดิตส าหรับแต่ละ
อนัดบัเครดิต  
 
บริษทัพิจารณาว่าสินทรัพยท์างการเงินมีความเส่ียงด้านเครดิตต ่าเม่ือมีอนัดับความน่าเช่ือถืออยู่ใน  ‘ระดับท่ีน่า
ลงทุน’ ซ่ึงเป็นการจดัอนัดบัท่ีเขา้ใจในระดบัสากล  
 
บริษทัพิจารณาว่าความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัหากมีการเปล่ียนแปลงของ
อนัดบัความน่าเช่ือถือท่ีลดระดบัลงอยา่งมีนยัส าคญั  
 
บริษทัพิจารณาวา่สินทรัพยท์างการเงินจะเกิดการผิดสัญญาเม่ือ 
- ผูกู้ไ้ม่สามารถจ่ายช าระภาระผกูพนัดา้นเครดิตใหแ้ก่บริษทัไดเ้ตม็จ านวน หรือ  
- สินทรัพยท์างการเงินคา้งช าระเกินกวา่ 1 วนั 
 
การประเมินการเพิ่มขึ้นของความเส่ียงดา้นเครดิตอยา่งมีนยัส าคญันั้นมีการประเมินทั้งแบบเป็นรายลูกหน้ี 
  

(ญ) การด้อยค่าสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทั ไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณี
ท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด
สูงกว่ามูลค่าท่ีจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการการ
ประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พิ่มของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าในเวลา
ต่อมา ในกรณีน้ีใหรั้บรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้  
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การค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใชข้องสินทรัพย ์หรือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของ
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย  
 
การกลับรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ         
ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ
เพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย 
เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 

 
(ฎ) เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อและเจ้าหนี้อื่น 
 

เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อและเจา้หน้ีอ่ืน แสดงในราคาทุน 
 
(ฏ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ  
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โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  
 
การค านวณภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจัดท าโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภยัท่ีไดรั้บ
อนุญาต โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้  
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที  บริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสิน
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดย
ค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่าย
ช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก าไร
หรือขาดทุน  
 
เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที  
บริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดขึ้น  
 
ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากบริษัทมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  

 
(ฐ)  ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดขึ้นใน
ปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผูกพนัดงักล่าว  ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง
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ภาษีเงินได ้ เพื่อใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  
ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มขึ้นเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

(ฑ) การวัดมูลค่ายุติธรรม 
 
บริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกับการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3  

 
กลุ่มผูป้ระเมินจะทบทวนอย่างสม ่าเสมอในขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดแ้ละรายการปรับปรุงการวดัมูลค่า หากมี
การใชข้อ้มูลจากบุคคลท่ีสามเพื่อวดัมูลค่ายติุธรรม เช่น ราคาจากนายหนา้ หรือจากผูใ้หบ้ริการประเมินราคา บริษทั
จะมีการประเมินหลักฐานท่ีได้มาจากบุคคลท่ีสาม เพื่อสนับสนุนขอ้สรุปว่าการวดัมูลค่าหล่านั้นเป็นไปตามท่ี
ก าหนดไวใ้นมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงการจดัระดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมอยา่งเหมาะสม 
 
การวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน บริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้มูลค่า
ยติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 
• ข้อมูลระดับ 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
• ข้อมูลระดับ 2 เ ป็นข้อมูล อ่ืนท่ีสัง เกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมส าหรับสินทรัพย์นั้ นหรือหน้ีสินนั้ น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ข้อมูลระดับ 3 ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกันตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
 
บริษทัรับรู้การโอนระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานท่ีเกิดการโอนขึ้น 
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(ฒ) รายได้ 
 

ดอกเบีย้รับ 
 

ดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงคืออตัราท่ีใช้
คิดลดประมาณการการจ่ายช าระเงินหรือรับเงินในอนาคตตลอดอายท่ีุคาดการณ์ไวข้องเคร่ืองมือทางการเงินของ 
- มูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน หรือ 
- ราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสินทางการเงิน 

 
ในการค านวณดอกเบ้ียรับและดอกเบ้ียจ่าย อตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงจะน ามาใชก้บัมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์
(เม่ือสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต) หรือราคาทุนตดัจ าหน่ายของหน้ีสิน อย่างไรก็ตามส าหรับสินทรัพยท์าง
การเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตภายหลงัการรับรู้เม่ือเร่ิมแรก รายไดด้อกเบ้ียจะค านวณโดยการใชอ้ตัราดอกเบ้ียท่ี
แทจ้ริงกบัราคาทุนตดัจ าหน่ายของสินทรัพยท์างการเงิน หากสินทรัพยไ์ม่มีการดอ้ยค่าเครดิตอีกต่อไป การค านวณ
รายไดด้อกเบ้ียจะเปล่ียนกลบัไปค านวณจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพย ์

 
เงินปันผลรับ 
 
เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 

 
(ณ)     ภาษีเงินได้ 

 
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินไดข้อง
งวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้งใน
รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของเจา้ของหรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระโดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ี
ตอ้งเสียภาษี โดยใช้อตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช้ ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทาง
ภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพื่อความมุ่งหมายทางภาษี  ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี  การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก  การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการ
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ท่ีไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มี
การกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้   
 
การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีบริษทัคาด
วา่จะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  บริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบ
ของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าให้จ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มขึ้น และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ บริษทั
เช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐานการ
ประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท า
ใหบ้ริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยขึ้นอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงิน
ไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหักกลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนั  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพื่อเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว  สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั
บญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใชจ้ริง  
 

(ด) ก าไรต่อหุ้น 
  
 บริษทัแสดงก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับหุ้นสามญั ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรหรือขาดทุนของ              

ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัดว้ยจ านวนของหุน้สามญัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 
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(ต) บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึงบุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรง และ
ทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของบริษทั หรือ บุคคลหรือ
กิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนัหรือยู่ภายใตอิ้ทธิอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักบับริษทั หรือบริษทัมีอ านาจ
ควบคุมทั้งทางตรงหรือทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อ
บุคคลหรือกิจการนั้น 

 
4 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

 2564  2563 
 (พันบาท) 
เงินสด 300  2,405 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 527,943  848,126 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 528,243  850,531 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดทั้งหมดเป็นสกุลเงินบาท 
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5 เบีย้ประกันภัยค้ำงรับ - สุทธิ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เบ้ียประกนัภยัคา้งรับมีอายหุน้ี ดงัน้ี 
  2564  2563 
  (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  141,696  151,281 
เกินก าหนดช าระ     
   ไม่เกิน 30 วนั  2,830  987 

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

รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ  144,526  152,268 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  -  - 
เบีย้ประกันภัยค้ำงรับ - สุทธิ  144,526  152,268 

 
ส าหรับเบ้ียประกนัภยัคา้งรับจากตวัแทนและนายหน้า บริษทัไดก้ าหนดหลกัเกณฑ์การติดตามหน้ีให้เป็นไปตาม
เครดิตเทอม โดยหน้ีท่ีเกินกว่าก าหนดช าระ บริษทัไดด้ าเนินการตามกฎหมายกบัตวัแทนและนายหน้าเป็นรายกรณี
ไป 
 
ส าหรับกรมธรรมป์ระเภทรายบุคคลมีระยะเวลาผอ่นผนัช าระเบ้ียประกนัชีวิตคือ 31 วนั หลงัจากวนัครบก าหนดช าระ
เบ้ียคา้งรับท่ีมีมูลค่าเงินสดท่ีเกินก าหนดช าระมากกว่าระยะเวลาผ่อนผนั เบ้ียประกนัภยัคา้งรับดงักล่าวจะถูกช าระโดย
อตัโนมติัจากการอนุมติัให้กูย้มืโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั ในกรณีท่ีมูลค่าเงินสดเกินกวา่มูลค่าท่ีจะตอ้งช าระ 
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6 ลูกหนีจ้ำกกำรประกันภัยต่อ 
 

  2564  2563 
  (พันบาท) 
เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ  1,423  4,759 
รวม  1,423  4,759 

 
เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อแยกตามอาย ุมีดงัน้ี 
 

 2564  2563 
 (พันบาท) 

ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ 1,423  4,759 
รวม 1,423  4,759 
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7 เงินลงทุนในหลักทรัพย์ 
 

7.1 ประเภทของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ มีดังน้ี 
 

 2564 

 
ราคาทุน / ราคา
ทุนตดัจ าหน่าย 

ก าไรท่ียงัไม่ 
เกิดขึ้นจริง 

ขาดทุนที่ยงัไม่ 
เกิดขึ้นจริง 

ค่าเผื่อขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 

มูลค่า 
ยติุธรรม 

 (พันบาท) 
เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน      
   ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 10,440,476 698,391 (334,263) - 10,804,604 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 4,132,713 97,248 (148,578) - 4,081,383 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 50,000 1,875 - - 51,875 
ตราสารทุน 2,000 - - (1,872) 128 

หน่วยลงทุน 1,305,708 29,218 (133,739) (82,307) 1,118,880 

รวม 15,930,897 826,732 (616,580) (84,179) 16,056,870 

บวก ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 125,973     
รวมเงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน      

   ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 16,056,870 826,732 (616,580) (84,179) 16,056,870 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (73,236)    (73,236) 
      
เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย      
เงินฝากสถาบนัการเงินที่ครบก าหนด      

   เกินกว่า 3 เดือน 1,064 - - - 1,064 

รวมเงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุน      

   ตัดจ ำหน่ำย 1,064 - - -              1,064 

      

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 16,057,934 826,732 (616,580) (84,179) 16,057,934 
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 2563 

 
ราคาทุน / ราคา
ทุนตดัจ าหน่าย 

ก าไรท่ียงัไม่ 
เกิดขึ้นจริง 

ขาดทุนที่ยงัไม่ 
เกิดขึ้นจริง 

ค่าเผื่อขาดทุน 
จากการดอ้ยค่า 

มูลค่า 
ยติุธรรม 

 (พันบาท) 
เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่าน      
   ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 8,146,006 1,674,829 (17,994) - 9,802,841 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 3,994,026 145,997 (116,379) - 4,023,644 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 50,000 3,569 - - 53,569 
ตราสารทุน 10,186 - (423) (1,872) 7,891 

หน่วยลงทุน 1,227,825 2,402 (182,909) (6,629) 1,040,689 

รวม 13,428,043 1,826,797 (317,705) (8,501) 14,928,634 

บวก ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน 1,500,591     
รวมเงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำน      

   ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 14,928,634 1,826,797 (317,705) (8,501) 14,928,634 

ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น (69,585)    (69,585) 
      
เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย      
เงินฝากสถาบนัการเงินที่ครบก าหนด      

   เกินกว่า 3 เดือน 1,061 - - - 1,061 

รวมเงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุน      

   ตัดจ ำหน่ำย 1,061 - - - 1,061 

      

