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. 
แบบรายการเปิดเผยข้อมูล  (แนบท้ายค าส่ังนายทะเบียนที่ 71/2563) 

เร่ือง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันชีวิต 
 

ส่วนที่ 1 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย  
 
 บริษัทได้สอบทานข้อมูลท่ีเปิดเผย ด้วยความระมัดระวงั และบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง 
ครบถว้น ไม่เป็นเท็จ ไม่ท าให้ผูอ่ื้นส าคญัผิด หรือไม่ขาดขอ้มูลท่ีควรตอ้งแจง้ในสาระส าคญัและขอรับรองความ
ถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดเ้ปิดเผยทุกรายการของบริษทั 
 

 
 
 
ลงนาม                                          . 
ช่ือ             นายซองฮยอน  ย ู          . 
ต าแหน่ง      กรรมการบริษทั           . 

 
 
 

ลงนาม                                            . 
ช่ือ         นายคมกฤษ  ลายลกัษณ์     . 
ต าแหน่ง       กรรมการบริษทั             . 
 
 
 

      วนัท่ี  26  เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 
      ขอ้มูลประจ าปี          พ.ศ. 2564           .            
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล 
 

1. ประวัติบริษัท นโยบาย วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ ลักษณะการประกอบธุรกิจ รายละเอียด
ลักษณะผลิตภัณฑ์ และบริการที่ส าคัญ ช่องทางการติดต่อบริษัท วิธีการและระยะเวลาที่ใช้เรียกร้อง พจิารณาและ
การชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต 

 

1.1 ประวัติบริษัท : URL 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

1.2   นโยบาย วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ 
 บริษทั ซมัซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีนโยบายการประกอบธุรกิจการรับประกนัชีวิต 

โดยมีนโยบายการก ากับดูแลกิจการ มุ่งมั่นประกอบธุรกิจประกันชีวิตโดยยึดหลักความซ่ือสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง 
ต่อผูเ้อาประกนัภยัและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งบนหลกัความยุติธรรม ความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกนัโดยไม่เลือก
ปฏิบติั รักษาความลบั และความปลอดภยัของขอ้มูลของผูเ้อาประกนัภยั มีมาตรการป้องกนัไม่ให้ขอ้มูลส่วนบุคคล
ถูกเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกอันเป็นหลักสากลท่ีผู ้ประกอบธุรกิจประกันชีวิตต้องปฏิบั ติอย่างเคร่งครัด 
กับทั้ งมุ่งเน้นการเติบโตทางธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิต  
บนพื้นฐานการพฒันาประสิทธิภาพระบบบริหารบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารอย่างต่อเน่ือง 
ท่ีโปร่งใสและตรวจสอบได ้

 ด้วยการพฒันาผลิตภณัฑ์หลากหลายรูปแบบตอบสนองความต้องการแต่ละช่วงชีวิตของลูกคา้ รวมถึง  
ให้ความส าคญักบัการพฒันาการบริการให้ดีเยี่ยมของทั้งตวัแทนฯและพนักงานของบริษทั เป็นพนัธมิตรทางการ
ประกันชีวิตของประชาชนในโลกท่ีมุ่งเน้นไปท่ีลูกค้า ภายใต้เจตนารมณ์ท่ีจะเป็นเพื่ อนร่วมทางตลอดไป  
เพื่อคุม้ครองคุณค่าของลูกคา้และสร้างการเป็นผูน้ าตลาดโลก 

     https://samsunglife.co.th/about1/ 
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1.3 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
 บริษทั ซัมซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ด าเนินธุรกิจในดา้นการรับประกนัชีวิตมากว่า  
24 ปี โดยส านักงานใหญ่ของบริษัท ตั้ งอยู่ ท่ี เลขท่ี 2922/222-227 ชั้ น 15 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2  
ถนนเพชรบุรีตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 
 

1.4 รายละเอียดลักษณะผลิตภัณฑ์ บริการที่ส าคัญของบริษัท และสัดส่วนร้อยละของเบี้ยประกันภัยแยกตาม
ประเภทของการรับประกันภัย  

 1.4.1 รายละเอียดลกัษณะผลิตภณัฑ ์บริการท่ีส าคญัของบริษทั: URL 

                                     

                                                               https://samsunglife.co.th/product 

  

 1.4.2 ตารางสัดส่วนร้อยละของเบ้ียประกนัภยัแยกตามประเภทของการรับประกนัภยั ประจ าปี 2564 

หน่วย: ล้านบาท 

รายการ 
การประกนัภัยประเภทสามัญ 

(Ordinary) 

การ
ประกันภัย
ประเภท

อุตสาหกรรม 

การ
ประกันภัย
อุบัติเหต ุ
ส่วนบุคคล
(Personal 
Accident) 

 

การ
ประกันภั
ยประเภท 
กลุ่ม 

(Group) 

รวม 

 ตลอด 
ชีพ 

สะสม 
ทรัพย ์

เฉพาะ 
กาล 

อื่น ๆ รวม     

จ านวนเบ้ีย
ประกันภัย
รับโดยตรง 

 

1,146 

 

1,856 

 

73 

 

900 

 

4,975 

 

- 

 

11 

 

3 

 

4,989 

สัดส่วนเบ้ีย
ประกนัภยั 
(ร้อยละ) 

 

23% 

 

57% 

 

1% 

 

18% 

 

99% 

 

- 

 

0% 

 

0% 

 

100% 

หมายเหตุ: ขอ้มูลจากรายงานประจ าปี  
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https://samsunglife.co.th/contact/ 
 

 1.5 ช่องทางการติดต่อบริษัท และวิธีการเรียกร้องการชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต 

1.5.1 ขั้นตอน ระยะเวลา เอกสาร และวิธีการในการขอรับการชดใชเ้งินตามสัญญาประกนัชีวิต : URL 
 

https://samsunglife.co.th/service-claim/ 
 

 

1.5.2 วิธีการติดต่อบริษทั และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีมีขอ้พิพาทหรือเร่ืองร้องเรียน : URL 

   

 

2. กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการด าเนินการ   
      ตามกรอบกระบวนการดังกล่าว 
  2.1 กรอบการก ากับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท 

 บริษทัตระหนกัถึงความส าคญัของการมีระบบการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป็นองคป์ระกอบส าคญั
ของการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Good Governance) และเป็นเคร่ืองมือส าคญัของผูบ้ริหารในการบริหารจดัการ
กบัความเส่ียงต่าง ๆ ของบริษทั คณะกรรมการบริษทัจึงก ากบัดูแลให้บริษทัมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและ
สอดคลอ้งงกบันโยบายการบริหารความเส่ียงโดยรวมอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดใหมี้หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
(Internal Audit) และหน่วยงานควบคุมมาตรฐานงาน (Compliance) ท่ีมีความเป็นอิสระ ท าหนา้ท่ีประเมินประสิทธิภาพ
ของการควบคุมภายในและก ากับดูแลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายหรือขอ้ก าหนด 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

