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ข้อมูลทั่วไป
สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ และ พั นธกิจ
ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
นโยบายการด�ำเนินธุรกิจ
การประกอบธุรกิจของบริษัท
กลยุทธ์การแข่งขัน
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
โครงสร้างผู้ถือหุ้น
โครงสร้างองค์กร และการจัดการ
บริษัท แปซิฟค
ิ ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน)

จรรยาบรรณการด�ำเนินธุรกิจ และค่าความนิยม
คณะกรรมการบริษัท
กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
งบการเงินประจ�ำปี 2563

รายงานประจำ � ปี

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ

: บริษัท แปซิฟค
ิ ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อ

: PCHI

เลขทะเบียน

: 0107556000086

ประกอบธุรกิจ

: รับประกันวินาศภัย ประเภทการประกันสุขภาพและธุรกิจประกันต่อ

สถานที่ตั้ง

: เลขที่ 152 อาคารชาร์เตอร์สแควร์ ชั้น 21 ห้อง 21-01 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก  กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์

: 02-401-9189     

โทรสาร

: 02-401-9187

Website

: www.PacificCrossHealth.com

E-mail

: contactus@th.pacificcrosshealth.com

ทุนจดทะเบียน

: 500,000,000.00 บาท

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ

: 20,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ

: 25.00 บาท

ส�ำนักงานผู้ตรวจบัญชี : บริษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
และผู้สอบบัญชี
คุณพรรณทิพย์ กุลสันติธ�ำรงค์
ทะเบียนเลขที่ 4208
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ปี 2020 เป็นหนึง่ ในปีแห่งการเปลีย่ นแปลงและการหยุด

หนทางข้างหน้าส�ำหรับบริษท
ั คือการสร้างสรรค์นวัตกรรมและ

ชะงักของเศรษฐกิจโลกรวมทั้งประเทศไทยซึ่งก่อให้เกิดความ

การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ทท
ี่ น
ั สมัยเพื่ อช่วยให้เราสามารถ

ตึงเครียดทางการเงินกับภาคธุรกิจจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะ

สร้างแผนป้องกันโรคร้ายแรงและอุบัติเหตุได้ และการก�ำหนด

อย่ า งยิ่ ง ในภาคการท่ อ งเที่ ย วของประเทศไทยซึ่ ง ประกอบ

ราคาผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ค วามท้ า ทายเนื่ อ งจากค่ า ใช้ จ่ า ยทางการ

ธุรกิจ SME จ�ำนวนมาก ในฐานะบริษัทประกันภัยเฉพาะทาง

แพทย์ที่เพิ่ มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เราพบว่าค่าใช้จ่ายในการท�ำ

ด้านประกันสุขภาพ เราเห็นว่าธุรกิจต่างๆ ลดจ�ำนวนพนักงาน

หัตถการหลายอย่างในยุโรปถูกกว่าในประเทศไทย ดังนั้นเรา

ลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างต่อเนื่องส่ง

จึงไม่ใช่ประเทศทีใ่ ห้การดูแลสุขภาพผ่านโรงพยาบาลเอกชนใน

ผลกระทบต่อธุรกิจขนาดเล็กเป็นวงกว้าง ส�ำหรับบริษท
ั เราเอง

ราคาที่ ส มเหตุ ส มผลอี ก ต่ อ ไป การเปรี ย บเที ย บค่ า รั ก ษา

้ ในผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ
ได้รบ
ั ความสนใจจากลูกค้าเพิ่ มขึน

พยาบาลของประเทศไทยกับค่ารักษาพยาบาลในสหรัฐอเมริกา

จากบุคคลที่ต้องการความคุ้มครองจากการติดเชื้อโควิด-19

มักใช้เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน   อย่างไรก็ตาม

เป็นหลัก ธุรกิจของเราขยายตัวจากการเพิ่ มรายได้จากเบี้ย

การเปรียบเทียบในความคิดของเราไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องและ

ประกันภัย เราเป็นบริษัทผู้รับประกันภัยที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลง

เป็นธรรม

อัตราเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ปี 2558 ถือเป็นเรื่องยากในการไม่
้ ราคาค่าเบีย
้ ประกันภัย แนวทางของเราในการรักษาระดับค่า
ขึน

ในบริษัทของเรา เราใช้เจ้าหน้าที่ท่ีผ่านการฝึกอบรมทางการ

้ ประกันภัยเราต้องท�ำงานอย่างหนักในการพิ จารณาสินไหม
เบีย

แพทย์ในการพิ จารณาตัดสินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพื่ อให้ได้มีราคาที่เหมาะสมตาม

และยังมีแพทย์ประจ�ำของเราเองเพื่ อประเมินการรักษาที่ขอ

ความจ�ำเป็นและสมควรและตรวจสอบการเรียกร้องค่าสินไหม

อนุมัติล่วงหน้า วัตถุประสงค์คือเพื่ อตรวจสอบค่าใช้จ่ายและ

ทดแทนส� ำ หรั บ ความเจ็ บ ป่ ว ยที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช่ ว งระยะเวลา

หลีกเลี่ยงการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายมากเกินความจ�ำเป็นทางการ

กรมธรรม์มีความคุ้มครองอยู่ ไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นของ

แพทย์

้ ก่อนการท�ำประกันภัย
กรมธรรม์ หรือเป็นการเจ็บป่วยทีเ่ กิดขึน
เป้าหมายของเราคือเป็นบริษัทชั้นน�ำ 3 อันดับแรกของ บริษัท
้ โควิด -19 จ�ำนวน 33 ราย
ในปี 2563 บริษท
ั เรามีลก
ู ค้าติดเชือ

ประกันสุขภาพในประเทศไทยและได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้รับ

มีค่าสินไหม 4.8 ล้านบาทโดยมีผู้เสียชีวิต 1 รายซึ่งมีค่ารักษา

ประกันภัยที่ใส่ใจและเข้าใจถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

พยาบาลมากถึง 40% ของค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด หาก

สาธารณชนโดยรวม

ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ฉีดวัคซีนได้ท�ำให้จ�ำนวน
ผู้ติดเชื้อเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ แม้ว่าเราจะคาดหวังว่าจ�ำนวนนี้จะ
ลดน้ อ ยลงเมื่ อ รั ฐ บาลมี ก ารกระจายโครงการฉี ด วั ค ซี น ทั่ ว
ประเทศ
ในฐานะบริษัท เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะทางด้านสุขภาพ
หลากหลายมากขึ้นเช่นแผนประกันภัยโรคเบาหวาน และแผน
ประกันสุขภาพที่คุ้มครอง โควิด 19 และเริ่มมีการทดลองขาย
ผ่านช่องทางการขายผ่านทางโทรศัพท์ (Telemarketing)  
ผลิตภัณฑ์เหล่านีไ้ ด้รบ
ั การอนุมต
ั จ
ิ ากหน่วยงานก�ำกับดูแลการ
ประกันภัยของประเทศไทย
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ประวัติความเป็น มา
บริษัท แปซิฟค
ิ ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน)
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2520
ชื่อเดิม “บริษัท เอเพ็ กซ์ประกันสุขภาพ จ�ำกัด”
โดยมีทุนจดทะเบียน 245 ล้านบาท
ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท บริรักษ์ประกันภัย จ�ำกัด”

ในวันที่ 29 กุมภาพั นธ์ พ.ศ. 2555

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 284 ล้านบาท

ในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

ได้จดทะเบียนเป็น “บริษัท บริรักษ์ประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน)”  มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 300 ล้านบาท

ในปี พ.ศ. 2557

บริษัทแปซิฟค
ิ ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน)
ได้เข้าซื้อกิจการบริษัทประกันภัยจาก บริษัทบริรักษ์
ประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) และมีการเพิ่ มทุนอย่าง
ต่อเนื่องตามธุรกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วและมั่นคง

วันที่ 28 กุมภาพั นธ์ พ.ศ. 2557

ทุนจดทะเบียนเพิ่ มเป็น

332,200,000

บาท

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

ทุนจดทะเบียนเพิ่ มเป็น

365,000,000

บาท

วันที่ 29 กุมภาพั นธ์ พ.ศ. 2559

ทุนจดทะเบียนเพิ่ มเป็น

400,000,000

บาท

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

ทุนจดทะเบียนเพิ่ มเป็น

435,000,000

บาท

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

ทุนจดทะเบียนเพิ่ มเป็น

452,000,000

บาท

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

ทุนจดทะเบียนเพิ่ มเป็น

470,000,000

บาท

วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2560

ทุนจดทะเบียนเพิ่ มเป็น

485,000,000

บาท

วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ทุนจดทะเบียนเพิ่ มเป็น

500,000,000

บาท

บริษัท แปซิฟค
ิ ครอส อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันสุขภาพในภูมิภาคเอเชียมายาวนานถึง 45 ปี
และเป็นเจ้าของบริษัทประกันสุขภาพที่มีชื่อเสียงมากมายทั้งในอดีตและปัจจุบัน (เช่น บลูครอส ประกันภัย อินคอร์ปอเรชั่น ประเทศ
ฟิลิปปินส์ และบลูครอส ประเทศไทย และฮ่องกง)
บริษัทฯ ถือเป็นส่วนหนึ่งของ กลุ่มแปซิฟค
ิ ครอส ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันสุขภาพและการเดินทางในล�ำดับต้นๆ ของเอเชีย  
ปี พ.ศ. 2500

ทางบริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตเป็นครั้งแรก ถือเป็นการมีส่วนร่วมครั้งแรกส�ำหรับตลาดประกัน
สุขภาพของประเทศไทย  

ปี พ.ศ. 2523

ได้จัดตั้ง บริษัท บลู ครอส  ประเทศไทย และ บริษัทนี้ก็ได้ถูกซื้อไปโดยบูพาในปี พ.ศ. 2539  

ปี พ.ศ. 2554

บริษัทฯก็ได้กลับเข้ามาในประเทศไทยอีกครั้งในนาม บริษัท เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด
โดยเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับ บริษัท น�ำสินประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ในด้านการบริหารงาน
และนโยบายเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ/การประกันภัยเดินทางเป็นครั้งแรก  

ปี พ.ศ. 2548-2558

บริ ษั ท ฯ เข้ า ร่ ว มกั บ บริ ษั ท แอลเอ็ ม จี ประกั น ภั ย จ� ำ กั ด (มหาชน) ภายใต้ ช่ื อ โครงการ
แอลเอ็มจี แปซิฟค
ิ เฮ้ลท์แคร์

บริษัท แปซิฟค
ิ ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทประกันสุขภาพ / ประกันเดินทาง / ประกันอุบัติเหตุ
่ ด
ส่วนบุคคล รายล่าสุดในประเทศไทย แต่ในขณะเดียวกันทางบริษท
ั มีประสบการณ์ทโี่ ดดเด่นทีส
ุ ด้านการรับประกันสุขภาพในประเทศไทย
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วิสัยทัศน์
“เป็นที่พ่ึ งให้กับลูกค้าในการให้แนวทางและค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับประกัน
สุขภาพ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล และ ประกันการเดินทางซึ่ง
สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกสบาย และมีรายละเอียดกรมธรรม์
ที่เข้าใจง่าย ให้อ�ำนาจแก่ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจ ในการเลือกวิธีการ
และช่องทางที่ใช้ติดต่อกับบริษัทฯ”

พันธกิจ
“ให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกช่วงอายุ โดยน�ำเสนอข้อมูลที่ครบถ้วน
และครบครั น เพื่ อประกอบการตั ด สิ น ใจในการท� ำ ประกั น ภั ย และ
สร้างความสัมพั นธ์ท่ีมั่นคงกับตัวแทนและผู้ถือกรมธรรม์ในทุกช่อง
ทางการจัดจ�ำหน่าย”
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ข้อมูลส�ำคัญทางการเงิน
่ นแปลง (ร้อยละ)
อัตราการเปลีย
2563 / 2562
2562 / 2561

2563

2562

2561

2560

2559

้ ประกันภัยรับ
เบีย

593.00

451.00

370.00

288.00

246.00

31%

22%

รวมรายได้

409.00

324.00

285.00

239.00

251.00

26%

14%

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

35.00

(16.00)

6.00

(3.00)

(30.00)

319%

-367%

ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี

48.00

(17.00)

6.00

(4.00)

(31.00)

382%

-383%

2.43

(0.83)

0.28

(0.18)

(1.76)

393%

-396%

ผลประกอบการ

ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุน
้ ขัน
้ พื้ นฐาน

เบี้ยประกันภัยรับ หน่วย : ล้านบาท

ก�ำไรขาดทุน หน่วย : ล้านบาท

593
246

280

370

48

451

2559
2559

2560

2561

2562

2563

2560

(4)

6
2561

ส่วนของเจ้าของ หน่วย : ล้านบาท
732

292

2559

349

2560

460

2563

(17)

(30)

สินทรัพย์รวม หน่วย : ล้านบาท

2562

547

130

136

2560

2561

167
119

86
2561

2562

2563

2559

2562

2563
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ฐานะทางการเงิน ณ วันสิ้นปี

2563 2562

2561 2560 2559

่ นแปลง (ร้อยละ)
อัตราการเปลีย
2563 / 2562
2562 / 2561

สินทรัพย์รวม

732

547

460

349

292

34%

19%

้ น
หนีส
ิ รวม

565

428

324

219

206

32%

32%

ส่วนของเจ้าของ

167

119

136

130

86

40%

-13%

8.39

5.97

6.83

6.52

4.77

41%

-13%

มูลค่าหุน
้ ตามบัญชี (บาทต่อหุน
้ )

รายงานผลการด�ำเนินงาน
สรุปผลการด�ำเนินงานและฐานะการเงินปีที่ผ่านมา
ผลการด�ำเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภท 593 ล้านบาทเพิ่ มขึ้นร้อยละ 31 เมื่อเทียบกับปี 2562
โดยในปีน้ก
ี ารประกันภัยที่ขยายตัวสูงสุดคือประกันสุขภาพส่วนบุคคล ซึ่งขยายตัวร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีท่ผ
ี ่านมา
ด้านผลประกอบการจากการด�ำเนินธุรกิจ ปรากฏผลก�ำไรก่อนภาษีเงินได้35 ล้านบาท รายได้ภาษีเงินได้ 13 ล้านบาท รวมก�ำไรสุทธิ
ส�ำหรับปี 48 ล้านบาท เพิ่ มขึ้นจากปีก่อน เป็นจ�ำนวน 65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 382  คิดเป็นก�ำไรสุทธิต่อหุ้น 2.43 บาท เพิ่ มขึ้น
จากปี 2562 ซึ่งมีกำ� ไรต่อหุ้นเท่ากับ (0.83) รายการส�ำคัญที่ส่งผลกระทบในปีนี้คือค่าสินไหมทดแทนสุทธิลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบ
กับปี 2562
ทางด้านงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วยสินทรัพย์ 732 ล้านบาท เพิ่ มขึ้นร้อยละ 34
จากปี 2562 ที่มีสินทรัพย์ 547 ล้านบาท รายการสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงส�ำคัญคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ่ มขึ้น
77 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินเพิ่ มขึ้นสุทธิ 50 ล้านบาท สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ เพิ่ มขึ้น 26 ล้านบาท สินทรัพย์สิทธิ
การใช้ เพิ่ มขึ้น 12 ล้านบาท (อันเป็นผลจากการเริ่มใช้มาตราฐานการบัญชี TFRS 16 ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563)
ด้านหนี้สินและส่วนของเจ้าของ บริษัทฯ มีหนี้สิน 565 ล้านบาท เพิ่ มขึ้นจากปี 2562 จ�ำนวน 137 ล้านบาท หรือร้อยละ 32 รายการ
ส�ำคัญที่เปลี่ยนแปลงคือ หนี้สินจากสัญญาประกันภัยเพิ่ มขึ้น 81 ล้านบาท เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อเพิ่ มขึ้น 29 ล้านบาท หนี้สินตาม
สัญญาเช่าเพิ่ มขึ้น 12 ล้านบาท ส่วนหนี้สินอื่นๆ เพิ่ มขึ้น 12 ล้านบาท โดยหนี้สินจากสัญญาประกันภัยถือเป็นสัดส่วนสูงสุดที่คิดเป็น
ร้อยละ 67 ของหนี้สินรวม
ด้านส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีส่วนของเจ้าของ 167 ล้านบาท เพิ่ มขึ้นร้อยละ 40 จากปี 2562
รายการส�ำคัญคือขาดทุนสะสมลดลงร้อยละ 13
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นโยบายการด�ำเนินธุรกิจ
บริษัท แปซิฟค
ิ ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน) มีความตั้งใจและต้องการให้ประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติทุกคนที่เข้ามา
่ วในประเทศไทย  มีสข
่   
่ ี โดยบริษท
ท�ำงาน หรือเข้ามาท่องเทีย
ุ ภาพทีด
ี มีระบบการรักษาพยาบาลทีด
ั มีนโยบายการให้บริการแบบครบวงจร
ด้วยระบบการด�ำเนินงานแบบมาตรฐานสากล พร้อมน�ำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาให้บริการแก่ประชาชน ประกอบกับความเข้าใจใน
ความต้องการของลูกค้า จึงท�ำให้บริษัทฯ พร้อมที่จะเป็นทางเลือกให้แก่คนไทยทุกระดับและชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย   โดย
ปฎิบัติตามกฎข้อบังคับของส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และกฎหมายอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการประกันภัย ดังนี้.ประกันสุขภาพ

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองส�ำหรับการรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บ
่ วกับค่าใช้จา่ ย
ป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บหรืออุบต
ั เิ หตุ ประกันสุขภาพยังให้ความคุม
้ ครองเกีย
ทั่วไปในการรักษาพยาบาลรวมทั้งผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อ
ยกเว้นของกรมธรรม์ประกันสุขภาพ บริษท
ั ฯ รับประกันภัยทัง
้ ประเภทประกันสุขภาพส่วน
บุคคลและเป็นกลุ่ม

ประกันอุบัติเหตุ

เป็ น การประกั น ภั ย ที่ ใ ห้ ค วามคุ้ ม ครองต่ อ ผู้ เ อาประกั น ภั ย ในกรณี ที่ ผู้ เ อาประกั น ภั ย
ประสบอุ บั ติ เ หตุ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ ทางร่ า งกาย และหากผลของการบาดเจ็ บ นั้ น ส่ ง ผลให้
ผู้เอาประกันภัย ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ สูญเสีย
อวัยวะ หรือเสียชีวิต
การประกันภัยอุบัติเหตุแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. ประเภทประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ใช้ส�ำหรับการประกันภัยเฉพาะบุคคล
คนเดียวเท่านั้น
2. ประเภทประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ใช้ส�ำหรับกลุ่มบุคคล เช่น กลุ่มพนักงานของ
บริษัท กลุ่มข้าราชการ กลุ่มองค์กรรัฐวิสาหกิจ กลุ่มสหกรณ์ เป็นต้น

ประกันการเดินทาง

เป็ น การประกั น ภั ย ที่ ใ ห้ ค วามคุ้ ม ครองต่ อ ผู้ เ อาประกั น ภั ย ทั้ ง แบบแผนประกั น สุ ข ภาพ
และประกันอุบัติเหตุในเวลาเดียวกัน ซึ่งมีทั้งประเภทให้ความคุ้มครองเดินทางภายใน
ประเทศและกรณี ท่ี เ ดิ น ทางไปต่ า งประเทศ พร้ อ มให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ฉุ ก เฉิ น ตลอด
24 ชัว
่ โมง เพื่ อรับประกันความมัน
่ ใจให้กับผู้เอาประกันภัย
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การประกอบธุรกิจของบริษัท
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ แบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ

1. ด้านการรับประกันภัย

ธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ การรับประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุโดยแบ่งเป็น
- การรับประกันภัยโดยตรง เป็นการรับประกันภัยผ่านตัวแทน นายหน้าบุคคลธรรมดา นายหน้านิติบุคคล และ ลูกค้าโดยตรง
- การรับประกันภัยต่อรับจากบริษัทฯ ประกันวินาศภัยอื่นๆ

2. ด้านการลงทุน

บริ ษั ท ประกั น วิ น าศภั ย สามารถน� ำ เงิ น สดคงเหลื อ ไปลงทุ น หรื อ แสวงหาผลตอบแทน เพื่ อเป็ น รายได้ อี ก ทางหนึ่ ง ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท