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 14,929,695 1,826,797 (317,705) (8,501) 14,929,695 

  



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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7.2 ระยะเวลาคงเหลือของเงินลงทุนในตราสารหน้ี 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินลงทุนในตราสารหน้ีจ าแนกตามระยะเวลาครบก าหนด มีดงัน้ี 
 

 2564 
 ครบก าหนด   
 ภายใน 1 ปี  1 ปี ถึง 5 ปี  เกินกว่า 5  ปี   รวม 
 (พันบาท) 
เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน        

   เบ็ดเสร็จอื่น        
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ -  -  10,440,476  10,440,476 
ตราสารหน้ีเอกชน -  60,781  4,071,932  4,132,713 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ -  50,000  -  50,000 
รวม -  110,781  14,512,408  14,623,189 
บวก ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน -  (16,824)  331,497  314,673 
รวมเงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน        
   เบ็ดเสร็จอ่ืน -  93,957  14,843,905  14,937,862 

        

เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย        
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด        
   เกินกว่า 3 เดือน 1,064  -  -  1,064 
รวมเงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย 1,064  -  -  1,064 

        

 
  



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564  
 

 40 

 2563 
 ครบก าหนด   
 ภายใน 1 ปี  1 ปี ถึง 5 ปี  เกินกว่า 5  ปี   รวม 
 (พันบาท) 
เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน        

   เบ็ดเสร็จอื่น        
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ -  -  8,146,006  8,146,006 
ตราสารหน้ีเอกชน -          30,269  3,963,757  3,994,026 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ -  50,000  -  50,000 
รวม -  80,269  12,109,763  12,190,032 
บวก ผลก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน -  1,589  1,688,433  1,690,022 
รวมเงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุน        
   เบ็ดเสร็จอ่ืน -  81,858  13,798,196  13,880,054 

 
เงินลงทุนท่ีวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 

       

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด        
   เกินกว่า 3 เดือน 1,061  -  -  1,061 
รวมเงินลงทุนท่ีวัดมูลค่ำด้วยรำคำทุนตัดจ ำหน่ำย 1,061  -  -  1,061 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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7.3 เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 

 2564 
   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น 

 มูลค่ายติุธรรม  

เครดิตท่ีคาดว่าจะ 
เกิดขึ้น / ค่าเผื่อผล

ขาดทนุจากการดอ้ยค่า 
 (พันบาท) 
ตราสารหน้ี - ไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (ชั้น 1) 14,844,061  3,630 
ตราสารหน้ี - ผิดนดัช าระ/ มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (ชั้น 3) 93,801  69,606 
ตราสารทุน 128  1,872 
หน่วยลงทนุ 1,118,880  82,307 
รวม 16,056,870  157,415 

 
 2563 
   ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้น 

 มูลค่ายติุธรรม  

เครดิตท่ีคาดว่าจะ 
เกิดขึ้น / ค่าเผื่อผล

ขาดทนุจากการดอ้ยค่า 
 (พันบาท) 
ตราสารหน้ี - ไม่มีการเพ่ิมขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิต (ชั้น 1) 13,786,254  2,280 
ตราสารหน้ี - ผิดนดัช าระ/ มีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต (ชั้น 3) 93,800  67,305 
ตราสารทุน 7,891  1,872 
หน่วยลงทนุ 1,040,689  6,629 
รวม 14,928,634  78,086 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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7.4 ให้เปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนตราสารหน้ีตามประเภทดังต่อไปนี้ 
 

   การเปล่ียนแปลงใน 
 มูลค่ายติุธรรม ณ  มูลค่ายติุธรรม 
 31 ธนัวาคม 2564  ระหว่างปี 
 (พันบาท) 

ประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงิน    
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีกระแสเงินสดท่ีเกิดขึ้นตามสัญญาจากสินทรัพย์ทาง
การเงินในวนัท่ีก าหนดไวเ้ป็นการรับช าระเงินตน้และดอกเบ้ียจากจ านวนเงิน
ตน้คงคา้งเท่านั้นโดยไม่รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีเขา้นิยามการถือเพ่ือคา้ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 หรือท่ีบริษทับริหารและประเมินผล
งานดว้ยการประเมินมูลค่ายติุธรรม 14,937,862  1,057,808 

 
   การเปล่ียนแปลงใน 
 มูลค่ายติุธรรม ณ  มูลค่ายติุธรรม 
 31 ธนัวาคม 2563  ระหว่างปี 
 (พันบาท) 

ประเภทสินทรัพย์ทำงกำรเงิน    
สินทรัพย์ทางการเงินท่ีกระแสเงินสดท่ีเกิดขึ้นตามสัญญาจากสินทรัพย์ทาง
การเงินในวนัท่ีก าหนดไวเ้ป็นการรับช าระเงินตน้และดอกเบ้ียจากจ านวนเงิน
ตน้คงคา้งเท่านั้นโดยไม่รวมสินทรัพยท์างการเงินท่ีเขา้นิยามการถือเพ่ือคา้ตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 9 หรือท่ีบริษทับริหารและประเมินผล
งานดว้ยการประเมินมูลค่ายติุธรรม 13,880,054  274,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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8 เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ 
 

 2564  2563 
 เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ - สุทธิ 
 เงินให้กูย้มืพนกังาน 
 (พันบาท) 
จัดช้ัน    
เงินให้กูย้มื - ไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญั    
   ของความเส่ียงดา้นเครดิต (ชั้น 1) 390  635 
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น -  - 
รวม 390  635 
เงินให้กูย้มืโดยมีกรมธรรมเ์ป็นประกนั 780,340  597,305 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ - สุทธ ิ 780,730  597,940 

 
เงินให้กูย้มืโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนัเป็นเงินให้กูย้มืแก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยใหกู้ใ้นวงเงินไม่เกินมูลค่า
เงินสดของกรมธรรมแ์ละคิดดอกเบ้ียในอตัราดอกเบ้ียไม่เกินกวา่ร้อยละ 10 ต่อปีซ่ึงเป็นอตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บการ
อนุมติัจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  

 
เงินให้กูย้มืแก่พนกังานให้กูใ้นวงเงินไม่เกิน 3 เท่าของเงินเดือนแต่สูงสุดไม่เกิน 75,000 บาทส าหรับระดบัพนกังาน
ถึงระดบัผูช่้วยผูจ้ดัการและไม่เกิน 150,000 บาทส าหรับระดบัผูจ้ดัการขึ้นไป  
 
เงินใหกู้ย้ืมตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 คิดดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียของเงินให้กูย้ืม (MLR) จากธนาคารใน
ประเทศหกัร้อยละ 1  และเงินใหกู้ย้มืตั้งแต่วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2563 คิดดอกเบ้ียเท่ากบัอตัราดอกเบ้ียเฉล่ียของเงินให้
กูย้มื (MLR)  จากธนาคารในประเทศหกัร้อยละ 2 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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9 อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 
 

การซ้ือ จ าหน่าย และโอนอาคารและอุปกรณ์ (ไม่รวมสินทรัพยสิ์ทธิการใช้) ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
มีดงัน้ี 

 

 อาคารและ
ส่วน

ปรับปรุง
อาคาร 

  
เคร่ือง
ตกแต่ง

และติดตั้ง 

  
 

อุปกรณ ์
ส านกังาน 

  
 
 

ยานพาหนะ 

  
สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง 

  
 
 

รวม 
 (พันบาท) 
ราคาทุน            
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 46,206  64,935  80,368  9,411  -  200,920 
เพ่ิมขึ้น -  298  5,764  -  21,417  27,479 
โอน -  -  7,956  -  (7,956)  - 
จ าหน่ายและตดับญัชี -  (5,671)  -  (3,350)  -  (9,021) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563            
   และ 1 มกรำคม 2564 46,206  59,562  94,088  6,061  13,461  219,378 
เพ่ิมขึ้น -  971  3,920  -  37,971  42,862 
โอน -          9,491  41,941  -  (51,432)  - 
จ าหน่ายและตดับญัชี -  (552)              (10)  -  -  (562) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 46,206  69,472  139,939  6,061  -  261,678 

           

ค่าเส่ือมราคาสะสม            
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 13,000  51,204  53,491  5,462  -  123,157 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 1,444  4,395  8,754  926  -  15,519 
จ าหน่ายและตดับญัชี -  (5,415)  -  (2,773)  -  (8,188) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563            
   และ 1 มกรำคม 2564 14,444  50,184  62,245  3,615  -  130,488 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 1,444  5,006  13,459  812  -  20,721 
จ าหน่ายและตดับญัชี -  (332)  (10)  -  -  (342) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 15,888  54,858  75,694  4,427  -  150,867 
            
มูลค่าสุทธิทางบัญชี            
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 33,206  13,731  26,877  3,949  -  77,763 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563            
   และ 1 มกรำคม 2564 31,762  9,378  31,843  2,446  13,461  88,890 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 30,318  14,614  64,245  1,634  -  110,811 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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ราคาสินทรัพยข์องบริษทัก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอุปกรณ์ ซ่ึงไดค้ิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้ แต่ยงัคงใช้
งานจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน 65.47 ลา้นบาท (2563: 61.76  ล้านบาท) 
 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน 50.6 ลา้นบาท (2563: 12.83  
ล้านบาท) และบริษทัรับรู้ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใชส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 จ านวน 17.5 
ลา้นบาท (2563: 19.09  ล้านบาท) 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยสิ์ทธิการใชท่ี้รับรู้เป็นอาคาร มีดงัน้ี 
 

สินทรัพย์สิทธิการใช้  
 
 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง 
อาคาร  

 
รวม 

  (พันบาท) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2564         12,831         12,831 
เพิ่มขึ้น         57,113         57,113 
ตดัจ าหน่าย         (1,787)         (1,787) 
ค่าเส่ือมส าหรับปี       (17,516)       (17,516) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564         50,641         50,641 

 
สินทรัพย์สิทธิการใช้  

 
 

อาคารและ 
ส่วนปรับปรุง 
อาคาร  

 
รวม 

  (พันบาท) 
มูลค่าตามบญัชีสุทธิ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563         31,919         31,919 
ค่าเส่ือมส าหรับปี       (19,088)        (19,088) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563         12,831         12,831 

 

  



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564  
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10 สัญญำเช่ำ 

  2564  2563 
  (พันบาท) 
สินทรัพย์สิทธิการใช้      
อาคาร         50,641         12,831 
รวม         50,641         12,831 

 
ในปี 2564 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องบริษทัเพิ่มขึ้นเป็นจ านวน 57.1 ลา้นบาท (2563: 31.9 ล้านบาท) 
 
บริษทัเช่าอาคารหลายแห่งเป็นระยะเวลา 3 ปี (2563: 3 ปี) โดยมีสิทธิต่ออายุสัญญาเช่าเม่ือส้ินสุดอายุสัญญา ค่าเช่า
ก าหนดช าระเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
 