 การบริหารความเส่ียงถือเป็นส่วนหน่ึงของการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและช่วยส่งเสริมให้บริษัทก าหนด
สภาพแวดล้อมการควบคุมอย่างเหมาะสมและช่วยให้บริษัทสามารถจัดการความเส่ียงตามระดับความส าคัญได้ 
คณะกรรมการบริษทัจึงก าหนดใหมี้หน่วยงานบริหารความเส่ียง (Risk Management) ท าหนา้ท่ีบริหารความเส่ียงทัว่ทั้งองค์กร
อย่างเป็นระบบ ตามกรอบมาตรฐานสากลและแนวทางการก ากับดูแลการบริหารความเส่ียงของส านักงาน คปภ. 
ครอบคลุมกิจกรรมหลกัและความเส่ียงส าคญัอย่างน้อย ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นกลยุทธ์ ความเส่ียงดา้นการรับประกนัภยั 
ความเส่ียงด้านการตลาด ความเส่ียงด้านเครดิต ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง ความเส่ียงด้านปฏิบัติการ ความเส่ียง 
ดา้นช่ือเสียง ความเส่ียงดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ ความเส่ียงดา้นมหันตภยั ความเส่ียงท่ีเกิดใหม่ และความเส่ียงภายใน
กลุ่มธุรกิจ โดยจดัให้มีการระบุปัจจยัและเหตุท่ีมาของความเส่ียง มีการประเมิน วิเคราะห์ จดัล าดบัความส าคญัของความเส่ียง 
มีการติดตามรายงานสถานะความเส่ียงต่อคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและคณะกรรมการบริษทัตามล าดบั อย่าง
น้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง เพื่อให้การด าเนินงานของบริษทับรรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายเป็นส าคญั และจดัการความ
เส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัความเส่ียงท่ีบริษทัยอมรับได ้(Risk Appetite) 
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 2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท  
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2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท  
 

คณะกรรมการบริษัท : URL 

                           https://samsunglife.co.th/board/ 
 

 

 หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั  
1) ก าหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษทั รวมทั้งพิจารณาอนุมติันโยบายและกลยทุธ์

ในการด าเนินงานของบริษทั ก ากับดูแล ติดตามการด าเนินงานของผูบ้ริหารให้เป็นไปตามกลยุทธ์และ
นโยบายท่ีก าหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) พิจารณาอนุมติันโยบายต่าง ๆ ของบริษทั ไดแ้ก่ นโยบายการบริหารความเส่ียง นโยบายการก ากบัดูแล
กิจการท่ีดี นโยบายการลงทุน และนโยบายอ่ืน ๆ ของบริษทั และก ากบัดูแลให้มีการด าเนินการให้เป็นไป
ตามนโยบายท่ีอนุมติัไว ้

3) ก าหนดโครงสร้างบริษัทให้มีการแบ่งแยกหน้า ท่ีในการก ากับดูแลและการบริหารจัดการและ  
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท  ผู ้บริหาร และบุคลากรหลักในหน่วยงานควบคุมต่าง ๆ  
อยา่งชดัเจน เพื่อใหมี้การก ากบัดูแลการบริหารจดัการอยา่งเหมาะสม  

4) ก ากบัดูแลให้บริษทัมีระบบการบริหารความเส่ียงและควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดบัท่ียอมรับได้ รวมทั้ง
ก ากบัดูแลใหบ้ริษทัมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในท่ีมีประสิทธิภาพ 

5) พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ไดแ้ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการลงทุน และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนๆ ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

6) พิจารณาแต่งตั้ งกรรมการผูจ้ัดการและประธานเจ้าหน้าท่ีสายงานการเงินของบริษัท และก ากับดูแล 
ให้ผูบ้ริหารรายงานเร่ืองท่ีส าคญัของบริษทั และมีกระบวนการในการรายงานขอ้มูล เพื่อให้คณะกรรมการ
บริษทัไดรั้บขอ้มูลอยา่งเพียงพอท่ีจะปฏิบติัตามอ านาจ หนา้ท่ี และความรับผิดชอบไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

7) ก ากบัดูแลการสอบบญัชีของบริษทั โดยครอบคลุมถึง การคดัเลือก แต่งตั้งและถอดถอนผูส้อบบญัชีของบริษทั 
รวมถึงการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนอยา่งเหมาะสม 

8) ก ากบัดูแลใหบ้ริษทัมีการเปิดเผยขอ้มูลดา้นการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีต่อสาธารณะ 
9) ก ากับดูแลให้บริษทัมีกระบวนการจัดท ารายงานทางการเงินท่ีถูกต้องและน่าเช่ือถือ และเปิดเผยขอ้มูล

ส าคญัต่าง ๆ อย่างถูกตอ้ง เพียงพอ ทนัเวลา ต่อสาธารณะและหน่วยงานก ากบัตามกฎหมายและมาตรฐาน  
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

แบบ ปผช. รายปี 

https://samsunglife.co.th/about5/


แบบ ปผช.1 รายปี 

 

7 | P a g e  

10) ก ากบัดูแลใหบ้ริษทัปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ และระเบียบต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจของบริษทั 
11) ก ากบัดูแลให้บริษทัมีเงินกองทุนท่ีมัน่คงและเพียงพอรองรับการด าเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

และติดตามฐานะเงินกองทุนอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงมีกระบวนการหรือเคร่ืองมือท่ีใช้ดูแลความเพียงพอ 
ของเงินกองทุนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีมัน่คง 

12) ก ากบัดูแลให้บริษทัมีการปฏิบติัต่อลูกคา้อย่างเป็นธรรม โดยมีการก าหนดขั้นตอนหรือกระบวนการในการเสนอ
ขายและชดใช้เงินตามสัญญาประกันชีวิต อย่างชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือใช้ประโยชน์ 
จากความเขา้ใจผิดของลูกคา้ 

 
2.4 คณะกรรมการชุดย่อย  

 บริษทั ซมัซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) มีโครงสร้างการจดัการประกอบดว้ยคณะกรรมการบริษทั 
เป็นผูก้ ากบัดูแล และจดัตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะ เพื่อช่วยสนบัสนุนการท าหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษทั 
ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการลงทุน โดยมีรายละเอียด 
ของคณะกรรมการแต่ละคณะ ดงัน้ี 

 

 

 

 

 
 

 

  
 
 

 
 
 
 

Audit Committee   Risk Management  
Committee 

Investment  
Committee 

Board of Directors 
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2.4.1  คณะกรรมการตรวจสอบ  
  คณะกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั ประกอบด้วยกรรมการบริษทัและ
ผูบ้ริหารของบริษทั รวมทั้งส้ิน 3 คน และหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 1 คน ท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการท่ี
ประชุม  

