
Key Man
แผนความคุ้มครองบุคคลส�าคัญ

(ส�ำหรับผู้ประกอบกำร)



เปลี่ยน

ท�าไมต้องประกันชีวิต

บุคคลส�าคัญของบริษัท

เพื่อเปลี่ยนกำร “สูญเสีย” บุคคลที่เป็นก�ำลังส�ำคัญใน
กำรวำงแผน บริหำรจัดกำร และด�ำเนินธุรกิจของท่ำน 

อันเนื่องจำกตกเป็นบุคคลทุพพลภำพสิ้นเชิงถำวร หรือ
สูญเสียควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนจนไม่สำมำรถท�ำงำนได ้
หรือจำกไปก่อนเวลำอันควร

ให้เป็น “สินไหมทดแทน” เพื่อให้ธุรกิจสำมำรถก้ำวต่อไป
อย่ำงไม่สะดุด

อีกทั้ง ค่าเบี้ยประกันภัยที่ช�าระ สามารถน�าไปบันทึก

เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้ อย่ำงถูกต้องตำม
กฎหมำย

เหนือชั้นด้วยแผนควำมคุ้มครองบุคลำกรส�ำคัญของ
ธุรกิจ/องค์กร “Key Man”

ผลประโยชน์ จำกค่ำสินไหมทดแทน โครงกำร Key Man
จ้างบริษัทจัดหางาน

ให้หำบุคคลที่เหมำะสม
มำทดแทน

มอบให้ทายาท
1
 เพื่อ

ตอบแทนความดี

ในกำรท�ำงำนด้วย
ควำมทุ่มเท

เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ในกำรว่ำจ้ำงหรือ
ฝึกอบรมบุคลำกร
ที่จะมำทดแทน

บรรเทาภาระการเงิน 
ในระหว่ำงจัดหำ
บุคลำกรทดแทน

1ทายาท ได้แก่ บิดา มารดา พี่ น้อง ที่เป็นสายเลือดเดียวกัน คู่สมรส บุตร

ข้อมูลในเอกสำรนี้เป็นเพียงข้อมูลส�ำหรับเพื่อประกอบกำรขำยเท่ำนั้น มิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญำประกันภัย ควำมคุ้มครองที่ผู้ขอเอำประกันภัยซื้อพร้อมข้อก�ำหนด  
เงื่อนไข และผลประโยชน์ จะเป็นไปตำมที่ก�ำหนดไว้ในกรมธรรม์ประก้ันภัยเท่ำนั้น



เบี้ยประกันภัยเป็นรำยจ่ำย

บริหำรผลก�ำไรให้เพิ่มค่ำ จ่ำยเป็นสวัสดิกำรดีๆ
ที่ให้ควำมคุ้มครองสูงกับบุคคลระดับ VIP ของบริษัท
ได้แก่ • ประธำน • กรรมกำร • ผู้บริหำรระดับสูง • ผูบ้รหิำรหรอืเจ้ำหน้ำท่ีหลกัด้ำนกำรขำย กำรตลำด  
 • ผู้จัดกำรที่รับผิดชอบโครงกำรหลักของบริษัท • เจ้ำหน้ำที่ผู้มีทักษะพิเศษ หรือเฉพำะทำง

ทางเลือกใหม่ที่เหนือชั้น

• ค่ำเบี้ยประกันภัยที่จ่ำยบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยของบริษัทได้ 100 %
• ถูกต้องตำมประมวลรัษฎำกร (มีข้อกฎหมำยรองรับ)
• ผลตอบแทนจำกกรมธรรม์ได้รับกำรยกเว้นภำษี
• ภำษีบุคคลธรรมดำสำมำรถให้นิติบุคคลจ่ำยแทนได้
• ใบเสร็จค่ำเบี้ยประกันภัยน�ำไปหักลดภำษีบุคคลธรรมดำได้
  ตามข้อหารือภาษีอากรภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิต 3

อ้างอิงจาก “ข้อหารือภาษีอากร โดยกรมสรรพากร 1  2  3 ” ในหน้ำถัดไปของแบบประชำสัมพันธ์ที่ท่ำนถืออยู่นี้

เปลี่ยน

ข้อมูลในเอกสำรนี้เป็นเพียงข้อมูลส�ำหรับเพื่อประกอบกำรขำยเท่ำนั้น มิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญำประกันภัย ควำมคุ้มครองที่ผู้ขอเอำประกันภัยซื้อพร้อมข้อก�ำหนด  
เงื่อนไข และผลประโยชน์ จะเป็นไปตำมที่ก�ำหนดไว้ในกรมธรรม์ประก้ันภัยเท่ำนั้น



แบบประกันที่หลำกหลำย เลือกควำมคุ้มครองได้
ตำมควำมต้องกำรของธุรกิจ พร้อมรับผลตอบแทนที่แน่นอน

ผลิตภัณฑ์ใหม่

ตลอดชีพ 99
คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี ช�าระเบี้ยได้หลายแบบ

ตั้งแต่ 10 ปี 15 ปี 20 ปี หรือถึงอายุ 99 ปี

คุ้มครองชีวิตสูง เพื่อทุกคนในครอบครัว
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ผลิตภัณฑ์ใหม่

ซัมซุงเกษียณสุขใจ 10 (2)
รวมรับเงินคืนตลอดสัญญาสูงสุด 250%

*

เตรียมเงินไว้ใช้เมื่ออายุ 60 ปี จนถึงอายุ 70 ปี 

และรับเงินคืนก้อนใหญ่อีกครั้งเมื่ออายุครบ 85 ปี
*ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย

“เพราะผมและภรรยาออมเงิน

เพื่อเกษียณอายุไว้ตั้งแต่แรก

วันนี้เราทั้งคู่จึงมี

ชีวิตที่สุขสบาย”

ผลิตภัณฑ์ใหม่

ซัมซุงมันนี่พลัส (2)
เราจะเป็นทรายส่วนบน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเงินของคุณ

ครบสัญญา รับเงินคืนทุกปีรวม 170.5%
*

คุ้มครองชีวิตสูงสุด 150%
*

*ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย
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ผลิตภัณฑ์ใหม่

ซัมซุงดีไลท์ (2)
ให้เงินคืนรวมสูงสุด 245%

*
 และรับความคุ้มครองสูงสุด 210%

*

เลือกสรรความคุ้มครองแบบสบายๆ

และสุขสันต์กับเงินคืนทุกๆ 3 ปี
*ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย

ค้นหาความมั่นคงให้ตัวเอง

   แล้วใช้ชีวิตอย่างรื่นรมย์
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เอกสารเบื้องต้นประกอบการพิจารณารับประกันภัย
1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน
2. รายงานการประชุมกรรมการบริษัท ซึ่งอนุมัติให้มีการท�าประกันชีวิต โดยให้ระบุชื่อ 
 และต�าแหน่งของผู้เอาประกันภัย จ�านวนเงินเอาประกันภัยของบุคลากรที่ต้องการ 
 ให้ท�าประกันชีวิต และข้อความที่ระบุว่าบริษัทเป็นผู้ช�าระเบี้ยประกันภัย และระบุ 
 ชื่อผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
3. ส�าเนางบก�าไรขาดทุน งบดุล ที่รับรองโดยผู้ตรวจสอบบัญชี ในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมา
4. ใบสมัครเอาประกันภัย (ลงนามรับรองโดยผู้มีอ�านาจของบริษัท)
5. ส�าเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
6. ผลการตรวจสุขภาพตามกฎเกณฑ์การรับพิจารณาประกันภัยของบริษัทฯ

7. แบบสอบถามวงเงินสูง กรณีจ�านวนเงินเอาประกันภัย 10 ล้านบาทขึ้นไป
8. หลักฐานทางการเงินอื่นๆ เช่น ส�าเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น  
 ส�าเนาบัญชีเงินฝาก ส�าเนาบัญชีกระแสรายวัน เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน  
 หรือหลักฐานการกู้ยืมกับสถาบันการเงินแล้วแต่กรณี
9. อื่นๆ เช่น สัญญาโอนประโยชน์เด็ดขาด หลักฐานการเสียภาษี ส�าเนาใบสั่งซื้อ  
 แล้วแต่กรณี

หมายเหตุ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เรียกเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับ
ประกันภัยของบริษัท

ผู้ช�าระเบี้ยประกันภัย

นิติบุคคล (เช่น บริษัท) และต้องช�าระเบี้ยประกันภัย 

ด้วยเช็คที่ออกโดยนิติบุคคลน้้นๆ เท่านั้น

วงเงินประกันภัยสูงสุด
ขี้นอยู่กับผลตอบแทนประจ�าปี ก�าไรจากผลประกอบการของบริษัท มูลค่าของธุรกิจหรือ
รายได้ประจ�าปีของบุคคลส�าคัญนั้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท ไทยซัมซุง 
ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)

แบบเฉพาะกาล

จ่ำยเบี้ยน้อย
คุ้มครองสูง

แบบเกษียณอายุ

มีเงินใช้
ยำมเกษียณ

แบบตลอดชีพ

คุ้มครองสูง
ตลอดชีวิต

แบบออมทรัพย์

ระยะสั้น
ผลตอบแทนสูง

• คุ้มครอง ทรัพยำกรบุคคลส�ำคัญของบริษัท
• คุ้มครอง ผู้บริหำร (กรรมกำรบริษัท

2
หรือกรรมกำรห้ำงหุ้นส่วน

2
)

• คุ้มครอง ควำมเสี่ยงในกำรสูญเสียธุรกิจในฐำนะเจ้ำของกิจกำร
2บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนในที่นี้หมายถึง หุ้นส่วนจ�ากัด หรือบริษัทจ�ากัด ซึ่งจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

ผลิตภัณฑ์ใหม่

ซัมซุงซุปเปอร์เซฟวิ่ง 10/6
ระยะเวลาช�าระเบี้ยประกันภัยสั้นเพียง 6 ปี ให้ความคุ้มครอง 10 ปี

รับผลประโยชน์รวมสูงสุดตลอดสัญญา 700%*

ไม่ต้องตรวจหรือตอบค�าถามสุขภาพ
*ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย

ไม่ต้องแถลงหรือตรวจสุขภาพ

กรณีจ�านวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท

รับประกันถึงอายุ 75 ปี

ผลิตภัณฑ์ใหม่

ซัมซุงสบายไลฟ์ (2)
ให้เงินคืนรวมสูงสุด 170%

*
 และรับความคุ้มครองสูงสุด 150%

*

ทางเลือกใหม่ของความคุ้มครองตลอดชีพ

พร้อมรูปแบบเงินคืนที่รวดเร็วและต่อเนื่องพิเศษ
*ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย

Samsung Sabuy Life.indd   1 6/27/16   9:49 AM

ผลิตภัณฑ์ใหม่

ซัมซุงสไมล์ไลฟ์ (2)
ให้เงินคืนรวมสูงสุด 220%

*
 และรับความคุ้มครองสูงสุด 200%

*

ชีวิตเปี่ยมสุข ยิ้มได้ จากผลตอบแทน 

และความคุ้มครองตลอด 20 ปี
*ของจ�านวนเงินเอาประกันภัย

ยิ้มให้กับความสุข

และความมั่นคง
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ส่วนท่ี 2 ก�รรบัรองสถ�นะและคำ�ยนิยอมและตกลงเพือ่ปฏิบตัติ�มกฎหม�ย Foreign  Account Tax Compliance Act  
ของประเทศสหรัฐอเมริก� (กฎหม�ย FATCA)
1. ก�รรบัรองสถ�นะ (กรณุ�ทำ�เครือ่งหม�ยในช่อง    หรอื   )
 ก. ท่�นมสีญัช�ติ ประเทศท่ีเกิด เกีย่วข้องกบัประเทศสหรฐัอเมรกิ�หรอืไม่ 
   ไม่มี  มโีปรดระบ ุ  ถอืสัญช�ตอิเมรกินั  เกิดในประเทศสหรฐัอเมรกิ�  ถอืสัญช�ตอิเมรกินัและเกดิในประเทศสหรัฐอเมรกิ�
 ข. ท่�นเป็นหรอืเคยเป็นผูถื้อบตัรประจำ�ตวัผูม้ถีิน่ทีอ่ยู่ถ�วรอย่�งถกูกฎหม�ยในประเทศสหรฐัอเมรกิ� (Green Card) หรอืไม่
   ไม่เป็น   เป็น     เคยเป็นและสิน้ผลบงัคบั
 ค. ท่�นมีหน้�ทีเ่สยีภ�ษใีห้แก่กรมสรรพ�กรสหรัฐอเมรกิ�หรือไม่ 
   ไม่มี  ม ี โปรดระบุหม�ยเลขประจำ�ตวัผู้เสยีภ�ษีของประเทศสหรฐัอเมรกิ� (US TIN) 
2. คำ�ยนิยอมและข้อตกลง
 ข้�พเจ้�รบัทร�บว่� บริษทั ไทยซัมซงุ ประกนัชีวติ จำ�กดั (มห�ชน) (“บริษทั”) อ�จมข้ีอผกูพนัหรอืต้องปฏบิติัต�ม กฎหม�ย FATCA ในก�รน้ีข้�พเจ้�ยนิยอมและตกลงให้บริษทัส�ม�รถดำ�เนนิ
ก�รอย่�งหนึง่อย่�งใดดงัต่อไปนี ้เพือ่ปฏบัิตติ�มกฎหม�ย FATCA 
 ก. ก�รเปิดเผยข้อมลู ก�รให้ข้อมลู และก�รแจ้งก�รเปล่ียนแปลงสถ�นะหรอืข้อมลู
  • ข้�พเจ้�ยนิยอมและตกลงให้บรษัิทเปิดเผยข้อมูลใดๆ ท่ีบรษัิทมหีน้�ทีต้่องเปิดเผยต่อหน่วยง�นภ�ครัฐในประเทศหรอืต่�งประเทศทีก่ำ�กบัดแูลก�รปฏิบตัติ�มกฎหม�ย FATCA
  • ข้�พเจ้�ยนิยอมและตกลงให้ข้อมลูเพิม่เตมิต�มทีบ่ริษทัร้องขอเป็นหนังสือภ�ยในระยะเวล�ทีก่ำ�หนด
  • ข้�พเจ้�ตกลงทีจ่ะแจ้งให้บริษทัทร�บเกีย่วกบักรณมีกี�รเปลีย่นแปลงสถ�นะหรอืข้อมลูใดๆ ทีข้่�พเจ้�เคยแจ้งไว้กบับรษิทัไว้ก่อนหน้�นี ้ห�กสถ�นะหรอืข้อมลูทีเ่ปล่ียนแปลงนัน้ 
    มคีว�มเกีย่วข้องกบัประเทศสหรฐัอเมริก� ภ�ยในระยะเวล� 30 วนันับแต่วนัทีมี่ก�รเปลีย่นแปลงสถ�นะหรอืข้อมูล
 ข. ผลของก�รไม่ให้ข้อมลู
  • ในกรณทีีข้่�พเจ้�ไม่ให้ข้อมูล ข้�พเจ้�ยนิยอมและตกลงให้สิทธกิบับริษัทในก�รปฏเิสธก�รรบัประกันภยั หรอืหกัภ�ษ ีณ ทีจ่่�ยจ�กจำ�นวนเงนิใดๆ ทีข้่�พเจ้�มสีทิธไิด้รบั 
    ต�มกรมธรรม์ประกนัภัยต�มทีก่ำ�หนดไว้ในกฎหม�ย FATCA
  • ในกรณีทีบ่ริษัทจะปฏิเสธก�รรบัประกนัภยั หรอืใช้สิทธหิกัภ�ษ ีณ ทีจ่่�ยต�มกฎหม�ย FATCA จ�กเหตไุม่ให้ข้อมลูต�มกฎหม�ย FATCA บรษิทัต้องส่งหนงัสอืบอกกล่�วก่อนว่�  
    ให้ข้�พเจ้�แสดงเอกส�รหลกัฐ�นใดๆ หรอืมหีนังสอืยนืยนัต่อบริษัทว่�ข้�พเจ้�ไม่มหีน้�ท่ีต้องเสียภ�ษใีนประเทศสหรฐัอเมริก�ภ�ยในระยะเวล� 30 วนันบัแต่วนัทีไ่ด้รับหนงัสอื 
    บอกกล่�ว ถ้�ข้�พเจ้�ไม่ปฏบิติัต�มคำ�บอกกล่�ว บริษทัจะปฏิเสธก�รรับประกนัภัย หรอืใช้สทิธิหักภ�ษ ีณ ทีจ่่�ยจ�กจำ�นวนเงนิใดๆ ทีข้่�พเจ้�มสีทิธไิด้รบัต�มกรมธรรม์ประกนัภยั
    ต�มทีก่ำ�หนดไว้ในกฎหม�ย FATCA กไ็ด้ ท้ังนี ้ก�รส่งหนงัสือแจ้งก�รปฏเิสธก�รรบัประกันภยั หรอืใช้สทิธิหกัภ�ษี ณ ทีจ่่�ย และก�รบอกกล่�วดงักล่�ว บรษิทัจะส่งท�ง 
    ไปรษณีย์ลงทะเบยีนถงึข้�พเจ้�ต�มทีอ่ยู่ท่ีข้�พเจ้�แจ้งให้บริษทัทร�บ