ในปี 2564 บริษทัเช่าอาคารเป็นเวลา 3 ปี (2563: 3 ปี) และจ่ายค่าเช่าคงท่ีตลอดระยะเวลาเช่า โดยเง่ือนไขในการจ่าย
ช าระเป็นเง่ือนไขปกติทัว่ไปส าหรับในประเทศไทย   
 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563 

 (พันบาท) 
การจ่ายช าระคงท่ี 18,555  18,420 
รวม 18,555  18,420 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563 

 (พันบาท) 

จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน      
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้    
- อาคาร 17,516  19,088 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสัญญาเช่า 323  335 
 
ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของบริษทัมีจ านวน 18.07 ลา้นบาท (2563: 17.77 ล้านบาท) 

 
 
 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564  
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11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ 
 

   โปรแกรม   

 โปรแกรม  คอมพิวเตอร์   

 คอมพิวเตอร์  ระหว่างการติดตั้ง  รวม 

 (พันบาท) 

ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 150,987  1,225  152,212 
เพ่ิมขึ้น 2,119  27,540  29,659 
โอนเขา้ / (โอนออก) 6,063  (6,063)  - 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 159,169  22,702  181,871 
เพ่ิมขึ้น  262  89,032  89,294 
โอนเขา้ / (โอนออก) 52,062  (52,062)  - 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2564 211,493  59,672  271,165 

      

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 124,236  -  124,236 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 7,495  -  7,495 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 131,731  -  131,731 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 13,104  -  13,104 
ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2564 144,835  -  144,835 

      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วันที่ 1 มกรำคม 2563 26,751  1,225  27,976 

ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 และ 1 มกรำคม 2564 27,438  22,702  50,140 

ณ วันที่ 31 ธนัวำคม 2564 66,658  59,672  126,330 
 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ านวนหน่ึงซ่ึงตัดค่าตัดจ าหน่ายหมดแล้วแต่ยงั  
ใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมีจ านวนเงินประมาณ 120.96 ลา้นบาท 
(2563: 118.80 ล้านบาท) 

 
 
 
 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564  
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12 สินทรัพย์อ่ืน - สุทธิ 
 

  2564  2563 
  (พันบาท) 

ลูกหน้ีตวัแทน/นายหนา้  30,249  21,709 
ลูกหน้ีอ่ืน  22,368  21,199 
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้  19,329  15,334 
เงินมดัจ าและเงินสดค ้าประกนั  7,722  6,784 
อ่ืนๆ  42,890  35,087 
รวมสินทรัพยอ่ื์น  122,558  100,113 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  (21,495)  (21,011) 
รวมสินทรัพย์อ่ืน - สุทธิ  101,063  79,102 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564  
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13 หนีสิ้นจำกสัญญำประกันภัย 
 

 2564  2563 

 
หน้ีสินตาม 
สัญญา 

ประกนัภยั 

 ส่วนแบ่งหน้ีสิน 
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ 

  
 

สุทธิ 

 หน้ีสินตาม 
สัญญา 

ประกนัภยั 

 ส่วนแบ่งหน้ีสิน 
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ 

  
 

สุทธิ 
 (พันบาท) 
ส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว 15,331,863  -  15,331,863  13,054,818  -  13,054,818 
            
ส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะส้ัน            
ส ารองค่าสินไหมทดแทนและคา่สินไหมทดแทนคา้งจ่าย            
- ค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 18,001  (1,550)  16,451  15,128  (357)  14,771 
- ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแตย่งัไมไ่ดรั้บรายงาน 10,616  (558)  10,058  7,345  (187)  7,158 
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 196,826  (9,969)  186,857  195,477  (8,063)  187,414 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 21,042  - 21,042  10,767  -  10,767 
หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 61,885  - 61,885  61,469  -  61,469 
รวม 15,640,233  (12,077) 15,628,156  13,345,004  (8,607)  13,336,397 
 
 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564  
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  2564  2563 

 
 
 
 

หน้ีสินตาม 
สัญญา 

ประกนัภยั 

 ส่วนแบ่งหน้ีสิน 
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ 

  
 

สุทธิ 

 หน้ีสินตาม 
สัญญา 

ประกนัภยั 

 ส่วนแบ่งหน้ีสิน 
ของผูเ้อา

ประกนัภยัต่อ 

  
 

สุทธิ 
  (พันบาท) 
13.1 ส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว             

ณ วนัท่ี 1 มกราคม   13,054,818  -  13,054,818  11,369,710  -  11,369,710 
ส ารองเพ่ิมข้ึนจากกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม ่             
   และกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัในปี  3,995,917  -  3,995,917  3,417,901  -  3,417,901 
ส ารองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์             
   ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั การขาดอาย ุและ             
   การยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัในปี  (1,718,872)  -  (1,718,872)  (1,732,793)  -  (1,732,793) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 / 2563  15,331,863  - 15,331,863  13,054,818  -  13,054,818 

 
 

  



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564  
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 2564  2563 

 
หน้ีสินตาม 
สัญญา 

ประกนัภยั 

 ส่วนแบ่งหน้ีสิน 
ของผูเ้อา 

ประกนัภยัต่อ 

  
 

สุทธิ 

 หน้ีสินตาม 
สัญญา 

ประกนัภยั 

 ส่วนแบ่งหน้ีสิน 
ของผูเ้อา 

ประกนัภยัต่อ 

  
 

สุทธิ 
 (พันบาท) 

13.2  ส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะส้ัน            
            

13.2.1 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  22,473  (544)  21,929  22,911  (776)  22,135 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหว่างปี 182,528  (1,564) 180,964  169,076  232  169,308 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี (176,384)  -  (176,384)  (169,514)  -  (169,514) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 / 2563 28,617  (2,108)  26,509  22,473  (544)  21,929 

            
13.2.2 ส ำรองเบีย้ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้            

ณ วนัท่ี 1 มกราคม  195,477  (8,063)  187,414  165,967  (5,725)  160,242 
เบ้ียประกนัภยัรับระหว่างปี 479,266  -  479,266  472,101  -  472,101 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดร้ะหว่างปี (477,917)  (1,906)  (479,823)  (442,591)  (2,338)  (444,929) 
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 / 2563 196,826  (9,969)  186,857  195,477  (8,063)  187,414 
             
ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 104,880  (6,067)  98,813  103,623  (4,723)  98,900 

 

บริษทัไม่มีการตั้งส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด เน่ืองจากส ารองความเส่ียงท่ียงัไม่ส้ินสุดมีจ านวนต ่ากวา่ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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 13.2.3 ตำรำงพฒันำกำรค่ำสินไหมทดแทน 

 ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
(หน่วย: บาท) 

ปีอุบตัิเหตุ / ปีทีร่ายงาน ก่อนปี 2557 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :           
 - ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 1,906,119,672 222,973,356 244,839,353 238,589,428 292,716,584 241,106,311 168,378,748 151,968,126 188,551,077 3,655,242,655 
 - หน่ึงปีถดัไป 2,088,354,552 224,547,899 247,877,253 239,274,947 293,390,974 241,733,522 169,312,826 153,802,740 - 3,658,294,713 

 - สองปีถดัไป 2,090,802,825 224,659,939 247,878,043 239,281,103 293,427,824 241,733,522 169,658,244 - - 3,507,441,500 
 - สามปีถดัไป 2,090,802,825 224,659,939 247,878,043 239,281,103 293,427,824 241,733,522 - - - 3,337,783,256 
 - ส่ีปีถดัไป 2,090,802,825 224,659,939 247,878,043 239,281,103 293,427,824 - - - - 3,096,049,734 

 - ห้าปีถดัไป 2,090,802,825 224,659,939 247,878,043 239,281,103 - - - - - 2,802,621,910 
 - หกปีถดัไป 2,090,802,825 224,659,939 247,878,043 - - - - - - 2,563,340,807 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน
สัมบูรณ์ 2,090,802,825 224,659,939 247,878,043 239,281,103 293,427,824 241,733,522 169,658,244 153,802,740 188,551,077 3,849,795,317 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม 2,090,802,825 224,659,939 247,878,043 239,281,103 293,427,824 241,733,522 169,630,796 153,601,138 161,475,906 3,822,491,096 

รวม - - - - - - 27,448 201,602 27,075,171 27,304,221 

ค่าใชจ้่ายในการจดัการสินไหม
ทดแทนที่ไม่สามารถจดัสรรได ้          1,313,150 

รวมส ารองค่าสินไหมทดแทน          28,617,371 

ตารางค่าสินไหมทดแทนก่อนการประกนัภยัต่อ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
(หน่วย: บาท) 

ปีอุบตัิเหตุ / ปีทีร่ายงาน ก่อนปี 2556 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :           
 - ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 1,906,119,672 222,973,356 244,839,353 238,589,428 344,890,634 292,716,584 241,106,311 168,378,748 156,082,253 3,815,696,339 
 - หน่ึงปีถดัไป 2,088,354,552 224,547,899 247,877,253 239,274,947 347,979,510 293,390,974 241,733,522 169,177,834 - 3,852,336,491 

 - สองปีถดัไป 2,090,802,825 224,659,939 247,878,043 239,281,103 348,130,458 293,427,824 241,733,522 - - 3,685,913,714 
 - สามปีถดัไป 2,090,802,825 224,659,939 247,878,043 239,281,103 348,130,458 293,488,824 - - - 3,444,241,192 
 - ส่ีปีถดัไป 2,090,802,825 224,659,939 247,878,043 239,281,103 348,130,458 - - - - 3,150,752,368 

 - ห้าปีถดัไป 2,090,802,825 224,659,939 247,878,043 239,281,103 - - - - - 2,802,621,910 
 - หกปีถดัไป 2,090,802,825 224,659,939 247,878,043 - - - - - - 2,563,340,807 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน
สัมบูรณ์ 2,090,802,825 224,659,939 247,878,043 239,281,103 348,130,458 293,488,824 241,733,522 169,177,834 156,082,253 4,011,234,801 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม 2,090,802,825 224,659,939 247,878,043 239,281,103 348,130,458 293,427,824 241,733,522 169,107,628 134,981,804 3,990,003,146 

รวม - - - - - 61,000 - 70,206 21,100,449 21,231,655 

ค่าใชจ้่ายในการจดัการสินไหม

ทดแทนที่ไม่สามารถจดัสรรได ้          1,241,444 

รวมส ารองค่าสินไหมทดแทน          22,473,099 

 

 

 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
(หน่วย: บาท) 

ปีอุบตัิเหตุ / ปีทีร่ายงาน ก่อนปี 2557 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :           
 - ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 1,906,119,672 179,811,346 207,289,948 228,282,044 292,558,597 240,901,731 165,660,500 142,436,072 177,339,912 3,540,399,822 
 - หน่ึงปีถดัไป 2,088,354,552 181,336,657 210,128,813 228,954,363 293,232,986 241,500,142 166,586,693 144,218,832 - 3,554,313,038 