 
 

บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ  
1) สอบทานใหบ้ริษทัมีการรายงานทางการเงินท่ีมีความสมบูรณ์ ถูกตอ้ง เช่ือถือได ้มีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีส าคญั 

โดยครบถว้นและเป็นไปตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 
2) สอบทานและประเมินผลให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ( Internal control) ระบบการตรวจสอบ

ภายใน (Internal audit) และระบบการบริหารความเส่ียง (Risk management) ท่ีเหมาะสม มีประสิทธิผล 
และรัดกุมตามกรอบท่ีไดรั้บการยอมรับเป็นมาตรฐานสากล 

3) สอบทานให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต ขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั รวมทั้งระเบียบ
ขอ้บงัคบัภายในบริษทั 

4) พิจารณา คดัเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซ่ึงมีความเป็นอิสระเพื่อท าหน้าท่ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และ
ก าหนดค่าตอบแทน น าเสนอคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั  
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5) ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายบริหารเพื่อการก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลและรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขภายในเวลาท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นสมควรในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีขอ้สงสัยว่ามีรายการ หรือการกระท า
ดงัต่อไปน้ี 
5.1) รายงานท่ีเกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
5.2) การทุจริตหรือมีส่ิงผิดปกติหรือมีความบกพร่องท่ีส าคญัในระบบการควบคุมภายใน 
5.3) การฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยธุรกิจประกนัชีวิต หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งกฎระเบียบภายในบริษทั 

6) จดัท ารายงานคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษทั  
7) สอบทานรายงานการปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต ขอ้ก าหนดของส านักงาน คปภ. และ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของบริษทั รวมทั้งระเบียบขอ้บงัคบัภายในบริษทัจากฝ่ายก ากบักิจการ 
8) สอบทานกฎบตัรของผูต้รวจสอบ และหากจ าเป็นตอ้งแกไ้ข ใหเ้สนอคณะกรรมการบริษทัพิจารณาอนุมติั 
9) ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย 
 

 2.4.2 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ซ่ึงผ่านการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษทั ประกอบดว้ยกรรมการบริษทั
และผูบ้ริหารของบริษทั รวมทั้งส้ิน 7 คน ดงัต่อไปน้ี 
 

 
 
 

1. Mr.  Sunghyun Yoo  Chairman 
2. Mr.  Baik Sup Shin   Committee 
3. Mrs. Navaporn Wongmalawanich Committee 
4. Mr.  Jae Hong Jeon   Committee 
5. Mr.  Leeyalit Sirimuang  Committee 
6. Mr.  Sahatpon   Eiamthong              Committee 
7. Ms.  Sawittree Wongngern Committee and Secretary 

  
 
 

 

Risk Management Committee 
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บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง   
1) พิจารณาและให้ความเห็นต่อร่างกรอบการบริหารความเส่ียงและนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทั 

ก่อนน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณาอนุมติั  
2) ประเมินความเพียงพอของมาตรการบริหารความเส่ียงรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงและ

พฒันาระบบการบริหารความเส่ียงภายในบริษทัอยา่งต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ  
3) จดัให้มีการประชุมเป็นประจ าอย่างน้อยไตรมาสละ 1 คร้ัง เพื่อติดตามสถานะความเส่ียงของบริษทัรายงาน

ความเส่ียงท่ีส าคญัของบริษทั รวมถึงสถานะของความเส่ียง แนวทางในการบริหารความเส่ียง ความคืบหนา้ 
และผลของการบริหารความเส่ียงให้แก่คณะกรรมการบริษทัเพื่อพิจารณารับทราบเป็นประจ าอย่างน้อย  
ไตรมาสละ 1 คร้ัง 

4) ดูแลและสนบัสนุนให้การบริหารความเส่ียงองคก์รประสบความส าเร็จ เสนอแนะวิธีป้องกนัและวิธีลดระดบั
ความเส่ียงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ติดตามแผนการด าเนินงานเพื่อลดความเส่ียงอย่างต่อเน่ือง รวม ถึง
ส่ือสารสาระส าคัญของนโยบายการบริหารความเส่ียงและแนวทางปฏิบัติในการบริหารความเส่ียง  
ใหทุ้กหน่วยงานของบริษทัทราบและน าไปปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด  

5) ดูแลและสนบัสนุนใหมี้การสอบทานและทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเส่ียง
ของบริษัทอย่างสม ่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง หรือทุกคร้ังท่ีเกิดเหตุการณ์ส าคัญท่ีอาจส่งผลกระทบ 
ต่อความมัน่คงทางการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 

 
 2.4.3 คณะกรรมการลงทุน  
 คณะกรรมการลงทุน ประกอบดว้ยกรรมการบริษทัและผูบ้ริหารของบริษทัรวมทั้งส้ิน 4 คน ดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Mr. Sunghyun Yoo     Chairman  

2. Mr. Baik Sup Shin    Committee  

3. Mr. Jae Hong Jeon   Committee 

4. Mr. Sahatpon Eiamthong  Committee and Secretary 

Asset Management Department 

Investment Committee 
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บทบาทหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการลงทุน  
1) จดัท ากรอบนโยบายการลงทุน เพื่อขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
2) พิจารณาอนุมติัแผนการลงทุนของบริษทั ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบนโยบายการลงทุน และนโยบายการบริหาร

ความเส่ียงรวม 
3) พิจารณาอนุมติัการลงทุน ตามระดบัอ านาจท่ีไดรั้บการอนุมติัตามนโยบายการลงทุน 
4) ก ากบัดูแลการลงทุนของบริษทั ใหเ้ป็นไปตามกรอบนโนบายการลงทุน นโยบายการบริหารความเส่ียงรวม 

ระเบียบวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทุน และขอ้ก าหนดของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
5) ก ากบัดูแลในเร่ืองธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีเก่ียวกับ

ธุรกรรมการลงทุนของบริษทั 
6) ก ากบัดูแล ระบบงาน บุคลากร และขอ้มูลท่ีใช้ประกอบการลงทุนของบริษทัฯให้มีความเพียงพอต่อการ

ด าเนินงาน 
7) บริหารเงินลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนท่ีไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั 
8) รายงานผลการลงทุนใหค้ณะกรรมการบริษทัทราบอยา่งสม ่าเสมอ 
9) พิจารณาอนุมติัการน าสินทรัพยล์งทุนไปก่อภาระผกูพนัใด ๆ  

10)   พิจารณาเร่ืองอ่ืนใดท่ีจ าเป็น และเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจลงทุน  
 

2.5 การสรรหาและการแต่งต้ังคณะกรรมการ คณะกรรมการอิสระ และผู้บริหาร  
  ผูถื้อหุ้นเป็นผูพ้ิจารณาสรรหาคดัเลือกบุคคลผูท้รงคุณวุฒิท่ีเหมาะสมเพื่อมาด ารงต าแหน่งกรรมการ กรรมการ