ส่วนท่ี 3 ก�รแสดงคว�มประสงค์ขอใช้สิทธิยกเว้นภ�ษเีงนิได้ และก�รให้คว�มยนิยอมในก�รส่งและเปิดเผยข้อมลู
ผู้ขอเอ�ประกันภัยประสงค์จะใช้สิทธิขอยกเว้นภ�ษีเงินได้ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยภ�ษีอ�กรหรือไม่
    มีคว�มประสงค์ และยินยอมให้บริษัทประกันชีวิตส่งและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพ�กร ต�มหลักเกณฑ์วิธีก�รที่กรมสรรพ�กรกำ�หนด 
    และห�กผู้ขอเอ�ประกันภัยเป็นช�วต่�งช�ติ (Non – Thai Residence) ซึ่งเป็นผู้มีหน้�ที่ต้องเสียภ�ษีเงินได้ต�มกฎหม�ยว่�ด้วยภ�ษีอ�กร 

    โปรดระบุเลขประจำ�ตัวผู้เสียภ�ษีที่ได้รับจ�กกรมสรรพ�กร เลขที่  -     -      -   - 
    ไม่มีคว�มประสงค์

ส่วนท่ี 4 ข้อคว�มยนืยนัถ้อยแถลงหรือคำ�ตอบในใบคำ�ขอเอ�ประกนัชวิีตของผู้ขอเอ�ประกนัภัย  
ก�รให้ถ้อยคำ� ก�รมอบอำ�น�จ และก�รให้คว�มยนิยอม
1. ข้�พเจ้�ขอยนืยันว่�คำ�ตอบทกุข้อในใบคำ�ขอเอ�ประกนัชีวตินี ้รวมถงึถ้อยแถลงทีไ่ด้ตอบกบัแพทย์ผูต้รวจสุขภ�พเป็นคว�มจริงทกุประก�ร 
 ซึง่ข้�พเจ้�เข้�ใจดว่ี� ห�กข้�พเจ้�ไม่แถลงข้อคว�มจรงิ บรษิทัอ�จจะปฏเิสธก�รรบัประกนัภยัและปฏเิสธก�รจ่�ยเงนิต�มกรมธรรม์
2. ข้�พเจ้�ยนิยอมให้แพทย์หรือบรษิทัประกนัภัยอืน่ หรอืสถ�นพย�บ�ล ซึง่มปีระวัตสิขุภ�พของข้�พเจ้�ทีผ่่�นม�หรอืจะมขีึน้ต่อไปในอน�คตเปิดเผยข้อเทจ็จรงิให้แก่บรษิทั  
 หรอื ผูแ้ทนของบรษิทั เพ่ือก�รขอเอ�ประกันภยัหรอืก�รจ่�ยเงินต�มกรมธรรม์ได้
3. ข้�พเจ้�ยินยอมให้บริษัทจัดเก็บ ใช้ และเปิดเผย ข้อเท็จจริงเก่ียวกับสขุภ�พและข้อมลูของข้�พเจ้�ต่อบรษิทัประกนัภยัหรือบรษิทัประกนัภยัต่อหรอืหน่วยง�นทีมี่อำ�น�จ 
 ต�มกฎหม�ยหรือบคุล�กรท�งก�รแพทย์ เพือ่ก�รขอเอ�ประกนัภัยหรอืก�รจ่�ยเงนิต�มกรมธรรม์ หรอืประโยชน์ท�งก�รแพทย์ได้
4. ข้�พเจ้�ยนิยอมให้บรษิทัจดัเกบ็ ใช้ และเปิดเผย ข้อเทจ็จริงเกีย่วกับสขุภ�พและข้อมูลของข้�พเจ้�ต่อสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รกำ�กบัและส่งเสริมก�รประกอบธรุกจิประกนัภยั 
 เพือ่ประโยชน์ในก�รกำ�กบัดูแลธรุกจิประกนัภัย

เขยีนที ่                 วนัท่ี  เดือน  พ.ศ. 

