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ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ	 :	บริษัท	แปซิฟคิ	ครอส	ประกันสุขภาพ	จ�ากัด	(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�านักงานผู้ตรวจบัญชี	 :	บริษัท	เคพีเอ็มจี	ภูมิไชย	สอบบัญชี	จ�ากัด 
และผู้สอบบัญชี	 	 คุณพรรณทิพย์	กุลสันติธ�ารงค์	 ทะเบียนเลขที่	4208
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ปี 2020	เปน็หนึง่ในปแีหง่การเปลีย่นแปลงและการหยดุ
ชะงักของเศรษฐกิจโลกรวมทั้งประเทศไทยซึ่งก่อให้เกิดความ
ตึงเครียดทางการเงินกับภาคธุรกิจจ�านวนมาก	 โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในภาคการท่องเที่ยวของประเทศไทยซ่ึงประกอบ
ธุรกิจ	 SME	 จ�านวนมาก	 ในฐานะบริษัทประกันภัยเฉพาะทาง
ดา้นประกนัสขุภาพ	เราเห็นว่าธุรกิจต่างๆ	ลดจ�านวนพนกังาน
ลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด	-19	อย่างต่อเนื่องส่ง
ผลกระทบตอ่ธรุกจิขนาดเลก็เปน็วงกวา้ง	ส�าหรบับรษิทัเราเอง
ไดร้บัความสนใจจากลกูค้าเพ่ิมขึน้ในผลติภณัฑ์ประกนัสุขภาพ
จากบุคคลที่ต้องการความคุ้มครองจากการติดเชื้อโควิด-19	
เป็นหลัก	 ธุรกิจของเราขยายตัวจากการเพ่ิมรายได้จากเบี้ย
ประกันภัย	 เราเป็นบริษัทผู้รับประกันภัยที่ไม่ได้เปล่ียนแปลง
อัตราเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ปี	2558	ถือเป็นเรื่องยากในการไม่
ขึน้ราคาคา่เบีย้ประกนัภัย	แนวทางของเราในการรกัษาระดบัคา่
เบ้ียประกนัภยัเราต้องท�างานอยา่งหนกัในการพิจารณาสนิไหม
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเพ่ือให้ได้มีราคาที่เหมาะสมตาม
ความจ�าเป็นและสมควรและตรวจสอบการเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนส�าหรับความเจ็บป่วยที่ เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลา
กรมธรรม์มีความคุ้มครองอยู่	 ไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นของ
กรมธรรม	์หรอืเปน็การเจบ็ปว่ยทีเ่กดิขึน้กอ่นการท�าประกนัภัย
 
ในป	ี2563	บริษัทเรามลีกูคา้ตดิเชือ้โควดิ	-19	จ�านวน	33	ราย	
มีค่าสินไหม	4.8	ล้านบาทโดยมีผู้เสียชีวิต	1	รายซึ่งมีค่ารักษา
พยาบาลมากถึง	 40%	 ของค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด	 หาก
ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ฉีดวัคซีนได้ท�าให้จ�านวน
ผู้ติดเชื้อเติบโตขึ้นเรื่อย	ๆ	แม้ว่าเราจะคาดหวังว่าจ�านวนนี้จะ
ลดน้อยลงเมื่อรัฐบาลมีการกระจายโครงการฉีดวัคซีนท่ัว
ประเทศ

ในฐานะบริษัท	 เราได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เฉพาะทางด้านสุขภาพ
หลากหลายมากขึ้นเช่นแผนประกันภัยโรคเบาหวาน	 และแผน
ประกันสุขภาพที่คุ้มครอง	โควิด	19	และเริ่มมีการทดลองขาย
ผ่านช่องทางการขายผ่านทางโทรศัพท์	 (Telemarketing)		
ผลติภณัฑเ์หลา่นีไ้ดร้บัการอนมัุตจิากหนว่ยงานก�ากบัดูแลการ
ประกันภัยของประเทศไทย