อิสระ ของบริษทั ซมัซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) ในกรณีท่ีครบวาระ ลาออก หรือพน้สภาพการเป็น
กรรมการในทุกกรณี โดยเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือขอนุมัติต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น  
ตามขอ้บงัคบัของบริษทั  
 

2.6 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Remuneration policy)  
  การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผลประโยชน์อ่ืน ๆ ของกรรมการ บริษทั ซมัซุง ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) 

จ ากดั (มหาชน) จะจ่ายให้แก่กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นพนักงานของบริษทัเท่านั้น โดยคณะกรรมการบริษทั พิจารณาให้
ความเห็นชอบ น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบประมาณเป็นประจ าทุกปี 
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3. การบริหารความเส่ียงองค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) และการบริหารสินทรัพย์ 

    และหนีสิ้น (Asset Liability Management: ALM)  

3.1 การบริหารความเส่ียงขององค์กร (Enterprise Risk Management: ERM) 
บริษทั ซัมซุง ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ด าเนินการบริหารความเส่ียงแบบองค์รวม

(Enterprise Risk Management) ภายใต้กรอบแนวทางปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริม 
การประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.) โดยคณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการบริหารความเส่ียงมีบทบาทส าคญั  
ในการก ากบัดูแลการบริหารความเส่ียงให้มีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบักลยุทธ์ เป้าหมายในการด าเนินธุรกิจทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวของบริษทั โดยเฉพาะในดา้นการด ารงเงินกองทุน ใหเ้พียงพอท่ีจะรองรับความเส่ียงต่าง ๆ จากการด าเนิน
ธุรกิจ ตามเกณฑ์ของ คปภ. เพื่อให้บริษทัสามารถด าเนินธุรกิจให้ไดรั้บอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสม รวมถึงสามารถ
สร้างความไดเ้ปรียบทางการแข่งขนัและเติบโตอยา่งย ัง่ยนืได ้ 

 แนวทางและกระบวนการบริหารจัดการความเส่ียงของบริษัท 
  กระบวนการบริหารความเส่ียงของบริษทัประกอบด้วยขั้นตอนส าคญัต่าง ๆ ตามแนวปฏิบติัมาตรฐาน 
สากล COSO framework ได้แก่ การระบุความเส่ียงส าคัญท่ีคาดการณ์ว่าจะเกิดกับบริษัท การประเมินความเส่ียง  
โดยบริษทัพิจารณาก าหนดดชันีวดัความเส่ียง (Key Risk Indicator: KRI ) เป็นเคร่ืองมือในการประเมินความเส่ียง ก าหนด
ระดบัความเส่ียงท่ีบริษทัยอมรับได ้(Risk Appetite) ระดบัความเบ่ียงเบนจากระดบัความเส่ียงท่ีบริษทัยอมรับได ้ (Risk 
Tolerance) ในแต่ละประเภทความเส่ียงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ แผนการด าเนินธุรกิจของบริษัท  โดยพิจารณาให้
ครอบคลุมกิจกรรมหลกัของบริษทัตามแนวทางการบริหารความเส่ียงขั้นต ่าของส านักงาน คปภ. มีการติดตามสถานะ
ความเส่ียงอยา่งสม ่าเสมอ และมีการรายงานสถานะความเส่ียงประเภทต่าง ๆ ต่อผูบ้ริหาร คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
และคณะกรรมการบริษทั เป็นประจ า อย่างน้อย ไตรมาสละ 1 คร้ัง หรือกรณีมีเหตุการณ์ความเส่ียงส าคญั เพื่อให้บริษทั
สามารถเลือกวิธีตอบสนองความเส่ียง ก าหนดแผนการจดัการความเส่ียงได้ทนัต่อเหตุการณ์และควบคุมความเส่ียงใหอ้ยู่
ในระดบัท่ีบริษทัยอมรับได ้ 

 
3.2 การบริหารสินทรัพย์และหนีสิ้น (Asset Liability Management: ALM)  

  การบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินเป็นกระบวนการในการก าหนด ด าเนินการ ติดตาม และปรับปรุงกลยุทธ์และ
การตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ทางการเงินในการก าหนดช่วงความ
เบ่ียงเบนท่ียอมรับไดแ้ละขอ้จ ากัดความเส่ียงต่าง ๆ บริษทับริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินโดยพิจารณาจากการจับคู่
ระยะเวลาของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน (duration matching asset and liability) โดยบริษทัมีการก าหนด Duration gap 
ระหวา่งสินทรัพยล์งทุนและเงินส ารองประกนัภยั เป็นดชันีวดัความเส่ียงดา้นตลาด เพื่อติดตาม ประเมิน และควบคุม
ความเส่ียงอย่างสม ่าเสมอ โดยเทคนิคท่ีบริษทัใช้ในการค านวณระยะเวลาของกระแสเงินสดของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสิน คือ วิธี modified duration ซ่ึงเป็นมาตรฐานโดยทัว่ไป 
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3. ความเส่ียงจากการรับประกันภัยที่สามารถคาดการณ์ได้และมีนัยส าคัญอันอาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงิน          
ของบริษัท การบริหารจัดการประกันภัยต่อ ความเช่ือมโยงของเงินกองทุนและความเส่ียงภัย และการกระจุกตัวของภัย  
 บริษทัคาดการณ์ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการรับประกันภยัจากการวิเคราะห์ขอ้มูลความเสียหาย 
ในอดีตท่ีเคยเกิดขึ้นในแต่ละประเภทผลิตภณัฑ์ ประมาณการณ์ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยพิจารณา 
ใหส้อดคลอ้งกบักลยทุธ์การด าเนินธุรกิจของบริษทั 

  ความเส่ียงจากการรับประกนัภยัท่ีคาดการณ์วา่หากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั 
ไดแ้ก่ 

• ความเส่ียงจากความไม่เพียงพอของเงินส ารองจากการลดลงของอตัราดอกเบ้ีย เป็นความเส่ียงท่ีส่งผลให้
บริษทัตอ้งตั้งเงินส ารองประกนัชีวิตเพิ่มขึ้น ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่องบก าไรขาดทุนของบริษทั ทั้งน้ี บริษทั
ก าหนดแนวทางในการบริหารความเส่ียงด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทสะสมทรัพย์ท่ีการันตี
ผลประโยชน์ตามเง่ือนไขกรมธรรม์ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม เพื่อลดความเส่ียงจากการต้องเพิ่มเงินส ารอง 
หากดอกเบ้ียลดลงต ่ากว่าคาดการณ์ ทั้งน้ี บริษทัจะไดติ้ดตามดูแลระดบัเงินส ารองประกนัชีวิตให้เพียงพอ 
กบัภาระผกูพนัแทจ้ริงท่ีมีต่อผูเ้อาประกนัชีวิต และไม่ต ่ากวา่ท่ีกฎหมายก าหนด 

