
บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

งบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 

และ 
รายงานการสอบทานของผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 







บริษทั พรูเด็นเชียล ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 3 2,371,336 2,142,189 

ลูกหน้ีเงินลงทุน 120,902 46,455 

เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ 4 701,932 563,406 

รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 944,668 564,723 

ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ 136,578 123,446 

สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 5 33,360 96,775 

สินทรัพยล์งทุน

เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 6, 17 110,580,955 116,701,748 

เงินให้กูย้มื เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 7 3,478,480 3,352,495 

สินทรัพยล์งทุนท่ีผูเ้อาประกนัภยัรับความเส่ียง 12,477,094 12,683,422 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 9,980 9,980 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 223,940 232,484 

สิทธิการใชสิ้นทรัพย์ 256,729             265,176             

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  8 19,024,905 19,063,676 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  9 1,619,912 217,309 

สินทรัพยอ่ื์น 16 1,900,656 1,153,677 

รวมสินทรัพย์ 153,881,427 157,216,961 

(พันบาท)

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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บริษทั พรูเด็นเชียล ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 

หนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ หมายเหตุ 2565 2564

(ไม่ไดต้รวจสอบ)

หนีสิ้น

หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 10 118,003,062 116,531,392 
หน้ีสินจากสญัญาลงทุน 11 12,509,149 12,752,405 
เจา้หน้ีเงินลงทุน 250,000 -                     
เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 284,324 251,781 
หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์ 5 1,246,057          741,330 
ค่าบ าเหน็จคา้งจ่าย 310,655 366,263 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 16 1,514,709 1,373,116 
ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 173,775 301,716 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 244,720 251,527 
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 143,072             92,341               
หน้ีสินอ่ืน 16 576,446 591,617 
รวมหนีสิ้น 135,255,969 133,253,488 

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้
ทุนจดทะเบียน 

ทุนจดทะเบียน (หุ้นสามัญจ านวน 2,211,152,652 หุ้น มูลค่า 9.14 บาท ต่อหุ้น) 20,209,935 20,209,935 

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
ทุนท่ีออกและช าระแลว้(หุ้นสามัญจ านวน 2,211,152,652 หุ้น มูลค่า 9.14 บาท ต่อหุ้น) 20,209,935 20,209,935 
ก าไรสะสม 
จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย ทุนส ารองตามกฎหมาย 466,939             466,939             
ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ขาดทุนสะสม)ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,512,397 2,490,513 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ 6 (4,563,813) 796,086 
รวมส่วนของเจ้ำของ 18,625,458 23,963,473 

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้ำของ 153,881,427 157,216,961 

(พันบาท)

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

หมายเหตุ 2565 2564

รายได้

เบ้ียประกนัภยัรับ 5,902,336 5,624,286 
หัก เบ้ียประกนัภยัต่อ (56,720) (59,546)

เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 5,845,616 5,564,740 

หัก ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากงวดก่อน (194,726) (102,661)

เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 5,650,890 5,462,079 

รายไดค้่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 25,132 20,090 

รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 16 878,173 809,124 

(ขาดทุน) ก าไร จากเงินลงทุน (31,307) 108,905 

ก าไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายติุธรรม 205,850 (66,589)

รายไดอ่ื้น 12,441 17,722 
รวมรำยได้ 6,741,179 6,351,331 

ค่าใช้จ่าย

ส ารองประกนัภยัส าหรับสญัญาประกนัภยัระยะยาวเพ่ิมจากงวดก่อน 1,199,766 2,348,942 

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน 3,649,180 2,208,397 

หัก ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน

        รับคืนจากการประกนัภยัต่อ (19,543) (13,463)

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทนสุทธิ 3,629,637 2,194,934 

ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ 592,176 568,443 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 16 548,128 643,989 

ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 16 720,842 670,311 

ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนและการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 13 28,721 2,512              

(ก าไร) ขาดทุน จากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (5,016) 18,821            

รวมค่ำใช้จ่ำย 6,714,254 6,447,952 

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนภำษีเงนิได้ 26,925 (96,621)

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 12 5,041 (19,326)

ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด 21,884 (77,295)

(พันบาท)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั พรูเดน็เชียล ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

หมายเหตุ 2565 2564

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม

ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (6,260,288) (7,483,112)

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์ส าหรับ

การบญัชีป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด (451,924) (7,072)             

ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีอาจถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุน 

ในภายหลงั 1,352,313 1,498,037

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับงวด - สุทธิจำกภำษี (5,359,899) (5,992,147)

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (5,338,015) (6,069,442)

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บาท) 14 0.01                (0.03)               

วนัท่ี 31 มีนาคม

(พันบาท)

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ (ไม่ได้ตรวจสอบ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี
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บริษทั พรูเดน็เชียล ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการ ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่า
วดัมูลค่าเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่า ยติุธรรมตราสารอนุพนัธ์

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ทุนส ารอง ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน ส าหรับการบญัชีป้องกนั รวมส่วนของ
และช าระแลว้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอ่ืน ความเส่ียงในกระแสเงินสด เจา้ของ

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2564
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2564 20,209,935 463,275 2,409,523 7,800,998 -                                    30,883,731
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

ขาดทุนส าหรับงวด -                      -                      (77,295)                -                                          -                                    (77,295)
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม
   ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษี -                      -                      -                      (5,986,489)                               -                                    (5,986,489)             
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์ส าหรับ
   การบญัชีป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษี -                      -                      -                      -                                          (5,658)                               (5,658)                    

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                      -                      (77,295) (5,986,489) (5,658) (6,069,442)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2564 20,209,935 463,275 2,332,228 1,814,509 (5,658) 24,814,289 

ก าไรสะสม องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ

(พันบาท)

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

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ (ไม่ได้ตรวจสอบ)

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการ ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่า
วดัมูลค่าเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่า ยติุธรรมตราสารอนุพนัธ์