1. ห�กท่�นยกเลกิกรมธรรม์ประกันภยัก่อนครบกำ�หนดสญัญ� ผลประโยชน์ทีท่่�นจะได้รับจะเป็นไปต�มต�ร�งมลูค่�เงินเวนคนืในกรมธรรม์ประกนัภยั (ถ้�ม)ี  
 ซึง่อ�จน้อยกว่�จำ�นวนเงนิเอ�ประกนัภยัทีก่ำ�หนดไว้
2. ก่อนลงล�ยมือชือ่ให้ท่�นกรณุ�ตรวจสอบคว�มถกูต้องของคำ�ตอบทุกข้ออีกครัง้หน่ึง เพ่ือคว�มสมบรูณ์ของสญัญ�ประกนัภยั

   (ลงชือ่)  

    ( ) 

     พย�น / ตวัแทนประกนัชวิีต / น�ยหน้�ประกันชวีติ

   (ลงชือ่)  

    ( ) 

     ผูข้อเอ�ประกนัภยั

   (ลงชือ่)  

    ( ) 

     พย�น

   (ลงชือ่)  

    ( ) 

   ผูใ้ห้คว�มยนิยอมในฐ�นะ  บดิ� / ม�รด�
       ผูแ้ทนโดยชอบธรรมของผูข้อเอ�ประกันภยั
          (กรณผีูข้อเอ�ประกันภยัยงัไม่บรรลนุติิภ�วะ)

กรณีมีก�รแก้ไข ขดีฆ่� ขดูลบ ให้ลงล�ยมอืชือ่กำ�กบัทกุท่ี
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ตลอดชีพ 90/1
ช�ำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว ให้ควำมคุ้มครองถึงอำยุ 90 ปี

กรณีมีชีวิต

(รับเงินคืนเปน %*)

100%
*

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

กรณีมีชีวิต

(รับเงินคืนเปน %*)

100%
*

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชนและความคุมครอง แบบประกันภัยตลอดชีพ 99/90

ณ สิ้นปกรมธรรมที่

กรณีมีชีวิต

(รับเงินคืนเปน %*)

กรณีเสียชีวิต

(รับความคุมครองเปน %*)

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 90 ป

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 อายุ 90 ป

100%
*

100%
*

*ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ผลประโยชนและความคุมครอง แบบประกันภัยตลอดชีพ 99/90 99/20 99/15 และ 99/10

ณ สิ้นปกรมธรรมที่

กรณีเสียชีวิต

(รับความคุมครองเปน %*)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 อายุครบ 99 ป

อายุครบ 99 ป

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 90

100%
*

ตลอดชีพ 99/20 ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ป

ตลอดชีพ 99/15 ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ป

ตลอดชีพ 99/10 ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ป

ตลอดชีพ 99/90 ชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 90 ป

ผลประโยชนและความคุมครอง แบบประกันภัยตลอดชีพ 90/90 90/20 90/15 90/10 และ 90/5

ณ สิ้นปกรมธรรมที่

กรณีเสียชีวิต

(รับความคุมครองเปน %*)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 อายุครบ 90 ป10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

100%
*

ตลอดชีพ 90/20 ชำระเบี้ยประกันภัย 20 ป

ตลอดชีพ 90/15 ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ป

ตลอดชีพ 90/10 ชำระเบี้ยประกันภัย 10 ป

ตลอดชีพ 90/90 ชำระเบี้ยประกันภัย ถึงอายุ 90 ป

ตลอดชีพ 90/5

ผลประโยชนและความคุมครอง แบบประกันภัยตลอดชีพ 99/20

ณ สิ้นปกรมธรรมที่

กรณีมีชีวิตรับเงินคืน

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 อายุครบ 99 ป10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1,000,000 บาท

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 20 ป

คุมครองชีวิต

1,000,000 บาท

ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ป

0 1

100%
*

100%
*

2 3 4 5 6 7 8 9 10 อาย ุ89 ป

2.5%
* 2.5%

* 2.5%
* 2.5%

* 2.5%
* 2.5%

* 2.5%
* 2.5%

* 2.5%
* 2.5%

* 2.5%
*

อายุครบ 90 ป

ไม่ต้องแถลงหรือตรวจสุขภาพ

กรณีจ�านวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 20 
ล้านบาท

*ของจ�ำนวนเงินเอำประกันภัย

หมำยเหตุ : แบบตลอดชีพ 90/1 เป็นชื่อทำงกำรตลำด ชื่อที่ปรำกฏในกรมธรรม์ คือ ซัมซุงซิงเกิลพรีเมี่ยม 90

จ่ายเบี้ยครั้งเดียว

คุ้มตลอดชีพ

รำยจ่ำยเป็นควำมคุ้มครอง
เปลี่ยน

ข้อมูลในเอกสำรนี้เป็นเพียงข้อมูลส�ำหรับเพื่อประกอบกำรขำยเท่ำนั้น มิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญำประกันภัย ควำมคุ้มครองที่ผู้ขอเอำประกันภัยซื้อพร้อมข้อก�ำหนด  
เงื่อนไข และผลประโยชน์ จะเป็นไปตำมที่ก�ำหนดไว้ในกรมธรรม์ประก้ันภัยเท่ำนั้น



ข้อหารือภาษีอากร โดยกรมสรรพากร
ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัท

จ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการผู้จัดการhttp://www.rd.go.th/publish/23827.0.html
เลขที่หนังสือ : กค 0811/408   วันที่ : 21 มกราคม 2543เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการผู้จัดการ ข้อกฎหมาย : มาตรา 42 (13), มาตรา 65 ตรี (3), (6), (13) 
ข้อหารือ
บริษัทฯ จ่ายเบี้ยประกันชีวิตให้กรรมการผู้จัดการ ตามมติที่ประชุมของบริษัทฯ เพื่อเป็นสวัสดิการและการตอบแทนคุณความดีที่บริหารธุรกิจจนประสบความส�าเร็จด้วยดีตลอดมา จึงหารือว่า 1. เบี้ยประกันชีวิตที่ออกให้กรรมการผู้จัดการตามมติที่ประชุมนี้ หักเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ได้หรือไม่มีข้อจ�ากัดอย่างไร 
2. เบี้ยประกันชีวิตนี้จะถือเป็นรายได้พึงประเมินน�าไปรวมค�านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของกรรมการผู้จัดการหรือไม่ มีข้อจ�ากัดอย่างไร 
3. กรณีที่บริษัทฯ จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งหมดแทนกรรมการผู้จัดการตามมติที่ประชุมและเจตนารมณ์ของบริษัทฯ จะต้องด�าเนินการอย่างไร 4. เงินสินไหมทดแทนกรณีการสูญเสียชีวิตของกรรมการผู้จัดการ ที่บริษัทฯ ยกให้แก่ครอบครัวหรือทายาท มีภาระภาษีใดมาเกี่ยวข้องบ้าง 
5. บริษัทฯ จะบันทึกบัญชีอย่างไร กรณีต่อไปนี้ 
 (1) บริษัทฯ จ่ายเบี้ยประกันชีวิตแทนกรรมการผู้จัดการให้บริษัทประกันฯ  (2) บริษัทฯ รับเงินค่าสินไหมทดแทนกรณีการสูญเสียชีวิตจากบริษัทประกัน  (3) บริษัทฯ ยกผลประโยชน์จากเงินสินไหมทดแทนให้แก่ครอบครัวหรือทายาทของกรรมการผู้จัดการ กรณีเสียชีวิต 

แนววินิจฉัย 
1. เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทฯ จ่ายให้กรรมการผู้จัดการตามมติที่ประชุมของบริษัทฯ หากเป็นกรณีที่บริษัทฯ ต้องจ่ายให้กับกรรมการทุกคนเป็นการทั่วไปตามระเบียบของบริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ มีสิทธิน�าเบี้ยประกันชีวิตที่ออกให้นั้นมาหักเป็นรายจ่ายในการค�านวณก�าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร และเพื่อความสะดวกในการแสดงหลักฐาน ให้บริษัทประกันภัยหมายเหตุไว้ในใบเสร็จรับเงินให้มีข้อความว่าเบี้ยประกันชีวิตที่รับนี้ จ่ายโดยบริษัท... 2. เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตและเงินค่าภาษีอากรที่บริษัทฯ ออกให้ เข้าลักษณะเป็นประโยชน์เพิ่มที่พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ได้รับ ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งพนักงานจะต้องน�าไปรวมค�านวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 48 (1) แห่งประมวลรัษฎากร 3. เงินค่าภาษีอากรที่บริษัทฯ ออกให้ ถือเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการประกอบกิจการ บริษัทฯ สามารถน�ามาหักเป็นรายจ่ายในการค�านวณก�าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (6) แห่งประมวลรัษฎากร 

4. ค่าสินไหมทดแทนเพื่อละเมิดหรือเงินได้จากการประกันภัย เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตามมาตรา 42 (13) แห่งประมวลรัษฎากร 5. การบันทึกบัญชีของบริษัทฯ ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 
เลขตู้ : 63/28838

ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัท

จ่ายเบี้ยประกันชีวิตแทนกรรมการ
http://www.rd.go.th/publish/24443.0.html

เลขที่หนังสือ : กค 0706/4227   วันที่ : 30 เมษายน 2547เรื่อง : ภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีบริษัทจ่ายเบี้ยประกันชีวิตแทนกรรมการ ข้อกฎหมาย : มาตรา 42(13), มาตรา 65 ตรี (3), มาตรา 65 ตรี (13) 
ข้อหารือ 
บริษัท ม. หารือว่า กรณีที่ส�านักงานสรรพากรภาคได้มีหนังสือตอบข้อหารือกรณีเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทจ่ายแทนกรรมการตามมติที่ประชุมของบริษัทว่า หากผู้รับประโยชน์คือบริษัท เงินค่าเบี้ยประกันที่บริษัทจ่ายแทนกรรมการผู้เอาประกันไม่ถือเป็นเงินได้ของกรรมการ แต่หากผู้รับประโยชน์จากกรมธรรม์เป็นครอบครัวหรือญาติพี่น้องของกรรมการ เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทจ่ายแทนถือเป็นเงินได้พึงประเมินของกรรมการ ต้องน�ามารวมค�านวณเป็นเงินได้ของกรรมการ ประเด็นดังกล่าวตัวแทน ประกันชีวิตเห็นว่า 

1. เบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทจ่ายแทนกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมของบริษัทถือว่าเป็นระเบียบวางไว้ให้จ่ายได้ เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพื่อกิจการของบริษัทซึ่งถือเป็นรายจ่ายในการค�านวณก�าไรสุทธิได้ และหากผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์คือบริษัท เงินค่าเบี้ยประกันที่บริษัทจ่ายแทนกรรมการ ผู้เอาประกันก็ไม่ถือเป็นเงินได้ของกรรมการ 
2. ผลประโยชน์ที่บริษัทประกันชีวิตจ่ายคืนระหว่างอายุกรมธรรม์ทุก 5 ปีหรือทุกปี ถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ามารวมค�านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามมาตรา 42(13) แห่งประมวลรัษฎากร เพราะผลประโยชน์มิใช่สินไหมเสียชีวิตหรือครบก�าหนดอายุกรมธรรม์ บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันเท่านั้น ไม่จ่ายให้แก่บริษัทซึ่งเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันและเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ ย่อมถือเป็นประโยชน์เพิ่มของกรรมการที่ได้รับยกเว้นภาษีตามมาตรา 42(13) ที่กล่าวถึงข้างต้นบริษัทฯ หารือว่าความเห็นของตัวแทนประกันชีวิตในกรณีดังกล่าวถูกต้องหรือไม่ 