การลงทุนต้องพิ จารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้ และ มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนสินทรัพย์ลงทุนเป็นเงินสด
ส�ำหรับส่วนที่บริษัทต้องใช้ในอนาคตอย่างเพี ยงพอ พร้อมทั้งต้องปฏิบัติตามประเภท สัดส่วน และเงื่อนไขที่กฎหมายก�ำหนดไว้
อย่างเคร่งครัด ภายใต้ข้อก�ำหนดว่าด้วยการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่องการ
ลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2556 การให้กู้ยืมเงิน การลงทุนในหลักทรัพย์ ตั๋วแลกเงิน พั นธบัตร
หุ้นสามัญ หุ้นกู้ รวมทั้งการฝากเงินกับธนาคาร

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย โดยรับประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุ ดังนี้:1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล Personal Accident Insurance (PA)       
2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม Group Accident Insurance (GPA)
3. กรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง Travel Health Insurance (THA)
4. กรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุเดินทางส�ำหรับธุรกิจน�ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (TTG)
5. กรมธรรม์ประกันสุขภาพส่วนบุคคล  Health  Insurance  (HPA)
6. กรมธรรม์ประกันสุขภาพกลุ่ม  Group Health  Insurance  (GHPA)
ผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทเน้นให้ความส�ำคัญ คือ กรมธรรม์ประกันสุขภาพส่วนบุคคล (Health Insurance) และ กรมธรรม์ประกัน
สุขภาพกลุ่ม (Group Health Insurance) กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance) และ
กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง (Travel Insurance) การเสนอการขายผลิตภัณฑ์ บริษัทฯค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เอาประกัน
เป็นหลักสูงสุดเสมอ

กลุ่มลูกค้า

กลุม
่ ลูกค้าทีเ่ ป็นบุคคลทัว
ั โรงงาน ส�ำนักงาน แผนสวัสดิการของพนักงานถือเป็นส่วนส�ำคัญในการจูงใจและรักษาพนักงาน
่ ไป บริษท
ให้ท�ำงานกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง และให้ความอุ่นใจกับพนักงานในกรณีท่เี กิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพ สามารถมั่นใจได้ว่า
พนักงานได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม รวมถึง กลุ่มชาวต่างชาติท่เี ดินทางเข้ามาในประเทศไทย เพื่ อท่องเที่ยวหรือเข้ามาท�ำงาน
ภายในประเทศไทยก็ตาม
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3. การวิเคราะห์สถานการณ์
่ นแปลงไป โดยอุปสงค์โดยรวมของโลกชะลอลง ท�ำให้หลายประเทศต้อง
3.1 ด้านเศรษฐกิจ ภาพรวมโครงสร้างเศรษฐกิจได้เปลีย
พยายามให้ความส�ำคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในรวมทั้งใช้นโยบายกีดกันการค้ามากขึ้น ขั้วอ�ำนาจใหม่โดยเฉพาะจีนมีบทบาทมาก
ยิง
่ ขึ้นส่งผลให้การเมืองและเศรษฐกิจโลกมีหลายขั้วอ�ำนาจ เกิดความขัดแย้ง ความไม่แน่นอนสูงขึ้นเรื่อยๆ เห็นได้จากความขัดแย้งใน
ซีเรีย เกาหลีเหนือ ซึ่งความไม่แน่นอนนี้เป็นความท้าทายและโอกาสต่อการด�ำเนินธุรกิจ
3.2 การเข้าสู่ สังคมของผู้สูงวัย การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งของประชากรในประเทศ โดยเฉพาะการเข้ า สู่ สั ง คมผู้ สู ง อายุ
การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งนี้ ท� ำ ให้ เ กิ ด การพั ฒนาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นประกั น สุ ข ภาพมากขึ้ น ในปั จ จุ บั น ประเทศไทยเข้ า สู่ สั ง คม
ผู้สูงอายุแล้ว โดยมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ประมาณร้อยละ 15 ของประชากรในประเทศดังนั้นภาครัฐจ�ำเป็นต้องส่งเสริม
เรื่องการออมเงิน และส่งเสริมให้มีการท�ำประกันสุขภาพให้เพี ยงพอส�ำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ
3.3 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี การพั ฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ใช้เทคโนโลยี การพั ฒนากฎหมาย การตรวจสอบระบบ
่ นไปได้อย่างยัง
สารสนเทศ ท�ำให้ธรุ กิจประกันภัยขับเคลือ
่ ยืน แนวโน้มของการท�ำธุรกรรมทางการเงินผ่านมือถือ การเก็บและประมวลผล
ข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ากับอินเตอร์เน็ต กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมปัจจุบันรวมถึงการ
ปฏิสัมพั นธ์ระหว่างบุคคล โดยจะมีการสื่อสารผ่าน application ต่างๆ มากขึ้น

4. SWOT Analysis ของบริษัท
4.1 จุดแข็ง (Strengths)
• ความส�ำเร็จอันเป็นประจักษ์ในตลาดประกันสุขภาพมาเป็นเวลายาวนานหลายปี
• ความสัมพั นธ์อันมั่นคงกับเครือข่ายโรงพยาบาลกว่า 450 แห่งทั่วประเทศไทย
• ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์เป็นมืออาชีพ มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม
• ความสามารถของพนักงานในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอื่น ๆ
• หลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุม ด้วยค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลโดยเป็นที่ยอมรับ
ในความคุ้มครองทุกระดับของผลิตภัณฑ์ท่เี รามี
• มีประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจตัง
้ แต่ปี พ.ศ. 2500 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้ง
• พนักงานมีประสบการณ์การพิ จารณารับประกันภัยและการจัดการสินไหม
• ระบบปฏิบัติการ Health Benefit System (HBS)
• ฝ่ายดูแลลูกค้าที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ
• เว็บไซต์ติดอยู่ในระดับต้นๆ ด้านประกันสุขภาพ จากการยอมรับของลูกค้า
• ได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

4.2 จุดอ่อน (Weakness)
•

ชื่อเสียงของบริษัทยังไม่เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วๆ ไป ท�ำให้การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้ายังอยู่ในเกณฑ์
พอสมควร ยังไม่ดีมาก

•

ส่วนแบ่งตลาดยังมีไม่มาก เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทประกันวินาศภัยอื่น ๆ

•

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยสูงเนื่องจากบริษัทฯ ยังมีขนาดเล็ก ท�ำให้ต้นทุนในการด�ำเนินกิจการสูง
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4.3 โอกาส (Opportunities)
• นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ประชาชนทุกระดับได้มีโอกาสซื้อประกันชีวิต และ ประกันวินาศภัยได้อย่างทั่วถึง
• แนวโน้มธุรกิจประกันสุขภาพในปี 2564 มีโอกาสเติบโตเพิ่ มขึ้น เนื่องจากภาครัฐได้มีการออกมาตรการสนับสนุน
ให้ประชาชนมาท�ำประกันสุขภาพมากขึ้น โดยปี 2563 ได้มีการออกกฏหมายเพื่ อให้ประชาชนที่ซื้อประกันสุขภาพ
สามารถน�ำค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีได้ 25,000 บาท
• เข้าร่วมโครงการเสนอแผนประกันสุขภาพภาคบังคับให้กับชาวต่างชาติท่ย
ี ื่นขอ Long Stay Visa และ 1 year
Visa (O-A)
• ประชากรไทยในปัจจุบันสนใจและใส่ใจในเรื่องสุขภาพ และสวัสดิการมากขึ้น
• สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 ได้สร้างความตระหนักของความส�ำคัญในการมีประกันสุขภาพ
• เทคโนโลยี 5G และ Social Network สามารถท�ำให้ประชาชนเข้าถึงข่าวสารและการประกันสุขภาพได้ง่ายขึ้น

4.4 อุปสรรค (Treats)
• ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก และ ภายในประเทศไทย
• ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัยส่งผลต่ออัตราความเสียหายของธุรกิจประกันภัย
• สถานการณ์ไวรัส COVID 19 หากเกิดภาวะเชื้อกลายพั นธ์ คู่แข่งขันจากบริษัทประกันชีวิตที่มีศักยภาพสูงกว่า
เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีความมั่นคงค่อนข้างสูงทั้งทางด้านการเงิน กระบวนการบริหารงาน
ทรัพยากร กลยุทธ์การตลาด เป็นต้น
• การแข่งขันที่ค่อนข้างสูง เนื่องจากมีคู่แข่งขันในตลาดค่อนข้างมาก ท�ำให้เกิด การแย่งชิงลูกค้ากัน
• การด�ำรงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง (Risk Based Capital :RBC) เป็นการปรับเกณฑ์การด�ำรงเงินกองทุน
ตามระดับความเสี่ยง ขั้นต�่ำที่ 120% ซึ่งเป็นการปรับพอร์ตการลงทุนรวมไปถึงการเพิ่ มทุน การเปลี่ยน
อสังหาริมทรัพย์ ให้อยู่ในรูปของเงินทุนที่ถูกก�ำหนดให้สมดุลมากขึ้น โดยมีการชาร์จการตั้งเงินกองทุนสูงไว้
ซึ่งเป็นการปกป้องอุตสาหกรรมและ คุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย ท�ำให้ธุรกิจประกันภัยขนาดเล็ก
ขาดความคล่องตัวในการแข่งขันกับตลาดมากยิ่งขึ้น และการเปิดเสรีให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในไทย  
บริษัทประกันภัยขนาดเล็กจะแข่งขันในระบบได้ยากขึ้น
• ประกาศค.ป.ภ. เรื่องการก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกัน
วินาศภัยและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย นายหน้าประกันวินาศภัยและธนาคาร ปีพ.ศ. 2561
• ประกาศค.ป.ภ. เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�ำ่ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
ของบริษัทประกันวินาศภัย
• พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2562
• พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเลคโทรนิค พ.ศ.2562
• พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
• พระราชบัญญัติความมั่นคงทางไซเบอร์ พ.ศ.2562
• ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดส่งรายงานการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวม
และการประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ.2563
• ประกาศค�ำสั่งนายทะเบียน 55/2562 เรื่องกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพส่วนบุคคล แบบมาตรฐาน
• มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่องสัญญาประกันภัย IFRS 17
• พ.ร.บ.ประกันสุขภาพ
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5. ส่วนแบ่งทางการตลาดและการวิเคราะห์คู่แข่งขัน
ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการขยายงานผ่านช่องทางโบรคเกอร์เป็นหลัก โดยบริษัทฯ มีแผนประกันสุขภาพที่ดีและ
ราคาที่เหมาะสม มีการพิ จารณารับประกันภัยและจัดการสินไหมอย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้บริษัทฯ ติดอันดับที่ 6 ด้านการรับประกันภัย
่ ค
่ วชาญ
สุขภาพ มีสว
่ นแบ่งการตลาด 4.3% บริษท
ั ฯ ได้รบ
ั การยอมรับจากบริษท
ั ประกันภัยและบริษท
ั ประกันชีวต
ิ ว่าเป็นบริษท
ั ทีม
ี วามเชีย
ด้านการรับประกันสุขภาพ ท�ำให้บริษัทฯ มีผลประกอบการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 บริษัทฯ จะมุ่งเน้นเรื่องการบริการ
หลังการขาย และเร่งสร้างแบรนด์ให้ลูกค้ารู้จักมากขึ้น โดยเฉพาะในจังหวัดใหญ่ๆ เช่นเชียงใหม่ ภูเก็ต อุดรธานี เป็นต้น

6. เป้าหมายทางธุรกิจ
6.1. ขยายตัวแทน / นายหน้า / โบรกเกอร์ ทั่วทุกภูมิภาค
6.2. ขยายตลาดประกั น สุ ข ภาพส่ ว นบุ ค คลและกลุ่ ม ประกั น อุ บั ติ เ หตุ ส่ ว นบุ ค คล ประกั น อุ บั ติ เ หตุ ก ารเดิ น ทาง ทั้ ง เดิ น ทาง
เข้าประเทศไทย และออกนอกประเทศไทย

ประมาณการแผนงานและเป้าหมายทางการตลาด ปี 2564-2566
ปี

ประกันสุขภาพส่วนบุคคล

ประกันสุขภาพกลุ่ม

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันอุบต
ั เิ หตุการเดินทาง

รวม

2564

575,728,607

94,823,070

8,503,228

2,439,702

681,494,608

2565

696,631,614

109,046,531

10,629,035

2,488,496

818,795,677

2566

842,924,253

131,946,302

13,392,585

2,588,036

990,851,176

รวม

2,115,284,474

335,815,904

32,524,848

7,516,234

2,491,141,460

7. แผนในการรองรับการขยายงานและกลยุทธ์ของบริษัท
บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายให้มีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับ ที่มีคุณภาพ มีผลก�ำไรจากการประกอบการทั้งส่วนของการ
รับประกันภัย และการลงทุน ณ.สิ้นเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 บริษัท มีอัตราส่วน เงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องด�ำรงตามกฎหมาย
สูงกว่าร้อยละ 566.78 ซึ่งเพิ่ มขึ้นจากปีก่อนหน้า และผลจากการเติบโตของธุรกิจ และในปี 2563 จากการระบาดของ Covid-19
ประกันสุขภาพได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นจ�ำนวนมาก ในส่วนนี้ท�ำให้ตลาดประกันสุขภาพยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง
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กลยุทธ์และการแข่งขัน
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ ในธุรกิจประกันวินาศภัย และ การแข่งขันที่ทวี
ความรุนแรงมากขึ้นจากการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย บริษัทฯ ได้มีการประเมินความเพี ยงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของ
บริษัทฯ แล้วน�ำมาวางแผนกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ และการบริหารเงินกองทุนของบริษัทฯ ในระยะ 3 ปี เพื่ อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทซึ่งเป้าหมายการขยายงานของบริษัท โดยไม่ค�ำนึงถึงผลตอบแทนที่บริษัทฯ ได้รับเพี ยงอย่างเดียว แต่ประเมิน
ความคุ้มค่าของผลตอบแทนกับความเสี่ยงในแต่ละด้าน รวมถึงผลกระทบต่อเงินกองทุนและผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
ในระยะยาวด้วย
่ ะเป็นไปตามหลักการบรรษัทภิบาล พร้อมทัง
การบริหารการตลาด บริษท
ั ฯ มุง
่ เน้นให้มม
ี าตรฐานและมุง
่ ทีจ
้ ให้ความส�ำคัญกับภาพลักษณ์
่ ข
่ ในสังคม มุง
ทีด
ี ององค์กรในฐานะทีเ่ ป็นสมาชิกหน่วยหนึง
่ ขยายช่องทางการขาย การบริการให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และเสริมสร้าง
้ ซึง
่ จะท�ำให้การบริการมีคณ
บุคคลากร เพื่ อเพิ่ มศักยภาพในการให้บริการ พั ฒนาระบบคอมพิ วเตอร์ให้มป
ี ระสิทธิภาพสูงขึน
ุ ภาพ สะดวก  
รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามก�ำหนดเวลา
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การบริหารความเสี่ยงขององค์กร
เพื่ อให้แผนงานของบริษัทฯ บรรลุเป้าหมาย จ�ำเป็นต้องมีแผนงานการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะ
กรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้กําหนด นโยบาย และให้หน่วยงานของบริษัทฯ นําไปเป็นแนวทาง
และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง โดยมีการประชุมและติดตามเป็นรายไตรมาส และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ
่ งจัดท�ำกรอบการบริหารความเสีย
่ ง, นโยบายบริหารความเสีย
่ ง, แผนธุรกิจ 3 ปี โดยน�ำส่งค.ป.ภ. ภายใน
คณะกรรมการบริหารความเสีย
3 เดือน นับจากวันปิดบัญชีสิ้นปี หรือภายใน 30 วันนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�ำคัญ
กรอบการบริหารความเสี่ยงและนโยบายบริหารความเสี่ยงครอบคลุม 9 กิจกรรมหลักของบริษัทฯ ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านการพั ฒนาผลิตภัณฑ์และการก�ำหนดเบี้ยประกันภัย

่ งจากการออกแบบและพั ฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น ความพร้อมของบุคลากรในหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข้องกับการเสนอขายผลิตภัณฑ์
ปัจจัยเสีย
ใหม่รวมถึงความเพี ยงพอของจํานวนบุคลากรทีร่ องรับผลิตภัณฑ์ใหม่ตามทีไ่ ด้ประมาณการไว้ดว
้ ย ทักษะ และความชาํ นาญของบุคลากร
ความพร้ อ มของระบบงานรวมถึ ง กระบวนการทํ า งานใหม่ ท่ีอ าจเกิ ด ขึ้น และระบบสารสนเทศ พนั ก งาน ตั ว แทน นายหน้ า หรื อ
ผู้เอาประกันภัย ขาดความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบ และเงื่อนไขต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่ รวมถึงความต้องการของลูกค้า
ไม่เป็นไปตามแผนพั ฒนาผลิตภัณฑ์ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทางบริษัทฯ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทยรับประกันภัยต่อ
(Thai Re Insurance PLC) ในการออกแบบและก�ำหนดราคาเพื่ อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง
ปัจจัยเสี่ยงจากการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย เช่น การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัยไม่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย การกําหนดผล
ตอบแทนที่คาดหวัง สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นการออกผลิตภัณฑ์ใหม่จึงต้องมีการพิ จารณาอย่าง
รอบคอบในทุกๆ ด้าน
บริษท
ั ฯ มีการตัง
ี ารด�ำเนินงานภายใต้หลักการก�ำกับดูแล
้ คณะกรรมการผลิตภัณฑ์เพื่ อก�ำกับการออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยและให้มก
กิจการที่ดีหรือธรรมาภิบาลที่ดี (Good Corporate Governance) โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารท�ำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ

2. ความเสี่ยงด้านการเสนอขายและการเก็บเบี้ยประกันภัย

่ นไขและความคุม
เพื่ อให้การน�ำเสนอขายประกันสุขภาพของตัวแทนถูกต้องตามเงือ
้ ครองของกรมธรรม์ ตัวแทนหรือนายหน้าจะต้อง
ผ่านการอบรมผลิตภัณฑ์ โดยบริษัทฯ มีการจัดอบรมประจ�ำเดือนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังสามารถส่งเจ้าหน้าที่
ไปอบรมที่ส�ำนักงานของตัวแทนหรือนายหน้าได้ หากมีการแจ้งความจ�ำนงค์ล่วงหน้า บริษัทฯ มีการออกใบรับรองการอบรมการขาย
ประกันสุขภาพให้กับตัวแทนที่ผ่านการอบรมในบางหลักสูตร
บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้เครดิตระยะเวลาอนุโลมการเก็บเบี้ยประกันภัยให้กับตัวแทนใหม่ของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ได้มีการให้เครดิต
กับคู่ค้าที่มีการติดต่อส่งงานกับบริษัทฯ สม�่ำเสมอ โดยบริษัทฯ ได้กําหนดให้มีระบบการติดตามและรายงานลูกหนี้เบี้ยประกันภัยค้าง
ชําระเป็นประจํา รวมถึงการควบคุม ให้มีการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นไปตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริม
่ ง กาํ หนดหลักเกณฑ์ในการพิ จารณาคัดเลือกบริษท
การประกอบธุรกิจประกันภัย จัดทาํ มาตรการควบคุมและป้องกันความเสีย
ั รับประกัน
ภัยต่อ นายหน้า/ ตัวแทนอย่างรัดกุม พิ จารณาศักยภาพในด้านการขาย สถานะทางการเงิน ประวัติในการประกอบธุรกิจ ความสามารถ
ในการช�ำระเบี้ย ตลอดจนกําหนดให้ตัวแทนต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค�้ำประกันในวงเงินเครดิตที่บริษัทฯ กําหนด