ทุนเรือนหุ้นท่ีออก ทุนส ารอง ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุน ส าหรับการบญัชีป้องกนั รวมส่วนของ
และช าระแลว้ ตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เบด็เสร็จอ่ืน ความเส่ียงในกระแสเงินสด เจา้ของ

ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มนีำคม 2565
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกรำคม 2565 20,209,935 466,939 2,490,513 963,293 (167,207)                            23,963,473
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด

ก าไรส าหรับงวด -                      -                      21,884                 -                                          -                                    21,884 
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืน

ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรม
   ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - สุทธิจากภาษี -                      -                      -                      (5,008,230)                               -                                    (5,008,230)             
ผลขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมตราสารอนุพนัธ์ส าหรับ
   การบญัชีป้องกนัความเส่ียงในกระแสเงินสด - สุทธิจากภาษี -                      -                      -                      -                                          (351,669)                            (351,669)                

รวมก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จส ำหรับงวด -                      -                      21,884 (5,008,230) (351,669) (5,338,015)

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 มนีำคม 2565 20,209,935 466,939 2,512,397 (4,044,937)                               (518,876)                            18,625,458 

ก าไรสะสม

(พันบาท)

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ

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

หมายเหตุ 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

เบ้ียประกนัภยัรับ 5,700,740 5,373,528 
เงินจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (13,439) (63,497)
ดอกเบ้ียรับ 430,763 415,500 
เงินปันผลรับ 96,645 37,190 
รายไดอ่ื้น 38,362 15,239 

(3,572,002) (2,100,262)
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จ (647,784) (616,954)
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (525,315) (496,877)
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน (691,738) (778,502)
ภาษีเงินไดจ่้าย (4,600) (5,423)
เงินลงทุนในหลกัทรัพย์ (399,133) (2,401,844)
เงินให้กูย้มื (62,776) 25,057 
สินทรัพยล์งทุนท่ีผูเ้อาประกนัภยัรับความเส่ียง (55,756) (64,845)
เงนิสดสุทธิได้มำจำก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 293,967             (661,690)           

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดใช้ไปใน

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (719) (48,318)
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (55,037) (36,958)
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (55,756)             (85,276)             

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)                                                             

(พันบาท)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม

ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
9



บริษทั พรูเด็นเชียล ประกนัชีวติ (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน)

หมายเหตุ 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

กระแสเงินสดใช้ไปใน

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (9,016)                (5,492)                
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหำเงนิ (9,016)                (5,492)                

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ 229,195             (752,458)           

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564/2563 2,142,711 2,446,298 

รวมเงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัที่ 31 มีนำคม 2,371,906 1,693,840 

หัก ค่าเผ่ือผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (570) (358)                   

เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด ณ วนัที่ 31 มีนำคม สุทธิ 3 2,371,336 1,693,482 

งบกระแสเงนิสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)                                                             

(พันบาท)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม

   หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
10



บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมำยเหตุ  สำรบัญ 
   
1  ขอ้มูลทัว่ไป      
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงินระหวา่งกาล 
3  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
4  เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ  
5  ตราสารอนุพนัธ์ 
6  เงินลงทุนในหลกัทรัพย ์
7  เงินให้กูย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ 
8  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
9  ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
10  หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั 
11  หน้ีสินจากสัญญาลงทุน 
12  ภาษีเงินได ้
13  ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้นและการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 
14  ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน 
15  มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงิน 
16  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
17  หลกัทรัพยป์ระกนัและทรัพยสิ์นท่ีจดัสรรไวเ้ป็นเงินส ารองวางไวก้บันายทะเบียน 
18  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
   
   
   
   
   
   
   
   



บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี 
 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2565 
 

1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) (“บริษทั”) เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย 
และท่ีอยูจ่ดทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 944 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้นท่ี 10 และ 29 - 31 ถนนพระราม 4 แขวงวงัใหม่ 
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร และมีสาขาจ านวน 1 แห่ง (31 ธันวาคม 2564: 1 แห่ง) 
 

บริษทัใหญ่และบริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดในระหว่างงวดไดแ้ก่ บริษทั สแทป้เพิล จ ากดั (ถือหุ้นร้อยละ 51.21) ซ่ึง 
เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศไทย และ Prudential plc ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งขึ้นในประเทศสหราชอาณาจกัร 
ตามล าดบั 
 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการรับประกนัชีวิต 
 

2 เกณฑ์กำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 
 

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 
 

งบการเงินระหว่างกาลแบบย่อน้ีน าเสนอรายการในงบการเงินในรูปแบบเดียวกับงบการเงินประจ าปี และจดัท า
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลในรูปแบบย่อ (“งบการเงินระหว่างกาล”) ตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 
เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชีท่ีประกาศใชโ้ดยสภาวิชาชีพบญัชีฯ (สภา
วิชาชีพบญัชี) นอกจากนั้น งบการเงินระหว่างกาลยงัไดจ้ดัท าขึ้นตามประกาศคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ืองหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการจดัท าและยืน่งบการเงิน และรายงาน
เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประกนัชีวิต พ.ศ.2562 (ฉบบัท่ี 2) ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2562  
 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีมิไดร้วมขอ้มูลทางการเงินทั้งหมดตามขอ้ก าหนดส าหรับงบการเงินประจ าปีแต่เน้นการให้
ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ เพื่อไม่ให้ซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดเ้คยน าเสนอรายงานไป
แล้ว ดังนั้น การอ่านงบการเงินระหว่างกาลน้ีจึงควรอ่านควบคู่กับงบการเงินของบริษัทส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี                        
31 ธนัวาคม 2564 

 
 
 
 
 



บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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(ข) การใช้วิจารณญาณ การประมาณการและนโยบายการบัญชี 
 

ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาลผูบ้ริหารได้มีการใช้วิจารณญาณและการประมาณการในการถือปฏิบติัตาม
นโยบายการบญัชีของบริษทั ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ทั้งน้ี นโยบายการบญัชี วิธีการ
ค านวณและแหล่งขอ้มูลส าคญัท่ีใชใ้นการประมาณการซ่ึงอาจมีความไม่แน่นอนนั้นไม่แตกต่างจากท่ีไดอ้ธิบายไว้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 
 

3 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564 
 (พันบาท) 
เงินสดในมือ                 55   55 
เงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก     2,371,851   2,142,656  
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น  (570)  (522) 
รวม     2,371,336   2,142,189 

 
 
 
 
 

  



บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

14 

4 เบีย้ประกันภัยค้ำงรับ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 เบ้ียประกนัภยัคา้งรับจ าแนกตามอาย ุมีดงัน้ี 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564 
 (พันบาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 606,266   506,914  
เกินก าหนดช าระ    

   ไม่เกิน  30 วนั 95,359   51,189  
   31 วนั ถึง 60 วนั 216   3,260  
   61 วนั ถึง 90 วนั 119   1,406  

     91 วนั ถึง 1 ปี 148   949  
   เกินกวา่ 1 ปี                 -   2  
รวม 702,108   563,720  
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (176)   (314)  
สุทธ ิ 701,932   563,406  

 
บริษทัมีขั้นตอนในการติดตามเบ้ียประกนัภยัคา้งรับจากตวัแทนและนายหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัจะไดรั้บช าระ
ภายในระยะเวลาการให้สินเช่ือ การด าเนินการตามกฎหมายต่อตวัแทนและนายหน้าจะพิจารณาเป็นรายกรณีเม่ือเบ้ีย
ประกนัภยัคา้งรับเกินก าหนดช าระ 

 



บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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5 ตรำสำรอนุพันธ์ 
 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินอนุพนัธ์ มีดงัน้ี 
 

ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดน้ าการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาปฎิบติัใช้ 
 

  31 มีนาคม 2565 
          ขาดทุนจาก 
  จ านวน  จ านวนเงิน  มูลค่ายติุธรรมของสัญญา  มูลค่ายติุธรรมของ 

ประเภทของสัญญา วตัถุประสงค ์ สัญญา  ตามสัญญา  สินทรัพย ์  หน้ีสิน  ตราสารอนุพนัธ์ 
    (พันบาท) 
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่าง ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน          
   ต่างประเทศ    ของเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ 12  27,309,752  29,632  (535,771)  (61,562) 
           
สัญญาซ้ือขายพนัธบตัรล่วงหนา้ ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย          
    ท่ีเกิดจากกิจกรรมลงทุน 1  191,052  3,728  -  (5,303) 
รวม  13  27,500,804  33,360  (535,771)  (66,865) 

 
  



บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตราสารอนุพนัธ์ท่ีน าการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาปฎิบติัใช้ 
 

  31 มีนาคม 2565 
          ขาดทุนจาก 
  จ านวน  จ านวนเงิน  มูลค่ายติุธรรมของสัญญา  มูลค่ายติุธรรมของ 

ประเภทของสัญญา วตัถุประสงค ์ สัญญา  ตามสัญญา  สินทรัพย ์  หน้ีสิน  ตราสารอนุพนัธ์ 
    (พันบาท) 

สัญญาซ้ือขายพนัธบตัรล่วงหนา้ ประกนัความเส่ียงราคาซ้ือของตราสารหน้ีอา้งอิง 6  6,221,452  -  (710,286)  (501,277) 
รวม  6  6,221,452  -  (710,286)  (501,277) 

 
 
  



บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตราสารอนุพนัธ์ท่ีไม่ไดน้ าการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาปฎิบติัใช้ 
 

  31 ธนัวาคม 2564 
         
          ก าไร (ขาดทุน) จาก 
  จ านวน  จ านวนเงิน  มูลค่ายติุธรรมของสัญญา  มูลค่ายติุธรรมของ 

ประเภทของสัญญา วตัถุประสงค ์ สัญญา  ตามสัญญา  สินทรัพย ์  หน้ีสิน  ตราสารอนุพนัธ์ 
    (พันบาท) 
สัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่าง ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียน          
   ต่างประเทศ    ของเงินลงทุนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 20  29,873,187   36,883   (481,460)  (653,600) 
           
สัญญาซ้ือขายพนัธบตัรล่วงหนา้ ป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย          
    ท่ีเกิดจากกิจกรรมลงทนุ 1  191,052   9,031   -  6,682  
รวม  21  30,064,239   45,914   (481,460)  (646,918) 
 
  



บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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ตราสารอนุพนัธ์ท่ีน าการบญัชีป้องกนัความเส่ียงมาปฎิบติัใช้ 
 
  31 ธนัวาคม 2564 
         
          ขาดทนุจาก 
  จ านวน  จ านวนเงิน  มูลค่ายติุธรรมของสัญญา  มูลค่ายติุธรรมของ 

ประเภทของสัญญา วตัถุประสงค ์ สัญญา  ตามสัญญา  สินทรัพย ์  หน้ีสิน  ตราสารอนุพนัธ์ 
    (พันบาท) 
สัญญาซ้ือขายพนัธบตัรล่วงหนา้ ประกนัความเส่ียงราคาซ้ือของตราสารหน้ี          
    อา้งอิง 9  8,226,154  50,861  (259,870)  (209,009) 
รวม  9  8,226,154  50,861  (259,870)  (209,009) 

 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 บริษทัป้องกนัความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนและอตัราดอกเบ้ียของเงินลงทุนท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ โดยการท าสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ และ
สัญญาตราสารอนุพนัธ์ท่ีป้องกนัความเส่ียงดา้นอตัราแลกเปล่ียนและดอกเบ้ียกบัธนาคารหลายแห่ง โดยมีจ านวนเงินตามสัญญาเป็นจ านวน 835.9 ลา้นเหรียญสหรัฐ (31 ธันวาคม 2564: 
923.9 ล้านเหรียญสหรัฐ)



บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6 เงินลงทุนในหลักทรัพย์  
 

6.1 ประเภทเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในกำรวัดมูลค่ำตำมแนวปฏิบัติทำงกำรบัญชี 
 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
 ราคาทุน /    ราคาทุน /   
 ราคาทุน  มูลค่า  ราคาทุน  มูลค่า 

 ตดัจ าหน่าย  ยติุธรรม  ตดัจ าหน่าย  ยติุธรรม 
 (พันบาท) 

เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือ
ขาดทุน 

    
   

หน่วยลงทุน 3,747   4,271   3,736   4,394  
รวม 3,747   4,271   3,736   4,394  
บวก  ผลก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง   524   -  658   - 
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
หรือขำดทุน 4,271 

 
4,271 

 
 

4,394 
  

            4,394  
        

เงินลงทุนที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไร 
  ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

 

 

 

   
หลกัทรัพยรั์ฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 55,339,176   52,848,279   56,755,502   57,787,335  
ตราสารหน้ีภาคเอกชน 35,881,970   34,774,424   34,350,414   34,627,805  
ตราสารหน้ีต่างประเทศ 6,368,391   5,870,917   5,477,924   5,488,746  
ตราสารทุน 3,678,019   3,461,013   3,678,019   3,178,007  
หน่วยลงทุน 15,239,677   13,622,051   16,077,083   15,615,461  
รวม 116,507,233   110,576,684   116,338,942   116,697,354  
บวก ผลก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริง (5,930,549)   -  358,412   - 
รวมเงินลงทุนที่วัดมูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
110,576,684 

  
110,576,684 

  
116,697,354  

 
116,697,354  

        

ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น        

   ตราสารหน้ี   488,207     474,026 
        

ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตราสารทุน        
   และหน่วยลงทุนท่ีจดัประเภทเป็นตราสารทุน   386,171     371,679 



บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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6.2 มูลค่ำยุติธรรมผ่ำนก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 
 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

 

มูลค่า
ยติุธรรม 

 
 
  

ค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดขึ้น/ ค่า
เผื่อการดอ้ยค่า  

มูลค่า
ยติุธรรม 

 
 
  

ค่าเผื่อผล
ขาดทุนดา้น

เครดิตท่ีคาดวา่
จะเกิดขึ้น/ ค่า
เผื่อการดอ้ยค่า 

 (พันบาท) 
ตราสารหน้ี - ไม่มีการเพิ่มขึ้น        
อยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียง        
ดา้นเครดิต (ชั้น 1) 105,163,086   23,927   111,527,343  25,721  

ตราสารหน้ี - ผิดนดัช าระ / มีการดอ้ยค่า        
ดา้นเครดิต (ชั้น 3) 865,135   464,280   865,135   448,305 

ตราสารทุนและหน่วยลงทุนท่ี        
จดัประเภทเป็นตราสารทุน 4,548,463   386,171   4,304,876   371,679  

รวม 110,576,684   874,378   116,697,354  845,705  
 
  



บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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7 เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ 
  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 รายละเอียดของเงินใหกู้ย้มืและดอกเบ้ียคา้งรับ มีดงัน้ี 
 

 31 มีนาคม  31 ธันวาคม 
 2565  2564 
                               (พันบาท) 
เงินให้กูย้มือ่ืนท่ีไม่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งมีนยัส าคญัของ 
   ความเส่ียงดา้นเครดิต (ชั้น 1) 

 
51  57 

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น -  - 
รวม 51  57 
เงินกูย้ืมโดยมีกรมธรรมป์ระกนัภยัเป็นประกนั 3,130,005  3,007,778 
ดอกเบ้ียคา้งรับ 348,424  344,660 
เงินให้กู้ยืมและดอกเบีย้ค้ำงรับ - สุทธิ 3,478,480  3,352,495 
 

เงินให้กูย้ืมโดยมีกรมธรรม์ประกนัภยัเป็นประกนัเป็นเงินให้กูย้ืมแก่ผูเ้อาประกนัภยั โดยให้กูใ้นวงเงินไม่เกินมูลค่า 
เงินสดของกรมธรรมแ์ละคิดดอกเบ้ียไม่เกินอตัราดอกเบ้ียท่ีใชค้  านวณเบ้ียประกนัชีวิตให้กบัลูกคา้บวกเพิ่มอีกร้อยละ 2 
 
เงินให้กูย้ืมอ่ืนเป็นเงินให้กูย้ืมแก่พนักงานของบริษทัโดยมีบุคคลค ้าประกนั คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 4.32 ต่อปี       
(31 ธันวาคม 2564:อัตราร้อยละ 4.32 ต่อปี) 

  



บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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8 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

     สัญญาการ   
 ค่าลิขสิทธ์ิ  ซอฟตแ์วร์  ขายประกนั   
 ซอฟตแ์วร์  ระหวา่งติดตั้ง  ผา่นธนาคาร  รวม 
 (พันบาท) 
มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี        
   ณ วันที่ 1 มกรำคม 2565 367,175   246,325    18,450,176   19,063,676  

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน -  56,088   -  56,088  

การโอนเขา้และการโอนออกสุทธิ 158,341   (158,341)   -  - 

ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (35,086)   -  (59,773)   (94,859)  

มูลค่ำสุทธิทำงบัญชี        

   ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 490,430   144,072   18,390,403   19,024,905  

 

9 ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธนัวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564 
 (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,680,874   487,607  
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี (60,962)   (270,298)  
สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี - สุทธิ 1,619,912   217,309  

 
 

  



บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2565 และ 2564 มีดงัน้ี 
 

    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) /รายไดใ้น   

 

 

ณ วันที่  
1 มกรำคม  

2565  
ก าไรหรือ 
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น  

ณ วันที่  
31 มีนำคม 

2565 
    (พันบาท)   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  19,896  -     -  19,896 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  2,063  (420)  -  1,643 
ประมาณการค่าร้ือถอน  1,097  34  -  1,131 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  27,105  (195)  -  26,910 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย  10,019  (429)  -  9,590 
ส ารองเบ้ียประกนัภยั  5,458  56,333  -  61,791 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
และขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