แนววินิจฉัย 
1. เงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทจ่ายแทนกรรมการบริษัทตามมติที่ประชุมของบริษัท หากเป็นกรณีที่บริษัทต้องจ่ายให้กรรมการทุกคนเป็นการทั่วไปตามระเบียบของบริษัทแล้ว บริษัทมีสิทธิน�าเบี้ยประกันชีวิตที่ออกให้นั้นมาหักเป็นรายจ่ายในการค�านวณก�าไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร ถึงแม้ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์คือบริษัท เงินค่าเบี้ยประกันที่บริษัทจ่ายแทนกรรมการก็ต้องถือเป็นประโยชน์เพิ่มของกรรมการ เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร 

2. ผลประโยชน์ที่บริษัทประกันชีวิตจ่ายคืนระหว่างอายุกรมธรรม์ 5 ปี หรือทุกปีให้แก่ผู้เอาประกันภัยถือเป็นเงินที่ได้จากการประกันภัย ได้รับยกเว้นไม่ต้องน�ามารวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ตามมาตรา 42(13) แห่งประมวลรัษฎากร 

เลขตู้ : 67/32909

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้
นิติบุคคล กรณีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตhttp://www.rd.go.th/publish/31945.0.html

เลขที่หนังสือ : กค 0706/5334  วันที่ :22 มิถุนายน 2549 เรื่อง : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และภาษีเงินได้นิติบุคคล กรณีการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตข้อกฎหมาย : มาตรา 48(1) มาตรา 56 มาตรา 65 ตรี (3)(13) และ (19) แห่งประมวลรัษฎากร
ข้อหารือ
บริษัท ฟ. จ�ากัด ได้จ่ายเบี้ยประกันชีวิต ดังนี้
1. กรณีบริษัทฯ ได้จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตให้กับกรรมการของบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิน�าค่าเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายแทนไปถือเป็นรายจ่ายในการค�านวณก�าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล บุคคลธรรมดาที่เป็นกรรมการมีสิทธิน�าค่าเบี้ยประกันชีวิตดังกล่าวไปหักลดหย่อนในการค�านวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้หรือไม่ 
2. กรณีข้อก�าหนดหรือมติที่ประชุมของบริษัทฯ ก�าหนดให้มีการจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตลอดจนพนักงาน บิดามารดา สามี ภริยา และบุตรของพนักงาน บริษัทฯ จะน�าค่าเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายแทนดังกล่าว ไปถือเป็นรายจ่ายในการค�านวณก�าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้หรือไม่ 3. กรณีบริษัทฯ มีมติให้จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตให้แก่กรรมการทุกคน หรือพนักงานเป็นการทั่วไป และมีมติให้จ่ายกับกรรมการของบริษัทอื่นที่มาเข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 25 อีกประมาณ 3-10 ท่าน บริษัทฯ จะต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตให้ด้วย หรือไม่ 4. กรณีบริษัทฯ มีผลก�าไรจากการประกอบกิจการ หากบริษัทฯ จะท�าประกันชีวิตให้กับพนักงานของบริษัทฯ โดยค�านวณจากก�าไรสุทธิ 100 บาท ท�าประกันชีวิต 50 บาท ค่าเบี้ยประกันชีวิตดังกล่าวจะลงรายจ่าย ได้หรือไม่

แนววินิจฉัย
1. กรณีตาม 1. บริษัทฯ ได้จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตแทนกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ รวมทั้งผลประโยชน์ที่จะได้รับเป็นการทั่วไปตามระเบียบและสวัสดิการของบริษัทฯ โดยมติที่ประชุมของบริษัทฯ เข้าลักษณะเป็นประโยชน์ใด ๆ บรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน ถือเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(1) แห่งประมวลรัษฎากร ซึ่งกรรมการและพนักงานต้องน�ามารวมค�านวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามมาตรา 48(1) และมาตรา 56 แห่งประมวลรัษฎากร โดยกรรมการและพนักงานสามารถน�าใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่บริษัทรับประกันชีวิตออกให้นั้น มาใช้เป็นหลักฐานในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้ประจ�าปีได้เฉพาะในปีที่มีการจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต และรายจ่ายดังกล่าว ถือเป็นรายจ่ายเพื่อหาก�าไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะและไม่ใช่รายจ่ายที่มีลักษณะเป็นการส่วนตัวหรือการให้โดยเสน่หา บริษัทฯ มีสิทธิน�ามาถือเป็นรายจ่ายในการค�านวณก�าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ(13) แห่งประมวลรัษฎากร 2. กรณีตาม 2. บริษัทฯ ได้จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตแทนผู้ถือหุ้น บิดามารดา สามี หรือภริยา และบุตรของพนักงาน เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายที่เป็นการส่วนตัวหรือการให้โดยเสน่หา มิใช่รายจ่ายเพื่อหาก�าไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ บริษัทฯ ไม่มีสิทธิน�าค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ออกให้นั้น มาถือเป็นรายจ่ายในการค�านวณก�าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร3. กรณีตาม 3. บริษัทฯ จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตแทนกรรมการของบริษัทอื่นที่เข้ามาถือหุ้นในบริษัทฯ ในอัตราร้อยละ 25 ประมาณ 3-10 ท่าน เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายที่เป็นการส่วนตัวหรือการให้โดยเสน่หา มิใช่รายจ่ายเพื่อหาก�าไรหรือเพื่อกิจการโดยเฉพาะ บริษัทฯ ไม่มีสิทธิน�าค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ออกให้นั้น มาถือเป็นรายจ่ายในการค�านวณก�าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (3) และ (13) แห่งประมวลรัษฎากร