 - สองปีถดัไป 2,090,802,825 181,448,697 210,129,603 228,960,519 293,269,836 241,500,142 166,932,110 - - 3,413,043,732 
 - สามปีถดัไป 2,090,802,825 181,448,697 210,129,603 228,960,519 293,269,836 241,500,142 - - - 3,246,111,622 
 - ส่ีปีถดัไป 2,090,802,825 181,448,697 210,129,603 228,960,519 293,269,836 - - - - 3,004,611,480 

- ห้าปีถดัไป  2,090,802,825 181,448,697 210,129,603 228,960,519 - - - - - 2,711,341,644 
- หกปีถดัไป 2,090,802,825 181,448,697 210,129,603 - - - - - - 2,482,381,125 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน 
   สัมบูรณ์ 2,090,802,825 181,448,697 210,129,603 228,960,519 293,269,836 241,500,142 166,932,110 144,218,832 177,339,912 3,734,602,476 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม 2,090,802,825 181,448,697 210,129,603 228,960,519 293,269,836 241,500,142 166,904,662 144,017,230 152,372,432 3,709,405,946 

รวม - - - - - - 27,448 201,602 24,967,480 25,196,530 

ค่าใชจ้่ายในการจดัการสินไหม
ทดแทนที่ไม่สามารถจดัสรรได ้          1,313,150 

รวมส ารองค่าสินไหม

ทดแทน          26,509,680 

ตารางค่าสินไหมทดแทนสุทธิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 
(หน่วย: บาท) 

ปีอุบตัิเหตุ / ปีทีร่ายงาน ก่อนปี 2556 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 รวม 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :           
 - ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 1,906,119,672 179,811,346 207,289,948 228,282,044 338,729,666 292,558,597 240,901,731 165,660,500 146,850,367 3,706,203,871 

 - หน่ึงปีถดัไป 2,088,354,552 181,336,657 210,128,813 228,954,363 341,818,543 293,232,986 241,500,142 166,451,701 - 3,751,777,757 
 - สองปีถดัไป 2,090,802,825 181,448,697 210,129,603 228,960,519 341,969,491 293,269,836 241,500,142 - - 3,588,081,113 
 - สามปีถดัไป 2,090,802,825 181,448,697 210,129,603 228,960,519 341,969,491 293,330,836 - - - 3,346,641,971 

 - ส่ีปีถดัไป 2,090,802,825 181,448,697 210,129,603 228,960,519 341,969,491 - - - - 3,053,311,135 
- ห้าปีถดัไป  2,090,802,825 181,448,697 210,129,603 228,960,519 - - - - - 2,711,341,644 
- หกปีถดัไป 2,090,802,825 181,448,697 210,129,603 - - - - - - 2,482,381,125 

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน 
   สัมบูรณ์ 2,090,802,825 181,448,697 210,129,603 228,960,519 341,969,491 293,330,836 241,500,142 166,451,701 146,850,367 3,901,444,181 

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม 2,090,802,825 181,448,697 210,129,603 228,960,519 341,969,491 293,269,836 241,500,142 166,381,495 126,293,542 3,880,756,150 

รวม - - - - - 61,000 - 70,206 20,556,825 20,688,031 

ค่าใชจ้่ายในการจดัการสินไหม
ทดแทนที่ไม่สามารถจดัสรรได ้          1,241,444 

รวมส ารองค่าสินไหม

ทดแทน          21,929,475 

วิธีการและขอ้สมมติท่ีใช้ในการประมาณส ารองสินไหมทดแทนรวมถึงการทดสอบความอ่อนไหวของขอ้สมมติ
ดงักล่าวไดก้ล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 24.1 (ข) 

 
 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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13.2.4 ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัยค้ำงจ่ำย 
 

 2564  2563 
 (พันบาท) 
เงินค่ามรณกรรม 9,137  3,002 
เงินค่าเวนคืนกรมธรรมป์ระกนัภยั 10,717  7,110 
เงินสะสมทรัพย ์ 317  171 
อ่ืนๆ 871  484 
รวม 21,042  10,767 

 
 13.2.5 หนีสิ้นอ่ืนตำมกรมธรรม์ประกันภัย 
 

 2564  2563 
 (พันบาท) 
เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 5  7 
อ่ืนๆ 61,880  61,462 
รวม 61,885  61,469 

 
14 เจ้ำหนีบ้ริษัทประกันภัยต่อ 
 

  2564  2563 
  (พันบาท) 
เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ  8,882  4,307 
รวม  8,882  4,307 

 
  



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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15 ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
 

  2564  2563 
  (พันบาท) 
งบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ภำระผูกพนัส ำหรับ: 

    

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน     
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้  22,940  18,161 

รวม  22,940  18,161 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม  หมายเหตุ 2564  2563 
  (พันบาท) 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ   
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน     
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 21 4,128  4,867 
รวม   4,128  4,867 

     
รับรู้ในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน     
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั     
    ท่ีรับรู้ในปี  3,768  757 
 
(ก าไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเกิดขึ้นจาก: 
 
 2564  2563 
 (พันบาท) 
ขอ้สมมติทางการเงิน  (3,250)  (154) 
ขอ้สมมติดา้นประชากร 7,018  911 
รวม 3,768  757 

 
  



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 

บริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7)     
พ.ศ. 2562 ในโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวก้ารใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่  
ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 
 

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้  
 2564  2563 
 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 18,161  15,103 
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  3,627  4,562 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 500  304 
อ่ืนๆ    
ผลประโยชน์จ่าย (3,116)  (2,565) 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีรับรู้    
   ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 3,768  757 
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ที่ก ำหนดไว้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 22,940  18,161 
 

ข้อสมมติตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
 

ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั) 
 

 2564  2563 
 (ร้อยละ) 
อตัราคิดลด (ขึ้นอยูก่บัจ านวนปีท่ีให้บริการท่ีเหลืออยู่) 2.89  1.81 
การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต 5.00  5.00 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน 7.50 - 16.84  10.26 - 20.00 
 

  



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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ขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัรามรณะในอนาคตถือตามขอ้มูลทางสถิติท่ีเผยแพร่ทัว่ไปและตารางมรณะไทย 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ระยะเวลาถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนักของภาระผูกพนัผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็น  
20 ปี (2563: 19 ปี)  
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 
การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจเป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆ คงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงิน ดงัต่อไปน้ี 
 

 2564  2563 
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนดไว้ เพ่ิมขึ้น  ลดลง  เพ่ิมขึ้น  ลดลง 
   ณ วันที่ 31 ธันวำคม (พันบาท) 
อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (1,679)  1,921  (1,227)  1,402 
การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 1,529  (1,358)  1,111  (989) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1 ของขอ้สมมติ)  (1,970)  2,243  (1,454)  1,653 
 
แม้ว่าการวิเคราะห์น้ีไม่ได้ค านึงการกระจายตัวแบบเต็มรูปแบบของกระแสเงินสดท่ีคาดหวงัภายใต้โครงการ
ดงักล่าว แต่ไดแ้สดงประมาณการความอ่อนไหวของขอ้สมมติต่างๆ 

 
  



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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16  หนีสิ้นภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 

รายการเคล่ือนไหวของหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดขึ้นในปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

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

2564 
 ก าไรหรือ 

ขาดทนุ 
 ก าไร (ขาดทุน) 

เบด็เสร็จอื่น 
 31 ธนัวาคม  

2564 
   (หมายเหตุ 22)   
   (พันบาท)   
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ผลแตกต่างชัว่คราวจากค่าเส่ือมราคา (5,186)  340  -  (4,846) 
ผลแตกต่างชัว่คราวจากการรับรู้

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่า 

 
 

(102) 

  
 

(1,330) 

  
 
- 

  
 

(1,432) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าของ 
    เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

 
 

(315,736) 

  
 

- 

  
 

259,058 

  
 

(56,678) 
รวม (321,024)  (990)  259,058  (62,956) 

 

  

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

2563 
 ก าไรหรือ 

ขาดทนุ 
 ก าไร (ขาดทุน) 

เบด็เสร็จอื่น 
 31 ธนัวาคม 

2563 
   (หมายเหตุ 22)   
   (พันบาท)   
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี        
ผลแตกต่างชัว่คราวจากค่าเส่ือมราคา (5,623)  437  -  (5,186) 
ผลแตกต่างชัว่คราวจากการรับรู้

สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสิน
ตามสัญญาเช่า 

 
 

(433) 

  
 

331 

  
 

- 

  
 

(102) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าของ 
    เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

 
 

(416,797) 

  
 

- 

  
 

101,061 

  
 

(315,736) 
รวม (422,853)  768  101,061  (321,024) 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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 บริษทัไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากผูบ้ริหารพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัอาจไม่มีก าไร
ทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะน าผลแตกต่างชัว่คราวมาใชป้ระโยชน์ได ้

 
17 ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยและหนีสิ้นอ่ืน 
 

 2564  2563 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (พันบาท) 

ค่านายหนา้คา้งจ่าย 205,455  186,566 
ภาษีธุรกิจเฉพาะคา้งจ่าย 6,314  5,222 
อ่ืนๆ 98,790  78,804 

รวม 310,559  270,592 
 

 2564  2563 
หนี้สินอื่น (พันบาท) 

เจา้หน้ีอ่ืน 104,641  85,105 
บญัชีพกัเบ้ียประกนัชีวิต 15,783  13,148 
อ่ืนๆ 12,226  11,226 
รวม 132,650  109,479 

 
  



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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18 ส ำรอง 
 
 ส ารองประกอบดว้ย 
 
 การจัดสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 

ส ำรองตำมกฎหมำย 
 
ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัมหาชนจะต้องจัดสรรทุน
ส ารอง (“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) 
จนกว่าส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผล
ไม่ได ้

 
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 
 
ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมสุทธิในส่วนของผูถื้อหุ้นของเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น/ขาดทุนจากการดอ้ย
ค่า 

 
กำรเคล่ือนไหวในทุนส ำรอง 
 
การเคล่ือนไหวในทุนส ารองแสดงรายการในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 
 

19 ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน 
 

 หมายเหตุ 2564  2563 
  (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของพนกังาน 21 225,822  247,900 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์ของเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์ 20 127,449  106,299 
ค่าภาษีอากร  15,953  17,206 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืน  88,876  64,199 
รวม  458,100  435,604 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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20 ค่ำใช้จ่ำยตำมลักษณะ 
 

   2564  2563 
  (พันบาท) 
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวเพิ่มขึ้น  2,277,045  1,685,107 
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยั  1,371,024  1,411,003 
ค่าสินไหมทดแทน  170,372  157,525 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพนกังาน  245,050  263,484 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคาร สถานท่ีและอุปกรณ์  127,449  106,299 
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ  1,036,591  1,021,804 
ค่าใชจ่้ายทางการตลาด  119,269  128,643 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน  17,596  16,168 
รวม  5,364,396  4,790,033 

 
21 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

 หมายเหตุ 2564  2563 
  (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 19 225,822  247,900 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ 15 4,128  4,867 
รวม  229,950  252,767 