3. ความเสี่ยงด้านการพิ จารณารับประกันภัย

ปัจจัยเสี่ยงจากการพิ จารณารับประกันภัย เช่น ความรู้ความสามารถของผู้พิจารณารับประกันภัย ความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูลที่ใช้ในการพิ จารณารับประกันภัย ความน่าเชื่อถือของระบบข้อมูลที่ใช้ในการพิ จารณารับประกันภัย ตลอดถึงความปลอดภัย
ของข้อมูลและการรายงานข้อมูล หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่ความรุนแรง และเวลาที่เกิดความเสียหาย
ที่เบี่ยงเบนจาก สมมติฐานที่ใช้ในการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การคํานวณสํารองประกันภัย และการพิ จารณารับประกันภัย
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ปัจจัยเสี่ยงด้านการประกันภัย เช่น การกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การกระจุกตัวของภัยที่รับไว้ค่าใช้จ่ายสูงกว่า สมมติฐาน
ที่กําหนดไว้การจัดสรรเงินสํารองเบี้ยประกันภัยและเงินสํารองค่าสินไหมทดแทน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ถือกรมธรรม์
่ าดว่า
ผูเ้ อาประกันภัย และการพั ฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ โดยอาจส่ง ผลกระทบต่อจํานวนค่าสินไหมทดแทน และกระแสเงินสดทีค
จะได้รับในอนาคต

4. ความเสี่ยงด้านการประเมินส�ำรองประกันภัย

ความรอบคอบในการตั้งเงินสํารองค่าสินไหมทดแทนเป็นสิ่งที่จ�ำเป็นอย่างมาก บริษัทฯ ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย
ที่ ย อมรั บ โดยทั่ ว ไป คํ า นวณ และรั บ รองโดยนั ก คณิ ต ศาสตร์ ป ระกั น ภั ย มื อ อาชี พ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต มี ก ารติ ด ตามและวิ เ คราะห์
การเปลี่ยนแปลงของเงินสํารอง เพื่ อพิ จารณา ปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการตั้งเงินสํารองของบริษัทฯ อย่างสม�่ำเสมอ เพื่ อให้
่ ง
่ ริษท
แน่ใจว่า เงินสาํ รองทีต
ั้ ไว้เพี ยงพอสาํ หรับภาระ ผูกพั นทีบ
ั มีตอ
่ ผูเ้ อาประกันภัยในอนาคต และให้นก
ั คณิตศาสตร์ประกันภัยสอบทาน
ความเหมาะสมและความเพี ยงพอของ เงินสํารองประกันภัยในการ สํารวจภัย/ประเมิน ความเสียหายแล้วแต่กรณี

5. ความเสี่ยงด้านการจัดการสินไหมทดแทน

ปัจจัยเสี่ยงจากการจัดการค่าสินไหมทดแทน เช่น การพิ จารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนผิดพลาด การทุจริตของผู้เอาประกันภัย
ความรวดเร็วในการพิ จารณาชดใช้ค่าสินไหม ผู้สํารวจ/ประเมิน ความเสียหายขาดความชํานาญ บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับเจ้าหน้าที่
ที่ มี ป ระสบการณ์ ท างการแพทย์ ท� ำ หน้ า ที่ ใ นการพิ จารณาสิ น ไหม โดยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การพิ จารณาอย่ า งถู ก ต้ อ งและรวดเร็ ว
โดยผู้บริหารฝ่ายสินไหมจะรายงานให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารทราบทุกอาทิตย์ โดยมีการรายงานจ�ำนวนสินไหมที่เข้าระบบ
ค่าสินไหมโดยเฉลี่ย ระยะเวลาการน�ำงานเข้าระบบเพื่ อการพิ จารณาและท�ำจ่ายโรงพยาบาล

6. ความเสี่ยงด้านการประกันภัยต่อ

ปัจจัยเสี่ยงจากการประกันภัยต่อ เช่น การกําหนดประเภทของการเอาประกันภัยต่อที่ไม่เหมาะสม ความมั่นคง ทางการเงินของ
บริษัทประกันภัยต่อไม่ได้มีการติดตามสถานะอันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อ การกระจุกตัวของ การประกันภัยต่อไปยัง
บริษัทใดบริษัทหนึ่งสูงกว่าที่ควร เลือกแบบในการประกันภัยต่อไม่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่มีอยู่
สําหรับความเสี่ยงภัยที่อยู่ในระดับที่สูงเกินกว่าบริษัทฯ จะสามารถรับไว้ได้เองเพี ยงลําพั ง ได้จัดการให้มีการถ่ายโอน ความเสี่ยง
ไปยังผู้รับประกันภัยต่อ ผ่านสัญญาประกันภัยต่อ ทั้งวิธีที่เป็นสัญญาล่วงหน้ารายปี และวิธีท่เี ป็นการทําเฉพาะราย ซึ่งการเลือกผู้รับ
ประกันภัยต่อ จะพิ จารณาที่ความมั่นคงเป็นอันดับแรก นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีการบริหารพอร์ตการรับประกันภัย ให้มีสัดส่วนของ
การประกันภัยต่างๆ อย่างเหมาะสม ทัง
้ ในด้านผลรวมของผลการพิ จารณารับประกันภัย และให้สอดคล้องกับ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของบริษัทฯ
อีกทั้ง บริษัทฯ ได้จัดทํากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อทีเ่ ป็นลายลักษณ์อักษร และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ ข้อกําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการบริหาร ความเสี่ยงโดยรวม
่ ง และคณะกรรมการบริษท
และได้ผา่ นการอนุมต
ั จ
ิ ากคณะกรรมการบริหารความเสีย
ั ฯ ตามลาํ ดับ โดยประกอบด้วย กระบวนการคัดเลือก
่ วข้อง
แผนการประกันภัยต่อทีเ่ หมาะสม การนาํ ไปปฏิบต
ั ใิ ช้การตรวจสอบ การติดตาม การทบทวน การควบคุม และการจัดทําเอกสารทีเ่ กีย
กับการประกันภัยต่อของบริษัทฯ โดยพิ จารณาถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ ต้นทุนทางการเงินโดยเปรียบเทียบสถานะของ
สภาพคล่อง แนวโน้มของตลาดประกันภัยต่อ และแผนธุรกิจของบริษัทฯ เพื่ อให้มีความเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซับซ้อน
ทางธุรกิจของบริษัทฯ

7. ความเสี่ยงด้านการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น

่ งจากการลงทุนประกอบธุรกิจอืน
่ เช่น รายได้จากการลงทุนในหลักทรัพย์ หรือดอกเบีย
้ รับจากตราสารหนี้ และเงินปันผล
ปัจจัยเสีย
ได้รับไม่ครบถ้วน ทะเบียนคุมหลักทรัพย์ ระบุข้อมูลไม่เพี ยงพอ ทําให้รายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งต้นทุนของเงินลงทุนบันทึก
ไว้ไม่ถูกต้อง รวมถึง การลงทุนในหลักทรัพย์เกินกว่าที่กําหนด ปัจจัยเสี่ยงจากการตลาด/การลงทุน เช่น ความเสี่ยงที่บริษัทฯ อาจได้
รับความเสียหายจากการผันผวนของปัจจัยใน ตลาดทุน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทุน การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน การพิ จารณา Credit Rating ในการลงทุน บริษัทฯ จัดให้มีคณะกรรมการลงทุน ทําหน้าที่พิจารณา
และทบทวนปัจจัยต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ เพื่ อนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนของบริษัทฯ และควบคุมการลงทุนให้เป็นไปตาม
ขอบเขตและข้อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ่งถือเป็นกลไกสําคัญในการบริหาร
การลงทุน โดยบริษัทฯ เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ โดยแยกตามระดับของ Credit Rating
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การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการตลาด/การลงทุน
บริษัทฯ มีคณะกรรมการลงทุนเป็นผู้กําหนดกรอบนโยบายการลงทุน เพื่ อกํากับดูแลการลงทุน ให้เป็นไปตามนโยบาย การบริหาร
่ มีความมั่นคง ให้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมและสม�่ำเสมอ โดยผ่าน
ความเสี่ยงรวม โดยเน้นการลงทุนหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต�ำ 
การอนุมัติสัดส่วนประเภทการลงทุนจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงได้มีการกําหนดคู่มือแนวทางบริหาร การลงทุน เป็นลายลักษณ์
่ จะมีการกําหนดกรอบและทิศทางการลงทุนในแต่ละปีโดยระบุขด
่ พิ จารณากาํ หนด
อักษร ซึง
ี จาํ กัดในการลงทุนทุกประเภทและทุกระดับ ซึง
้ จากอัตราผลตอบแทนเป้าหมายและสภาพคล่อง โดยให้เชือ
่ มโยงและสอดรับกับ ผลกระทบต่อเงินกองทุนทีต
่ อ
ขึน
้ งดาํ รงไว้ตามกฎเกณฑ์
การดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง

8. ความเสี่ยงด้านการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน

บริษัทฯ เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง ประกอบกับมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถรักษา ระดับเงินสด

่ อ
่ ากเกินกว่าปริมาณเงินสดทีม
่ อ
ในมือให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมตลอดเวลาในกรณีทีต
้ งจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นจาํ นวนทีม
ี ยูฝ
่ า่ ยการเงิน
จะแจ้งล่วงหน้าเพื่ อให้ฝ่ายลงทุนแปลงเงินลงทุนเป็นเงินสด เพื่ อให้เพี ยงพอต่อการชําระหนี้สิน ที่ถึงกําหนด ทําให้เชื่อมัน
่ ว่า ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ควบคุมได้
บริษัทฯ มีนโยบายในการกําหนดอัตราส่วนความเพี ยงพอของเงินกองทุนที่ต้องดํารงไว้ตามกฎหมาย ไม่ต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ของสาํ นักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมทัง
ี ารบริหาร จัดการระดับเงินกองทุนของบริษท
ั ฯ
้ ได้มก
ตามระดับความเสี่ยง ดังนี้
1. กําหนดระดับความเพี ยงพอของเงินกองทุนที่ยอมรับได้ และไม่ต�่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เพื่ อใช้เป็นแนวทางในการรักษาระดับ
ของเงินกองทุนให้เพี ยงพอ ในการรองรับความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
2. สื่อสารระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้านเงินกองทุนเพื่ อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
3. ในการดําเนินการใดที่จะส่งผลต่อเงินกองทุนที่ต้องดํารงไว้สําหรับความเสี่ยงด้านต่างๆ เช่น การรับประกันภัยรายใหญ่
หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงจะต้องมีการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเงินกองทุนและเสนอให้ ผู้บริหารรับทราบเพื่ อประกอบการ
พิ จารณาอนุมัติให้ดําเนินการ
• ความเสี่ยงด้านตลาด ของการลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นความเสี่ยงหลักของเงินกองทุนของบริษัทฯ ฝ่ายที่ท�ำการลงทุนจะทํา
การคํานวณอัตราส่วนความเพี ยงพอของเงินกองทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ท่ีลงทุน และรายงานต่อคณะ
กรรมการลงทุน อย่างสม�ำ่ เสมอ
• เมื่อมีเหตุการณ์ท่ีแสดงให้เห็นว่าจะมีผลต่ออัตราส่วนความเพี ยงพอของเงินกองทุนของบริษัทฯ อย่างนัยสําคัญ ฝ่ายบริหาร
จะรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร ทันที

9. ความเสี่ยงด้านการจัดจ้างบุคคลภายนอก

บริษัทฯ มีการใช้บริการบุคคลภายนอกเพื่ อลดต้นทุนการด�ำเนินกงานและเพิ่ มความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ

้ บริษท
่ ระกาศโดย ค.ป.ภ.
มากยิง
ั ฯ ยึดถือแนวทางปฏิบต
ั ใิ นการใช้บริการจากบุคคลภายนอก (Outsourcing) ของบริษท
ั ประกันภัยทีป
่ ขึน
ปี พ.ศ. 2556 เป็นมาตรฐาน

การจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
่ ง โดยได้กาํ หนดขัน
่ าํ คัญ ตลอดจนระบบ
บริษท
ั ฯได้จด
ั ทําแผนรองรับการดาํ เนินธุรกิจอย่างต่อเนือ
้ ตอนการดาํ เนินการ ระบบงานทีส
งานที่บริษัทใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก และมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ เพื่ อสามารถดําเนินงานได้ ตรงตามเป้าหมายที่
ต้องการ นอกจากนี้ยังได้มีการกําหนดวิธีปฏิบัติในแผนรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้มีความ เหมาะสมกับขนาดและความซับ
ซ้อนของธุรกิจ และครอบคลุมการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์รวมทั้ง กรณีเกิดเหตุ ฉุกเฉินเป็นเวลานานหรือส่งผลในวง
กว้าง โดยให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนรองรับการดําเนินธุรกิจ อย่างต่อเนื่องเพื่ อรองรับงานที่สําคัญของฝ่ายงานของ
่ สารฝึกอบรม เพื่ อให้บค
ตนเอง รวมถึง ได้มก
ี ารสือ
ุ ลากรทุกคนมีความเข้าใจ และรับทราบแนวทางในการปฏิบต
ั ภ
ิ ายใต้สถานการณ์ฉก
ุ เฉิน
หากเกิดเหตุการณ์หยุดชะงักการดําเนินงาน โดยจัดให้มีการ ฝึกอบรมอย่างสม�่ำเสมอ และมีการทดสอบว่าการปฏิบัติการหลังเกิดการ
หยุดชะงักทางธุรกิจ ว่าธุรกิจสามารถด�ำเนินการได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่
จากสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัส COVID 19 บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงแผนรองรับการด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงภัยดังกล่าวด้วย
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โครงสร้างการถือครองหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรกของบริษัทฯ พร้อมทั้งจ�ำนวนหุ้นที่ถือ และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
มีรายละเอียดดังนี้.-

ที่

18

ชื่อ - สกุล

จ�ำนวนหุ้น

สัดส่วนการถือหุ้น%

1

บริษท
ั เมด-ชัวร์ เซอร์วส
ิ เซส  จ�ำกัด

13,829,924

69.15%

2

บริษท
ั แปซิฟค
ิ ครอส อินเตอร์เนลชัน
่ แนล จ�ำกัด

4,980,000

24.90%

3

นายธีรยุทธ    เตชะวิจต
ิ รจารุ

484,108

2.42%

4

บริษท
ั วิทยาคม  จ�ำกัด (มหาชน)

224,004

1.12%

5

นางวิไลรัตน์ แซ่เจียม

200,000

1.00%

6

บริษท
ั แปซิฟก
ิ ครอส นายหน้าประกันวินาศภัย จ�ำกัด

86,300

0.43%

7

นางนันทภัทร์   สุภาพรรณชาติ

57,254

0.29%

8

บริษท
ั   เตชะไพบูลย์  จ�ำกัด

21,000

0.11%

9

นายสุทศ
ั น์  เตชะวิบล
ู ย์

14,000

0.07%

10

นายวิสรรค์ ศรีศร
ิ ศ
ิ ภ
ุ โชค

14,000

0.07%

รายงานประจำ � ปี

โครงสร้างองค์กร

บริษัทแปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารการลงทุน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหา ก�ำหนดค่าตอบแทน
และบริหารทรัพยากรบุคคล
ส�ำนักงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายพั ฒนาธุรกิจ

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขาย
และกรรมการบริษัท

่ รึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทีป
่ สาร
และการสือ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ฝ่ายพิ จารณา
รับประกัน

ฝ่ายสินไหมทดแทน

ฝ่ายปฏิบัติการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
และฝึกอบรม
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จรรยาบรรณการด�ำเนินธุรกิจ
(Business Code of Conduct)
• มาตรฐานการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจทุกขั้นตอนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
และตรงไปตรงมา อีกทัง
้ เคารพต่อสิทธิมนุษยชนและผลประโยชน์
อันพึ งได้รับของพนักงานของเรา เราจะเคารพต่อผลประโยชน์
อันพึ งได้รับของผู้ที่เราติดต่อธุรกิจด้วยเช่นเดียวกัน

• ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริ ษั ท ฯ มี ค วามมุ่ ง มั่ น ในการเป็ น ตั ว แทนที่ ดี ข องผู้ ถื อ หุ้ น
่ งและ
โดยค�ำนึงถึงการสร้างมูลค่าให้กบ
ั ธุรกิจอย่างมัน
่ คง ต่อเนือ
่ ป
ยัง
ี ระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรงไปตรงมา
่ ยืนผ่านการบริหารงานทีม

• ผู้ร่วมธุรกิจ

บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างสัมพั นธภาพที่น�ำมาซึ่งผลประโยชน์
่ ๆ บริษท
ร่วมกับลูกค้า คูค
่ า้ อืน
ั ฯคาดหวังว่าในการท�ำ ธุรกิจร่วมกัน
ผู้ร่วมธุรกิจจะยึดมั่นในจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างสม�่ำเสมอ
เช่นเดียวกัน

• ความรับผิดชอบต่อพนักงาน

่ ค
พนักงานถือเป็นทรัพยากรทีม
ี า่ สูงสุดและปัจจัยส�ำคัญสูค
่ วาม
ส�ำเร็จขององค์กร บริษัทฯจึงมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมของการท�ำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอและยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงานอย่างเคร่งครัด

(Core Values)
• การมุ่งเน้นที่ลูกค้า

(Customer Focus)

มุ่งสร้างวัฒนธรรมในการตอบสนองความต้องการหรือแก้
ปัญหาให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
และระยะยาว เพื่ อสร้างความพึ งพอใจที่เหนือความคาดหมายให้
กับลูกค้าผู้ซึ่งน�ำโอกาสทางธุรกิจมาให้กับเรา

• มุ่งประสิทธิผล

(Effectiveness-Oriented)

ตัง
่ ผลลัพธ์ ณ จุดสิน
้ มัน
่ ในประสิทธิผลในการท�ำงานโดยมุง
้ สุด
ของกิจกรรมผ่านกระบวนการก�ำหนดตัวชี้วัดผลส�ำเร็จที่ชัดเจน
เป็นหนทางในการบรรลุเป้าประสงค์หรือเป้าหมายที่ได้ก�ำหนดไว้
ก่อให้เกิดผลส�ำเร็จระดับบุคคล ทีมงาน และองค์กร

• การพั ฒนาอย่างต่อเนื่อง

(Continuous Improvement)

การปรับปรุงงานเพื่ อเพิ่ มผลิตภาพ (Productivity) อย่างต่อ
เนื่องเป็นสิ่งจ�ำเป็นในสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน การปรับปรุง
งานก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ท�ำให้เกิดคุณภาพใหม่ในองค์กร
ซึ่งเป็นตัวชี้ขาดการยอมรับของลูกค้าที่ส�ำคัญต้องมีการพั ฒนา
ทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง

• ความเป็นมืออาชีพ

(Professionalism)

• ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

ความเป็นมืออาชีพต้องมี คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความ
เข้าใจในการพั ฒนาตนสู่ความเป็นมืออาชีพในสายงานของตน
อย่างสม�่ำเสมอที่ส�ำคัญก็คือ ต้องมีจิตส�ำนึกในความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง องค์กร สังคมและประเทศชาติ

• การแข่งขันทางการค้า

• การท�ำงานเป็นทีม

่ ก
บริษท
ั ฯ เล็งเห็นถึงความไว้วางใจทีล
ู ค้ามีให้และตัดสินใจเลือก
ใช้บริการกับบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ ดังนั้นจึงมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้า
่ ี มีคณ
และบริการทีด
ุ ภาพและมองหาโอกาสในการพั ฒนา ยกระดับ
คุณภาพให้สูงยิ่งๆ ขึ้นไปอยู่เสมอ
บริษัทฯ เชื่อในการแข่งขันทางการค้าที่ยุติธรรมและสนับสนุน
การพั ฒนากฎหมายด้านการแข่งขันทางการค้าทีเ่ หมาะสม บริษท
ั ฯ
และพนักงานจะท�ำธุรกิจเชิงแข่งขันทางการค้า ตามกฎกติกาข้อ
บังคับอย่างยุติธรรมและถูกต้อง

• ความซื่อสัตย์สุจริต

เราจะไม่ให้หรือรับสินบนใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้ง
ผลประโยชน์ ต่ า งๆ ทางการเงิ น และทางธุ ร กิ จ อั น มิ ช อบและ
พนักงานทุกคนต้องไม่เสนอหรือรับของก�ำนัลใดๆ   ไม่ว่าจะเป็น
สิ่งของหรือเงินที่จัดอยู่ในข่ายการรับสินบน การเรียกร้องหรือ
เสนอสินบนใดๆ จะต้องได้รับการปฏิเสธโดยทันทีและให้รายงาน
ต่อฝ่ายบริหารหากมีการกระท�ำ ดังกล่าวเกิดขึ้น

• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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่ งการท�ำ กิจการส่วนตัวหรือ การ
พนักงานทุกคน ต้องหลีกเลีย
มีผลประโยชน์ทางการเงินใดๆ ที่อาจขัดกับงานในหน้าที่ที่รับผิด
ชอบต่อบริษท
ั ฯ อยู่ และจะต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กบ
ั ตนเอง
หรือผู้อื่น โดยใช้ต�ำแหน่งหน้าที่ของตนในทางมิชอบ

(Teamwork)

การท�ำงานเป็นทีม เป็นสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการเพิ่ มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการบริหารงาน ทีมที่จะประสบความส�ำเร็จคือ
่ ำ� งานร่วมกัน เพื่ อให้บรรลุเป้าหมาย การท�ำงาน
กลุม
่ ของบุคคลทีท
เป็นทีมนั้นมีค่าเกินกว่าความหมายค�ำว่ากลุ่มคน หัวใจของการ
ท�ำงานเป็นทีมขึ้นอยู่กับการมีผู้น�ำที่เข้มแข็งและผู้ตามที่ขับเคลื่อน
งานของทีม เพื่ อการบรรลุวัตถุประสงค์ต้องกระท�ำ  ด้วยการ
ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท�ำ 

• ความซื่อสัตย์

(Integrity)

่ สัตย์ เป็นคุณธรรมทีจ
่ ำ 
ความซือ
� เป็นต่อทุกสังคม การมีความ
่ ารงาน ต่อมิตร ต่อ
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อหน้าทีก
่ การประสบความส�ำเร็จในชีวต
่ สัตย์
ประเทศชาติ น�ำมาซึง
ิ ความซือ
ในการท�ำงานจะส่งผลโดยตรงต่อคุณลักษณะส่วนบุคคลของตัว
เราเองที่คนอื่นมองหรือรับรู้ในตัวเราว่า เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์
หรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงผลต่อเนื่องไปยังหน่วยงานและ
องค์กรของเราเอง

รายงานประจำ � ปี

บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ
และคุณสมบัติของบุคลากร
1. คณะกรรมการบริษัทฯ

5. ฝ่ายการลงทุน

ความเข้าใจในการด�ำเนินธุรกิจ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องของ

่ ง
การลงทุนก�ำหนด รวมถึงปฏิบต
ั ต
ิ าม ข้อก�ำหนดของ คปภ. เรือ

บริษท
ั ฯ เพื่ อมัน
ั การแก้ไขอย่างเหมาะสม
่ ใจได้วา่ ปัญหาต่างๆ ได้รบ

การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย รวมถึง

และเพื่ อให้เกิดประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

6. หน่วยงานบริหารความเสี่ยง

ต้องมีจุดมุ่งหมายในการท�ำงาน มีความรู้ความสามารถ และ

มีหน้าทีร่ บ
ั ผิดชอบติดตามดูแลการจัดการของฝ่ายบริหาร และ

่ ณะกรรมการ
ด�ำเนินการลงทุนตามกรอบนโยบายการลงทุนทีค

ร่วมก�ำหนดกรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงประเมิน

รายงานคณะกรรมการบริ ษั ท ฯ โดยท� ำ การสอบทานรายงาน

ความเสี่ยง จัดท�ำดัชนี ชี้วัดความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทาง

การตรวจสอบภายใน ทบทวนขอบเขตการปฏิบต
ั ง
ิ าน และทบทวน

ควบคุมและลดความเสี่ยง

การปฏิบัติงานตามกฎหมาย

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

่ วกับ
ก�ำหนดกรอบนโยบายกลยุทธ์และแนวทางการปฏิบต
ั เิ กีย

ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ เพื่ อเสนอต่อ
่ งของการบริหารความเสีย
่ ง
คณะกรรมการบริษท
ั ฯ พิ จารณาในเรือ
่ ง
และก�ำหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสีย

4. คณะกรรมการการลงทุน

มีหน้าที่ก�ำกับดูแลการลงทุนของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกรอบ

่ งรวม ระเบียบ
นโยบายการลงทุน และนโยบายการบริหารความเสีย

7. ฝ่ายตรวจสอบภายใน

มี บ ทบาทที่ ส� ำ คั ญ ในการประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ล และยกระดั บ

มาตรฐานของระบบการควบคุม ของบริษัทฯ ท�ำหน้าที่สอบทาน
และทดสอบระบบการควบคุมและระบบการบริหารความเสี่ยง

8. หน่วยงานก�ำกับดูแล
การปฏิบัติตามกฎหมาย

มีหน้าทีใ่ นการติดตามและก�ำกับการปฏิบต
ั ง
ิ านของหน่วยงาน

ต่างๆ ภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมาย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การลงทุ น และข้ อ ก� ำ หนดของกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง โดยพิ จารณาความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน และ
ก�ำหนดให้มีแนวทางการบริหารจัดการ ควบคุมและตรวจสอบ
ความเสี่ยงในการลงทุนต่างๆ โดยครอบคลุมถึงประเด็นส�ำคัญ
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คณะกรรมการบริษัท
ที่

ชื่อ - สกุล

ต�ำแหน่ง

1

นายโธมัส เพรสทิส ธอมสัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2

นายปิยะพั ฒน์ วนอุกฤษฎ์

กรรมการ

3

นางชมพรรณ กุลนิเทศ

กรรมการ

4

นายณัฐ เอื้อวิทยา

กรรมการ

5

นายบัญชา ทานพระกร

กรรมการ

6

นางสาวทรงวิไล จิรโพธิท
์ อง

กรรมการ

คณะกรรมการมีอ�ำนาจหน้าที่ดูแล และจัดการบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น ทางคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทน
คณะกรรมการได้ โดยจะก�ำหนดเงื่อนไขให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�ำคัญ

ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้ :1.

ก�ำหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย ทิศทางในการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และ ก�ำกับดูแลให้ฝ่ายบริหาร
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. พิ จารณาตั ด สิ น ในเรื่ อ งที่ มี ส าระส� ำ คั ญ เกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ เช่ น นโยบายและแผนธุ ร กิ จ อ� ำ นาจ
การบริหาร การได้มาหรือจ�ำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและรายการอื่นใดที่กฎหมายก�ำหนด
3. พิ จารณาและให้ความเห็นชอบในการสรรหาและแต่งตั้งคณะผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีความสามารถที่เหมาะสม
กับต�ำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และมีประสบการณ์ท่เี ป็นประโยชน์ต่อองค์กร
4. การบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ภายใต้กรอบกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีเหตุผลและระมัดระวังตามหลักการพึ งปฏิบัติที่ดี
5. พิ จารณาค่าตอบแทนส�ำหรับคณะกรรมการและพิ จารณาการจ่ายเงินปันผลประจ�ำปี เพื่ อน�ำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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รายงานประจำ�ปี

นายโธมัส เพรสทิส ธอมสัน

นายปิยะพั ฒน์ วนอุกฤษฎ์

นางชมพรรณ กุลนิเทศ

นายณัฐ เอื้อวิทยา

นายบัญชา ทานพระกร

นางสาวทรงวิไล จิรโพธิ์ทอง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
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กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
ที่

ชื่อ - สกุล

ต�ำแหน่ง

1

นายโธมัส เพรสทิส ธอมสัน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2

นายปิยะพั ฒน์ วนอุกฤษฏ์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

3

นายธนฉัตร แก้วใจเพชร

ผู้อ�ำนวยการบริหารฝ่ายขายและการตลาด

4

นางสาววีรภัทร อุดมค�ำ

ผู้ควบคุมและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสินไหม

5

นายสุรินทร์ สุชาติโชติวงษ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

6

นางสาวโอภาษณ์ ศิริแสน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

ขอบเขตหน้าที่และอ�ำนาจของกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอ�ำนาจในการด�ำเนินงานแทนคณะกรรมการบริษัทฯ
ในเรื่องต่างๆ ดังนี้
1.

่ ระชุมคณะกรรมการบริษท
บริหารกิจการของบริษท
ั ฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระเบียบและข้อบังคับ และมติทอ
ี่ อกโดยทีป
ั ฯ   
และให้มีอ�ำนาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ   และ ในการบริหารกิจการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้อง
รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

่ นไขในการท�ำงานของพนักงาน และลูกจ้าง ออกค�ำสัง
2. ก�ำหนดเงือ
ี ารบริหารงานและการด�ำเนินกิจการ
่ หรือประกาศก�ำหนดวิธก
ของบริษัทฯ โดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบของบริษัทฯ และมติคณะกรรมการ หรือ กฎหมายแรงงาน   หรือ กฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง
่ วกับบุคคลภายนอก ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร และ กรรมการผูม
3. กิจการเกีย
้ อ
ี ำ� นาจลงนามมีอำ� นาจกระท�ำแทนและผูกพั นบริษท
ั
่ รี่ ะบุไว้ในข้อ 1. เว้นแต่ประธานเจ้าหน้าทีบ
่ ริหาร และ กรรมการผูม
ได้ในขอบเขตแห่งอ�ำนาจหน้าทีท
้ อ
ี ำ� นาจลงนาม จะมอบอ�ำนาจ
ให้บุคคลใดกระท�ำกิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้
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นายโธมัส เพรสทิส ธอมสัน

นายปิยะพั ฒน์ วนอุกฤษฎ์

นายธนฉัตร แก้วใจเพชร

นางสาววีรภัทร อุดมค�ำ

นายสุรินทร์ สุชาติโชติวงษ์

นางสาวโอภาษณ์ ศิริแสน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้ควบคุมและผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านสินไหม

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ผู้อ�ำนวยการบริหารฝ่ายขายและการตลาด

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

25

ANNUAL REPORT

คณะกรรมการตรวจสอบ
ที่

ชื่อ - สกุล

1

นางสาวทรงวิไล จิรโพธิ์ทอง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2

นางสาวสายใจ หวังพั ฒนศิริกุล

กรรมการตรวจสอบ

3

นางสาวสุฤทัย ทรงศิริเดช

กรรมการตรวจสอบ

นางสาวทรงวิไล จิรโพธิ์ทอง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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นางสาวสายใจ หวังพั ฒนศิริกุล
กรรมการตรวจสอบ

นางสาวสุฤทัย ทรงศิริเดช
กรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท แปซิฟค
ิ ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ จ�ำนวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังนี้
1.

นางสาวทรงวิไล จิรโพธิ์ทอง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

2. นางสาวสายใจ หวังพั ฒนศิริกุล

กรรมการตรวจสอบ

3. นางสาวสุฤทัย ทรงศิริเดช

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์เพี ยงพอที่จะท�ำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
่ ำ� นักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยก�ำหนดและได้ปฏิบต
การเงินและมีคณ
ุ สมบัตค
ิ รบถ้วนตามทีส
ั ห
ิ น้าที่
ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย เพื่ อให้สอดคล้องตามแนวทางข้อก�ำหนด กฏระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยก�ำกับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิน
้ จ�ำนวน 5 ครั้ง เป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและ
ผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะ.สม เพื่ อท�ำการพิ จารณาในเรื่องต่างๆ โดยมีประเด็นและสาระส�ำคัญ ดังต่อไปนี้
1.

สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ พิ จารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงิน
้ อย่างถูกต้อง
ประจ�ำปีของบริษท
ั ฯ ร่วมกับฝ่ายบัญชีและการเงิน เพื่ อให้มน
ั ฯ ได้จด
ั ท�ำขึน
่ั ใจว่ารายงานทางการเงินของบริษท
ตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพี ยงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เพื่ อปรับปรุง รวมทั้งติดตามผลเพื่ อเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ

2. สอบทานและให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบภายในประจ�ำปี 2563 การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน
รวมถึงการให้ขอ
้ เสนอแนะ เพื่ อให้การปฏิบต
ั ง
ิ านเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่ อให้มน
ั ฯ มีระบบการควบคุม
่ั ใจว่า บริษท
ภายในที่ดีและมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฏหมาย ข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติท่เี กี่ยวข้อง
3. การพิ จารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี   พิ จารณาและน�ำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ขออนุมัติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น แต่งตั้งคุณพรรณทิพย์ กุลสันติธ�ำรงค์ เลขที่ใบอนุญาต 4208 และคุณชาญชัย สกุลเกิดสิน เลขที่ใบอนุญาต
6827 และคุณอรพิ นท์ สินถาวรกุล เลขที่ใบอนุญาต 9441 โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวข้างต้นของบริษัท เคพี
เอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีประจ�ำปี 2564 โดยมีค่าตอบแทน 2,621,000.00 (สองล้านหกแสนสองหมื่น
หนึ่งพั นบาทบาทถ้วน)
4. ให้ข้อแนะน�ำแก่ฝ่ายบริหารในด้านการบริหารจัดการ เพื่ อให้เกิดการตรวจสอบและคานอ�ำนาจอย่างเหมาะสมการบริหาร
ความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่ อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
่ ว
5. พิ จารณาทบทวนกฏบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง
ั ห
ิ น้าทีด
้ ยตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
้ ประเมินผลการปฏิบต
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส�ำคัญด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่าง
่ ง เพื่ อให้บริษท
่ ี มีการควบคุมภายในทีเ่ พี ยงพอเหมาะสมกับการด�ำเนินธุรกิจ มีการบริหารความเสีย
่ ง
ต่อเนือ
ั ฯ มีการก�ำกับดูแลกิจการทีด
่ อมรับได้ ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินมีความถูกต้องเชือ
่ ถือได้รวมทัง
อยูใ่ นระดับทีย
ั ต
ิ ามกฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
้ มีการปฏิบต
ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นางสาวทรงวิไล จิรโพธิ์ทอง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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งบการเงินประจ�ำปี 2563
Financial Report 2020
บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน)
งบการเงินส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
และ รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

28

รายงานประจำ � ปี

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน)

ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษท
ั แปซิฟค
ิ ครอส ประกัน
่ ประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
สุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษท
ั ”) ซึง
การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 งบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ และงบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสน
ิ้ สุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุซง
ึ่ ประกอบด้วยสรุป
นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญและเรื่องอื่นๆ
้ สดงฐานะการเงินของบริษท
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนีแ
ั
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีส้ินสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบ
ของผู้ ส อบบั ญ ชี ต่ อ การตรวจสอบงบการเงิ น ในรายงาน
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อก�ำหนด
จรรยาบรรณของผูป
้ ระกอบวิชาชีพบัญชีทก
ี่ ำ� หนดโดยสภาวิชาชีพ
่ วข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้า
บัญชีในส่วนทีเ่ กีย
ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ ซึ่งเป็นไป
ตามข้อก�ำหนดเหล่านี้ ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
ข้าพเจ้าได้รับเพี ยงพอและเหมาะสมเพื่ อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น
และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรั บ ผิ ด ชอบของข้ า พเจ้ า ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การตรวจสอบ
งบการเงิน คือ การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดท�ำแล้ว
และพิ จารณาว่ า ข้ อ มู ล อื่ น มี ค วามขั ด แย้ ง ที่ มี ส าระส� ำ คั ญ กั บ
งบการเงินหรือกับความรู้ท่ีได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า
หรื อ ปรากฏว่ า ข้ อ มู ล อื่ น มี ก ารแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง
อันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�ำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่ อ สารเรื่ อ งดั ง กล่ า วกั บ ผู้ มี ห น้ า ที่ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ลและขอให้
ท�ำการแก้ไข
ความรั บ ผิ ด ชอบของผู้ บ ริ ห ารและผู้ มี ห น้ า ที่ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ล
ต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนองบการเงิน
เหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการ
่ วกับการควบคุมภายในทีผ
่ บ
เงิน และรับผิดชอบเกีย
ู้ ริหารพิ จารณา
ว่าจ�ำเป็นเพื่ อให้สามารถจัดท�ำงบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ

ความเห็นของข้าพเจ้า

ทุจริตหรือข้อผิดพลาด

่ งอืน
่
เรือ

ในการจัดท�ำงบการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความ

งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท แปซิฟค
ิ ครอส ประกันสุขภาพ
จ�ำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบก�ำไรขาดทุน
เบ็ ด เสร็ จ งบแสดงการเปลี่ ย นแปลงส่ ว นของเจ้ า ของและ
งบกระแสเงินสดส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ที่แสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ืน ซึ่งแสดงความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 23 เมษายน 2563
่
ข้อมูลอืน
ผู้ บ ริ ห ารเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ข้ อ มู ล อื่น ข้ อ มู ล อื่ น ประกอบด้ ว ย
ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชีท่ีอยู่ในรายงานนั้น ซึ่งคาดว่ารายงาน
ประจ�ำปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชีนี้

่ ง เปิดเผยเรือ
่ งทีเ่ กีย
่ ว
สามารถของบริษท
ั ในการด�ำเนินงานต่อเนือ
่ ง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
กับการด�ำเนินงานต่อเนือ
การบั ญ ชี ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งเว้ น แต่ ผู้ บ ริ ห ารมี
ความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถ
ด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ผูม
้ ห
ี น้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลมีหน้าทีใ่ นการสอดส่องดูแลกระบวนการ
ในการจัดท�ำรายงานทางการเงินของบริษัท
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่ อให้ได้ความเชื่อมั่น
อย่ า งสมเหตุ ส มผลว่ า งบการเงิ น โดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผูส
้ อบบัญชี
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ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ

อย่างมีนัยส�ำคัญต่อความสามารถของบริษัทในการด�ำเนินงาน

สมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกั นว่ า

ต่ อ เนื่ อ งหรื อ ไม่ ถ้ า ข้ า พเจ้ า ได้ ข้ อ สรุ ป ว่ า มี ค วามไม่ แ น่ น อนที่ มี

การปฏิบต
ั ง
ิ านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถ

สาระส� ำ คั ญ ข้ า พเจ้ า ต้ อ งกล่ า วไว้ ใ นรายงานของผู้ ส อบบั ญ ชี

ตรวจพบข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น สาระส� ำ คั ญ ที่ มี อ ยู่

ของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน

ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ

ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หรื อ ถ้ า การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วไม่ เ พี ยงพอ

่ คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุ
ข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระส�ำคัญเมือ

ความเห็ น ของข้ า พเจ้ า จะเปลี่ย นแปลงไป ข้ อ สรุ ป ของข้ า พเจ้ า

่ ด
สมผลว่ารายการทีข
ั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ

้ อยูก
ขึน
่ บ
ั หลักฐานการสอบบัญชีทไี่ ด้รบ
ั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของ

รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน

ผูส
้ อบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์

จากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนื่อง

ในการตรวจสอบของข้ า พเจ้ า ตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี

• ประเมินการน�ำเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน

ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพิ นิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ

โดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ

วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�ำให้มีการน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามที่ควรหรือไม่

• ระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก

ข้ า พเจ้ า ได้ ส่ื อ สารกั บ ผู้ มี ห น้ า ที่ ใ นการก� ำ กั บ ดู แ ลในเรื่ อ งต่ า งๆ

การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ

ที่ส�ำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตาม

ตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน
้ และได้หลักฐาน

่ น
่ บจากการตรวจสอบรวม
ทีไ่ ด้วางแผนไว้ ประเด็นทีม
ี ย
ั ส�ำคัญทีพ

การสอบบัญชีทเ่ี พี ยงพอและเหมาะสมเพื่ อเป็นเกณฑ์ในการแสดง

ถึ ง ข้ อ บกพร่ อ งที่ มี นั ย ส� ำ คั ญ ในระบบการควบคุ ม ภายในหาก

ความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ

ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

จริ ง อั น เป็ น สาระส� ำ คั ญ ซึ่ ง เป็ น ผลมาจากการทุ จ ริ ต จะสู ง กว่ า
่ งทีเ่ กิดจากข้อผิดพลาดเนือ
่ งจากการทุจริตอาจเกีย
่ วกับ
ความเสีย
การสมรูร้ ว
่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง
้ ใจละเว้น
การแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน
• ท�ำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิ ธี ก ารตรวจสอบที่ เ หมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่ อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท

(พรรณทิพย์ กุลสันติธ�ำรงค์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน 4208

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีท่ผ
ี ู้บริหารใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร

บริษัท เคพี เอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ำกัด
กรุงเทพมหานคร
20 เมษายน 2564

• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส� ำ หรั บ การด� ำ เนิ น งานต่ อ เนื่ อ งของผู้ บ ริ ห ารและจากหลั ก ฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่
่ วกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทอ
่ี าจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
เกีย
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รายงานประจำ � ปี

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์

หมายเหตุ

31 ธันวาคม

2563

2562
(บาท)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

5

161,843,351

84,461,933

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

6

50,780,613

46,325,707

1,321,669

1,452,832

รายได้จากการลงทุนค้างรับ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

13

161,041,184

134,547,278

ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ

7

23,827,266

21,006,372

สินทรัพย์ทางการเงิน

3, 8, 25, 26

301,050,828

250,236,389

อุปกรณ์

9

1,479,374

1,691,048

สินทรัพย์สิทธิการใช้

3, 10

12,101,111

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

11

305,997

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

22

14,514,032

สินทรัพย์อ่น
ื

12

4,214,845

7,578,957

732,480,270

547,944,563

รวมสินทรัพย์

-   
644,047
-   
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หนี้สินและส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ

31 ธันวาคม

2563

2562
(บาท)

้ ิน
หนีส
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

13

381,300,495

299,453,900

เจ้าหนี้จากการประกันภัยต่อ

14

122,020,014

       92,984,031

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

1,324,014

                  -   

ภาระผูกพั นผลประโยชน์พนักงาน

15

        1,863,353

          1,313,195

หนี้สินตามสัญญาเช่า

3

        12,374,931

                  -   

หนี้สินอื่น

16, 24

      45,734,802

      34,672,206

564,617,609

428,423,332

500,000,000

500,000,000

500,000,000

500,000,000

ขาดทุนสะสม

    (332,137,339)

   (380,478,769)

รวมส่วนของเจ้าของ

      167,862,661

รวมหนี้สิน

ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน
(หุ้นสามัญจ�ำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่า 25 บาทต่อหุ้น)

ทุนที่ออกและช�ำระแล้ว
(หุ้นสามัญจ�ำนวน 20,000,000 หุ้น มูลค่า 25 บาทต่อหุ้น)

17

ขาดทุนสะสม

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

32

732,480,270

      119,521,231     
547,944,563

รายงานประจำ � ปี

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน)

งบก�ำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2563

2562
(บาท)

รายได้

593,913,075

451,802,232

หัก เบี้ยประกันภัยต่อ

(218,724,683)

(170,927,495)

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

375,188,392

280,874,737

(89,089,693)

(45,044,364)

31,243,286

31,243,286

้ ประกันภัยทีถ
่ อ
เบีย
ื เป็นรายได้สท
ุ ธิ

317,341,985

317,341,985

รายได้คา่ จ้างและค่าบ�ำเหน็จ

83,100,270

83,100,270

3,959,556

3,959,556

4,606,584          

4,606,584          

เบี้ยประกันภัยรับ

หัก ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพิ่ มขึ้นจากปีก่อน
้ ประกันภัยทีย
่ ง
บวก ส�ำรองเบีย
ั ไม่ถอ
ื เป็นรายได้จากการประกันภัยต่อ
้ จากปีกอ
เพิ่ มขึน
่ นของผูเ้ อาประกันภัยต่อ

รายได้จากการลงทุนสุทธิ
่ื
รายได้อน

24

409,008,395

409,008,395

230,776,423

245,647,078

หัก ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ

(87,464,354)

(95,669,948)

ค่าสินไหมทดแทนสุทธิ

143,312,069

149,977,130

ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ

79,021,524

61,337,196
51,209,186         

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย
ค่าสินไหมทดแทน

20, 24

่
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน

20, 24, 27

53,337,764

ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน

18, 20, 24

97,558,096

้
่ าดว่าจะเกิดขึน
ผลขาดทุนด้านเครดิตทีค

21

รวมค่าใช้จา่ ย
ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
รายได้ภาษีเงินได้

22

34,994          

-                             

373,264,447

340,746,400

35,743,948

(16,622,073)

(12,923,350)           
48,667,298

ก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับปี

78,222,888

-            
(16,622,073)

่
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

่ ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการทีจ
่ ำ� หนดไว้
ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานทีก

15

(331,716)

(404,162)                         

่ ะไม่ถก
ภาษีเงินได้ของรายการทีจ
ู จัดประเภทใหม่ไว้ในก�ำไรหรือขาดทุนในภายหลัง

22

66,343

-   

่ ส�ำหรับปี - สุทธิจากภาษี
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
ก�ำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุน
้ ขัน
้ พื้ นฐาน

23

(265,373)

(404,162)

48,401,925

(17,026,235)

2.43

(0.83)
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
หมายเหตุ

ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และช�ำระแล้ว

ขาดทุนสะสม

รวมส่วนของ
ผู้ถือหุ้น

(บาท)

ส�ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562		

500,000,000

(363,452,534)

136,547,466

ขาดทุนส�ำหรับปี

-

(16,622,073)

(16,622,073)

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

(404,162)

(404,162)

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี		

-

(17,026,235)

(17,026,235)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		

500,000,000

(380,478,769)

119,521,231

500,000,000

(380,478,769)

119,521,231

-

(60,495)

(60,495)

500,000,000

(380,539,264)

119,460,736

ก�ำไรส�ำหรับปี

-

48,667,298

48,667,298

ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

-

(265,373)

(265,373)

รวมก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี		

-

48,401,925

48,401,925

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563		

500,000,000

(332,137,339)

167,862,661

ขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

ส�ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ตามที่รายงานในปีก่อน		
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

3

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่		
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�ำหรับปี

34

รายงานประจำ � ปี

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2563

2562
(บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
้ ประกันภัยรับ
เบีย

574,252,884

430,948,995

่ วกับการประกันภัยต่อ
เงินจ่ายเกีย

(12,872,866)

(9,112,828)

4,426,740

3,960,660

4,606,58

4,388,310

(227,451,867)

(203,334,012)

ค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ

(72,837,061)

(58,300,061)

่
ค่าใช้จา่ ยในการรับประกันภัยอืน

(53,531,706)

(51,177,954)

ค่าใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน

(82,845,431)

(75,679,670)

เงินรับ - สินทรัพย์ทางการเงิน

214,305,368

86,515,134

เงินจ่าย - สินทรัพย์ทางการเงิน

(265,215,295)

(108,173,390)

82,837,350

20,035,184

(608,951)

(1,195,914)

-

(480,000)

(608,951)

(1,675,914)

้ น
เงินสดจ่ายช�ำระหนีส
ิ ตามสัญญาเช่า

(4,846,981)

-

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน		

(4,846,981)

-

้ สุทธิ		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่ มขึน

77,381,418

18,359,270

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

84,461,933

66,102,663

161,843,351

84,461,933

้ รับ
ดอกเบีย
รายได้อน
ื่
ค่าสินไหมทดแทน

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน		

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดใช้ไปใน
้ อุปกรณ์
เงินสดจ่ายเพื่ อซือ

9

้ สินทรัพย์ไม่มต
เงินสดจ่ายจากการซือ
ี ว
ั ตน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน		

กระแสเงินสดจากกิจกรรจัดหาเงิน
กระแสเงินสดใช้ไปใน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

5
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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หมายเหตุ

สารบัญ

1

ข้อมูลทั่วไป

2

เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน

3

การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

4

นโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ

5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

7

ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ

8

สินทรัพย์ทางการเงิน

9

อุปกรณ์

10

สัญญาเช่า

11

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

12

สินทรัพย์อ่น
ื

13

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

14

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

15

ภาระผูกพั นผลประโยชน์พนักงาน

16

หนี้สินอื่น

17

ทุนเรือนหุ้น

18

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

19

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

20

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

21

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

22

ภาษีเงินได้

23

ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้ นฐาน

24

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

25

การบริหารจัดการความเสี่ยงและเครื่องมือทางการเงิน

26

หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส�ำรองวางไว้กับนายทะเบียน

27

เงินสมทบกองทุนประกันภัยวินาศภัย

28

ภาระผูกพั นกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รายงานประจำ � ปี

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564

1

ข้อมูลทั่วไป

่ ด
้ ในประเทศไทย และมีทอ
บริษท
ั แปซิฟค
ิ ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน) “บริษท
ั ” เป็นนิตบ
ิ ค
ุ คลทีจ
ั ตัง
ี่ ยูจ
่ ดทะเบียน
้ ขึน

ตั้งอยู่เลขที่ 152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปี ได้แก่ บริษัท เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด ถือหุ้นร้อยละ 69.15 ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศไทย
บริษัทด�ำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับประกันสุขภาพ

2

เกณฑ์การจัดท�ำงบการเงิน

(ก)

เกณฑ์การถือปฏิบัติ
งบการเงินนี้จัดท�ำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ป
ี ระกาศใช้โดย สภาวิชาชีพ
บั ญ ชี ฯ นอกจากนี้ งบการเงิ น ยั ง ได้ จั ด ท� ำ ขึ้ น ตามประกาศส� ำ นั ก งานคณะกรรมการก� ำ กั บ และส่ ง เสริ ม การประกอบ
ธุรกิจประกันภัยเรื่ องหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่ อนไข และระยะเวลาในการจั ดท� ำ และยื่นงบการเงิ น และรายงานเกี่ ย วกับ
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�ำหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
บริษัทถือปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการ
่ ง สัญญาเช่า เป็นครัง
่ ได้เปิดเผยผลกระทบจากการเปลีย
่ นแปลงนโยบายการบัญชี
รายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรือ
้ แรกซึง
ไว้ในหมายเหตุข้อ 3
นอกจากนี้ บริษัทไม่ได้น�ำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน
มาถือปฏิบัติในการจัดท�ำงบการเงินนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ บริษัทได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินจากการ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระส�ำคัญ
ต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

(ข)

เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินนี้ได้จัดท�ำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้

(ค)

รายการ

เกณฑ์การวัดมูลค่า

้ น
หนีส
ิ ผลประโยชน์ทก
ี่ ำ� หนดไว้

มูลค่าปัจจุบน
ั ของภาระผูกพั นตามผลประโยชน์ทก
ี่ ำ� หนดไว้ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุขอ
้ 4 (ฎ)

สกุลเงินทีใ่ ช้ในการด�ำเนินงานและน�ำเสนองบการเงิน
งบการเงินนี้น�ำเสนอเป็นเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงานของบริษัท
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หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ง)

การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดท�ำงบการเงินนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ การประมาณและ
ข้อสมมติหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของบริษัท ทั้งนี้ ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่าง
จากที่ประมาณการไว้ ประมาณการและข้อสมมติท่ีใช้ในการจัดท�ำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง การปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วิจารณญาณ ข้อสมมติ และความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมี
ความเสี่ยงอย่างมีนัยส�ำคัญที่จะส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงที่มีสาระส�ำคัญในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในปี
บัญชีถัดไป ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 8

สินทรัพย์ทางการเงิน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 13

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 15

ภาระผูกพั นผลประโยชน์พนักงาน

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 21

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 25

การบริหารจัดการความเสี่ยงและเครื่องมือทางการเงิน

่ วข้องในการก�ำหนดข้อสมมติของส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
กระบวนการทีเ่ กีย
ข้ อ สมมติ ที่ ใ ช้ ใ นการประมาณการมี จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อให้ ป ระมาณการหนี้ สิ น เพี ยงพอที่ จ ะรองรั บ หนี้ สิ น ที่ เ กิ ด จากสั ญ ญา
่ ามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามเนือ
่ งจากมีความไม่แน่นอนในการประมาณการหนีส
้ น
ประกันภัยเท่าทีส
ิ
่ า่ สินไหมทดแทนสุดท้ายอาจมีผลแตกต่างอย่างเป็นสาระส�ำคัญกับหนีส
้ น
ส�ำหรับค่าสินไหมทดแทนมีโอกาสทีค
ิ ทีไ่ ด้ประมาณไว้
ประมาณการหนี้สินประมาณขึ้น ณ วันที่รายงาน ส�ำหรับประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งหมด ณ วันที่
รายงานไม่ว่าจะได้รับรายงานหรือไม่ก็ตาม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนหักด้วยจ�ำนวนเงินที่จ่ายแล้ว
บริษัทได้ใช้วิธี Chain-Ladder และ วิธี Bornhuetter-Ferguson ในการประมาณการค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด
วิ ธี Chain-Ladder เกี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ เ คราะห์ อั ต ราการพั ฒนาของค่ า สิ น ไหมทดแทนในอดี ต และการเลื อ กอั ต รา
้ อยูก
การพั ฒนาการของค่าสินไหมทดแทนขึน
่ บ
ั รูปแบบการพั ฒนาการของค่าสินไหมทดแทนในอดีต โดยอัตราการพั ฒนาการ
ค่าสินไหมทดแทนที่เลือกดังกล่าวใช้วิธีค�ำนวณค่าสินไหมทดแทนแบบสะสมส�ำหรับแต่ละปีอุบัติเหตุ
วิธี Bornhuetter-Ferguson เป็นประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ โดยการรวมความเสียหายที่ได้รับรายงานจริง
และค่าประมาณของพั ฒนาการของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตเข้าด้วยกัน ค่าประมาณการพั ฒนาของความเสียหาย
ในอนาคตนี้จะขึ้นอยู่กับความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และอัตราพั ฒนาการของมูลค่าความเสียหายที่เลือกของแต่ละปี
อุ บั ติ เ หตุ การประมาณการทั้ ง สองค่ า จะถู ก น� ำ มารวมกั น โดยการใช้ สู ต รที่ ใ ห้ ก ารถ่ ว งน�้ ำ หนั ก บนการประมาณการจาก
ประสบการณ์มากขึ้นตามระยะเวลาที่ผ่านไป
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3

การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งประกอบ
ด้วยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน

ที่เกี่ยวข้อง และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า เป็นครั้งแรก ผลกระทบของส่วนของผู้ถือหุ้น
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี มีดังนี้
    หมายเหตุ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 - ตามที่รายงานในงวดก่อน

ขาดทุนสะสม
(บาท)
(380,478,769)

่ งจาก		
ลดลงเนือ
การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน

   (ก)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่			

(ก)

(60,495)
(380,539,264)

่ งมือทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย (ปรับปรุง 2562) อนุญาตให้บริษัทประกันภัยที่เข้าเงื่อนไข
ที่มาตรฐานการรายงานเงินฉบับที่ 4 อาจใช้การยกเว้นการถือปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
เป็นการชั่วคราว โดยให้ถือปฎิบัติตามแแนวปฎิบัติทางการบัญชีส�ำหรับธุรกิจประกันภัย จนกระทั่งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย เริ่มมีผลบังคับใช้
อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว ตามที่ระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 4 สัญญาประกันภัย
(ปรับปรุง 2562) และจ�ำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ด้วยวิธีปรับปรุงผลกระทบสะสมกับขาดทุนสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนั้นบริษัทจึงไม่ปรับปรุงข้อมูลที่น�ำเสนอ
ในปี 2562
ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน มีดังนี้
(1)

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ราคาทุนตัด
จ�ำหน่าย มูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และมูลค่ายุติธรรมผ่านก�ำไรหรือขาดทุน โดยการจัดประเภท
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9  จะเป็นไปตามลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงิน
และโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงินนั้น ทั้งนี้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 9  ยกเลิกการจัดประเภทตราสารหนี้ท่จ
ี ะถือจนครบก�ำหนด หลักทรัพย์เผื่อขาย หลักทรัพย์เพื่ อค้า และเงิน
ลงทุนทั่วไปตามที่ก�ำหนดโดยมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105
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ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่ายจะรับรู้ดอกเบี้ยรับ
และดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง เดิมบริษัทรับรู้ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา
ตารางดังต่อไปนี้แสดงการจัดประเภทการวัดมูลค่าภายใต้มาตรฐานเดิมและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9
รวมถึงการกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

การจัดประเภทตามมาตรฐานเดิม  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลค่าตามบัญชี

การจัดประเภทตาม TFRS 9
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ราคาทุนตัดจ�ำหน่าย-สุทธิ

(บาท)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด
- เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�ำหนด
เกินกว่า 3 เดือน
รวม			

(2)

250,236,389

250,236,389

250,236,389

250,236,389

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 แนะน�ำวิธีการพิ จารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอด
่ งมือทางการเงิน มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9  ก�ำหนดให้ใช้วจ
อายุของเครือ
ิ ารณญาณในการประเมิน
ว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร
และพิ จารณาความน่าจะเป็นถ่วงน�้ำหนัก ทั้งนี้ การพิ จารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ทางการเงิน
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย ซึ่งไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน
บริษัทได้ประเมินการด้อยค่าตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ส่งผลให้
มีค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเพิ่ มขึ้น ดังนี้
(บาท)

่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ค่าเผือ
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�ำหนด
- เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�ำหนด
เกินกว่า 3 เดือน

-

่ ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเพิ่ มเติม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ส�ำหรับ
ค่าเผือ
สินทรัพย์ทางการเงิน
   - สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย

60,495

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

60,495

่ ะรับรูก
้ ของผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยปรับปรุงกับขาดทุนสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
บริษท
ั เลือกทีจ
้ ารเพิ่ มขึน
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(ข)

มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เป็นครั้งแรกกับสัญญา
ที่เคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ ด้วยวิธีปรับปรุงย้อนหลังโดยรับรู้
ผลกระทบสะสม (Modified retrospective approach)
เดิมบริษัทในฐานะผู้เช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าในก�ำไร
หรือขาดทุนโดยวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 บริษท
ั ได้ประเมินว่าสัญญา
เป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ หากสัญญาประกอบด้วยส่วนทีเ่ ป็นการเช่าและส่วนทีไ่ ม่เป็นการเช่า บริษท
ั
จะปันส่วนสิง
่ ตอบแทนที่ต้องจ่ายตามราคาขายที่เป็นเอกเทศ (Transaction price) ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บริษัทรับรู้
้ น
่ วข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวเปลีย
่ นแปลง
สินทรัพย์สท
ิ ธิการใช้และหนีส
ิ ตามสัญญาเช่า ส่งผลให้ลก
ั ษณะของค่าใช้จา่ ยทีเ่ กีย
ไปโดยบริษัทรับรู้ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16
(บาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
สินทรัพย์สิทธิการใช้

3,144,957

หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่ มขึ้น

3,144,957

้ ินตามสัญญาเช่า
การวัดมูลค่าหนีส
(บาท)

ภาระผูกพั นตามสัญญาเช่าด�ำเนินงานที่เปิดเผยไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ ม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการส�ำหรับสัญญาเช่าระยะสั้น
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่รับรู้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ มถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (ร้อยละต่อปี)

4

5,495,046
(267,711)
(2,082,378)
3,144,957
6.00

นโยบายการบัญชีท่ส
ี �ำคัญ

นโยบายการบัญชีที่น�ำเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม�่ำเสมอส�ำหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน ยกเว้นที่ได้
กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ 3

(ก)  

เงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีทเี่ ป็นเงินตราต่างประเทศ
รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน (สกุลเงินบาท) โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันที่เกิดรายการ
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สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่รายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น  
สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม
แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�ำเนินงาน โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่
เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นก�ำไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีน้น
ั
(ข)

การจัดประเภทของสัญญาประกันภัย
สัญญาประกันภัยคือ สัญญาที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขซึ่งบริษัทรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยส�ำคัญจาก คู่สัญญา
่ โดยตกลงจะชดใช้คา่ สินไหมทดแทนแก่ผเู้ อาประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่นอนทีร่ ะบุไว้ (เหตุการณ์
อีกฝ่ายหนึง
ที่เอาประกันภัย) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกันภัย
่ สัญญาถูกจัดประเภทเป็นสัญญาประกันภัยแล้ว สัญญาจะยังคงเป็นสัญญาประกันภัยจนกว่าสิทธิและภาระผูกพั นทัง
เมือ
้ หมด
สิ้นสุดหรือสิ้นผลบังคับ