  
170,237 

  
6,224 

  
- 

  
176,461 

ผลขาดทุนจากการเปล่ียนแปลงเง่ือนไข  92,465  (3,195)  -  89,270 
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนที่วดัมูลค่ายุติธรรม
ผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

  
- 

  
- 

  
        1,011,236 

  
1,011,236 

ก าไรจากสัญญาซ้ือขายพนัธบตัรล่วงหนา้  -  9,870  -  9,870 
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพนัธ์     128,911  13,373  100,255  242,539 
อื่น ๆ  30,356  181  -  30,537 
รวม  487,607  81,776  1,111,491  1,680,874 
         

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
(ก าไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนที่วดัมูลค่า

ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
  

(240,822) 
  

- 
  

240,822 
  

- 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในสกุลเงิน

ต่างประเทศ  (5,853)  (31,513)  
 

-  (37,366) 
(ก าไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนที่วดัมูลค่า

ยติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  (132)  27  -  (105) 
ก าไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน  (23,491)  -  -  (23,491) 
รวม  (270,298)  (31,486)  240,822  (60,962) 
           

สุทธิ  217,309  50,290  1,352,313  1,619,912 



บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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    บนัทึกเป็น (รายจ่าย) /รายไดใ้น   
 

 

ณ วันที่  
1 มกรำคม  

2564  
ก าไรหรือ 
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น  

ณ วันที่  
31 มีนำคม 

2564 
    (พันบาท)   

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  23,417  516  -  23,933 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  5,533  (890)  -  4,643 
ประมาณการค่าร้ือถอน  1,000  -  -  1,000 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน  26,310  528  -  26,838 
ผลประโยชน์ตามกรมธรรมค์า้งจ่าย  10,377  176  -  10,553 
ส ารองเบ้ียประกนัภยั  10,823  40,985  -  51,808 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น 
และขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 

  
274,205 

  
502 

  
- 

  
274,707 

ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพนัธ์  -  75,499  1,414  76,913 
อื่น ๆ  125  (4)  -  121 
รวม  351,790  117,312  1,414  470,516 
         

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี         
(ก าไร) ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนที่วดัมูลค่า

ยติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
  

(1,950,248) 
 

- 
  

1,496,623 
  

(453,625) 
(ก าไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในสกุล

เงินต่างประเทศ  (22,763)  8,706  -  (14,057) 
ก าไรจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนที่วดัมูลค่ายติุธรรมผา่น

ก าไรหรือขาดทุน  (63)  (39)  -  (102) 
ก าไรจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

ส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน  (20,646)  -  -  (20,646) 
(ก าไร) ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึ้นจริงจากตราสารอนุพนัธ์  (53,130)  53,130  -  - 
รวม  (2,046,850)  61,797  1,496,623  (488,430) 
         

สุทธิ  (1,695,060)  179,109  1,498,037  (17,914) 
 



บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10 หนีสิ้นจำกสัญญำประกันภัย 
 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 

 
หน้ีสินตาม 
สัญญา 

ประกนัภยั 

  
ส่วนแบ่งหน้ีสิน 

ของผูเ้อาประกนัภยัต่อ  

 
 

สุทธิ  

หน้ีสินตาม 
สัญญา 

ประกนัภยั 

  
ส่วนแบ่งหน้ีสิน 

ของผูเ้อาประกนัภยัต่อ  

 
 

สุทธิ 
 (พันบาท) 
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะยาว 116,035,366   -  116,035,366   114,835,600   -  114,835,600  
            
ส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะส้ัน            
ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย            
- ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 60,518   -  60,518   58,191   -  58,191  
- ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 39,625   -  39,625   41,882   -  41,882  
รวมส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 100,143   -  100,143   100,073   -  100,073  
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 480,161   -  480,161   285,435   -  285,435  
รวมส ารองประกนัภยัส าหรับสัญญาประกนัภยัระยะส้ัน 580,304   - 580,304   385,508   -  385,508  
           
ผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยัคา้งจ่าย 411,176   - 411,176   392,598   -  392,598  
หน้ีสินอ่ืนตามกรมธรรมป์ระกนัภยั 976,216   - 976,216   917,686   -  917,686  

รวม 118,003,062   - 118,003,062   116,531,392   -  116,531,392  



บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10.1 ส ำรองประกันภัยส ำหรับสัญญำประกันภัยระยะยำว 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  
 2565  2564 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  114,835,600   105,433,242  
ส ารองเพิ่มขึ้นจากกรมธรรมป์ระกนัภยัใหม่และกรมธรรม ์    
   ประกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัในงวด / ปี 4,505,389   18,594,083  
ส ารองลดลงจากการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรมป์ระกนัภยั    
   การขาดอาย ุและการยกเลิกกรมธรรมป์ระกนัภยัในงวด / ปี (3,305,623)   (9,191,725)  

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 / 31 ธันวำคม 2564 116,035,366   114,835,600  
 

10.2 ส ำรองประกันภัยจำกสัญญำประกันภัยระยะส้ัน 
 

10.2.1 ส ำรองค่ำสินไหมทดแทนและค่ำสินไหมทดแทนค้ำงจ่ำย 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  
 2565  2564 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  100,073   86,391  
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นระหวา่งงวด / ปี 145,652   373,624  
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งงวด / ปี (145,582)   (359,942)  
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 / 31 ธันวำคม 2564 100,143   100,073  
 

10.2.2 ส ำรองเบีย้ประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรำยได้ 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  
 2565  2564 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  285,435   263,406  
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับงวด / ปี 445,676   744,497  
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นงวด / ปี (250,950)   (722,468)  
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 / 31 ธันวำคม 2564 480,161   285,435  



บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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10.3 ผลประโยชน์ตำมกรมธรรม์ประกันภัยค้ำงจ่ำย 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  
 2565  2564 