หนทางข้างหน้าส�าหรบับรษัิท	คอืการสรา้งสรรคน์วตักรรมและ
การใชเ้ทคโนโลยทีางการแพทยท์ีท่นัสมยัเพ่ือชว่ยให้เราสามารถ
สร้างแผนป้องกันโรคร้ายแรงและอุบัติเหตุได้	 และการก�าหนด
ราคาผลิตภัณฑ์มีความท้าทายเนื่องจากค่าใช้จ่ายทางการ
แพทย์ที่เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 เราพบว่าค่าใช้จ่ายในการท�า
หัตถการหลายอย่างในยุโรปถูกกว่าในประเทศไทย	 ดังนั้นเรา
จงึไม่ใชป่ระเทศทีใ่ห้การดแูลสุขภาพผา่นโรงพยาบาลเอกชนใน
ราคาที่สมเหตุสมผลอีกต่อไป	 การเปรียบเทียบค่ารักษา
พยาบาลของประเทศไทยกบัคา่รกัษาพยาบาลในสหรัฐอเมรกิา
มักใช้เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการแข่งขัน		อย่างไรก็ตาม
การเปรียบเทียบในความคิดของเราไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องและ
เป็นธรรม

ในบริษัทของเรา	 เราใช้เจ้าหน้าท่ีที่ผ่านการฝึกอบรมทางการ
แพทย์ในการพิจารณาตัดสินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
และยังมีแพทย์ประจ�าของเราเองเพ่ือประเมินการรักษาที่ขอ
อนุมัติล่วงหน้า	 วัตถุประสงค์คือเพ่ือตรวจสอบค่าใช้จ่ายและ
หลีกเลี่ยงการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายมากเกินความจ�าเป็นทางการ
แพทย์

เป้าหมายของเราคือเป็นบริษัทชั้นน�า	3	อันดับแรกของ	บริษัท	
ประกันสุขภาพในประเทศไทยและได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้รับ
ประกันภัยที่ใส่ใจและเข้าใจถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สาธารณชนโดยรวม
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ประวัติความเป็นมา

บริษัท แปซิฟคิ ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)
จดทะเบียนเมื่อวันที่	13	มิถุนายน	พ.ศ.	2520	 
ชื่อเดิม	“บริษัท	เอเพ็กซ์ประกันสุขภาพ	จ�ากัด”	 
โดยมีทุนจดทะเบียน	245	ล้านบาท

ในวันที่	1	มิถุนายน	พ.ศ.	2554	 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น	“บริษัท	บริรักษ์ประกันภัย	จ�ากัด”	

ในวันที่	29	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2555 บริษัทฯ	มีทุนจดทะเบียน	284	ล้านบาท	

ในวันที่	17	มกราคม	พ.ศ.	2556	 ได้จดทะเบียนเป็น	“บริษัท	บริรักษ์ประกันภัย	จ�ากัด	 
	 (มหาชน)”		มีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น	300	ล้านบาท

ในปี	พ.ศ.	2557	 บริษัทแปซิฟคิ	ครอส	ประกันสุขภาพ	จ�ากัด	(มหาชน)	 
	 ได้เข้าซื้อกิจการบริษัทประกันภัยจาก	บริษัทบริรักษ์ 
	 ประกันภัย	จ�ากัด	(มหาชน)	และมีการเพ่ิมทุนอย่าง 
	 ต่อเนื่องตามธุรกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วและมั่นคง

วันที่	28	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2557	 ทุนจดทะเบียนเพ่ิมเป็น	 332,200,000	 บาท

วันที่	22	ธันวาคม	พ.ศ.	2557	 ทุนจดทะเบียนเพ่ิมเป็น	 365,000,000	 บาท

วันที่	29	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2559	 ทุนจดทะเบียนเพ่ิมเป็น	 400,000,000	 บาท

วันที่	31	มีนาคม	พ.ศ.	2559	 ทุนจดทะเบียนเพ่ิมเป็น	 435,000,000	 บาท

วันที่	27	กันยายน	พ.ศ.	2559	 ทุนจดทะเบียนเพ่ิมเป็น	 452,000,000	 บาท

วันที่	22	มีนาคม	พ.ศ.	2560	 ทุนจดทะเบียนเพ่ิมเป็น	 470,000,000	 บาท

วันที่	15	มิถุนายน	พ.ศ.	2560	 ทุนจดทะเบียนเพ่ิมเป็น	 485,000,000	 บาท

วันที่	29	ธันวาคม	พ.ศ.	2560	 ทุนจดทะเบียนเพ่ิมเป็น	 500,000,000	 บาท

บริษัท	 แปซิฟคิ	 ครอส	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 จ�ากัด	 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันสุขภาพในภูมิภาคเอเชียมายาวนานถึง	 45	 ปี	 
และเป็นเจ้าของบริษัทประกันสุขภาพที่มีชื่อเสียงมากมายทั้งในอดีตและปัจจุบัน	 (เช่น	 บลูครอส	 ประกันภัย	 อินคอร์ปอเรชั่น	 ประเทศ
ฟลิิปปินส์	และบลูครอส	ประเทศไทย	และฮ่องกง)