(ค)

การรับรู้และการวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัย
้ ประกันภัยค้างรับ
เบีย
เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงในราคาตามจ�ำนวนมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ
่ หนีส
้ งสัยจะสูญประเมินโดยประมาณทีอ
่ าจเกิดขึน
้ จากการเก็บเงินค่าเบีย
้ ประกันภัยค้างรับไม่ได้ ซึง
่ โดยทัว
ค่าเผือ
่ ไปพิ จารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุเบี้ยประกันภัยค้างรับ หนี้สูญจะถูกตัดจ�ำหน่ายเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
บริษัทบันทึกบัญชีส�ำรองค่าสินไหมทดแทนเมื่อได้รับแจ้งการเรียกชดเชยจากผู้เอาประกันอย่างเป็นทางการ โดยบันทึกตาม
่ ระเมินโดยผูป
มูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนทีป
้ ระเมินอิสระหรือผูป
้ ระเมินของบริษท
ั แล้วแต่กรณี และบริษท
ั ได้ตง
้ั ส�ำรอง
ส�ำหรับค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังมิได้รายงานให้บริษัททราบ (Incurred but not yet reported) ซึ่งถูกประเมิน
โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต
้ ประกันภัย
ส�ำรองเบีย
ส�ำรองเบี้ยประกันภัยประกอบด้วยส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ และส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่ส้น
ิ สุด
้ ประกันภัยทีย
่ ังไม่ถือเป็นรายได้
ส�ำรองเบีย
ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เป็นสัดส่วนของเบี้ยประกันรับสุทธิ ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ในปีบัญชีถัดไป ค�ำนวณ
โดยวิธีเฉลี่ยเป็นรายวันจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ (วิธีเศษหนึ่งส่วนสามร้อยหกสิบห้า)
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่ งภัยทีย
่ ังไม่ส้น
ส�ำรองความเสีย
ิ สุด
่ งภัยทีย
่ ง
่ ท
่ี ด
่ ะคาดว่าจะเกิดขึน
้ ในระยะเวลาเอาประกัน
ส�ำรองความเสีย
ั ไม่สน
ี ส
ุ ของค่าสินไหมทดแทนทีจ
้ิ สุดเป็นประมาณการทีด
่ ง
ทีเ่ หลืออยูส
่ ำ� หรับกรมธรรม์ประกันภัยทีย
ั มีผลบังคับอยู่ ตามการวิเคราะห์ขอ
้ มูลค่าสินไหมทดแทนในอดีตโดยนักคณิตศาสตร์
ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต
ส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่ส้ินสุดจะถูกรับรู้ในงบการเงิน ในกรณีท่ีส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่ส้ินสุดมากกว่าส�ำรอง
เบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
้ ประกันภัยรับและเบีย
้ ประกันภัยทีถ
่ ือเป็นรายได้
เบีย
้ ประกันภัยรับรูเ้ ป็นรายได้ตามวันทีท
่ ม
้ ประกันภัยต่อและค่าจ้างและค่าบ�ำเหน็จ
เบีย
ี่ ผ
ี ลบังคับใช้ในกรมธรรม์ประกันภัยก่อนหักเบีย
เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยรับ และการเปลี่ยนแปลงในส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็น
รายได้ และรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนตลอดระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์
้ ประกันภัยรับต่อ
เบีย
เบี้ยประกันภัยรับต่อถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทได้รับใบคําขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้ง การประกันภัยต่อจากบริษัทผู้เอา
ประกันภัยต่อ และเงินส่วนแบ่งกําไรจากการรับประกันภัยต่อรับรู้เมื่อได้รับใบแจ้งจากบริษัทรับประกันภัยต่อรายหลัก
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จ
รายได้ค่าจ้างและค่าบําเหน็จถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
้ ประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ
เบีย
เบี้ยประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายการหักออกจากเบี้ยประกันภัยรับเมื่อได้โอนความเสี่ยงจากการ
ประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้วตามจํานวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วยค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรงและจากการรับประกันภัยต่อ และสาํ หรับทัง
ั รายงานแล้ว
้ ความเสียหายทีไ่ ด้รบ
่ ง
่ แสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข้องและรายการปรับปรุงค่าสินไหม
และทีย
ั ไม่ได้รบ
ั รายงาน ซึง
ของงวดปัจจุบันและงวดก่อนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี หักด้วยมูลค่าซากและการรับคืนอื่น (ถ้ามี) และหักด้วยค่าสินไหมรับคืน
จากการเอาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง จะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เอา
่ เู้ อาประกันภัยแจ้งและโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการสินไหมทดแทนสูงสุด
ประกันภัยตามจาํ นวนทีผ
่ วข้อง และค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจาก การรับ
จะไม่เกินทุนประกันของ กรมธรรม์ทเ่ี กีย
ประกันภัยต่อจะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจากบริษัทประกันภัยต่อตามจํานวนที่ได้รับแจ้ง
ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ
ค่ า สิ น ไหมรั บ คื น จากการเอาประกั น ภั ย ต่ อ รั บ รู้ เ มื่อ ได้ บั น ทึ ก ค่ า สิ น ไหมทดแทนและค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด การสิ น ไหมทดแทน
โดยประมาณขึ้นตามสัดส่วนการเอาประกันภัยต่อและเงื่อนไขใน สัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง และแสดงเป็นรายการ
หักจากค่าสินไหมทดแทน
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ค่าจ้างและบําเหน็จ
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยสํารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อ ซึ่งประมาณขึ้นโดยอ้างอิง
สัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องของสํารองเบี้ยประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคํานวณสํารองประกันภัยและสํารอง
เบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการประกันภัยต่อ
้ ละเจ้าหนีบ
้ ริษัทประกันภัยต่อ
ลูกหนีแ
ลูกหนี้จากสัญญาการประกันภัยต่อแสดงด้วยเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ ซึ่งประกอบด้วย เบี้ยประกันภัยต่อค้างรับ
่ หนีส
้ งสัยจะสูญสาํ หรับผลขาดทุน
ค่าจ้างและค่าบําเหน็จค้างรับ และค่าสินไหมค้างรับจากการประกันภัยต่อ บริษท
ั บันทึกค่าเผือ
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ได้รับ ชําระหนี้ ซึ่งโดยทั่วไปพิ จารณาจากประสบการณ์การรับชําระหนี้และการวิเคราะห์
อายุหนี้ของลูกหนี้จากสัญญาการประกันภัยต่อ
เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยเงินถือไว้จากการประกันภัยต่อและเงินค้างจ่ายเกี่ยวกับ การประกันภัยต่อ ซึ่งประกอบ
ด้วย เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย และรายการค้างจ่ายอื่นๆ ให้กับบริษัทประกันภัยต่อ ยกเว้นค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย ทั้งนี้
ยอดสุทธิสามารถแสดงในงบแสดงฐานะการเงินได้ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการนํามาหักกลบลบกัน และตั้งใจ
ที่จะรับหรือจ่ายชําระด้วยยอดสุทธิ หรือรับชําระรายการสินทรัพย์หรือจ่ายชําระรายการหนี้สินไปพร้อมกัน
(ง)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด เช็คในมือ และยอดเงินฝากธนาคาร
ทุกประเภทที่มีก�ำหนดไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพั น

(จ)

่ งมือทางการเงิน
เครือ
นโยบายการบัญชีทถ
ี่ ือปฏิบัติต้ง
ั แต่วันที่ 1 มกราคม 2563
(1)

่ เริ่มแรก
การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมือ
สินทรัพย์ทางการเงินรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อก�ำหนดของเครื่องมือทางการเงินนั้น

(2)

การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าภายหลัง
สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่ายหากเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้
-  ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพื่ อรับกระแสเงินสดตามสัญญา และ
่ ท�ำให้เกิดกระแสเงินสดซึง
่ เป็นการจ่ายเพี ยงเงินต้นและดอกเบีย
้
-   ข้อก�ำหนดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินซึง
   จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก�ำหนดไว้

่ ือปฏิบัติก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
นโยบายการบัญชีทีถ
เงินลงทุนในหลักทรัพย์จัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่ถือจนครบก�ำหนด ประกอบด้วยเงินฝากธนาคารที่มีก�ำหนดเกิน 3 เดือน
นับแต่วันที่ได้มา ซึ่งแสดงในราคาทุน
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(ฉ)

สัญญาเช่า
่ ือปฏิบัติต้ง
นโยบายการบัญชีทีถ
ั แต่วันที่ 1 มกราคม 2563
ณ วันเริ่มต้นของสัญญาบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ บริษัทน�ำค�ำนิยาม
ของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ท่รี ะบุหรือไม่
ในฐานะผู้เช่า
้ น
่ ญ
่ สินทรัพย์มม
บริษท
ั รับรูส
้ น
ิ ทรัพย์สท
ิ ธิการใช้และหนีส
ิ ตามสัญญาเช่า ณ วันทีส
ั ญาเช่าเริม
ี ล
ู ค่า
่ มีผล ยกเว้นสัญญาเช่าซึง
ต�ำ่ หรือสัญญาเช่าระยะสั้น จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญา
สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า และปรับปรุงเมื่อมีการวัด
มูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า ต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจ�ำนวนเงินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกของหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าปรับปรุงด้วยจ�ำนวนเงินที่จ่ายช�ำระตามสัญญาเช่า ณ วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเริ่มมี
่ มราคารับรูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุนด้วยวิธเี ส้นตรงนับจากวันทีส
่ ญ
ผลรวมกับต้นทุนทางตรงเริม
ั ญาเช่าเริม
่ แรก ค่าเสือ
่ มีผลจนถึง
วันสิ้นสุดของอายุสัญญาเช่า หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายช�ำระ
ณ วันที่สัญญาเช่าเริม
่ มีผล คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า เว้นแต่อัตรานั้นไม่สามารถก�ำหนดได้ บริษัท
ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ มของบริษัท
บริษัทก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพิ่ มโดยน�ำอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและ
ได้ปรับปรุงบางส่วนเพื่ อให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสินทรัพย์ท่เี ช่า
หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง
ในฐานะผู้ให้เช่า
สัญญาเช่าด�ำเนินงาน
รายได้ ค่ า เช่ า และค่ า บริ ก ารรั บ รู้ ใ นก� ำ ไรหรื อ ขาดทุ น โดยวิ ธี เ ส้ น ตรงตลอดอายุ สั ญ ญาเช่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยเริ่ ม แรกที่ เ กิ ด ขึ้ น
เป็นการเฉพาะเพื่ อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น
นโยบายการบัญชีทใี่ ช้ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563
ในฐานะผู้เช่า
รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ีได้รับ
ตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า
ในฐานะผู้ให้เช่า
รายได้ ค่ า เช่ า และค่ า บริ ก ารรั บ รู้ ใ นก� ำ ไรหรื อ ขาดทุ น โดยวิ ธี เ ส้ น ตรงตลอดอายุ สั ญ ญาเช่ า ค่ า ใช้ จ่ า ยเริ่ ม แรกที่ เ กิ ด ขึ้ น
เป็นการเฉพาะเพื่ อให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา
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(ช)

อุปกรณ์
การรับรู้และการวัดมูลค่า
สินทรัพย์ทเี่ ป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ
อุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี)
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ส�ำหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธ์ซอฟต์แวร์
ซึ่งไม่สามารถท�ำงานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ซอฟต์แวร์น้น
ั ให้ถือว่า  ลิขสิทธ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์
ก�ำไรหรือขาดทุนจากการจ�ำหน่ายอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�ำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชี
ของอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
้ ในภายหลัง
ต้นทุนทีเ่ กิดขึน
ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอุปกรณ์ ถ้ามีความเป็นไปได้
ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น  และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้
อย่างน่าเชื่อถือ   ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ�ำหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี   ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์
ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�ำจะรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
่ มราคา
ค่าเสือ
ค่าเสื่อมราคาค�ำนวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของสินทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยน
แทนอื่น หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์
่ มราคาบันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยในก�ำไรหรือขาดทุนค�ำนวณโดยวิธเี ส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์โดยประมาณของ
ค่าเสือ
ส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้
เครื่องตกแต่งติดตั้ง

5   ปี

อุปกรณ์ส�ำนักงาน

5   ปี

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม
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(ซ)

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ซอฟต์แวร์คอมพิ วเตอร์
ซอฟต์แวร์คอมพิ วเตอร์ที่บริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจ�ำกัด แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�ำหน่ายสะสมและผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าสะสม (ถ้ามี)
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ
รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเป็นสินทรัพย์
ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น  ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น
ค่าตัดจ�ำหน่าย  
ค่าตัดจ�ำหน่ายค�ำนวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ�ำนวนรับที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ
่ โดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบทีค
่ าดว่าจะได้รบ
ค่าตัดจ�ำหน่ายรับรูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุนโดยวิธเี ส้นตรงซึง
ั ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
่ าดว่าจะได้รบ
ในอนาคตจากสินทรัพย์นัน
ั ประโยชน์จากสินทรัพย์ไม่มต
ี ว
ั ตน โดยเริม
้ ตามระยะเวลาทีค
่ ตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มี
่ สินทรัพย์นัน
่ ะให้ประโยชน์ ระยะเวลาทีค
่ าดว่าจะได้รบ
ตัวตนเมือ
ั ประโยชน์สำ� หรับปีปจ
ั จุบน
ั และปีเปรียบเทียบแสดงได้
้ พร้อมทีจ
ดังนี้
ซอฟต์แวร์คอมพิ วเตอร์		

3

ปี

่ าดว่าจะได้รบ
วิธก
ี ารตัดจ�ำหน่าย  ระยะเวลาทีค
ั ประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รบ
ั การทบทวนทุกสิน
ั ชีและปรับปรุง
้ รอบปีบญ
ตามความเหมาะสม
(ฌ)

การด้อยค่า
นโยบายการบัญชีทถ
ี่ ือปฏิบัติต้ง
ั แต่วันที่ 1 มกราคม 2563
้
่ าดว่าจะเกิดขึน
การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีค
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็นถ่วงน�้ำหนัก ผลขาดทุน
ด้านเครดิตค�ำนวณโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของจ�ำนวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับ (เช่น ผลต่างระหว่างกระแสเงินสดที่กิจการ
จะต้องจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์ทางการเงิน
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การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตนั้นค�ำนวณดังต่อไปนี้
- ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที่คาดว่า
้ จากการผิดเงือ
่ นไขตามสัญญาทีค
่ าดว่าจะเกิดขึน
้ ในอีก 12 เดือนข้างหน้าภายหลังวันสิน
จะเกิดขึน
้ รอบระยะเวลาทีร่ ายงาน
หรือ
-   ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นจากการผิดเงื่อนไขตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาทั้งหมดที่เหลืออยู่ของสัญญา
่ าดว่าจะเกิดขึน
้ ด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตทีค
่ าดว่าจะเกิดขึน
้ ในอีก 12 เดือนข้างหน้า ยกเว้น
บริษท
ั รับรูผ
้ ลขาดทุนด้านเครดิตทีค
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพิ่ มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกหรือ
เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต ซึ่งกรณีดังกล่าวจะวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิ จารณาจากระยะเวลาที่ยาวที่สุดตามสัญญา
ที่บริษัทมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต
่ นแปลงของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีการประเมินใหม่ ณ สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน เพื่ อสะท้อนการเปลีย
่ งด้านเครดิตของเครือ
่ งมือทางการเงินนับจากวันทีร่ บ
่ เริม
้ ของค่าเผือ
่ ผลขาดทุนแสดง
ความเสีย
ั รูร้ ายการเมือ
่ แรก การเพิ่ มขึน
เป็นขาดทุนจากการด้อยค่าในก�ำไรหรือขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตแสดงเป็นรายการหักออกจากมูลค่าตามบัญชี
ขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงิน
(ญ)

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทไี่ ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัท ได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ในกรณีที่มี
ข้อบ่งชี้จะท�ำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน
ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุน
่ าดว่าจะได้รับคืน
การค�ำนวณมูลค่าทีค
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ หรือมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณ
การกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค�ำนึงภาษีเงินได้เพื่ อให้สะท้อนมูลค่า
ที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์   ส�ำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแส
่ าดว่าจะได้รบ
่ น
เงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อน
ื่ จะพิ จารณามูลค่าทีค
ั คืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ทก
ี่ อ
่ ให้เกิดเงินสดทีส
ิ ทรัพย์
นั้นเกี่ยวข้องด้วย
การกลับรายการด้อยค่า
่ ๆ ทีเ่ คยรับรูใ้ นงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ  ทุกวันทีท
่ อ
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทไ่ี ม่ใช่สน
ิ ทรัพย์ทางการเงินอืน
ี่ อก
รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ที่ใช้ในการค�ำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพี ยงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ�ำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจาก
การด้อยค่ามาก่อน
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(ฎ)

ผลประโยชน์ของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
่ นักงาน
ภาระผูกพั นในการสมทบเข้าโครงการสมทบเงินจะถูกรับรูเ้ ป็นค่าใช้จา่ ยพนักงานในก�ำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาทีพ
ได้ท�ำงานให้กับบริษัท
โครงการผลประโยชน์ทก
ี่ �ำหนดไว้
่ ำ� หนดไว้ถก
ภาระผูกพั นสุทธิของบริษท
ั จากโครงการผลประโยชน์ทีก
ู ค�ำนวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตทีเ่ กิดจากการท�ำงานของพนักงานในงวดปัจจุบน
ั และงวดก่อนๆ  ผลประโยชน์ดง
ั กล่าวได้มก
ี ารคิดลด
กระแสเงินสดเพื่ อให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน
การค� ำ นวณภาระผู ก พั นของโครงการผลประโยชน์ ท่ี ก� ำ หนดไว้ น้ั น จั ด ท� ำ เป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี โดยวิ ธี คิ ด ลดแต่ ล ะหน่ ว ยที่
ประมาณการไว้  
้ น
ในการวัดมูลค่าใหม่ของหนีส
ิ ผลประโยชน์ทก
ี่ ำ� หนดไว้สท
ุ ธิ ก�ำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกัน
ภัยจะถูกรับรู้รายการในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที บริษัทก�ำหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้สุทธิ
โดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพั นตามโครงการผลประโยชน์ ณ ต้นปี โดยค�ำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ใน
หนี้สินผลประโยชน์ท่ีก�ำหนดไว้สุทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช�ำระผลประโยชน์ ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก�ำไรหรือขาดทุน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ท่เี กี่ยวข้องกับ
การบริการในอดีต หรือ ก�ำไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุนทันที บริษัทรับรู้ก�ำไร
และขาดทุนจากการจ่ายช�ำระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ผลประโยชน์ ร ะยะสั้ น ของพนั ก งานรั บ รู้ เ ป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยเมื่ อ พนั ก งานท� ำ งานให้ หนี้ สิ น รั บ รู้ ด้ ว ยมู ล ค่ า ที่ ค าดว่ า จะจ่ า ยช� ำ ระ
หากบริษัทมีภาระผูกพั นตามกฎหมายหรือภาระผูกพั นโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ท�ำงานให้
ในอดีตและภาระผูกพั นนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ฏ)

้ ิน
ประมาณการหนีส
้ น
่ บริษท
้ ในปัจจุบน
ประมาณการหนีส
ิ จะรับรูก
้ ต
็ อ
่ เมือ
ั มีภาระผูกพั นตามกฎหมายหรือภาระผูกพั นจากการอนุมานทีเ่ กิดขึน
ั อันเป็น
่ สามารถประมาณจ�ำนวนของภาระผูกพั นได้อย่างน่าเชือ
่ ถือ และมีความเป็นไปได้คอ
ผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซึง
่ นข้างแน่นอน
้ น
ว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่ อช�ำระภาระผูกพั นดังกล่าว  ประมาณการหนีส
ิ พิ จารณาจากการคิดลดกระแส
เงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนค�ำนึงถึงภาษีเงินได้  เพื่ อให้สะท้อนจ�ำนวนที่อาจประเมินได้
ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน ประมาณการหนี้สินส่วนที่เพิ่ มขึ้นเนื่องจากเวลาที่ผ่านไป
รับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน
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(ฐ)