• ความเส่ียงจากอตัรามรณะและอตัราการเจ็บป่วยท่ีสูงกว่าท่ีบริษทัไดป้ระมาณการไว ้บริษทับริหารจดัการ
ความเส่ียงดว้ยการติดตามอตัราส่วนค่าสินไหมทดแทน (Loss Ratio) อย่างใกลชิ้ด มีการจดัท าการทดสอบ
ก าไรคาดหวงัของผลิตภณัฑ์ (Profit Testing) ก่อนและหลงัการขาย เพื่อวิเคราะห์ความส าเร็จและผลก าไร 
แต่ละผลิตภณัฑ ์และจดัการยกเลิกการจ าหน่ายผลิตภณัฑท่ี์มีผลขาดทุน 

• ความเส่ียงจากภาระภาษีของเงินส ารองประกนัชีวิต ซ่ึงเป็นขอ้จ ากดัต่อการพฒันาผลิตภณัฑ์สู่ตลาด 
ท่ีมีการแข่งขนัในแบบเงินออมระยะสั้นสูงและส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษทัในการช าระภาษี
เพิ่มเติมในส่วนของเงินส ารองท่ีเกิน 65% ของเบ้ียปรับสุทธิ ตามกฎเกณฑข์องกรมสรรพากร แนวทางในการ
บริหารความเส่ียงของบริษัท คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีระยะเวลาการช าระเบ้ียประกันภัยยาวขึ้น  
โดยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ท่ีเน้นความคุ ้มครองชีวิต ได้แก่ แบบตลอดชีพ แบบคุ ้มครองชั่วระยะเวลา  
แบบคุม้ครองสินเช่ือ เพื่อลดภาระดา้นเงินส ารองของบริษทัลง 

 
กลยทุธ์การบริหารการประกนัภยัต่อ  

 บริษทัมีการก าหนดนโยบายการบริหารการประกนัภยัต่อ ให้สอดคลอ้งตามกฎระเบียบขอ้บงัคบัของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภยั (คปภ.)  และเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจของบริษทั  
โดยบริษทัมีการจดัตั้งคณะกรรมการบริหารการประกนัภยัต่อ (Reinsurance Management Committee) เพื่อกลัน่กรอง
งานดา้นการประกันภยัต่อ รวมถึงพิจารณาก าหนดนโยบายในการบริหารประกันภยัต่อก่อนน าเสนอคณะกรรมการ
บริษทัพิจารณาอนุมติั   
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การก าหนดนโยบายการบริหารการประกนัภยัต่อ บริษทัพิจารณาในเร่ืองต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี  

1) การคดัเลือกผูรั้บประกนัภยัต่อ  
 บริษทัมีเกณฑ์ในการคดัเลือกบริษทัรับประกนัภยัต่อ โดยพิจารณาจากอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิต 
(Credit rating) หรืออัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนท่ีต้องด ารงตามกฎหมาย ในทางปฏิบัติบริษัท
พิจารณาจากอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตเป็นอนัดบัแรก แต่ถา้บริษทัรับประกนัภยัต่อไม่มีการจดัอนัดับ
ความน่าเช่ือถือด้านเครดิต บริษัทก็จะพิจารณาจากอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนท่ีต้องด ารง  
ตามกฎหมาย ซ่ึงจะตอ้งไม่ต ่ากว่า 2 เท่าของอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนท่ีกฎหมายก าหนด บริษทั  
ไดก้ าหนดอนัดบัความน่าเช่ือถือดา้นเครดิตขั้นต ่า (Minimum Credit Rating) ซ่ึงจะตอ้งเท่ากบัหรือมากกวา่อนัดบั A-   

2) การก าหนดวิธีการเอาประกนัภยัต่อ  
 บริษทัมีการกระจายความเส่ียงในการท าสัญญาประกนัภยัต่อเพื่อลดผลกระทบจากความสูญเสียท่ีอาจเกิดขึ้น
หากบริษทัรับประกนัภยัต่อไม่ปฏิบติัตามสัญญาโดยก าหนดสัดส่วนในการเอาประกนัภยัต่อแยกตามประเภท
ของผลิตภณัฑ ์ไดแ้ก่ ประกนัชีวิตรายสามญั ประกนัชีวิตกลุ่มสินเช่ือ ประกนัอุบติัเหตุรายบุคคล 

3) การก าหนดขีดจ ากดัส่วนเก็บไวใ้นการรับเส่ียงภยัไวเ้องสูงสุด (Maximum retention limit)  
  บริษทัพิจารณาก าหนดขีดจ ากดัส่วนเก็บไวใ้นการรับความเส่ียงภยัโดยพิจารณาให้สอดคลอ้งกบัประสบการณ์  

ในอดีตของบริษทั แผนการด าเนินธุรกิจ และนโยบายการบริหารความเส่ียงของบริษทั ทั้งน้ีบริษทัก าหนด
ขีดจ ากดัส่วนเก็บไวใ้นการรับความเส่ียงภยัไวเ้องสูงสุด แบ่งตามประเภทของผลิตภณัฑ์ ไดแ้ก่ ประกนัชีวิตราย
สามญั ประกนัชีวิตกลุ่มสินเช่ือ ประกนัชีวิตชัว่ระยะเวลา 1 ปี และประกนัอุบติัเหตุส่วนบุคคล 
 

 เพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัมีการก าหนดกลยุทธ์การบริหารการประกันภยัต่อสอดคล้องกับกฎขอ้บงัคบัของ 
คปภ.สอดคล้องกับแผนธุรกิจและความเส่ียงของบริษทั คณะกรรมการบริหารการประกันภยัต่อจึงมีการ
ทบทวนกลยุทธ์การบริหารการประกนัภยัต่อและน าเสนอคณะกรรมการบริหารพิจารณาอนุมติั เป็นประจ า
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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5.  มูลค่า วิธีการ และสมมติฐานในการประเมินหนีสิ้นจากสัญญาประกันภัย  

5.1 ส ารองประกันภัยส าหรับสัญญาประกันภัยระยะยาว (Long Term Technical Reserve) 

 ส ารองประกันภยัส าหรับสัญญาประกันภยัระยะยาวเป็นยอดส ารองสะสมตั้งแต่เร่ิมท าประกันถึงวนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานส าหรับกรมธรรม์ท่ีมีผลบังคับอยู่ ส ารองดังกล่าวตั้ งขึ้ นส าหรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและ
ผลประโยชน์ตามกรมธรรมท่ี์ประมาณว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตจากกรมธรรมป์ระกนัชีวิตท่ีมีผลบงัคบัอยูท่ ั้งหมด บริษทั
ค านวณส ารองประกันชีวิตภายใต้สัญญาประกันภัยระยะยาวโดยอ้างอิงตามวิธีส ารองประกันภัยสุทธิช าระคงท่ี  
(Net Premium Valuation Reserve or NPV) ซ่ึงเป็นวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันกันภัยโดยใช้ ข้อสมมติหลัก  
ในการประมาณการส ารองประกนัภยัระยะยาว ดงัน้ี 