 
บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของบริษทับนพื้นฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็น
สมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 5 ถึง อตัราร้อยละ 15 ของเงินเดือนทุกเดือน และ 
บริษทัจ่ายสมทบในอตัราร้อยละ 5 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็น
กองทุนส ารองเล้ียงชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 

 
 
 
 
 
 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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22 ภำษีเงินได้ (ค่ำใช้จ่ำย) รำยได้ 
 

ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม หมายเหตุ 2564  2563 

  (พันบาท) 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน     
ส าหรับงวดปัจจุบนั  -  - 

     
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี     
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว 16 (990)  768 
รวม  (990)  768 

 
ภาษีเงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 
   2564      2563   

   รายได ้      รายได ้   
   (ค่าใชจ้่าย)      (ค่าใชจ้่าย)   
 ก่อนภาษี  ทางภาษี  สุทธิภาษี  ก่อนภาษี  ทางภาษี  สุทธิภาษี 

 (พันบาท) 
ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม            
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าของ 
   เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายตุิธรรมผ่านก าไร    
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

           

31 ธนัวาคม 283,388  (56,678)  226,710  1,578,678  (315,736)  1,262,942 
1 มกราคม 1,578,678  (315,736)  1,262,942  2,083,984  (416,797)  1,667,187 
เปลี่ยนแปลงระหว่ำงปี (1,295,290)  259,058  (1,036,232)  (505,306)  101,061  (404,245) 

 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษีที่แท้จริง 
 

ส าหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564  2563 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  )พันบาท(   (ร้อยละ)  )พันบาท(  
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้ 20  52,011  20  30,045 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลของประเทศไทย   10,402    6,009 
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ทางภาษี   (4,372)    (2,464) 
ค่าใชจ้่ายตอ้งหา้มทางภาษี   20,186    14,843 
ผลขาดทุนทางภาษีปีก่อนท่ีไม่รับรู้เป็นสินทรัพยภ์าษีเงินได ้

รอการตดับญัชี 
   

(25,226) 
    

(19,156) 
รวม 2  990  3  (768) 

 
23 ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 

 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของ 
ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ในระหวา่งปีโดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564  2563 
    
ก าไรท่ีเป็นส่วนของ    
   ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั (พันบาท) 51,021  30,813 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ (พันหุ้น) 320,000  320,000 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 0.16  0.09 

 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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24 กำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงด้ำนประกันภัยและเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 
24.1 ควำมเส่ียงจำกกำรรับประกันภัย 

 
บริษทับริหารความเส่ียงภายใตก้รอบแนวทางปฏิบติัของ คปภ. โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของบริษทัมี
บทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายการบริหารความเส่ียง ทบทวนความเหมาะสมของนโยบายและระบบการ
บริหารความเส่ียง ตลอดจนดูแลและติดตามความเส่ียงของบริษทัให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมเพื่ อให้สอดคลอ้งกบั
นโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทัท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั โดยมีเป้าหมายให้ความเส่ียงของ
บริษทัอยู่ในระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้โดยเฉพาะในดา้นการด ารงเงินกองทุนให้เพียงพอท่ีจะรองรับความเส่ียง
ตามเกณฑ์ของ คปภ. และเพื่อให้บริษทัสามารถด าเนินธุรกิจให้ไดรั้บอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมถึงสามารถ
สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและการเติบโตอยา่งย ัง่ยนืของบริษทัไดใ้นระยะยาว 
 
ระบบการบริหารความเส่ียงของบริษทัประกอบดว้ยกระบวนการท่ีส าคญัคือ การระบุความเส่ียงส าคญั  การประเมิน
ความเส่ียงแต่ละประเภท กระบวนการติดตามความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสม และการรายงานความเส่ียง
ประเภทต่างๆ ใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบเพื่อใหส้ามารถบริหารและ/หรือจดัการความเส่ียงไดท้นัต่อเหตุการณ์ 
 
หลกัการส าคญัของระบบการบริหารความเส่ียง ไดแ้ก่ หน่วยงานธุรกิจซ่ึงด าเนินธุรกิจท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงมีหน้าท่ี
ตอ้งรับผิดชอบต่อการบริหารความเส่ียงต่างๆ โดยหน่วยงานบริหารความเส่ียงท าหน้าท่ีติดตามและควบคุมความ
เส่ียงอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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แนวทำงกำรจัดกำรควำมเส่ียง  
 
บริษทัไดก้ าหนดแนวทางการจดัการและการติดตามความเส่ียงจากความเส่ียงส าคญั ดงัน้ี  
 

 24.1.1 ควำมเส่ียงด้ำนกลยุทธ์  
 

บริษัทมีความเส่ียงจากผลขาดทุนซ่ึงเป็นผลสืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทก าลังเติบโต จึงท าให้อัตราเบ้ีย
ประกนัภยัปีแรกของผลิตภณัฑ์ท่ีบริษทัจ าหน่ายไม่เพียงพอต่อค่าใชจ่้ายคงท่ี เพื่อจดัการความเส่ียงดา้นกล
ยุทธ์ บริษัทจึงก าหนดเกณฑ์วัดผลการปฏิบัติงานแต่ละส่วนและภาพรวมของบริษัท มีการจัดตั้ ง
คณะกรรมการต่างๆ เพื่อพิจารณากลั่นกรองแต่ละเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้ง ได้แก่ คณะกรรมการพฒันาธุรกิจ 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการการลงทุน คณะกรรมการพิจารณาประกันภัยต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงมีการก าหนดนโยบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเส่ียง กลยุทธ์
การประกนัภยัต่อ และติดตามรายงานผลก าไรจากการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือนต่อประธานเจา้หน้าท่ี
บริหารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

 
24.1.2 ควำมเส่ียงด้ำนปฏิบัติกำร  
 

บริษทัมีความเส่ียงดา้นปฏิบติัการจากการขยายตวัธุรกิจจากเบ้ียประกนัภยัปีแรกเกินกว่าเป้าหมายท่ีตั้งไว ้
ส่งผลให้บริษทัขาดแคลนบุคลากรในการด าเนินงานในดา้นต่างๆ บริษทัฯก าหนดแผนการจดัการความ
เส่ียงดว้ยการพิจารณาเพิ่มอตัราก าลงัและจดัอบรมพนักงานให้สามารถปฏิบติังานไดมี้ประสิทธิภาพมาก
ท่ีสุด รวมถึงพิจารณาระบบงานคอมพิวเตอร์ท่ีจะน ามาช่วยสนับสนุนการปฏิบติังานให้รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น   
 

24.1.3 ควำมเส่ียงด้ำนตลำด  
 

บริษทัมีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราดอกเบ้ีย (Interest rate risk) เน่ืองจาก ผลิตภณัฑ์ส่วน
ใหญ่ของบริษทัฯเป็นผลิตภณัฑ์ประเภทสามญัแบบสะสมทรัพย ์เพื่อลดความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ีบริษทั
ยอมรับได ้บริษทัฯจึงมีการวิเคราะห์ ปรับปรุงพฒันาผลิตภณัฑ ์โดยมุ่งเน้นผลิตภณัฑป์ระเภทคุม้ครองชีวิต 
รวมถึงติดตามรายงานสถานะความเส่ียงเป็นประจ าทุกเดือน 
 
 
 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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24.1.4 ควำมเส่ียงด้ำนกำรรับประกันภัยและกำรจัดกำรสินไหม  
 

บริษทัมีความเส่ียงจากอตัรามรณะและอตัราการเจ็บป่วยท่ีสูงกว่าท่ีบริษทัไดป้ระมาณการไว ้ดงันั้นบริษทั
จึงบริหารจดัการความเส่ียงดว้ยการติดตามอตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) อย่างใกลชิ้ด มีการ
จดัท าการทดสอบก าไรคาดหวงัของผลิตภณัฑ ์(Profit Testing) เพื่อวิเคราะห์ความส าเร็จและผลก าไรแต่ละ
ผลิตภณัฑ์ รวมถึงพิจารณาปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้เหมาะสมกับต้นทุนของบริษทั และความตอ้งการของ
ลูกคา้  

 
24.1.5 ควำมเส่ียงด้ำนกำรกระจุกตัว 

 
บริษทับริหารความเส่ียงดา้นการกระจุกตวั โดยการจดัสัดส่วนการขายผลิตภณัฑป์ระกนัชีวิตใหก้ระจายใน
กลุ่มผลิตภณัฑแ์ละลูกคา้ท่ีหลากหลายทัว่ภูมิภาคในประเทศไทย 
 
ตารางแสดงการกระจุกตวัของหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั - ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยั
ระยะยาว โดยแยกตามผลิตภณัฑด์งัน้ี 

 
 2564 2563 

 

ผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวิต
แบบทัว่ไป - มี
ส่วนร่วมใน
เงินปันผล 

ผลิตภณัฑป์ระกนั
ชีวิตแบบทัว่ไป - 
ไม่มีส่วนร่วมใน

เงินปันผล รวม 

ผลิตภณัฑ์
ประกนัชีวิต
แบบทัว่ไป - มี
ส่วนร่วมใน
เงินปันผล 

ผลิตภณัฑป์ระกนั
ชีวิตแบบทัว่ไป - 
ไม่มีส่วนร่วมใน

เงินปันผล รวม 

 (พันบาท) 
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบทั่วไป       
รายบุคคลประเภทสามญั       

- ตลอดชีพ - 2,563,829 2,563,829 - 2,020,731 2,020,731 

- สะสมทรัพย ์ 225,142 11,270,661 11,495,803 243,144 9,849,789 10,092,933 

- ชัว่ระยะเวลา - 122,581 122,581 - 100,224 100,224 

- อื่น ๆ  - 3,028 3,028 - 1,996 1,996 

รวมผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบ
ทั่วไป 

 
225,142 

 
13,960,099 

 
14,185,241 

 
243,144 

 
11,972,740 

 
12,215,884 

  
ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบบ ำนำญ - 1,078,225 1,078,225 - 754,353 754,353 

สัญญำแนบท้ำยและกำรประกันกลุ่ม
ระยะยำว - 68,397 68,397 - 84,581 84,581 

รวม 225,142 15,106,721 15,331,863 243,144 12,811,674 13,054,818 
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วิธีการท่ีใชใ้นการประมาณการส ารองประกนัภยัมีดงัน้ี 
 
(ก) ส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว 

  
 บริษทัใช้วิธีการวดัมูลค่าส ารองประกนัภยัจากสัญญาประกนัภยัระยะยาวดว้ยวิธีส ารองเบ้ียประกนัภยัสุทธิ

ช าระคงท่ี (Net premium valuation: NPV) ซ่ึงเป็นวิธีการประมาณการกระแสเงินสดจากเบ้ียประกนัภยัและ
ผลประโยชน์ท่ีบริษทัมีภาระผูกพนัจ่าย ภายใตวิ้ธีน้ีบริษทัประมาณการเบ้ียประกนัภยัท่ีจะไดรั้บดว้ยวิธีการ
ทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั และใชข้อ้สมมติในการวดัมูลค่าโดยค านึงถึงอตัราคิดลด อตัราเสียชีวิต อตัราการ
ทุพพลภาพ ค่าใชจ่้ายในการบริหารจดัการกรมธรรม ์และเงินปันผลท่ีไม่ไดค้  ้าประกนัเม่ือบริษทัมีการประกาศ
จ่าย 