4. กรณีตาม 4. บริษัทฯ ท�าประกันชีวิตให้กับพนักงานโดยน�าก�าไรสุทธิมาจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันชีวิต ถือเป็นการจ่ายจากผลก�าไรที่ได้เมื่อสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีแล้ว บริษัทไม่มีสิทธิน�าค่าใช้จ่ายดังกล่าวไปหักเป็นรายจ่ายในการค�านวณก�าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องห้ามตามมาตรา 65 ตรี (19) แห่งประมวลรัษฎากร
เลขตู้ : 69/34313
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ข้อมูลในเอกสำรนี้เป็นเพียงข้อมูลส�ำหรับเพื่อประกอบกำรขำยเท่ำนั้น มิใช่ส่วนหนึ่งของสัญญำประกันภัย ควำมคุ้มครองที่ผู้ขอเอำประกันภัยซื้อพร้อมข้อก�ำหนด  
เงื่อนไข และผลประโยชน์ จะเป็นไปตำมที่ก�ำหนดไว้ในกรมธรรม์ประก้ันภัยเท่ำนั้น



ไทยซัมซุงประกันชีวิต
อีกหนึ่งทางเลือกที่ฉลาด...เพื่อชีวิตคุณ

เราคือส่วนหนึ่งของ

แบรนด์อันดับ 1 ของโลก

Samsung Group
Samsung บริษัทชั้นแนวหน้ำสัญชำติเกำหลีที่ผู้คนทั่วโลกรู้จัก ปัจจุบันเป็น  
“แบรนด์อันดับ 1 ที่มีความส�าคัญต่อผู้บริโภคมากที่สุดในโลก ประจ�าปี 2559 ” 
สนิทรพัย์รวมมำกกว่ำ 15.22 ล้ำนล้ำนบำท และระดับควำมควำมไว้วำงใจ AAA

สินทรัพย์รวมมากกว่า
4

15.22
ล้านล้านบาท

มูลค่าแบรนด์
2

2.93
ล้านล้านบาท

จ�านวนพนักงานทั่วโลก
3

490,000
คน

ส�านักงาน
3

89
ประเทศทั่วโลก

ระดับความไว้วางใจ
2

AAA

ที่มำ : 1www.meaningful-brands.com , 2www.brandirectory.com , 3www.samsung.com 4เป็นสินทรัพย์รวมของ Samsung Electronics และ Samsung Life Insurance เท่ำนั้น

Thai Samsung Life Insurance
จาก “ความรัก” ที่ต้องกำรมอบให้กับลูกค้ำ ด้วยบริกำรของกำรประกันชีวติ ส่ง
มอบสิง่ทีด่ทีีส่ดุ และสร้ำงควำมพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลกูค้ำคนส�ำคญั สิง่นีเ้องทีเ่ป็นแรง
บนัดำลใจให้ ในปี พ.ศ. 2540 บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน)  

ได้ถือก�าเนิดขึ้นในประเทศไทย

สินทรัพย์รวม

11,400
ล้านบาท

ทุนจดทะเบียน

3,200
ล้านบาท ข้อมูล ณ 30 ธ.ค. 61

*MDRT (The Million Dollar Round Table) คือ สมำคมของสุดยอดมืออำชีพทำงด้ำนกำรเงินนำนำชำติปัจจุบันมีสมำชิกกว่ำ 47,000 คน ทั่วโลก

1 ในบริษัทของ Samsung Group ในส่วนของธุรกิจกำรให้บริกำรทำงกำรเงิน โดยเป็นบริษัทประกันชีวิต
อันดับ 1 ของประเทศเกำหลีมำโดยตลอด มีสินทรัพย์รวมสูงถึง 6.46 ล้ำนล้ำนบำท ผู้น�ำด้ำนกำรผลิต จัดจ�ำหน่ำย และพัฒนำสินค้ำอุปโภคบริโภคอันดับ 1 ของคนไทย 

มีสินทรัพย์รวมกว่ำ 100,000 ล้ำนบำท

ผู้ถือหุ้นหลัก
บริษัท ซัมซุง ประกันชีวิต
Samsung Life Insurance

บริษัทในเครือสหพัฒน์
SAHA GROUP

สินทรัพย์รวม

7.95
ล้านล้านบาท

(ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2559)

จ�านวนลูกค้า

8.23
ล้านราย

MDRT* มากที่สุดในโลก

2,657
คน (ปี พ.ศ. 2555)

ที่มำ : www.samsunglife.com

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จ�ำกัด (มหำชน)

2922/222-227 ชัน้ 15 อำคำรชำญอิสสระทำวเวอร์ 2 ถนนเพชรบรุตีดัใหม่ แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรงุเทพฯ 10310
โทร. 0-2308-2245  โทรสำร 0-2308-2269  Call Center 0-2762-7777 | www.thaisamsunglife.co.th
ทะเบียนเลขที่/เลขประจ�ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 0107556000124

เอกสำรฉบับนี้ถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ห้ำมมิให้ผู้ใดน�ำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญำต ผลิตวันที่     15 มี.ค. 60 จ�ำนวน     3,000 แผ่น หมดอำยุวันที่     14 มี.ค. 61