การวัดมูลค่ายุติธรรม
บริษัทก�ำหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมี
ความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยส�ำคัญ รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ 3
การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน บริษัทใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ มูลค่ายุติธรรม
เหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า ดังนี้
•

ข้อมูลระดับ 1

เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน

•

ข้อมูลระดับ 2

เป็ น ข้ อ มู ล อื่ น ที่ สั ง เกตได้ โ ดยตรงหรื อ โดยอ้ อ มส� ำ หรั บ สิ น ทรั พ ย์ นั้ น หรื อ หนี้ สิ น นั้ น นอกเหนื อ จาก
ราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ 1

•

ข้อมูลระดับ 3

ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส�ำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

่ ำ� มาใช้ในการวัดมูลค่ายุตธ
้ น
่ ตกต่างกัน
หากข้อมูลทีน
ิ รรมของสินทรัพย์หรือหนีส
ิ ถูกจัดประเภทล�ำดับชัน
ิ รรมทีแ
้ ของมูลค่ายุตธ
การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล�ำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่
ในระดับต�ำ่ สุดที่มีนัยส�ำคัญส�ำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม
(ฑ)

รายได้
้ รับ
ดอกเบีย
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบก�ำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง
่
รายได้อืน
รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

(ฒ)

ค่าใช้จ่าย
่
ค่าใช้จ่ายอืน
ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
ต้นทุนทางการเงิน
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในท�ำนองเดียวกันบันทึกในก�ำไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น

(ณ)

ภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้สำ� หรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปีปจ
ั จุบน
ั และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบน
ั
่ วกับรายการทีร่ บ
และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรบ
ั รูใ้ นก�ำไรหรือขาดทุนเว้นแต่ในส่วนทีเ่ กีย
ั รูโ้ ดยตรงในส่วนของเจ้าของหรือ
ก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
่ อ
ภาษีเงินได้ของปีปจ
ั จุบน
ั ได้แก่ภาษีทค
ี่ าดว่าจะจ่ายช�ำระหรือได้รบ
ั ช�ำระโดยค�ำนวณจากก�ำไรหรือขาดทุนประจ�ำปีทีต
้ งเสียภาษี
โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีท่เี กี่ยวกับรายการ
ในปีก่อนๆ
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค�ำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ
หนี้สินส�ำหรับความมุ่งหมายทางรายงานทางการเงินและจ�ำนวนที่ใช้เพื่ อความมุ่งหมายทางภาษี  
การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีท่จ
ี ะเกิดจากลักษณะวิธีการที่บริษัทคาดว่าจะ
ได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช�ำระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน
่ าดว่าจะใช้กบ
่ มีการกลับรายการโดยใช้อต
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวด
ั มูลค่าโดยใช้อต
ั ราภาษีทีค
ั ผลแตกต่างชัว
ั รา
่ คราวเมือ
ภาษีท่ป
ี ระกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้ ณ วันที่รายงาน
ในการก� ำ หนดมู ล ค่ า ของภาษี เ งิ น ได้ ข องปี ปั จ จุ บั น และภาษี เ งิ น ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี บริ ษั ท ต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง ผลกระทบของ
่ี อ
้ และมีดอกเบีย
้ ทีต
่ อ
่ ว่าได้ตง
สถานการณ์ทางภาษีทไ่ี ม่แน่นอนและอาจท�ำให้จำ� นวนภาษีทต
้ งจ่ายเพิ่ มขึน
้ งช�ำระ บริษท
ั เชือ
ั้ ภาษี
เงินได้ค้างจ่ายเพี ยงพอส�ำหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย รวมถึง
การตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต การประเมินนี้อยู่บนพื้ นฐานการประมาณการและข้อสมมติ และ
อาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต   ข้อมูลใหม่ๆอาจจะท�ำให้บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่
กับความเพี ยงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่   การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ ตามกฎหมาย
่ ะน�ำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของปีปจ
้ น
ทีจ
ั จุบน
ั มาหักกลบกับหนีส
ิ ภาษีเงินได้ของปีปจ
ั จุบน
ั และภาษีเงินได้นป
ี้ ระเมินโดยหน่วยงาน
จัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส�ำหรับหน่วยภาษีเดียวกัน
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก�ำไรเพื่ อเสียภาษีในอนาคตจะมีจ�ำนวน
เพี ยงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว
่ คราวดังกล่าว ก�ำไรเพื่ อเสียภาษีในอนาคตต้องพิ จารณาถึงการกลับรายการ
ผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ก�ำไรเพื่ อเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว
่ ิ จารณาจากแผนธุรกิจแล้วอาจมีจำ� นวนไม่เพี ยงพอทีจ
่ ะบันทึกสินทรัพย์ภาษีเงินได้ทง
ทีพ
ั้ จ�ำนวน สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการ
ตัดบัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง
(ด)

ก�ำไรต่อหุ้น
บริษท
ั แสดงก�ำไรต่อหุน
้ ขัน
้ สามัญ ก�ำไรต่อหุน
้ ขัน
้ อ
ื หุน
้
้ พื้ นฐานส�ำหรับหุน
้ พื้ นฐานค�ำนวณโดยการหารก�ำไรหรือขาดทุนของผูถ
สามัญของบริษัทด้วยจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายระหว่างปี

(ต)

่ วข้องกัน
บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอ�ำนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพล
อย่างมีสาระส�ำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของบริษัท หรือบุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุม
เดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญเดียวกันกับบริษัท หรือบริษัทมีอ�ำนาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อม
หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�ำคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น
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5

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2563

2562
(บาท)

เงินสด

29,523

24,253

161,813,828

84,437,680

161,843,351

84,461,933

เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก�ำหนดระยะเวลาจ่ายคืน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

6

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เบี้ยประกันภัยค้างรับมีอายุหนี้ ดังนี้

2563

2562
(บาท)

ยังไม่ครบก�ำหนดช�ำระ

15,575,581

17,581,298

ไม่เกิน 30 วัน

12,851,451

11,511,037

30 วัน ถึง 60 วัน

11,017,357

8,056,670

60 วัน ถึง 90 วัน

5,475,597

5,023,902

90 วัน ถึง 1 ปี

5,860,627

4,588,395

427,364

-

รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ

51,207,977

46,761,302

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(427,364)

(435,595)

50,780,613

46,325,707

เกินก�ำหนดช�ำระ

มากกว่า 1 ปี

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ได้ออก
ประกาศมาหลายฉบับ เพื่ อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยขยายระยะเวลาผ่อนผัน
้ ประกันภัยออกไปอีก 60 วันส�ำหรับกรมธรรม์ทีร่ ะยะเวลาผ่อนผันเดิมครบก�ำหนดในระหว่างวันที่ 27 กุมภาพั นธ์
การช�ำระเบีย
2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563
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7

ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ

2563

2562
(บาท)

เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ

23,827,266

21,006,372

23,827,266

21,006,372

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อแยกตามอายุมีดังนี้

2563

2562
(บาท)

ยังไม่ถึงก�ำหนดรับช�ำระ

23,827,266

17,603,064

-

3,403,308

23,827,266

21,006,372

เกินก�ำหนดช�ำระ
ไม่เกิน 1 ปี
รวมเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
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8

สินทรัพย์ทางการเงิน

8.1

ประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินตามการวัดมูลค่า มีดังนี้

2563
ราคาทุน /
ราคาทุนตัดจ�ำหน่าย

2562
ราคาทุน /

มูลค่ายุติธรรม

ราคาทุนตัดจ�ำหน่าย

มูลค่ายุติธรรม

(บาท)
่ ัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�ำหน่าย					
สินทรัพย์ทางการเงินทีว
เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�ำหนด
เกินกว่า 3 เดือน
รวม
หัก  ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
รวม		

8.2

301,146,317

301,146,317

250,236,389

250,236,389

301,146,317

301,146,317

250,236,389

250,236,389

(95,489)

-

-

-

301,050,828

301,146,317

250,236,389

250,236,389

สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย

2563
มูลค่าตามบัญชี

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

(บาท)
ตราสารหนี้ - ไม่มีการเพิ่ มขึ้นอย่างมีนัยส�ำคัญ
ของความเสี่ยงด้านเครดิต (ชั้น 1)
รวม

54

301,146,317

(95,489)

301,050,828

301,146,317

(95,489)

301,050,828

รายงานประจำ � ปี

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

9

อุปกรณ์ - สุทธิ

่ งตกแต่งติดตัง
เครือ
้

อุปกรณ์สำ� นักงาน

รวม

(บาท)

ราคาทุน				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

6,723,207

5,262,972

11,986,179

376,751

821,584

1,198,335

-

(262,182)

(262,182)

7,099,958

5,822,374

12,922,332

เพิ่ มขึ้น

-

713,989

713,989

จ�ำหน่ายและตัดบัญชี

-

(105,038)

(105,038)

7,099,958

6,431,325

13,531,283

เพิ่ มขึ้น
จ�ำหน่ายและตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

่ มราคาสะสม				
ค่าเสือ
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

5,718,088

4,209,301

9,927,389

785,975

777,683

1,563,658

-

(259,763)

(259,763)

6,504,063

4,727,221

11,231,284

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปี

307,453

614,867

922,320

จ�ำหน่ายและตัดบัญชี

-

(101,695)

(101,695)

6,811,516

5,240,393

12,051,909

ค่าเสื่อมราคาส�ำหรับปีเพิ่ มขึ้น
จ�ำหน่ายและตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

มูลค่าสุทธิทางบัญชี				
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

1,005,119

1,053,671

2,058,790

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563

595,895

1,095,153

1,691,048

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

288,442

1,190,932

1,479,374
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10

สัญญาเช่า
ในฐานะผู้เช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(บาท)

สินทรัพย์สิทธิการใช้
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร

9,485,375

ยานพาหนะ

2,615,736

รวม

12,101,111

ในปี 2563 สินทรัพย์สิทธิการใช้ของบริษัทเพิ่ มขึ้นเป็นจ�ำนวน 13.39 ล้านบาท

ส�ำหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(บาท)

่ ับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน
จ�ำนวนทีร
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้
   •  อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร
•  ยานพาหนะ

930,566

ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า

683,009

ค่าเช่าจ่าย

899,588

ในปี 2563 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของ บริษัท มีจ�ำนวน 4.85 ล้านบาท
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

11

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ค่าคอมพิ วเตอร์ซอฟต์แวร์
(บาท)

ราคาทุน			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

2,628,313

เพิ่ มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563

480,000
3,108,313

เพิ่ มขึ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

3,108,313

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

2,205,337

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563

258,929
2,464,266

ค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

338,050
2,802,316

มูลค่าสุทธิทางบัญชี			
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

422,976

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563

644,047

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

305,997

ราคาทรั พ ย์ สิ น ของบริ ษั ท ก่ อ นหั ก ค่ า เสื่ อ มราคาสะสมของสิ น ทรั พ ย์ ไ ม่ มี ตั ว ตน ซึ่ ง ได้ คิ ด ค่ า เสื่ อ มราคาเต็ ม จ� ำ นวนแล้ ว
แต่ยังคงใช้งานจนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจ�ำนวน 2.05 ล้านบาท (2562: 2.05 ล้านบาท)
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

12

สินทรัพย์อ่น
ื

2563

2562
(บาท)

เงินมัดจ�ำ

1,590,130

1,593,510

545,752

508,524

อื่นๆ

2,078,963

5,476,923

รวม

4,214,845

7,578,957

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า   
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

13

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

2563
้ น
หนีส
ิ ตามสัญญา
ประกันภัย

้ น
ส่วนแบ่งหนีส
ิ ของ
ผูเ้ อาประกันภัยต่อ

2562
้ น
หนีส
ิ ตามสัญญา
ประกันภัย

สุทธิ

้ น
ส่วนแบ่งหนีส
ิ ของ
ผูเ้ อาประกันภัยต่อ

สุทธิ

(บาท)

ส�ำรองประกันภัยส�ำหรับสัญญาประกันภัยระยะสั้น
ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
• ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นที่ได้รับรายงานแล้ว

41,443,430

(35,940,666)

5,502,764

55,716,546

(41,903,769)

13,812,777

• ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นแต่ยังไม่ได้รับรายงาน

23,247,360

(6,622,575)

16,624,785

16,217,342

(5,408,852)

10,808,490

รวมส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

64,690,790

(42,563,241)

22,127,549

71,933,888

(47,312,621)

24,621,267

ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

316,609,705

(118,477,943)

198,131,762

227,520,012

(87,234,657)

140,285,355

รวม

381,300,495

(161,041,184)

220,259,311

299,453,900

(134,547,278)

164,906,622

71,933,888

(47,312,621)

24,621,267

33,607,594

(28,056,680)

5,550,914

223,746,405

(86,250,631)

137,495,774

245,911,183

(93,100,504)

152,810,679

7,030,018

(1,213,723)

5,816,295

(264,105)

(2,569,445)

(2,833,550)

(238,019,521)

92,213,734

(145,805,787)

(207,320,784)

76,414,008

(130,906,776)

64,690,790

(42,563,241)

22,127,549

71,933,888

(47,312,621)

24,621,267

ณ วันที่ 1 มกราคม

227,520,012

(87,234,657)

140,285,355

182,475,648

(73,751,886)

108,723,762

เบี้ยประกันภัยรับส�ำหรับงวด/ปี

593,913,075

(218,724,683)

375,188,392

451,802,232

(170,927,494)

280,874,738

(504,823,382)

187,481,397

(317,341,985)

(406,757,868)

157,444,723

(249,313,145)

316,609,705

(118,477,943)

198,131,762

227,520,012

(87,234,657)

140,285,355

178,824,674

(62,210,767)

116,613,907

167,063,986

(58,199,171)

108,864,815

13.1

ส�ำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

ณ วันที่ 1 มกราคม
ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติในการค�ำนวณ
    ส�ำรองค่าสินไหมทดแทน
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

13.2

ส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในงวด/ปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ส�ำรองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่ส้น
ิ สุด

ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2563 บริ ษั ทไม่ มีการตั้ง ส� ำ รองความเสี่ย งภัย ที่ยังไม่ส้ินสุด เนื่อ งจากส�ำรองความเสี่ย งที่ยังไม่ส้ินสุดที่ป ระมาณขึ้น
ของบริษัท มีจ�ำนวน 178.82 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2562: 167.06 ล้านบาท) ซึ่งมีจ�ำนวนต�่ำกว่าส�ำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

13.3

ตารางค่าสินไหมทดแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
    ปีอุบัติเหตุ / ปีท่ร
ี ายงาน

2559

2560

2561

2562

2563

228,997,126

รวม

(บาท)

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :
•  ณ สิน
้ ปีอุบัติเหตุ

202,097,346

135,247,450

163,511,359

248,745,906

• หนึ่งปีถัดไป

194,724,087

132,741,870

159,141,249

238,107,164

• สองปีถัดไป

194,577,769

132,616,252

159,584,772

• สามปีถัดไป

194,638,239

132,616,252

• สี่ปีถัดไป

194,639,381

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์

194,639,381

132,616,252

159,584,772

238,107,164

228,997,126

953,944,695

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม

194,639,381

132,616,252

159,583,972

238,084,924

167,488,424

892,412,953

-

-

800

22,240

61,508,702

61,531,742

รวม
การปรับปรุงส�ำรองค่าสินไหมทดแทนทางการบัญชี

504,989

การประกันภัยต่อตามสัญญา

2,004,270

รวมส�ำรองค่าสินไหมทดแทน

64,041,001

ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่จัดสรรไม่ได้

649,789

						
64,690,790

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
    ปีอุบัติเหตุ / ปีท่ร
ี ายงาน

2559

2560

2561

2562

2563

รวม

(บาท)

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :
• ณ สิ้นปีอุบัติเหตุ

202,097,346

135,247,450

163,511,359
159,141,249

248,745,906

• หนึ่งปีถัดไป

114,474,740

194,724,087

132,741,870

• สองปีถัดไป

114,639,456

194,577,769

132,616,252

• สามปีถัดไป

114,630,803

194,638,239

• สี่ปีถัดไป

114,630,803

ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสัมบูรณ์

114,630,803

194,638,239

132,616,252

159,141,249

248,745,906

849,772,449

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม

114,630,803

194,638,239

132,616,252

159,021,365

181,948,226

782,854,885

-

-

-

119,884

66,797,680

66,917,564

รวม
การปรับปรุงส�ำรองค่าสินไหมทดแทนทางการบัญชี

364,191

การประกันภัยต่อตามสัญญา

4,043,594

รวมส�ำรองค่าสินไหมทดแทน

71,325,349

ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่จัดสรรไม่ได้

608,539

						
71,933,888
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

14

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ

2563

2562
(บาท)

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ

65,676,001

50,996,876

เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

56,344,013

41,987,155

122,020,014

92,984,031

รวม

15

ภาระผูกพั นผลประโยชน์พนักงาน

2563

2562
(บาท)

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
รวม

1,709,987

1,157,470

153,366

155,725

1,863,353

1,313,195

่ �ำหนดไว้
โครงการผลประโยชน์ทีก
บริษัทจัดการโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้ตามข้อก�ำหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
่ี ำ� หนดไว้การให้ผลประโยชน์เมือ
่ เกษียณแก่พนักงานตามสิทธิและอายุงาน โครงการผลประโยชน์ท่ี
ในโครงการผลประโยชน์ทก
่ งจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่ ความเสีย
่ งของช่วงชีวต
่ งจาก
ก�ำหนดไว้มค
ี วามเสีย
ิ ความเสีย
อัตราดอกเบี้ย และความเสี่ยงจากตลาด (เงินลงทุน)
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

่ �ำหนดไว้
มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพั นตามโครงการผลประโยชน์ทีก

2563

2562
(บาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม

1,313,195

753,729

รับรู้ในก�ำไรขาดทุน			
ต้นทุนบริการปัจจุบัน

270,600

210,623

ต้นทุนบริการในอดีต

-

37,898

22,842

21,783

-

89,231

32,636

129,921

299,080

185,010

1,938,353

1,428,195

(75,000)

(115,000)

1,863,353

1,313,195

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพั น

รับรู้ในก�ำไรขาดทุน
ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
•  ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์
• ข้อสมมติทางการเงิน
•

การปรับปรุงจากประสบการณ์

ผลประโยชน์จ่าย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย ณ วันที่รายงาน (แสดงโดยวิธีเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก)

2563

2562

60 ปี

60 ปี

ตารางการเสียชีวต
ิ ของไทยปี 2560

ตารางการเสียชีวต
ิ ของไทยปี 2560

ร้อยละ 15 - ร้อยละ 30 ต่อปี

ร้อยละ 15 - ร้อยละ 30 ต่อปี

อัตราคิดลด

ร้อยละ 1.46 ต่อปี

ร้อยละ 1.72 ต่อปี

การเพิ่ มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

ร้อยละ 4.03 ต่อปี

ร้อยละ 2- ร้อยละ 5 ต่อปี

อายุเกษียนของพนักงาน
อัตราการเสียชีวิต
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติท่ีเกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจ เป็นไปได้อย่าง
่ื ๆ คงที่ จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพั นของโครงการผลประโยชน์ทก
่ี ำ� หนด
สมเหตุสมผล ณ วันทีร่ ายงาน โดยถือว่าข้อสมมติอน
ไว้เป็นจ�ำนวนเงินดังต่อไปนี้

2563

ภาระผูกพั นของโครงการผลประโยชน์ที่ก�ำหนดไว้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

เพิ่ มขึ้น

2562
เพิ่ มขึ้น

ลดลง

ลดลง

(บาท)
การเพิ่ มขึ้นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

132,039

(118,330)

103,461

(87,502)

่ นแปลงร้อยละ 1 ของข้อสมมติ)
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน (เปลีย

(155,136)

176,838

(116,345)

138,888

(129,854)

147,768

(96,742)

116,025

อัตราคิดลด (เปลี่ยนแปลงร้อยละ 1)

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในโครงการผลประโยชน์ท่ีกําหนดไว้
่ งจากเป็นการยากทีก
่ ารเปลีย
่ นแปลงข้อสมมติตา่ งๆ จะเกิดขึน
้ แยกต่างหากจากข้อสมมติอน
่ งจากข้อสมมติเหล่านัน
เนือ
ื่ เนือ
้
อาจมีความสัมพั นธ์กัน
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