 
 ขอ้สมมติหลกัท่ีใชใ้นการประมาณการส ารองประกนัภยัระยะยาวมีดงัน้ี 

 
1. อัตราการตาย อัตราการเจ็บป่วย และอัตราการอยู่รอด 
 

บริษทัใช้ขอ้สมมติดงักล่าวอา้งอิงจากตารางมรณะไทยปี 2529, 2540, 2551 และ 2560 ขึ้นอยู่กบัแต่ละ
ผลิตภณัฑแ์ละตารางบ านาญไทยปี 2552 ส าหรับผลิตภณัฑบ์ านาญ 
 

2. อัตราคิดลด 
 

อตัราคิดลดท่ีใชใ้นการค านวณส ารองใชอ้ตัราดอกเบ้ียเดียวกนักบัท่ีใชใ้นการก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยั
ดงัต่อไปน้ี 
- กรมธรรมป์ระกนัชีวิตทัว่ไป อตัราคิดลดอยูร่ะหวา่ง ร้อยละ 2 - 6 ขึ้นอยูก่บัผลิตภณัฑ ์
- กรมธรรมป์ระเภทบ านาญ อตัราคิดลดอยูท่ี่ร้อยละ 3 
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3. การทดสอบความอ่อนไหว 
 

บริษทัค านวณส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวดว้ยวิธีส ารองเบ้ียประกนัภยัสุทธิช าระ
คงท่ี (NPV) ซ่ึงใช้ขอ้สมมติคงท่ีไม่เปล่ียนแปลงตลอดอายุกรมธรรม์ (Lock-in Assumption)  ส่งผลให้
การค านวณส ารองประกันภยัส าหรับสัญญาประกันภยัระยะยาวไม่ได้รับผลกระทบจากอตัรามรณะ 
อตัราการขาดอาย ุหรืออตัราคิดลดท่ีเปล่ียนแปลง อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากการทดสอบความพอเพียงของ
หน้ีสินทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงานนั้นจดัท าโดยใชวิ้ธีเปรียบเทียบส ารองตามวิธีเบ้ียประกนัภยัสุทธิ
ช าระคงท่ีกบัส ารองตามวิธีส ารองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวม (Gross Premium Valuation: GPV) 
ซ่ึงใช้ข้อสมมติท่ีเป็นปัจจุบัน และเน่ืองจากว่าผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทฯเป็นแบบรับรอง
ผลประโยชน์ ท าใหปั้จจยัท่ีมีผลกระทบมากท่ีสุดในการค านวณส ารองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวม 
ได้แก่ อตัราคิดลด ซ่ึงค านวณมาจาก Risk-free rate บวก illiquidity premium 96 bps (2563  : 122 bps) 
ดงันั้นในสภาวะท่ีอตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียงมีอตัราท่ีเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้ส ารองประกนัภยัแบบ
เบ้ียประกนัภยัรวมมีจ านวนท่ีลดลงและต ่ากว่าส ารองเบ้ียประกนัภยัสุทธิช าระคงท่ี บริษทัไม่ตอ้งรับรู้
ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมในงบก าไรขาดทุน ในทางตรงกนัขา้ม ถา้หากวา่สภาวะท่ีอตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียง
มีอตัราท่ีลดลงจะส่งผลให้ส ารองประกนัภยัแบบเบ้ียประกนัภยัรวมมีจ านวนท่ีเพิ่มขึ้น ในกรณีท่ีส ารอง
ประกนัภยัแบบเบ้ียประกันภยัรวมเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่าจ านวนตามส ารองเบ้ียประกนัภยัสุทธิช าระคงท่ี 
บริษัทจะต้องรับรู้ส่วนต่างเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในงบก าไรขาดทุน ทั้ งน้ี จากผลการทดสอบความ
เพียงพอของหน้ีสิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษทัไม่มีจ านวนของส ารองท่ีตอ้งตั้งเพิ่มเติม เน่ืองจาก
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวท่ีบริษทัไดบ้นัทึกในงบการเงินนั้นเพียงพอแลว้ และ
ในกรณีท่ีทดสอบการลดลงของอตัราดอกเบ้ียอีกร้อยละ 2.7% (2563: 3.0%) บริษทัก็ไม่มีภาระส ารอง
ประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวท่ีตอ้งตั้งเพิ่มเติมเช่นกนั 
 

(ข) ส ำรองค่ำสินไหมทดแทน 
 

บริษทัไดบ้นัทึกส ารองค่าสินไหมทดแทนส าหรับความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแลว้ ทั้งในส่วนท่ีไดรั้บรายงานแลว้
และยงัไม่ไดรั้บรายงาน (IBNR) โดยในการค านวณค่าสินไหมทดแทนส าหรับส่วนท่ียงัไม่ไดรั้บรายงานจะใช้
จากขอ้มูลล่าสุดท่ีบริษทัทราบ ณ วนัท่ีรายงาน โดยมีขอ้สมมติวา่ประสบการณ์ของบริษทัท่ีเกิดขึ้นในอดีตจะ
เป็นส่ิงท่ีช่วยสะท้อนถึงเหตุการณ์ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตและอาจใช้ดุลยพินิจของนักคณิตศาสตร์
ประกนัภยั 
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ข้อสมมติในเร่ืองประสบการณ์การเกิดค่าสินไหมทดแทน 
 

พฒันาการสินไหมทดแทนถูกค านวณโดยใชว้ิธี Chain Ladder ซ่ึงเป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั โดย
ปัจจยัการพฒันาการ (Development Factor) จะค านวณคาดการณ์ปัจจยัการพฒันาการของสินไหมทดแทน 
(Loss Development Factor) ในแต่ละช่วงการพฒันา (Development Period) ดว้ยวิธีค่าเฉล่ียปัจจยัพฒันาการ 
12 ไตรมาส โดยตดัปัจจยัพฒันาการท่ีมีค่าสูงสุดและต ่าสุดท่ีเป็นปัจจยัท่ีผิดปกติออก 
 

บริษทัไดท้ดสอบความอ่อนไหวของปัจจยัดงักล่าว โดยผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงข้อสมมติท่ีส าคัญ
ส าหรับส ารองค่าสินไหมทดแทน ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เป็นดงัน้ี 

 
 2564 
 

การเปล่ียน
สมมติฐาน 

ผลกระทบต่อ
เงินส ารองคา่

สินไหมทดแทน
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ก าไรก่อนภาษี
เงินไดเ้พ่ิมขึ้น 

(ลดลง) 

ส่วนของ
เจา้ของเพ่ิมขึ้น 

(ลดลง) 
 (%) (พันบาท) 
อตัราส่วนพฒันาการสินไหมทดแทน +10  5,161 (5,161) (5,161) 
อตัราส่วนพฒันาการสินไหมทดแทน -10  (5,161) 5,161 5,161 

 

 

 2563 
 

การเปล่ียน
สมมติฐาน 

ผลกระทบต่อ
เงินส ารองคา่

สินไหมทดแทน
เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ก าไรก่อนภาษี
เงินไดเ้พ่ิมขึ้น 

(ลดลง) 

ส่วนของ
เจา้ของเพ่ิมขึ้น 

(ลดลง) 
 (%) (พันบาท) 
อตัราส่วนพฒันาการสินไหมทดแทน +10  2,956 (2,956) (2,956) 
อตัราส่วนพฒันาการสินไหมทดแทน -10  (2,956) 2,956 2,956 
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24.2 นโยบำยกำรจัดกำรควำมเส่ียงทำงด้ำนกำรเงิน 
 

บริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบ้ีย และจากการไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์เพื่อการเก็ง
ก าไรหรือการคา้  
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของบริษทั บริษทัมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดบั
ความเส่ียงท่ียอมรับไดโ้ดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและต้นทุนของการจดัการความเส่ียง ฝ่าย
บริหารไดมี้ระบบควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของบริษทัอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้มัน่ใจว่ามีความสมดุล
ระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 

24.2.1 ควำมเส่ียงด้ำนสินเช่ือ 
 

ความเส่ียงดา้นสินเช่ือ คือความเส่ียงท่ีคู่สัญญาไม่สามารถช าระหน้ีแก่บริษทั ตามเง่ือนไขท่ีตกลงไวเ้ม่ือ
ครบก าหนด 
 
เร่ืองท่ีส าคญัท่ีมีความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือของบริษทัคือ สถานะเงินสด เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ ลูกหน้ีจาก
การประกนัภยัต่อ เงินให้กูย้ืมโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั เงินลงทุนในตราสารหน้ี ฝ่ายบริหาร
ไดก้ าหนดนโยบายทางดา้นสินเช่ือเพื่อควบคุมความเส่ียงทางดา้นสินเช่ือดงักล่าวอย่างสม ่าเสมอ โดยการ
วิเคราะห์ฐานะทางการเงินของผูถื้อกรมธรรมป์ระกนัภยั ผูกู้ ้และตราสารหน้ีอยา่งสม ่าเสมอ  
 
ความเส่ียงเก่ียวกบัการกระจุกตวัของสินเช่ือซ่ึงเกิดจากเบ้ียประกนัภยัคา้งรับไม่มีสาระส าคญั เน่ืองจากผูเ้อา
ประกนัภยัของบริษทั กระจายอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนัและภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย 
 
นอกจากน้ี ความเส่ียงซ่ึงเกิดขึ้นจากเงินใหกู้ย้ืมโดยมีกรมธรรมเ์ป็นประกนัไม่มีสาระส าคญัเน่ืองจากบริษทัให้
ผูเ้อาประกนัภยักูย้มืเป็นจ านวนเงินท่ีน้อยกวา่มูลค่าเวนคืนเงินสดของกรมธรรมท่ี์มีกบับริษทั  
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การวิเคราะห์คุณภาพของเครดิต 
    

ตารางต่อไปน้ีแสดงขอ้มูลเก่ียวกบัคุณภาพของเครดิต ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ส าหรับงินลงทุนในตราสาร
หน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนตดัจ าหน่าย โดยอา้งอิงจากอนัดบัเครดิตของบริษทั จดัอนัดบัเรทต้ิงในประเทศ ไดแ้ก่ บริษทั ไทยเรท
ต้ิงแอนด์อินเฟอร์เมชัน่ เซอร์วิส จ ากดั และบริษทั ฟิทซ์ เรทต้ิงส์ (ประเทศไทย) บริษทัจดัอนัดบัเรทต้ิงต่าง
ประเทศ ไดแ้ก่ Moody’s Investors Service. 