บริษัทฯ	ถือเป็นส่วนหนึ่งของ	กลุ่มแปซิฟคิ	ครอส	ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันสุขภาพและการเดินทางในล�าดับต้นๆ	ของเอเชีย		

 ปี	พ.ศ.	2500	 ทางบริษัทฯ	 ได้รับใบอนุญาตเป็นครั้งแรก	 ถือเป็นการมีส่วนร่วมครั้งแรกส�าหรับตลาดประกัน 
	 	 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�ากัด		 
	 	 โดยเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับ	 บริษัท	 น�าสินประกันภัย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ในด้านการบริหารงาน 
	 	 และนโยบายเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ/การประกันภัยเดินทางเป็นครั้งแรก		

 ปี	พ.ศ.	2548-2558	 บริษัทฯ	 เข้าร่วมกับ	 บริษัท	 แอลเอ็มจี	 ประกันภัย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ภายใต้ชื่อโครงการ	 
	 	 แอลเอ็มจี	แปซิฟคิ	เฮ้ลท์แคร์

บริษัท	แปซิฟคิ	ครอส	ประกันสุขภาพ	จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทประกันสุขภาพ	/	ประกันเดินทาง	/	ประกันอุบัติเหตุ 
สว่นบคุคล	รายลา่สดุในประเทศไทย	แตใ่นขณะเดยีวกนัทางบรษิทัมปีระสบการณท์ีโ่ดดเดน่ทีส่ดุดา้นการรบัประกนัสขุภาพในประเทศไทย
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วิสัยทัศน์

พันธกิจ

“เป็นที่พ่ึงให้กับลูกค้าในการให้แนวทางและค�าแนะน�าเกี่ยวกับประกัน
สุขภาพ	 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล	 และ	 ประกันการเดินทางซึ่ง
สามารถเข้าถึงได้ง่าย	 สะดวกสบาย	 และมีรายละเอียดกรมธรรม ์
ที่เข้าใจง่าย	 ให้อ�านาจแก่ลูกค้าเป็นผู้ตัดสินใจ	 ในการเลือกวิธีการ 
และช่องทางที่ใช้ติดต่อกับบริษัทฯ”

“ให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกช่วงอายุ	 โดยน�าเสนอข้อมูลที่ครบถ้วน 
และครบครันเพ่ือประกอบการตัดสินใจในการท�าประกันภัย	 และ	 
สร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับตัวแทนและผู้ถือกรมธรรม์ในทุกช่อง
ทางการจัดจ�าหน่าย”
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ข้อมูลส�าคัญทางการเงิน

ผลประกอบการ อตัราการเปลีย่นแปลง (ร้อยละ)
2563	/	2562 2562	/	25612563 2562 2561 2560 2559

เบีย้ประกนัภยัรบั

รวมรายได้

ก�าไร	(ขาดทุน)	กอ่นภาษีเงนิได้

ก�าไร	(ขาดทุน)	เบ็ดเสร็จรวมส�าหรับปี

ก�าไร	(ขาดทุน)	ตอ่หุน้ขัน้พ้ืนฐาน

593.00	

409.00	

35.00	

48.00	

2.43	

451.00	

324.00	

(16.00)

(17.00)

(0.83)

370.00	

285.00	

6.00	

6.00	

0.28	

288.00	

239.00	

(3.00)

(4.00)

(0.18)

246.00	

251.00	

(30.00)

(31.00)

(1.76)

31%

26%

319%

382%

393%

22%

14%

-367%

-383%

-396%

2559

2559 2559

2559

246

292 86

(30)

280

349
130

(4)

370

460
136

6

451

547 119

(17)

593

732 167

48

2560

2560 2560

2560

2561

2561 2561

25612562

2562 2562

2562

2563

2563 2563

2563

เบี้ยประกันภัยรับ	หน่วย	:	ล้านบาท

สินทรัพย์รวม	หน่วย	:	ล้านบาท ส่วนของเจ้าของ	หน่วย	:	ล้านบาท

ก�าไรขาดทุน	หน่วย	:	ล้านบาท
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ฐานะทางการเงิน ณ วันสิ้นปี 2563 2562 2561 2560 2559

สินทรัพย์รวม

หนีสิ้นรวม

ส่วนของเจ้าของ

มลูค่าหุน้ตามบัญช	ี(บาทต่อหุน้)