1) อตัราการตาย อตัราการเจ็บป่วยและอตัราการคงอยู่  
   บริษัทใช้ข้อสมมติดังกล่าวอ้างอิงตารางมรณะไทย ปี 2529, 2540, 2551 และ 2560 ขึ้ นอยู่กับแต่ละ

ผลิตภณัฑ ์
2) อตัราดอกเบ้ียคิดลด   
 อตัราดอกเบ้ียคิดลดท่ีบริษทัใชใ้นการก าหนดอตัราเบ้ียประกนัภยัและค านวณเงินส ารองอยูร่ะหวา่งร้อยละ 3 - 6 

ขึ้นอยูก่บัผลิตภณัฑ ์ 
นอกจากนั้นแลว้ บริษทัทดสอบความเพียงพอของหน้ีสินทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน หากหน้ีสินมีจ านวน

ไม่เพียงพอก็จะรับรู้ส่วนต่างเป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ การทดสอบความเพียงพอของหน้ีสิน
ค านวณโดยใชป้ระมาณการ ปัจจุบนัของกระแสเงินสดในอนาคตท่ีเกิดจากสัญญาประกนัภยัท่ีมีผลบงัคบัอยูท่ ั้งหมดและ
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียปลอดความเส่ียงเฉล่ียตามหลกัเกณฑ์ ของส านักงาน คปภ. บวกดว้ยค่าส่วนปรับสภาพคล่อง
ตามหลักเกณฑ์มติท่ีประชุมคณะศึกษาผลกระทบและน าเสนอมาตรการรองรับกรณีอัตราดอกเบ้ียต ่า เม่ือวันท่ี  
27 มิถุนายน 2559 

 
5.2  ส ารองค่าสินไหมทดแทน (Claim Reserve) 

 ส ารองค่าสินไหมทดแทนจะบนัทึกเม่ือได้รับการแจ้งค าเรียกร้องค่าเสียหายจากผูเ้อาประกันภยัตามจ านวน  
ท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุน
ประกนัของกรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง ส่วนค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายบนัทึกตามจ านวนท่ีจะจ่ายจริง 

 นอกจากน้ี บริษทัไดต้ั้งส ารองเพิ่มเติมส าหรับความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแลว้แต่ยงัไม่ไดมี้การรายงานใหบ้ริษทัทราบ 
(Incurred but not reported claim: IBNR) ค านวณโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย จากประมาณการท่ีดีท่ีสุด 
ของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้แก่ผู ้เอาประกันภัยในอนาคต ส าหรับความสูญเสียท่ีเกิดขึ้ นแล้วก่อน 
หรือ ณ วนัท่ีในรอบระยะเวลารายงาน ทั้งจากรายการความสูญเสียท่ีบริษทัไดรั้บรายงานแลว้และยงัไม่ไดรั้บรายงาน
สุทธิดว้ยค่าสินไหมทดแทนท่ีไดรั้บรู้ไปแลว้ในบญัชี 
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 5.3 ส ารองเบีย้ประกันภัย (Premium reserve) 
 ประกอบด้วยส ารองเบ้ียประกันภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้และส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด โดยค านวณ 

ตามวิธีการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยั 
1) ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้(Unearned Premium Reserve: UPR) ณ ส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

บริษทับนัทึกส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดส้ าหรับการสัญญาประกนัภยัระยะสั้นและการประกนัภยักลุ่ม 
โดยค านวณจากเบ้ียประกนัภยัสุทธิส าหรับปีโดยวิธีเฉล่ียรายเดือน (วิธีเศษหน่ึงส่วนยีสิ่บส่ี) 

2) ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด (Unexpired Risk Reserve: URR) เป็นจ านวนเงินท่ีบริษทัจัดสรรไวเ้พื่อ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตส าหรับกรมธรรม์ประกันภัยภัยท่ียงัมีผลบังคับอยู่ ค  านวณจาก
ค่าประมาณการณ์ท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะเวลาเอาประกนัท่ีเหลืออยู่ โดยอา้งอิงจาก
ขอ้มูลในอดีต 

ทุกส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัจะเปรียบเทียบมูลค่าของส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด (URR) กับ
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้(UPR) มูลค่าใดสูงกวา่บริษทัจะรับรู้ส่วนต่างท่ีเพิ่มขึ้น/ลดลงของเงินส ารองท่ี
สูงกวา่นั้นในงบการเงิน 

 ทั้งน้ีส าหรับขอ้มูลเชิงปริมาณใหมี้ รายละเอียดดงัน้ี  
หน่วย : ลา้นบาท 

รายการ 
ปี 2564 ปี 2563 

ราคาบญัชี ราคาประเมิน ราคาบญัชี ราคา
ประเมิน 

ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยั ระยะยาว  
(Long-term technical reserves) 

15,332 13,904 13,055 13,766 

ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยั ระยะส้ัน 
(Short-term technical reserves) 

225 193 218 185 

ผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย  
(Unpaid policy benefits) 

21 21 11 11 

หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 
(Due to insured) 

62 62 61 61 

หมายเหต ุ -   ราคาบญัชี หมายถึง มูลค่าหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั ท่ีประเมินตามมาตรฐานการบญัชี มีวตัถุประสงคห์ลกั
เพ่ือให้นักลงทุนผูวิ้เคราะห์ทางการเงินเข้าใจถึงมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของหน้ีสินจากสัญญาประกันภัยท่ีเป็นท่ียอมรับ 
ตามหลกัการทางบญัชีในประเทศไทย ซ่ึงมูลค่าดงักล่าวจะตอ้งผา่นการรับรองจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 
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 -   ราคาประเมิน หมายถึง มูลค่าหน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากบั และ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวิต เพื่อวตัถุประสงคห์ลกั
ในการก ากับความมั่นคงทางการเงินของบริษทัประกันภยัและเพ่ือให้มั่นใจว่าบริษทัมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน ์
ตามสัญญาประกนัภยัไดอ้ย่างครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั ซ่ึงจะตอ้งประเมินโดยนักคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บใบอนุญาต 
จากนายทะเบียน ตามหลกัการทางคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บการยอมรับ สมมติฐานท่ีใช้ในการประเมินจะตอ้งสอดคลอ้ง 
กบัประสบการณ์จริง หรือในกรณีท่ีบริษทัมีขอ้มูลไม่เพียงพออาจอา้งอิงจากประสบการณ์ของอุตสาหกรรมและปรับให้เหมาะสม
กบัลกัษณะเฉพาะของพอร์ตการรับประกนัภยัของบริษทันั้น นอกจากน้ี มูลค่าส ารองประกนัภยัดงักล่าวจะต้องรวมถึงค่าเผื่อ 
ความผนัผวน (Provision of Adverse Deviation : PAD) ซ่ึงให้เป็นไปตามท่ีสานกังาน คปภ. ก าหนด 