 

 
 

 2564 
 (พันบาท) 
 ชั้นท่ี 1  ชั้นท่ี 2  ชั้นท่ี 3  รวม 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดด้วยมูลค่า 
  ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

       

อนัดบัเครดิต AAA  57,838  -  -  57,838 
อนัดบัเครดิต AA- ถึง AA+ 1,635,546  -  -  1,635,546 
อนัดบัเครดิต A- ถึง A+ 2,337,185  -  -  2,337,185 
อนัดบัเครดิต BBB และนอ้ยกว่า 8,888  -  93,801  102,689 
ไม่จดัอนัดบั 10,804,604  -  -  10,804,604 
มูลค่ำตำมบัญชี 14,844,061  -  93,801  14,937,862 
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่า 
    จะเกิดขึ้น 

 
3,630 

  
- 

  
69,606 

  
73,236 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลค่าด้วย 
  ราคาทุนตัดจ าหน่าย 

       

อนัดบัเครดิต AAA  -  -  -  - 
อนัดบัเครดิต AA- ถึง AA+ 1,064  -  -  1,064 
อนัดบัเครดิต A- ถึง A+ -  -  -  - 
อนัดบัเครดิต BBB และนอ้ยกว่า -  -  -  - 
มูลค่ำตำมบัญชี 1,064  -  -  1,064 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้น 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

มูลค่ำตำมบัญชีสุทธ ิ 1,064  -  -  1,064 
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24.2.2  ควำมเส่ียงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำตลำด 

 
ความเส่ียงจากการเปล่ียนแปลงของราคาตลาด หมายถึง ความเส่ียงท่ีบริษทัอาจไดรั้บความเสียหายอนัสืบ
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และราคาของหลกัทรัพย ์ซ่ึงส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินของ
บริษทั  

 
 
 

 2563 
 (พันบาท) 
 ชั้นท่ี 1  ชั้นท่ี 2  ชั้นท่ี 3  รวม 
เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดด้วยมูลค่า 
  ยุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

       

อนัดบัเครดิต AAA  355,776  -  -  355,776 
อนัดบัเครดิต AA- ถึง AA+ 1,482,462  -  -  1,482,462 
อนัดบัเครดิต A- ถึง A+ 2,145,174  -  -  2,145,174 
อนัดบัเครดิต BBB และนอ้ยกว่า -  -  93,800  93,800 
ไม่จดัอนัดบั 9,802,842  -  -  9,802,842 
มูลค่ำตำมบัญชี 13,786,254  -  93,800  13,880,054 
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทนุดา้นเครดิตท่ีคาดว่า 
    จะเกิดขึ้น 

 
2,280 

  
- 

  
67,305 

  
69,585 

เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีวัดมูลค่าด้วย 
  ราคาทุนตัดจ าหน่าย 

       

อนัดบัเครดิต AAA  -  -  -  - 
อนัดบัเครดิต AA- ถึง AA+ 1,061  -  -  1,061 
อนัดบัเครดิต A- ถึง A+ -  -  -  - 
อนัดบัเครดิต BBB และนอ้ยกว่า -  -  -  - 
มูลค่ำตำมบัญชี 1,061  -  -  1,061 
หกั ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่า 
จะเกิดขึ้น 

 
- 

  
- 

  
- 

  
- 

มูลค่ำตำมบัญชีสุทธ ิ 1,061  -  -  1,061 
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(ก) ควำมเส่ียงจำกอัตรำดอกเบีย้ 
 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียในตลาดท่ีมี
ผลกระทบต่อรายไดด้อกเบ้ียจากการลงทุน ซ่ึงประกอบดว้ยการลงทุนประเภทระยะสั้นและระยะยาวโดยมี
ผลตอบแทนเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ีและลอยตวั บริษทัไดบ้ริหารความเส่ียงจากการลงทุน โดยค านึงถึงความ
เส่ียงจากการลงทุนควบคู่กบัความเหมาะสมของผลตอบแทนจากการลงทุนนั้น 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบ้ีย และ
ส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบก าหนด หรือวนัท่ีมีการก าหนด
อตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน)  
 
สินทรัพยท์างการเงินท่ีส าคญั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 จ าแนกตามประเภทของอตัราดอกเบ้ีย มี
ดงัน้ี 

 

 2564 2563 

 

อตัรา

ดอกเบ้ีย    

อตัรา

ดอกเบ้ีย    

 ปรับขึ้นลง อตัรา ไม่มี  ปรับขึ้นลง อตัรา ไม่มี  

 ตามราคา ดอกเบ้ีย อตัรา  ตามราคา ดอกเบ้ีย อตัรา  

 ตลาด คงท่ี ดอกเบ้ีย รวม ตลาด คงท่ี ดอกเบ้ีย รวม 

 (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 314,997 - 213,246 528,243 731,002 - 119,529 850,531 

เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์         

 หลกัทรัพยรั์ฐบาลและ         

    รัฐวิสาหกิจ - 10,804,604 - 10,804,604 - 9,802,841 - 9,802,841 

ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 4,081,383 - 4,081,383 - 4,023,644 - 4,023,644 

ตราสารหน้ีต่างประเทศ - 51,875 - 51,875 - 53,569 - 53,569 

ตราสารทุน - - 128 128 - - 7,891 7,891 

หน่วยลงทุน - - 1,118,880 1,118,880 - - 1,040,689 1,040,689 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบ         

 ก าหนดเกินกว่า 3 เดือน - 1,064 - 1,064 - 1,061 - 1,061 

เงินให้กูย้ืม  - 780,730 - 780,730 - 597,940 - 597,940 

รวม 314,997 15,719,656 1,332,254 17,366,907 731,002 14,479,055 1,168,109 16,378,166 
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สินทรัพย์ทางการเงินท่ีส าคัญ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 ซ่ึงมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ี จ าแนกตาม
ระยะเวลานบัจากวนัท่ีรายงานถึงวนัครบก าหนด รายละเอียดดงัน้ี 
 

 2564 
 ภายใน  มากกว่า   
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี รวม อตัราดอกเบ้ีย 
 (พันบาท) (ร้อยละต่อปี) 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      

  หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 10,804,604 10,804,604 2.00 - 5.00 

  ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 42,082 4,039,301 4,081,383 2.43 - 6.50 

  ตราสารหน้ีต่างประเทศ - 51,875 - 51,875 4.34 

  เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด      

       เกินกว่า 3 เดือน 1,064 - - 1,064 0.02 

เงินให้กูย้ืม  390 - - 390 3.31 

รวม 1,454 93,957 14,843,905 14,939,316  

 
 2563 
 ภายใน  มากกว่า   
 1 ปี 1 - 5 ปี 5 ปี รวม อตัราดอกเบ้ีย 
 (พันบาท) (ร้อยละต่อปี) 

 เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      

  หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 9,802,841 9,802,841 2.20 - 5.00 

  ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 28,288 3,995,356 4,023,644 2.43 - 6.50 

  ตราสารหน้ีต่างประเทศ - 53,569 - 53,569 4.34 

  เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด      

       เกินกว่า 3 เดือน 1,061 - - 1,061 1.10 

เงินให้กูย้ืม  635 - - 635 3.31 - 5.01 

รวม 1,696 81,857 13,798,197 13,881,750  
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เงินให้กู้ยืมโดยมีกรมธรรม์ประกันภยัเป็นประกัน มีหลกัประกันตามมูลค่าของกรมธรรม์นั้นและมีอตัรา
ดอกเบ้ียซ่ึงเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั อตัราดอกเบ้ียเฉล่ียส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 5.97 ต่อปี (2563: ร้อย
ละ 6.05 ต่อปี) เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวจะครบก าหนดตามการครบก าหนดของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ตาม 
ผูถื้อกรมธรรมอ์าจช าระคืนเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวก่อนวนัครบก าหนดได ้
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยจ์ากสัญญาประกนัภยั (เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ สินทรัพยจ์ากการ
ประกนัภยัต่อ - ส ารองค่าสินไหมทดแทน ลูกหน้ีจากสัญญาประกนัภยัต่อ) และหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั 
(หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ) ทั้งจ านวน เป็นสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่มีดอกเบ้ีย 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  
 
บริษทัไม่บนัทึกสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินซ่ึงมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
ก าไรขาดทุนและบริษทัไม่มีการก าหนดอนุพนัธ์ (สัญญาแลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ีย) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ป้องกนัความเส่ียงส าหรับการป้องกนัความเส่ียงในมูลค่ายติุธรรม ดงันั้น การเปล่ียนแปลงในอตัราดอกเบ้ีย ณ 
วนัท่ีรายงานไม่ส่งผลต่อก าไรหรือขาดทุน 
  
การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปไดอ้ย่างสมเหตุสมผลของอตัราดอกเบ้ีย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 มีผลต่อการวดั
มูลค่าของเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และส่งผลกระทบต่อ
ส่วนของเจา้ของและก าไรหรือขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีแสดงในตารางต่อไปน้ี การวิเคราะห์ขา้งตน้สมมติวา่
ตวัแปรอ่ืนโดยเฉพาะอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศใหค้งท่ี 

 
 ก าไรหรือขาดทุน  ส่วนของเจา้ของสุทธิจากภาษี  

เพิ่มขึ้น 25 
จุดพื้นฐาน 

 ลดลง 25 
จุดพื้นฐาน 

 เพิ่มขึ้น 25 
จุดพื้นฐาน 

 ลดลง 25 
จุดพื้นฐาน 

 (พันบาท) 
31 ธนัวาคม 2564  

เส้นอตัราผลตอบแทน -  -  (417,701)  442,574 
 31 ธนัวาคม 2563        
                เส้นอตัราผลตอบแทน -  -  (411,172)  437,231 
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(ข) ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปลี่ยน 
 

 บริษทัไม่มีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญั เน่ืองจากบริษทัไม่มีธุรกรรมท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ
และไม่มีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 
 

(ค) ควำมเส่ียงด้ำนรำคำของตรำสำรทุน 
 

 บริษทัลงทุนในตราสารทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนในระยะยาว  ซ่ึงมูลค่าของพอร์ตโฟลิโอตราสารทุน
อาจมีความผนัผวนขึ้นอยูก่บัการเคล่ือนไหวของราคาตลาด  ดงันั้นบริษทัจ าเป็นตอ้งบริหารความเส่ียงของ
การลงทุนในตราสารทุนอย่างระมดัระวงัเพื่อด ารงระดบัเงินทุนของบริษทัให้อยู่ในระดับท่ีสอดคลอ้งกบั
ตามความตอ้งการของบริษทัตลอดเวลา ตลอดจนเป็นไปตามขอ้ก าหนดของผูก้ ากบัดูแล ทั้งน้ีบริษทัไดมี้
การติดตามความเส่ียงดา้นราคาของตราสารทุนอยา่งสม ่าเสมอ  

 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวในความเส่ียงด้านราคาตราสารทุน 
 

การเปล่ียนแปลงท่ีเป็นไปไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลของตลาดหลกัทรัพย ์ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีผลต่อการ
วดัมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ละส่งผลกระทบต่อส่วนของเจา้ของและ
ก าไรหรือขาดทุนดว้ยจ านวนเงินท่ีแสดงในตารางต่อไปน้ี  