 (พันบาท) 
เงินค่ามรณกรรม 63,519   53,341  
เช็คคืนของผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรมป์ระกนัภยัและค่าสินไหมทดแทน 333,389   328,002  
อ่ืน ๆ 14,268   11,255  
รวม 411,176   392,598  

 

10.4 หนีสิ้นอ่ืนตำมกรมธรรม์ประกนัภัย 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  
 2565  2564 

 (พันบาท) 
เงินฝากของผูถื้อกรมธรรม ์ 968,295   909,825  
เบ้ียประกนัภยัรับล่วงหนา้ 3   3  
อ่ืน ๆ 7,918   7,858  
รวม 976,216   917,686  

 

11 หนีสิ้นจำกสัญญำลงทุน  
 

การเปล่ียนแปลงของหน้ีสินจากสัญญาลงทุน มีดงัน้ี 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  
 2565  2564 

 (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  12,752,405   10,206,894  
รับฝากในงวด / ปี 908,190   3,338,979  
ถอนออกในงวด / ปี (205,325)   (1,505,739)  
ผลจากการปรับมูลค่ายติุธรรมระหวา่งงวด / ปี (946,121)   712,271  
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 / 31 ธันวำคม 2564 12,509,149   12,752,405  

  



บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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12 ภำษีเงินได้  
 

การรับรู้ภาษีเงินได้ขึ้นอยู่กับการประมาณการท่ีดีท่ีสุดของผูบ้ริหารเก่ียวกับอัตราภาษีเงินได้ประจ าปีถัวเฉล่ีย               
ถ่วงน ้ าหนักท่ีคาดไวส้ าหรับปีทางการเงินเต็มปีท่ีใช้กับรายได้ก่อนภาษีของงวดระหว่างกาล อตัราภาษีเงินไดท่ี้
แทจ้ริงของบริษทัในการด าเนินงานต่อเน่ืองส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 คืออตัราร้อยละ 19  
(31 มีนาคม 2564: อัตราร้อยละ 20) การเปล่ียนแปลงในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงมีสาเหตุหลกัจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 
 

- รายจ่ายท่ีไม่ใหถื้อเป็นรายจ่ายทางภาษี 
- รายจ่ายท่ีมีสิทธิหกัทางภาษีไดเ้พิ่มขึ้น 

 
13 ผลขำดทุนด้ำนเครดิตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้และกำรด้อยค่ำของเงินลงทุน 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  2564 
 (พันบาท) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 48  (75) 
เงินลงทุนในตราสารหน้ี 14,181  638 
เงินลงทุนในตราสารทุนและหน่วยลงทุนท่ีจดัประเภทเป็นตราสารทุน 14,492  1,949 
รวม 28,721  2,512 

 
14 ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 
 

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 2564 ค านวณจากก าไร 
(ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุ้นสามญัของบริษทัและจ านวนหุ้นสามญัท่ีถือโดยผูถื้อหุ้นในระหว่างงวด 
โดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  2565  2564 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สามญั    
   ของบริษทั (ขั้นพื้นฐาน) 21,884  (77,295) 

จ านวนหุน้สามญัท่ีถือโดยผูถื้อหุน้ 2,211,153  2,211,153 

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บาท) 0.01  (0.03) 

  



บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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15 มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพย์และหนีสิ้นทำงกำรเงิน 
 
 มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรม 
 

ตารางดงัต่อไปน้ีแสดงมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน รวมถึง
ล าดบัชั้นมูลค่ายติุธรรมส าหรับเคร่ืองมือทางการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม แต่ไม่รวมถึงการแสดงขอ้มูลมูลค่า
ยุติธรรมส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินท่ีไม่ไดว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมหากมูลค่าตามบญัชี
ใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรมอยา่งสมเหตุสมผล 
 

 มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรม 
  ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
31 มีนาคม 2565  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
เงินลงทุนในหลักทรัพย์         
   เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น         
      ก าไรหรือขาดทุน  4,271   -  -  4,271  
   เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น               
     ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  17,075,628   92,628,485   872,571   110,576,684  
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์  17,079,899   92,628,485   872,571   110,580,955  
         

สินทรัพย์อนุพันธ์  -  33,360   -  33,360  
  

 
      

สินทรัพย์ที่ผู้เอำประกันภัยรับควำมเส่ียง  12,477,094   -  -  12,477,094  
  

 
      

หนี้สินทางการเงิน         

หนีสิ้นอนุพันธ์  -  1,246,057   -  1,246,057  
  



บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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 มูลค่ำตำมบัญชีและมูลค่ำยุติธรรม 
 ระดบั 1  ระดบั 2  ระดบั 3  รวม 
31 ธันวาคม 2564  (พันบาท) 

สินทรัพย์ทางการเงิน         
เงินลงทุนในหลักทรัพย์         
เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น         
   ก าไรหรือขาดทุน  4,394   -  -  4,394  
เงินลงทุนท่ีวดัมูลค่ายติุธรรมผา่น         
 ก าไรหรือขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  18,786,032   97,038,751   872,571   116,697,354  

รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์  18,790,426   97,038,751   872,571   116,701,748  
         

สินทรัพย์อนุพันธ์  -  96,775   -  96,775  
         
สินทรัพย์ที่ผู้เอำประกันภัยรับควำมเส่ียง  12,683,422   -  -  12,683,422  
         

หนี้สินทางการเงิน 
   

 
 

 
  

หนีสิ้นอนุพันธ์ 
 -  741,330   -  741,330  

 

ล าดับของมูลค่ายุติธรรม  
 

ตารางขา้งตน้วิเคราะห์การวดัมูลค่ายุติธรรมท่ีเกิดขึ้นประจ าส าหรับสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงิน  
การวดัมูลค่ายุติธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทอยู่ในระดบัท่ีต่างกนัของล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการ
ประเมินมูลค่า นิยามของระดบัต่าง ๆ มีดงัน้ี 
 

• ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
• ขอ้มูลระดบั 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดโ้ดยตรงหรือโดยออ้มส าหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น นอกเหนือ 

จากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ขอ้มูลระดบั 3 ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 
 

 



บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมุติฐานในการประมาณการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหน้ีสิน 
ทางการเงินสรุปได้ดังน้ี 
 
ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินซ่ึงไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายได้
จากการลงทุนคา้งรับ เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ เงินให้กูย้ืม เจา้หน้ีบริษทัประกันภยัต่อ ผลประโยชน์ตามกรมธรรม์    
คา้งจ่ายส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายและเจา้หน้ีอ่ืนซ่ึงมีมูลค่าใกลเ้คียงกบัมูลค่ายติุธรรม 
 
บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดับ 2 ส าหรับตราสารหน้ีโดยใช้ราคา (Clean price) ณ ส้ินวนัสุดท้ายของงวดท่ี
เผยแพร่ในสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยและตราสารหน้ีออกโดยบริษทัผูอ้อกหลกัทรัพยต่์างประเทศใชร้าคาอา้งอิง
จากนายหนา้และคู่คา้ 
 
บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับหน่วยลงทุนโดยใช้มูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิ ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของ
งวดท่ีเผยแพร่โดยบริษทัจดัการกองทุน 
 

บริษทัพิจารณามูลค่ายุติธรรมระดบั 2 ส าหรับตัว๋สัญญาใชเ้งินดว้ยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซ่ึงใชก้ระแสเงินสดตาม
สัญญาและอตัราคิดลดโดยเทียบเคียงจากอตัราอา้งอิงในตลาด 

 
มูลค่ายติุธรรมระดบั 2 ส าหรับตราสารอนุพนัธ์ท่ีซ้ือขายนอกตลาดหลกัทรัพย ์อา้งอิงราคาจากคู่สัญญา  
 
บริษทัจดัประเภทมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 ส าหรับเงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของ
ตลาดแสดงตามจ านวนเท่าของราคาต่อมูลค่าราคาตามบญัชีของตราสารทุนนั้น 
 
บริษทัจดัประเภทมูลค่ายุติธรรมระดบั 3 ส าหรับตราสารหน้ีตามอตัราการเรียกหน้ีคืนท่ีประมาณการตามแผนฟ้ืนฟู
กิจการ 
 
บริษทัรับรู้การโอนระหว่างระดบัของล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินสุดรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเกิดการโอนขึ้น 
ทั้งน้ี ไม่มีการโอนระหว่างระดบัของล าดบัชั้นมูลค่ายุติธรรมในงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 (ส าหรับ
ปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564: ไม่มีการโอนระหว่างระดับของล าดับช้ันมูลค่ายติุธรรม) 



บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
 

 32 

16 บุคคลหรือกิจกำรที่เกี่ยวข้องกัน 
 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทั หากบริษทั
มีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกันทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีนัยส าคญัต่อบุคคลหรือกิจการ           
ในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักัน หรือบริษทัอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนัหรืออยู่
ภายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีนยัส าคญัเดียวกนักบับุคคลหรือกิจการน้ี การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็นรายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี  
 

 ประเทศที่จัดตั้ง  
ช่ือกิจกำร/บุคคล /สัญชำติ ลักษณะควำมสัมพนัธ์ 

ผูบ้ริหารส าคญั ไทย/ต่างประเทศ บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน
สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง  ๆของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ งน้ี รวมถึงกรรมการของ
กิจการ (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

Prudential plc สหราชอาณาจกัร บริษทัใหญ่ในล าดบัสูงสุดของกลุ่มพรูเด็นเชียล 
บริษทั สแทป้เพิล จ ากดั ไทย บริษทัใหญ่ถือหุ้นในบริษทัร้อยละ 51.21 
Prudential Corporation Holdings Limited สหราชอาณาจกัร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ถือหุน้ในบริษทัร้อยละ 48.72          
Prudential Holdings Limited สหราชอาณาจกัร บริษทัใหญ่ล าดบักลาง 
Prudential Corporation Asia Limited ฮ่องกง บริษทัใหญ่ล าดบักลาง 
บริษทัในเครือของกลุ่มพรูเด็นเชียล ไทย/ต่างประเทศ บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัของกลุ่มพรูเด็นเชียล 
 

นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั อธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร  นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ค่าจดัการการลงทุน ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการลงทุนและ 
   ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 

 
ราคาท่ีตกลงกนัตามสัญญา 

ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน อตัราท่ีตกลงกนัตามสัญญา 
 

  



บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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รายการท่ีส าคญักบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2565 และ 2564 สรุปไดด้งัน้ี 
 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565  2564 
 (พันบาท) 

รายได้    
บริษัทในเครือของกลุ่มพรูเด็นเชียล    
ค่าธรรมเนียมในการเป็นตวัแทนสนบัสนุน    
   การขายและการรับซ้ือคืนหน่วยลงทุน 8,774  6,683 
    

ค่าใช้จ่าย    
บริษัทในเครือของกลุ่มพรูเด็นเชียล    
ค่าจดัการการลงทุน 47,411  42,901 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการลงทุนและค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 50,294  60,577 
ค่าใชจ่้ายในการับประกนัภยัอ่ืน 105,867  143,669 
    

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคัญ    
ผลประโยชน์พนกังานระยะสั้น 46,910  54,280 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,799  2,147 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 6,302  6,122 
รวม 55,011  62,549 

  



บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
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 ยอดคงเหลือท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และ 31 ธันวาคม 2564 มีดงัน้ี 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564 
 (พันบาท) 
สินทรัพย์อื่น    
บริษทัในเครือของกลุ่มพรูเด็นเชียล 3,915  4,508 
    