16

หนี้สินอื่น

2563

2562
(บาท)

17

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น

23,445,982

18,010,695

ค่านายหน้าค้างจ่าย

11,812,976

9,533,959

เงินรับล่วงหน้าค่าเบี้ย

7,913,278

4,249,240

อื่นๆ

2,562,566

2,878,312

รวม

45,734,802

34,672,206

ทุนเรือนหุ้น

มูลค่าหุน
้ ต่อหุน
้
(บาท)

2563
จ�ำนวนหุ้น

2562
จ�ำนวนเงิน

จ�ำนวนหุ้น

จ�ำนวนเงิน

(หุ้น/บาท)
20,000,000

ทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 31 ธันวาคม

500,000,000

20,000,000

500,000,000

่ อกและช�ำระแล้ว						
ทุนทีอ
ณ วันที่ 1 มกราคม
•  หุ้นสามัญ

25

20,000,000

500,000,000

20,000,000

500,000,000

500,000,000

20,000,000

500,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม		
• หุ้นสามัญ
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25

20,000,00

รายงานประจำ � ปี

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

18

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

หมายเหตุ

2563

2562
(บาท)

ค่าใช้จ่ายพนักงาน

20

55,875,247

41,499,271

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

5,698,164

1,822,585

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ

3,609,000

3,060,000

ค่าเช่าอุปกรณ์ อาคารและค่าบริการพื้ นที่

1,329,680

4,884,858

139,243

171,097

16,016

182,335

ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานอื่น

30,890,747

26,602,742

รวม		

97,558,096

78,222,888

ค่าภาษีอากร
หนี้สงสัยจะสูญ

19

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

2563

2562
(บาท)

เงินเดือนและค่าแรง

56,760,727

42,278,799

218,442

209,632

กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

1,333,975

1,021,933

อื่นๆ

1,328,423

1,056,152

รวม

59,641,567

44,566,516

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์หลังออกจากงาน
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

20

ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

หมายเหตุ

2563

2562
(บาท)

ค่าใช้จ่ายพนักงาน				
รวมอยูใ่ นค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จา่ ยการจัดการ

2,260,632

2,081,280

1,287,247

776,333

55,875,247

41,499,271

59,423,126

44,356,884

   ค่าสินไหมทดแทน
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

18

รวม		

่
ค่าเช่าอุปกรณ์ อาคารและค่าบริการพื้ นที				

21

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน

1,329,680

4,884,858

รวม		

1,329,680

4,884,858

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

2563

2562
(บาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน			
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   สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�ำหน่าย

34,994

-

รวม

34,994		

-

รายงานประจำ � ปี

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

22

ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ทร
ี่ ับรู้ในก�ำไรหรือขาดทุน

2563

2562
(บาท)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน			
ส�ำหรับงวดปัจจุบัน

1,524,339

-

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี			
การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชัว
่ คราว

(14,447,689)

รวม

-

(12,923,350)		-

่
ภาษีเงินได้ทร
ี่ ับรู้ในก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน

ก่อนภาษี

2563

2562

รายได้ (ค่าใช้จา่ ย)
ทางภาษี

รายได้ (ค่าใช้จา่ ย)
ทางภาษี

สุทธิ

ก่อนภาษี

สุทธิ

(บาท)

ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�ำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

(331,716)

66,343

(265,373)

(404,162)

-

(404,162)

รวม

(331,716)

66,343

(265,373)

(404,162)

-

(404,162)
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การกระทบยอดเพื่ อหาอัตราภาษีทแ
ี่ ท้จริง

2563

2562

อัตราภาษี
(ร้อยละ)

ก�ำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้

อัตราภาษี
(บาท)

(ร้อยละ)

(บาท)

35,743,948

(16,622,073)

จ�ำนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้

20

7,148,789

20

-

ขาดทุนทางภาษีปีก่อนๆ ที่ใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบัน

(31)

(11,071,004)

-

-

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี

(45)

(16,115,535)

-

-

20

7,114,400

-

-

(36)

(12,923,350)

-

-

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี
รวม

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

2563

2562
(บาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

14,514,032		

-

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีส้น
ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้
ณ วันที่
1 มกราคม 2563

บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน
ก�ำไรหรือ
ขาดทุน

ก�ำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563

(บาท)

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี						
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ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-

85,473

-

85,473

ค่าเผื่อการด้อยค่า

-

19,098

          -

19,098

ส�ำรองเบี้ยประกันภัย

-

9,611,281

          -

9,611,281

ส�ำรองค่าสินไหมทดแทน

-

4,425,51

-

4,425,510

ภาระผูกพั นผลประโยชน์พนักงาน

-

306,327

66,343

372,670

รวม

-

14,447,689

66,343

14,514,032

รายงานประจำ � ปี

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

23

ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้ นฐาน
ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้ นฐานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 ค�ำนวณจากก�ำไร (ขาดทุน) ส�ำหรับ
ปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายแล้วระหว่างปีโดยแสดงการค�ำนวณดังนี้

2563

2562
(บาท)

ก�ำไร (ขาดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท)

48,667,298

(16,622,073)

จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกจ�ำหน่ายแล้ว (หุ้น)

20,000,000

20,000,000

2.43

(0.83)

ก�ำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพื้ นฐาน) (บาท)

24

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ความสัมพั นธ์ท่ีมีกับบริษัท บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันและผู้บริหารส�ำคัญที่บริษัทมีรายการระหว่างกันที่ส�ำคัญ
มีดังนี้
ความสัมพั นธ์กับผู้บริหารส�ำคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดังนี้
ชื่อกิจการ/บุคคล

ประเทศที่จัดตั้ง

ลักษณะความสัมพั นธ์

บริษัท เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด

ไทย

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 69.15)

บริษัท ลีกัล คอนเซ็ปท์ จ�ำกัด

ไทย

กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ผู้บริหารส�ำคัญ

ไทย/ต่างชาติ

บุคคลที่มีอ�ำนาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่งการและ
ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของกิจการไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งนี้ รวมถึงกรรมการของบริษัท (ไม่ว่าจะท�ำหน้าที่ในระดับ
บริหารหรือไม่)
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นโยบายการก�ำหนดราคาส�ำหรับรายการแต่ละประเภทโดยมีรายการที่ส�ำคัญอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการที่ส�ำคัญ

นโยบายการก�ำหนดราคา

•   รายได้ค่าเช่าและบริการ (รายได้อื่น)

•   ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

•

•

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

•

ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยและค่าจัดการสินไหมทดแทน

   (ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าสินไหมทดแทน)
•

ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย (ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน)

รายการที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและผู้บริหารส�ำคัญส�ำหรับปีส้น
ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
สรุปได้ดังนี้   

2563

2562
(บาท)

บริษัท เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด			
รายได้ค่าเช่าและบริการ
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยและค่าจัดการสินไหมทดแทน

3,840,000

3,520,000

36,031,009

32,525,512

บริษัท ลีกัล คอนเซ็ปท์ จ�ำกัด			
ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

40,870

46,660

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส�ำคัญ			
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

17,753,061

16,626,736

ค่าตอบแทนกรรมการ

410,000

225,000

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

174,047

322,445

18,337,108

17,174,181

รวม

ยอดคงเหลือที่ส�ำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 มีดังนี้

2563

2562
(บาท)

บริษัท เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส จ�ำกัด			
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยและค่าจัดการสินไหมทดแทนค้างจ่าย

70

4,055,467

4,913,054

รายงานประจำ � ปี

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

25

การบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือทางการเงิน
่ งทางด้านการรับประกันภัย
นโยบายการจัดการความเสีย
ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราการตาย อัตราการ เจ็บป่วย อัตราความคงอยู่ หรืออัตรา
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ได้ประมาณการไว้ ทําให้เกิดผลกระทบทางลบกับผลการดําเนินงาน
ของบริ ษั ท โดยบริ ษั ท มี ห น่ ว ยงานพั ฒนาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ใ นการสร้ า งแนวคิ ด และพั ฒนาสิ น ค้ า ให้ เป็ น ไปตาม
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินงาน ภายใต้กรอบนโยบายความเสี่ยงของบริษัท
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการกําหนดแนวทางในการพิ จารณารับประกันที่ เป็นมาตรฐาน ตามแบบประกัน อายุ และเพศ
ไว้อย่างชัดเจนในการคัดเลือกภัยจากกลุ่มเป้าหมายที่ ต้องการทําประกัน โดยพิ จารณาจากปัจจัยต่างๆ หรือความสามารถ
ในการชําระเบี้ย ประกันภัยของผู้เอาประกันด้วย บริษัทยังได้ดําเนินการประเมินความเพี ยงพอของ สํารองประกันภัยและ
่ งให้อยูใ่ นระดับทีเ่ พี ยงพอและสูงกว่าเกณฑ์ทก
่ี ฎหมายกาํ หนด เพื่ อให้มน
เงินกองทุนตามระดับความเสีย
ั่ ใจว่า บริษท
ั จะสามารถ
รองรับความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
่ ขึน
้ อยูก
่ นแปลง
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวจะพิ จารณาจากสาํ รองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่ายซึง
่ บ
ั การเปลีย
ในตัวแปรความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อ ระดับของหนี้สิน ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สามารถแสดงได้ดังนี้
ผลกระทบต่อหนี้สินการประกันภัยของบริษัทจากการปรับค่าสมมติฐานหลักเพิ่ มขึ้น ที่มีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของ
หนี้สินการประกันภัยท้ังธุรกิจก่อนและหลังการ ประกันภัยต่อ ณ ระดับความเชื่อมั่น 75%

2563
การเปลี่ยนแปลง
ในตัวแปร

หนี้สิน

หนี้สินสุทธิ

(ร้อยละ)

อัตราส่วนความเสียหายสมบูรณ์ปีอุบัติเหตุปีสุดท้าย
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้

ก�ำไรก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ส่วนของ
เจ้าของ

(พั นบาท)

+5% การคูณ

13,016

7,924

(7,924)

(6,340)

+20% การคูณ

146

146

(146)

(116)

2562
การเปลี่ยนแปลง
ในตัวแปร

หนี้สิน

หนี้สินสุทธิ

(ร้อยละ)

อัตราส่วนความเสียหายสมบูรณ์ปีอุบัติเหตุปีสุดท้าย
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้

ก�ำไรก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ส่วนของ
เจ้าของ

(พั นบาท)

+5% การคูณ

19,625

13,855

(13,855)

(11,084)

+20% การคูณ

136

606

(606)

(485)
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้ น
่ ี ผลกระทบต่อมูลค่ายุตธ
้ น
ผลกระทบต่อหนีส
ิ การประกันภัยของบริษท
ั จากการปรับค่าสมมติฐานหลักลดลงทีม
ิ รรมของหนีส
ิ
การประกันภัยทั้งธุรกิจก่อนและหลังการ ประกันภัยต่อ ณ ระดับความเชื่อมั่น 75%  

2563
การเปลี่ยนแปลง
ในตัวแปร

หนี้สิน

หนี้สินสุทธิ

(ร้อยละ)

อัตราส่วนความเสียหายสมบูรณ์ปีอุบัติเหตุปีสุดท้าย
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้

ก�ำไรก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ส่วนของ
เจ้าของ

(พั นบาท)

-5% การคูณ

(13,016)

(7,924)

7,924

6,340

-20% การคูณ

(146)

(146)

146

116

2562
การเปลี่ยนแปลง
ในตัวแปร

หนี้สิน

หนี้สินสุทธิ

(ร้อยละ)

อัตราส่วนความเสียหายสมบูรณ์ปีอุบัติเหตุปีสุดท้าย
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้

ก�ำไรก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ส่วนของ
เจ้าของ

(พั นบาท)

-5% การคูณ

(19,625)

(13,855)

13,855

11,084

-20% การคูณ

(136)

(606)

606

485

่ งการกระจุกตัวด้านการรับประกันภัย
ความเสีย
่ งการกระจุกตัวด้านการรับประกันภัย เป็นความเสีย
่ งจากการเอาประกันภัยต่อ กับบริษท
่ หรือในระดับ
ความเสีย
ั ใดบริษท
ั หนึง
ใดระดั บ หนึ่ ง มากเกิ น ไป หรื อ การกระจุ ก ตั ว ของ ภั ย ที่ รั บ ประกั น ภั ย ในด้ า นต่ า งๆ โดยบริ ษั ท บริ ห ารการประกั น ภั ย ต่ อ
่ ง จากการกระจุกตัวนัน
่ ค
เพื่ อลดภาวะความเสีย
ั ให้ความสาํ คัญตัง
ั ประกันภัยต่อทีม
ี ณ
ุ ภาพ
้ บริษท
้ แต่กระบวนการคัดเลือกผูร้ บ
่ ถือของบริษท
โดยพิ จารณาจากการจัดอันดับความน่าเชือ
ั ประกันภัยต่อ นอกจากนี้ ยังให้ความสาํ คัญกับกระบวนการติดตาม
และประเมินความมั่นคงทางการเงินรวมถึงการ กระจายคู่สัญญาประกันภัยต่อ
่ งทางด้านการเงิน
นโยบายการจัดการความเสีย
บริษัทมีความเสี่ยงจากการด�ำเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก�ำหนด
ตามสั ญ ญาของคู่ สั ญ ญา บริ ษั ท ไม่ มี ก ารถื อ หรื อ ออกเครื่อ งมื อ ทางการเงิ น ที่ เ ป็ น ตราสารอนุ พั นธ์ เพื่ อการเก็ ง ก� ำ ไร
หรือการค้า
การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่ส�ำคัญของธุรกิจของบริษัท บริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความ
เสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้ โดยพิ จารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง ฝ่ายบริหาร
่ งของบริษท
่ งเพื่ อให้มน
่ ง
ได้มก
ี ารควบคุมกระบวนการการจัดการความเสีย
ั อย่างต่อเนือ
ั่ ใจว่ามีความสมดุลระหว่างความเสีย
และการควบคุมความเสี่ยง
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การบริหารจัดการทุน
วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทเป็นไปเพื่ อการดํารงไว้ซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท
เพื่ อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ม
ี ีส่วนได้เสียอื่น
บริษัทดูแลรักษาระดับเงินกองทุนของบริษัทให้เป็นไปตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทุนตามข้อกําหนดของสํานักงานคณะ
กรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 บริษัทได้ดํารงระดับเงินกองทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว
่ งด้านอัตราดอกเบีย
้
ความเสีย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยหมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของอัตราดอกเบี้ย
ในตลาดที่มีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารของบริษัท โดยมีผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ บริษัท
ได้บริหารความเสี่ยงจากการลงทุนโดยค�ำนึงถึงความเสี่ยงจากการลงทุนควบคู่กับความเหมาะสมของผลตอบแทนจาก
การลงทุนนั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์ทางการเงินที่ส�ำคัญ จัดตามประเภทของอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

2563
อัตราดอกเบี้ยคงที่

รวม

ไม่มีดอกเบี้ย
(บาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

160,848,982

994,369

161,843,351

สินทรัพย์ทางการเงิน

301,146,317

-

301,146,317

รวม

461,995,299

994,369

462,989,668

2562
อัตราดอกเบี้ยคงที่

รวม

ไม่มีดอกเบี้ย
(บาท)

สินทรัพย์ทางการเงิน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

83,206,558

1,255,375

84,461,933

สินทรัพย์ทางการเงิน

250,236,389

-

250,236,389

รวม

333,442,947

1,255,375

334,698,322
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 สินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ จ�ำแนกตามระยะเวลานับจากวันที่ที่
รายงานถึงวันที่มีการก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่ครบก�ำหนดแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน มีรายละเอียดดังนี้

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาการครบก�ำหนด
ภายใน 1 ปี

(ร้อยละต่อปี)

เกิน 1 ปี ถึง 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

(บาท)

ณ 31 ธันวาคม 2563						 สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

0.125 - 0.50

160,848,982

-

-

160,848,982

สินทรัพย์ทางการเงิน

0.30 - 2.00

192,646,317

108,500,000

-

301,146,317

353,495,299

108,500,000

-

461,995,299

รวม			

อัตราดอกเบี้ย

ระยะเวลาการครบก�ำหนด
ภายใน 1 ปี

(ร้อยละต่อปี)

เกิน 1 ปี ถึง 5 ปี

เกิน 5 ปี

รวม

(บาท)

ณ 31 ธันวาคม 2562						
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

0.125 - 0.50

83,206,558

-

-

83,206,558

สินทรัพย์ทางการเงิน

0.40 - 2.38

199,494,119

50,742,270

-

250,236,389

282,700,677

50,742,270

-

333,442,947

รวม		
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่ งด้านการให้สินเชือ
่
ความเสีย
ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจากเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่มีสาระสําคัญเนื่องจากผู้เอาประกันภัย
ของบริษัทกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน และภูมิภาคต่างๆ ในประเทศไทย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้อง
สูญเสียจากการให้ สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของเบี้ยประกันภัยค้างรับดังกล่าวหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามที่แสดง
ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน
่ งจากสภาพคล่อง
ความเสีย
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ไม่สามารถชําระหนี้สิน และ ภาระผูกพั นเมื่อถึงกําหนด หรือไม่
สามารถจัดหาเงินทุนให้เพี ยงพอ  
บริษัทบริหาร ควบคุม และติดตามอัตราส่วนสภาพคล่องอย่างใกล้ชิดเพื่ อให้เพี ยงพอต่อ การรองรับกับภาระหนี้ที่เกิดจาก
สัญญาประกันภัยและความต้องการใช้เงินในแต่ละช่วงเวลา โดยสินทรัพย์ทางการเงินของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วย
เงินสดและเงินฝาก สถาบันการเงิน ซึ่งมีสภาพคล่องสูง
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม
ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินต้องใช้ ดุลยพิ นิจในการประมาณมูลค่า
ยุติธรรม ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้จึงไม่จําเป็นต้องบ่งชี้ถึงจํานวนเงิน
ซึ่งเกิดขึ้นจริงใน ตลาดแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน การใช้ข้อสมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการประมาณที่แตกต่างกัน
อาจมีผลกระทบที่มีสาระสําคัญต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้ ในการประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของ เครื่องมือทางการเงิน
่ งมือทางการเงินทีไ่ ม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
เครือ
ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งได้แก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายได้จากการลงทุนค้างรับ
เบี้ยประกันภัยค้างรับ ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ ลูกหนี้อื่น เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ และเจ้าหนี้อื่นมีมูลค่าใกล้เคียงกับ
มูลค่ายุติธรรม เนื่องจากครบกําหนดชําระในระยะเวลาอันสั้น
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

26

หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส�ำรองวางไว้กับนายทะเบียน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562

26.1

บริษัทได้น�ำเงินฝากธนาคารเป็นประกันวางไว้กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 มีดังนี้

2563

2562

ราคาตามบัญชี

ราคาตามบัญชี
(บาท)

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน เมื่อสิ้นก�ำหนดระยะเวลา

26.2

3,500,000

3,500,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562
บริษัทได้จัดสรรเงินฝากธนาคารเป็นเงินส�ำรองประกันภัยวางไว้กับนายทะเบียน เพื่ อให้เป็นไปตามประกาศของ
คณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัยภัย เรื่อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวิธีการวางเงินส�ำรอง
ส�ำหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของ บริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2557 มีดังนี้

2563

2562

ราคาตามบัญชี

ราคาตามบัญชี
(บาท)

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน เมื่อสิ้นก�ำหนดระยะเวลา
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60,261,662

86,060,760

รายงานประจำ � ปี

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ำกัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

27

เงินสมทบทุนประกันภัย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ยอดสะสมเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย มีจ�ำนวนดังนี้

2563

2562
(บาท)

ณ วันที่ 1 มกราคม

4,041,278

2,949,939

เพิ่ มขึ้นระหว่างปี

1,437,609

1,091,339

5,478,887

4,041,278

2563

2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

28

ภาระผูกพั นกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

จ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งสิ้นภายใต้
สัญญาเช่าด�ำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้

(บาท)

ภายใน 1 ปี

342,000

2,925,074

1 - 5 ปี

363,500

2,569,972

รวม

705,500

5,495,046
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