732

565

167

8.39

547

428

119

5.97

460

324

136

6.83

349

219

130

6.52

292

206

86

4.77

อตัราการเปลีย่นแปลง (ร้อยละ)
2563	/	2562 2562	/	2561

34%

32%

40%

41%

19%

32%

-13%

-13%

รายงานผลการด�าเนินงาน

สรุปผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินปีที่ผ่านมา
ผลการด�าเนินงานในปี	 2563	 บริษัทฯ	 มีเบี้ยประกันภัยรับรวมทุกประเภท	 593	 ล้านบาทเพ่ิมขึ้นร้อยละ	 31	 เมื่อเทียบกับปี	 2562	 
โดยในปีนี้การประกันภัยที่ขยายตัวสูงสุดคือประกันสุขภาพส่วนบุคคล	ซึ่งขยายตัวร้อยละ	50	เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ด้านผลประกอบการจากการด�าเนินธุรกิจ	 ปรากฏผลก�าไรก่อนภาษีเงินได้35	 ล้านบาท	 รายได้ภาษีเงินได้	 13	 ล้านบาท	 รวมก�าไรสุทธิ	
ส�าหรับปี	48	ล้านบาท	เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน	เป็นจ�านวน	65	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	382		คิดเป็นก�าไรสุทธิต่อหุ้น	2.43	บาท	เพ่ิมขึ้น 
จากปี	 2562	 ซึ่งมีก�าไรต่อหุ้นเท่ากับ	 (0.83)	 รายการส�าคัญที่ส่งผลกระทบในปีนี้คือค่าสินไหมทดแทนสุทธิลดลงร้อยละ	 4	 เมื่อเทียบ 
กับปี	2562	

ทางด้านงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	ประกอบด้วยสินทรัพย์	732	ล้านบาท	เพ่ิมขึ้นร้อยละ	34	
จากปี	2562	ที่มีสินทรัพย์	547	ล้านบาท	รายการสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงส�าคัญคือ	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	เพ่ิมขึ้น	
77	ล้านบาท	สินทรัพย์ทางการเงินเพ่ิมขึ้นสุทธิ	50	ล้านบาท	สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ	เพ่ิมขึ้น	26	ล้านบาท	สินทรัพย์สิทธิ
การใช้	เพ่ิมขึ้น	12	ล้านบาท	(อันเป็นผลจากการเริ่มใช้มาตราฐานการบัญชี	TFRS	16	ตั้งแต่	1	มกราคม	2563)	

ด้านหนี้สินและส่วนของเจ้าของ	บริษัทฯ	มีหนี้สิน	565	ล้านบาท	เพ่ิมขึ้นจากปี	2562	จ�านวน	137	ล้านบาท	หรือร้อยละ	32	รายการ
ส�าคัญที่เปลี่ยนแปลงคือ	หนี้สินจากสัญญาประกันภัยเพ่ิมขึ้น	81	ล้านบาท	เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อเพ่ิมขึ้น	29	ล้านบาท	หนี้สินตาม
สัญญาเช่าเพ่ิมขึ้น	12	ล้านบาท	ส่วนหนี้สินอื่นๆ	เพ่ิมขึ้น	12	ล้านบาท	โดยหนี้สินจากสัญญาประกันภัยถือเป็นสัดส่วนสูงสุดที่คิดเป็น
ร้อยละ	67	ของหนี้สินรวม

ด้านส่วนของเจ้าของ	ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2563	 บริษัทฯ	 มีส่วนของเจ้าของ	 167	 ล้านบาท	 เพ่ิมขึ้นร้อยละ	 40	 จากปี	 2562	 
รายการส�าคัญคือขาดทุนสะสมลดลงร้อยละ	13	
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นโยบายการด�าเนินธุรกิจ

บริษัท แปซิฟคิ ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)	 มีความตั้งใจและต้องการให้ประชาชนคนไทยและชาวต่างชาติทุกคนที่เข้ามา
ท�างาน	หรอืเขา้มาทอ่งเทีย่วในประเทศไทย		มสีขุภาพทีด่	ี	มีระบบการรกัษาพยาบาลทีดี่	โดยบรษัิทมีนโยบายการใหบ้ริการแบบครบวงจร	
ด้วยระบบการด�าเนินงานแบบมาตรฐานสากล	 พร้อมน�าเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาให้บริการแก่ประชาชน	 ประกอบกับความเข้าใจใน
ความต้องการของลูกค้า	 จึงท�าให้บริษัทฯ	 พร้อมที่จะเป็นทางเลือกให้แก่คนไทยทุกระดับและชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทย	 	 โดย
ปฎิบัติตามกฎข้อบังคับของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	 (คปภ.)	 และกฎหมายอื่น	 ๆ	 ที่
เกี่ยวข้อง	อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการประกันภัย ดังนี้.-  