 

 ก าไรหรือขาดทุน  ส่วนของเจา้ของสุทธิจากภาษี  
เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2 

 ลดลง 
ร้อยละ 2 

 เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 2 

 ลดลง 
ร้อยละ 2 

 (พันบาท) 
31 ธนัวาคม 2564        

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย -  -  22,378  (22,378) 
31 ธนัวาคม 2563        

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย -  -  16,775  (16,775) 
 

24.2.3 ควำมเส่ียงด้ำนสภำพคล่อง 
 
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง คือ ความเส่ียงท่ีบริษทัจะไม่สามารถปฏิบติัตามภาระผูกพนัไดเ้ม่ือครบก าหนด  
เน่ืองจากไม่สามารถเปล่ียนสินทรัพยเ์ป็นเงินสดไดห้รือไม่สามารถจดัหาเงินไดเ้พียงพอตามความตอ้งการ
ในเวลาท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดความเสียหายได ้



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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บริษทับริหารความเส่ียงดา้นสภาพคล่องโดยก าหนดอตัราสภาพคล่องขั้นต ่า แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่ต ่ากว่าท่ี คปภ. 
ก าหนด 

 

วนัท่ีท่ีครบก าหนดของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนับจากวนัท่ีในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม 
2564 และ 2563 มีดงัน้ี 

 2564 

 นอ้ยกว่า 1 ปี 
ภายใน                      
1 - 5 ปี 

มากกว่า                
5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 528,243 528,243 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 10,804,604 - 10,804,604 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 42,082 4,039,301 - 4,081,383 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ - 51,875 - - 51,875 
ตราสารทุน - - - 128 128 
หน่วยลงทนุ - - - 1,118,880 1,118,880 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด  
   เกินกว่า 3 เดือน 1,064 - - - 1,064 

เงินให้กูย้ืม 390 - - - 390 
สินทรัพย์จำกสัญญำประกันภัย      
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 144,526 - - - 144,526 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ -                                                   
ส ารองค่าสินไหมทดแทน 2,108 - - - 2,108 

ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ 1,423 - - - 1,423 
หนีสิ้นจำกสัญญำประกนัภัย      
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยั 
ระยะยาว* (1,445,812) 386,390 26,447,605 - 25,388,183 

ส ารองค่าสินไหมทดแทนและ                                      
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 28,617 - - - 28,617 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 21,042 - - - 21,042 
หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 61,885 - - - 61,885 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 8,882 - - - 8,882 

* ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวแสดงดว้ยมูลค่ากระแสเงินสดก่อนการคิดลด 

 
 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
 

78 

 2563 

 นอ้ยกว่า 1 ปี 
ภายใน                      
1 - 5 ปี 

มากกว่า                
5 ปี ไม่มีก าหนด รวม 

 (พันบาท) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - - 850,531 850,531 
เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์      
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ - - 9,802,841 - 9,802,841 
ตราสารหน้ีภาคเอกชน - 28,288 3,995,356 - 4,023,644 
ตราสารหน้ีต่างประเทศ - 53,569 - - 53,569 
ตราสารทุน - - - 7,891 7,891 
หน่วยลงทนุ - - - 1,040,689 1,040,689 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด  
   เกินกว่า 3 เดือน 1,061 - - - 1,061 

เงินให้กูย้ืม 635 - - - 635 
สินทรัพย์จำกสัญญำประกันภัย      
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 152,268 - - - 152,268 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ -                                                   
ส ารองค่าสินไหมทดแทน 544 - - - 544 

ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ 4,759 - - - 4,759 
หนีสิ้นจำกสัญญำประกนัภัย      
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยั 
ระยะยาว* (1,321,239) (452,828) 24,169,924 - 22,395,857 

ส ารองค่าสินไหมทดแทนและ                                      
ค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 22,473 - - - 22,473 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 10,767 - - - 10,767 
หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 61,469 - - - 61,469 
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 4,307 - - - 4,307 

* ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาวแสดงดว้ยมูลค่ากระแสเงินสดก่อนการคิดลด 

 
เงินให้กูย้ืมโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั มีหลกัประกนัตามมูลค่าของกรมธรรมน์ั้นและมีอตัราดอกเบ้ียซ่ึง
เป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  อตัราดอกเบ้ีย
เฉล่ียส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 คิดเป็นร้อยละ 5.97 ต่อปี (2563: ร้อยละ 6.05 ต่อปี) เงินใหกู้ย้มืดงักล่าว
จะครบก าหนดตามการครบก าหนดของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง อย่างไรก็ตามผูถื้อกรมธรรมอ์าจช าระคืนเงินให้กูย้ืม
ดงักล่าวก่อนวนัครบก าหนดได ้



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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24.3 กำรวัดมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม หรือวดัมูลค่าดว้ย
ราคาทุนแต่ตอ้งเปิดเผยมูลค่ายติุธรรม โดยแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
 

 2564 
 มูลค่ายติุธรรม 
 ระดบั 1  ระดบั 2   ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม         
เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น        
   ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่        
 ตราสารหน้ี -  14,844,061  93,801  14,937,862 
 ตราสารทุน -  -  128  128 
 หน่วยลงทนุ 1,118,880  -  -  1,118,880 
        
สินทรัพย์ท่ีต้องเปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 528,243  -  -  528,243 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด        
   เกินกว่า 3 เดือน 1,064  -  -  1,064 
เงินให้กูย้ืม -  -  855,826  855,826 

 

 

  



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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 2563 
 มูลค่ายติุธรรม 
 ระดบั 1  ระดบั 2   ระดบั 3  รวม 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุตธิรรม         
เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น        
   ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน่        
 ตราสารหน้ี -  13,786,254  93,800  13,880,054 
 ตราสารทุน 7,763  -  128  7,891 
 หน่วยลงทนุ 1,040,689  -  -  1,040,689 
        
สินทรัพย์ท่ีต้องเปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 850,531  -  -  850,531 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด        
   เกินกว่า 3 เดือน 1,061  -  -  1,061 
เงินให้กูย้ืม -  -  654,776  654,776 
 

บริษทัมีการประเมินมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินตามหลกัเกณฑ์ ดงัน้ี 
 

(ก) สินทรัพย์และหน้ีสินท่ีครบก าหนดในระยะเวลาอันสั้ น ได้แก่ เ งินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

 เบ้ียประกนัคา้งรับ ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ ลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อและเจา้อ่ืน แสดงมูลค่า

 ยติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
 

(ข) มูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยค านวณ

มูลค่ายติุธรรมโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 
 

(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)  

 



บริษัท ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
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(ฉ) มูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับเงินลงทุนในหน่วยลงทุนท่ีไม่ไดจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยโดยใชมู้ลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของงวดท่ีเผยแพร่โดยบริษทัจดัการกองทุน 

 

(ช) มูลค่ายุติธรรมระดับ 3 ส าหรับเงินให้กู้ยืมประมาณจากมูลค่าปัจจุบนัของกระแสคิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ีย

อา้งอิงตามเกณฑท่ี์ก าหนดโดย คปภ. 

 

ในระหวา่งปี 2564 และ 2563 ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม    
 

25 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 
(ก) ควำมสัมพนัธ์กับผู้บริหำรส ำคัญและบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันอ่ืน มีดังนี ้

 
ช่ือกิจกำร  ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารส าคญั 
 
 
 
Samsung Life Insurance Company Limited 

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

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 

ค่าธรรมเนียมดา้นเทคนิคและการจดัการ  
     (ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน) 

 ตามท่ีตกลงร่วมกนั 
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 สัญญำบริกำร 
 
บริษทัไดท้ าสัญญาใหค้วามช่วยเหลือดา้นเทคนิคและการจดัการกบัผูถื้อหุ้นต่างประเทศแห่งหน่ึง โดยบริษทัจะตอ้ง
จ่ายค่าธรรมเนียมในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นสัญญา 

 
(ข) รำยกำรกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกันและผู้บริหำรส ำคัญ สรุปได้ดังนี ้   
 

 2564  2563 
 (พันบาท) 
Samsung Life Insurance Company Limited    
ค่าธรรมเนียมดา้นเทคนิคและการจดัการ 23,529  22,410 
    

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ    
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 29,995  37,851 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,176  (1,766) 
รวม 55,700  58,495 

 
(ค) ยอดคงเหลือกับบุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 และ 2563 มีดังนี ้

 
 2564  2563 
 (พันบาท) 
หนี้สินอื่น    
Samsung Life Insurance Company Limited 5,592  4,940 
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26 หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส ำรองวำงไว้กับนำยทะเบียน 
 

26.1    ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 หลกัทรัพยรั์ฐบาลท่ีวางประกนัไวก้บันายทะเบียนตามมาตรา 20 แห่ง 
           พระราชบญัญติัประกนัชีวิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 มีดงัน้ี 
 

 2564  2563 
 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 
 (พันบาท) 
พนัธบตัรรัฐบาล 23,436  29,330  23,382  34,072 

 
26.2   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไดจ้ดัสรรหลกัทรัพยรั์ฐบาลเป็นเงินส ารองประกนัชีวิตวางไวก้บั 
          นายทะเบียนตามมาตรา 24 แห่งพระราชบญัญติัประกนัชีวิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 มีดงัน้ี 
 

 2564  2563 
 ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม  ราคาทุน  มูลค่ายติุธรรม 
 (พันบาท) 
พนัธบตัรรัฐบาล 2,696,300  3,136,259  2,701,257  3,583,296 

 
27       เงินสมทบกองทุนประกันชีวิต 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ยอดสะสมเงินสมทบกองทุนประกนัชีวิต มีจ านวนดงัน้ี 
 

 2564  2563 
 (พันบาท) 

เงินสมทบกองทุนประกนัชีวิต 34,068  29,080 
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28 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

28.1 ภำระผูกพนัจำกรำยจ่ำยที่ฝ่ำยทุน 
 
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษัทมีรายจ่ายฝ่ายทุนจ านวน 49 ล้านบาท และ 13 ล้านบาท ตามล าดับ  
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบซอฟตแ์วร์ 
 

28.2 กำรค ำ้ประกันธนำคำร 
 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัมีหนังสือค ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษทัเหลืออยู่เป็น
จ านวนเงิน 0.3 ลา้นบาท ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทั 
 

29      หนีสิ้นที่อำจเกิดขึน้   
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 บริษทัถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจ านวน 2.3 ลา้นบาท จากการเป็นผูรั้บประกนัภยัและไม่
บันทึกส ารองเผื่ อผลเสียหาย ท่ี เ กิดขึ้ น  (2563: 1.1 ล้านบาทและบันทึกส ารองเ ผ่ือผลเสียหาย ท่ี เ กิด ขึ้น  
0.7 ล้านบาท) ผูบ้ริหารของบริษทัเช่ือวา่เม่ือคดีส้ินสุดลงจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อฐานะการเงินและ
ผลการด าเนินงานของบริษทั 
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