ค่าจัดการการลงทุนค้างจ่าย    
บริษทัในเครือของกลุ่มพรูเด็นเชียล 44,661  41,926 
    

เจ้าหนี้อื่น    
บริษทัในเครือของกลุ่มพรูเด็นเชียล 236,288  230,811 

 
สัญญาส าคัญที่ท ากับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 
 

สัญญาจัดการการลงทุน 
 

บริษทัไดท้ าสัญญาจดัการการลงทุน (Investment Management Agreement) กบับริษทัในเครือของกลุ่มพรูเด็นเชียล
แห่งหน่ึง โดยท่ีบริษทัในเครือดงักล่าวตกลงเป็นผูจ้ดัการการลงทุนให้แก่บริษทั บริษทัมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่าย
ค่าตอบแทนการจดัการการลงทุนในอตัราตามท่ีก าหนดในสัญญา โดยสัญญาจะส้ินสุดเม่ือมีการแจง้เป็นลายลกัษณ์
อกัษรล่วงหนา้ 3 เดือน 
 

สัญญาบริการ 
 

บริษัทได้ท าสัญญาบริการ (Service agreements) กับ Prudential Corporation Holdings Limited ซ่ึงเป็นผู ้ถือหุ้น       
รายใหญ ่(major shareholder) และเป็นส านกังานใหญ่ของภูมิภาคเอเชีย ตกลงท่ีจะให้บริการและสนบัสนุนทั้งดา้นท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีสารสนเทศ และดา้นอ่ืน ๆ ของบริษทัเป็นระยะเวลา 5 ปี บริษทัจะตอ้งจ่ายค่าบริการให้กบั 
Prudential Corporation Holdings Limited ในอตัราตามท่ีก าหนดในสัญญาส าหรับการให้บริการดังกล่าว โดยทั้ง 
สองฝ่ายสามารถยกเลิกสัญญาไดเ้ม่ือมีการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหน้า 1 เดือนและสามารถต่ออายุสัญญาได้
เม่ือมีการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ไม่น้อยกวา่ 1 เดือนก่อนหมดอายสุัญญา 
 



บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
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สัญญาช าระคืนต้นทุนและค่าใช้จ่าย  
 

บริษัทได้ท าสัญญาช าระคืนต้นทุนและค่าใช้จ่าย (Cost Reimbursement Agreement) กับ Prudential Corporation 
Holdings Limited โดยบริษทัดงักล่าวตกลงจ่ายเงินให้แก่คู่สัญญาแทนบริษทัก่อน ตามสัญญาการตกลงช่องทางจดั
จ าหน่ายผ่านทางธนาคาร (Master Distribution Agreement) กบัธนาคารหน่ึง เป็นระยะเวลา 15 ปีบวกการต่อขยาย
อายุสัญญา บริษทัจะช าระคืนตน้ทุนและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ให้กบั Prudential Corporation Holdings Limited ในอตัรา
ตามท่ีตกลงกนั โดยทั้งสองฝ่ายสามารถยกเลิกสัญญาไดเ้ม่ือมีการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ 1 เดือน 
 

บริษัทได้ท าสัญญาช าระคืนต้นทุนและค่าใช้จ่าย (Cost Reimbursement Agreement) กับ Prudential Corporation 
Holdings Limited โดยบริษทัดังกล่าวตกลงจ่ายเงินให้แก่คู่สัญญาแทนบริษทัก่อน ตามสัญญาแบงก์แอสชัวรันส์ 
(Bancassurance Agreement) กบัอีกธนาคารหน่ึง เป็นระยะเวลา 15 ปีบวกการต่อขยายอายุสัญญา บริษทัจะช าระคืน
ตน้ทุนและค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ใหก้บั Prudential Corporation Holdings Limited ในอตัราตามท่ีตกลงกนั โดยทั้งสองฝ่าย
สามารถยกเลิกสัญญาไดเ้ม่ือมีการแจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรล่วงหนา้ 1 เดือน 
 

17 หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส ำรองวำงไว้กับนำยทะเบียน 
 

17.1 บริษทัไดน้ าเงินลงทุนในตราสารหน้ีเป็นประกนัวางไวก้บันายทะเบียนตามมาตรา 20 แห่งพระราชบญัญติัประกนั
ชีวิต พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัประกนัชีวิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 ดงัน้ี 
 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
 ราคาตามบญัชี  ราคาตรา  ราคาตามบญัชี  ราคาตรา 
 (พันบาท) 

พนัธบตัรรัฐบาล 37,936  30,000  38,953  30,000 
 

17.2 บริษัทได้น าเงินลงทุนในตราสารหน้ีเป็นเงินส ารองประกันชีวิตวางไว้กับนายทะเบียนตามมาตรา 24 แห่ง
พระราชบญัญติัประกนัชีวิต พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัประกนัชีวิต (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 ดงัน้ี 

 

 31 มีนาคม 2565  31 ธนัวาคม 2564 
 ราคาตามบญัชี  ราคาตรา  ราคาตามบญัชี  ราคาตรา 
 (พันบาท) 

พนัธบตัรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ 28,023,753  26,810,500  27,820,747  25,910,500 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 1,184,251  1,000,000  1,221,528  1,000,000 
รวม 29,208,004  27,810,500  29,042,275  26,910,500 

  



บริษัท พรูเด็นเชียล ประกนัชีวิต (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนำคม 2565 (ไม่ได้ตรวจสอบ) 
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18 ภำระผูกพนักับบุคคลหรือกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 
 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
 2565  2564 
 (พันบาท) 

(ก) ภาระผูกพนัรายจ่ายฝ่ายทุน    
สัญญาท่ียงัไม่ได้รับรู้    
ค่าลิขสิทธ์ิซอฟตแ์วร์ 125,858  42,208 
รวม 125,858  42,208 

 
(ข) ภาระผูกพนัจากสัญญาบริการที่ยกเลิกไม่ได้    

ภายใน 1 ปี 36,385  36,385 
1 - 5 ปี 36,385  45,481 
รวม 72,770  81,866 
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