 ข้อสังเกต ในบางช่วงเวลาของการรายงานทางการเงิน มูลค่าหน้ีสินจากสัญญาประกันภยัอาจมีความแตกต่าง
ระหว่างราคาบญัชีและราคาประเมินอย่างมีนยัส าคญั อนัเน่ืองมาจากวตัถุประสงคแ์ละวิธีการท่ีแตกต่างกนัในการประเมิน
ตามท่ีกล่าวไวข้า้งตน้ ทั้งน้ี ผูท่ี้จะน าขอ้มูลไปใชค้วรศึกษาและท าความเขา้ใจถึงวตัถุประสงคแ์นวทางการประเมินราคา
หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยัทั้งสองให้ถ่ีถว้นก่อนตดัสินใจ 
 
6.  การลงทุนของบริษัท  

 รายไดจ้ากการลงทุนเป็นหน่ึงในรายไดห้ลกัของบริษทัประกนัชีวิต ดงันั้น บริษทัจึงใหค้วามส าคญักบัการน าเบ้ีย
ประกนัภยัท่ีไดรั้บไปลงทุน โดยบริษทัมีนโยบายการลงทุนในสินทรัพยล์งทุนท่ีมีความเส่ียงต ่าและเกิดผลตอบแทน  
ท่ีมัน่คงและสม ่าเสมอ มากกว่าการลงทุนในสินทรัพยล์งทุนประเภทท่ีมีความเส่ียงสูง และพิจารณาลงทุนในสินทรัพย ์
ท่ีมีผลตอบแทนและระยะเวลาครบก าหนดให้สอดคล้องกับหน้ีสินตามสัญญาประกันภยัของบริษัท เพื่อให้มั่นใจ 
วา่บริษทัมีกระแสเงินสดอยา่งเพียงพอในการจ่ายผลประโยชน์ตามภาระผกูพนัตามกรมธรรมท่ี์จะเกิดขึ้นในอนาคตได ้  

การประเมินมูลค่าสินทรัพยล์งทุนท่ีใชใ้นการจดัท ารายงานทางการเงิน 
บริษัทประเมินมูลค่าสินทรัพย์ลงทุนท่ีใช้ในการจัดท ารายงานทางการเงินทั่วไปตามมาตรฐานบัญชีและ 

การรายงานความเพียงพอของเงินกองทุน ตามประกาศ คปภ.เร่ืองการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทั
ประกนัชีวิต พ.ศ.2554 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 ดงัน้ี 

• เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพย์
ดงักล่าวบนัทึกในส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและจะรับรู้ในส่วนของก าไร
หรือขาดทุนเม่ือไดจ้ าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

• เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจ าหน่าย บริษัทตัดบญัชี
ส่วนเกินหรือรับรู้ส่วนต ่ากวา่มูลค่าตราสารหน้ีตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจ านวนท่ีตดัจ าหน่ายหรือรับรู้น้ี
จะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ ตราสารหน้ีจดัเป็นประเภทเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ
ก าหนดเม่ือบริษทัมีความตั้งใจแน่วแน่และมีความสามารถท่ีจะถือจนครบก าหนดไถ่ถอน 
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• เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงในราคาทุนสุทธิ

จากค่าเผื่อการดว้ยค่า (ถา้มี) 
• มูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีโดยใช้อัตราผลตอบแทนท่ีประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย  

มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของหน่วยลงทุน  บริษัทใช้วิธีถัวเฉล่ีย 
ถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินทุน เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิ 
ท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 
ทั้งน้ีส าหรับขอ้มูลเชิงปริมาณใหมี้รายละเอียด ดงัน้ี  

 หน่วย: ลา้นบาท 

 
หมายเหตุ    – ราคาบญัชี หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ท่ีประเมินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

– ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวิต เพ่ือวตัถุประสงคห์ลกัใน
การก ากบัความมัน่คงทางการเงินของบริษทัประกนัภยัและเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัมีความสามารถในการจ่ายผลประโยชน์
ตามสัญญาประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั 

 

ประเภท 
สินทรัพย์ลงทุน 

มูลค่า ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 

ปี 2564 ปี 2563 

ราคาบัญชี ราคาประเมิน ราคาบัญชี ราคาประเมิน 
เงินฝากสถาบนัการเงินและบตัรเงินฝากสถาบนัการเงิน 529 529 852 852 
ตราสารหน้ี (พนัธบตัร, หุน้กู,้ ตัว๋สัญญาใชเ้งิน, ตัว๋แลกเงิน, 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพ และสลากออมทรัพย)์ 

14,938 14,844 13,880 13,786 

ตราสารทุน (ไม่รวมเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม) 0 0 8 8 
หน่วยลงทุน 1,119 1,119 1,041 1,041 
เงินให้กูย้ืมโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั 780 855 597 654 
เงินให้กู้ยืมและเงินให้เช่าซ้ือรถและให้เช่าทรัพย์สินแบบ
ลิสซ่ิง 

- - - - 

ใบส าคญัแสดงสิทธิการซ้ือหุ้นกู ้หน่วยลงทุน - - - - 
ตราสารอนุพนัธ ์ - - - - 
เงินลงทุนอื่น - - - - 
รวมสินทรัพยล์งทุน 17,366 17,347 16,378 16,341 
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7.  ผลการด าเนินงานของบริษัทประกันภัย รวมถึงผลการวิเคราะห์และอัตราส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 บริษทัมีผลการด าเนินงาน ณ ส้ินปี 2564 ในภาพรวมเติบโตดีขึ้น เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา โดยมีเบ้ียประกนัภยัรับรวม 
จ านวน 4,988 ลา้นบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 13 % จาก 4,406 ลา้นบาท ในปี 2563 โดยมีค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นในอตัรา
ใกลเ้คียงกบัรายไดร้วมท่ีเพิ่มขึ้น ส่งผลใหบ้ริษทัมีก าไรสุทธิ จ านวน 51 ลา้นบาท 
 

 ทั้งน้ี ส าหรับขอ้มูลเชิงปริมาณใหมี้รายละเอียด ดงัน้ี  

หน่วย : ลา้นบาท 
รายการ 2564 2563 

เบ้ียประกนัภยัรับรวม 4,988 4,406 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายได ้(สุทธิ) 4,959 4,354 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 570 500 
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว เพ่ิม (ลด) จากปีก่อน 2,277 1,685 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 3,045 1,571 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 51 31 

 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการอัตราส่วน 2564 2563 
ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัปีแรก: เบ้ียประกนัภยัสุทธิ 63% 80% 
ค่าใชจ้่ายในการรับประกนัภยัปีต่อ  : เบ้ียประกนัภยัสุทธิ 19% 20% 
อตัราส่วนผลตอบแทนผูถื้อหุ้น (Return on equity ratio) 3% 3% 
อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์(Return on Asset ratio)    
- อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วมทั้งหมด 
- อตัราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพยท่ี์ไม่รวมกรมธรรม์ประกนัชีวิตแบบ 

Unit Linked and Universal life 

0.3% 0.2% 

อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุน (Return on Investment Ratio) 
- อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนรวมทั้งหมด 
- อตัราส่วนผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไม่รวมการลงทุนจากกรมธรรม์
ประกนัชีวิตแบบ Unit Linked และ Universal Life 

3% 3% 

อตัราส่วนสินทรัพยล์งทุนต่อเงินส ารองประกนัภยั(ราคาประเมิน) 119% 116% 
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หมายเหต ุ – ราคาประเมิน หมายถึง สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ท่ีประเมินตามประกาศคณะกรรมการก ากบั 
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหน้ีสินของบริษัทประกันชีวิต  
เพ่ือวตัถุประสงคห์ลกัในการก ากบัความมัน่คงทางการเงินของบริษทัประกนัภยัและเพ่ือให้มัน่ใจว่าบริษทัมีความสามารถ 
ในการจ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยัไดอ้ยา่งครบถว้นแก่ผูเ้อาประกนัภยั   

    – กรมธรรม์ประกนัชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked) เป็นการประกนัชีวิตท่ีให้ทั้งความคุม้ครองชีวิตและ
การลงทุนในกองทุนรวม โดยมูลค่ากรมธรรม์ขึ้นอยูก่บัมูลค่าหน่วยลงทุน ทั้งน้ีสินทรัพยใ์นกองทุนเป็นของผูเ้อาประกนัภยั
มิไดเ้ป็นของบริษทั  
   – กรมธรรม์ประกนัชีวิต Universal Life เป็นการประกนัชีวิตท่ีแยกส่วนความคุม้ครองชีวิต และส่วนการลงทุน
อยา่งชดัเจน โดยผลตอบแทนจากการลงทุนขึ้นอยูก่บัผลการลงทุนของบริษทั แต่ไม่ต ่ากว่าผลตอบแทนขั้นต ่าท่ีไดรั้บรองไว ้ 

 
8.  ความเพยีงพอของเงินกองทุน  

บริษทัมีนโยบายในการบริหารเงินกองทุนเพื่อให้การด ารงฐานะของเงินกองทุนของบริษทัอยู่ในระดบัเพียงพอ  
ท่ีจะสนับสนุนเป้าหมายและกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจไดอ้ย่างต่อเน่ืองภายใตเ้กณฑ์การด ารงเงินกองทุนตามระดับ
ความเส่ียง (Risk Based Capital: RBC) ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (คปภ.)  

เพื่อบริหารจัดการเงินกองทุนของบริษทัให้แข็งแกร่งเพียงพออยู่ในระดับท่ีบริษทัยอมรับได้และเกินกว่าระดบั  
ท่ีส านกังาน คปภ.ก าหนดท่ี 120 % ตลอดระยะเวลาด าเนินกิจการ บริษทัก าหนดให้ฝ่ายบริหารความเส่ียงเป็นผูมี้หนา้ท่ี
ประเมิน วิเคราะห์ ติดตาม ความเส่ียงส าคญัท่ีส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงของอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน 
(Capital Adequacy Ratio: CAR) ของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ น า เสนอคณะกรรมการบริหารความเ ส่ียงและ
คณะกรรมการบริษทั อยา่งนอ้ยไตรมาสละ 1 คร้ัง  

ส าหรับความเส่ียงหลกัต่อการด ารงเงินกองทุนของบริษทั คือ ความเส่ียงด้านตลาดจากความผนัผวนของอตัรา
ดอกเบ้ีย ทั้งน้ี แนวทางการบริหารความเส่ียง คือ การบริหารความเส่ียงดา้น ALM (Asset Liability Management Risk)  
ดว้ยการท า Duration Matching และยงัไดป้ระเมินและติดตามเพื่อค านวณความเพียงพอของเงินกองทุน พร้อมทั้งท าการ
ทดสอบ Stress test เพื่อการวางแผนการบริหารเงินกองทุนและการบริหารสินทรัพยแ์ละหน้ีสินได้อย่างเหมาะสม 
นอกจากน้ีในการออกแบบพฒันาผลิตภณัฑ์ประกนัชีวิตของบริษทั บริษทัจะพิจารณาอตัราผลตอบแทนการลงทุนและ 
Duration gap ของสินทรัพยล์งทุนและเงินส ารองของบริษทั เพื่อใหแ้น่ใจวา่ความเส่ียงดา้น ALM Risk ของบริษทั จะได้
มีการประเมินอยา่งเพียงพอก่อนน าเสนอผลิตภณัฑแ์ก่ลูกคา้ 
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 ทั้งน้ีส าหรับขอ้มูลเชิงปริมาณใหมี้รายละเอียด ดงัน้ี  
หน่วย: ลา้นบาท 

รายการ 
ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 

2564 2563 
สินทรัพยร์วม 18,040 16,863 
หน้ีสินรวม 14,779 14,527 

- หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั 14,189 14,028 
- หน้ีสินอ่ืน 590 499 

ส่วนของผูถื้อหุ้น 3,261 2,336 
อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของเจา้ของ
ต่อเงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย (ร้อยละ) 

455% 280% 

อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีต่อเงินกองทุนท่ีตอ้ง
ด ารงตามกฎหมาย (ร้อยละ) 

455% 280% 

อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ) 455% 280% 
เงินกองทุนท่ีสามารถน ามาใชไ้ดท้ั้งหมด 3,210 2,324 
เงินกองทุนท่ีตอ้งด ารงตามกฎหมาย 705 830 

 

หมายเหตุ  -   ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการก าหนด
ประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษทัประกนั
ชีวิต ก าหนดให้นายทะเบียนอาจก าหนดมาตรการท่ีจ าเป็นในการก ากบัดูแลบริษทัท่ีมีอตัราส่วนความเพียงพอของ
เงินกองทุนต ่ากว่าอตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนท่ีใช้ในการก ากับ ( supervisory CAR ) ท่ีก าหนดไวใ้น
ประกาศฯ ได ้

-   รายการขา้งตน้ค านวณโดยใชมู้ลค่าตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและหน้ีสินของบริษทัประกนัชีวิต และประกาศคณะกรรมการก ากบั
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าด้วยการก าหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลกัเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขในการค านวณเงินกองทุนของบริษทัประกนัชีวิต 

9.  การเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินส าหรับรอบปีปฏิทินที่ล่วงมาที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว  
 ขอ้มูลงบการเงินสามารถดูรายละเอียดไดท่ี้ : URL 

 

 

      ........................................................... 

https://samsunglife.co.th/wp-content/uploads 
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