ประกันสุขภาพ

ประกันอุบัติเหตุ

ประกันการเดินทาง

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองส�าหรับการรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บ
ปว่ยจากโรคภยัไขเ้จบ็หรอือุบตัเิหต	ุประกนัสขุภาพยงัใหค้วามคุม้ครองเกีย่วกบัคา่ใชจ่้าย
ทั่วไปในการรักษาพยาบาลรวมทั้งผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ	 ที่มิได้ระบุไว้ในข้อ
ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกนัสขุภาพ	บรษิทัฯ	รบัประกนัภยัทัง้ประเภทประกนัสขุภาพสว่น
บุคคลและเป็นกลุ่ม

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย	 
ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย	 และหากผลของการบาดเจ็บนั้นส่งผลให้ 
ผู้เอาประกันภัย	 ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล	 หรือรุนแรงถึงขั้นทุพพลภาพ	 สูญเสีย
อวัยวะ	หรือเสียชีวิต	
การประกันภัยอุบัติเหตุแบ่งออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก่	
	 1.	 ประเภทประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	 ใช้ส�าหรับการประกันภัยเฉพาะบุคคล 
	 	 คนเดียวเท่านั้น
	 2.	ประเภทประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม	 ใช้ส�าหรับกลุ่มบุคคล	 เช่น	กลุ่มพนักงานของ 
	 	 บริษัท	กลุ่มข้าราชการ	กลุ่มองค์กรรัฐวิสาหกิจ	กลุ่มสหกรณ์	เป็นต้น

เป็นการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองต่อผู้เอาประกันภัยทั้งแบบแผนประกันสุขภาพ 
และประกันอุบัติเหตุในเวลาเดียวกัน	 ซึ่งมีท้ังประเภทให้ความคุ้มครองเดินทางภายใน
ประเทศและกรณีท่ีเดินทางไปต่างประเทศ	 พร้อมให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด	 
24	ชั่วโมง	เพ่ือรับประกันความมั่นใจให้กับผู้เอาประกันภัย
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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
		 บริษัทประกันวินาศภัยสามารถน�าเงินสดคงเหลือไปลงทุนหรือแสวงหาผลตอบแทน	 เพ่ือเป็นรายได้อีกทางหนึ่งให้แก่บริษัท	 
การลงทุนต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่บริษัทยอมรับได้	 และ	 มีสภาพคล่องในการเปลี่ยนสินทรัพย์ลงทุนเป็นเงินสด
ส�าหรับส่วนที่บริษัทต้องใช้ในอนาคตอย่างเพียงพอ	 พร้อมทั้งต้องปฏิบัติตามประเภท	 สัดส่วน	 และเงื่อนไขที่กฎหมายก�าหนดไว้ 
อย่างเคร่งครัด	ภายใต้ข้อก�าหนดว่าด้วยการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	เรื่องการ
ลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทฯ	 ประกันวินาศภัย	 พ.ศ.	 2556	 การให้กู้ยืมเงิน	 การลงทุนในหลักทรัพย์	 ตั๋วแลกเงิน	 พันธบัตร	 
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�าหรับธุรกิจน�าเที่ยวและมัคคุเทศก์	(TTG)
	 5.	กรมธรรม์ประกันสุขภาพส่วนบุคคล		Health		Insurance		(HPA)
	 6.	กรมธรรม์ประกันสุขภาพกลุ่ม		Group	Health		Insurance		(GHPA)
	 ผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทเน้นให้ความส�าคัญ	คือ	กรมธรรม์ประกันสุขภาพส่วนบุคคล	(Health	Insurance)	และ	กรมธรรม์ประกัน
สุขภาพกลุ่ม	 (Group	 Health	 Insurance)	 กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	 (Personal	 Accident	 Insurance)	 และ 
กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทาง	 (Travel	 Insurance)	 การเสนอการขายผลิตภัณฑ์	 บริษัทฯค�านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เอาประกัน 
เป็นหลักสูงสุดเสมอ

 กลุ่มลูกค้า
	 กลุม่ลกูคา้ทีเ่ปน็บคุคลทัว่ไป	บรษัิท	โรงงาน	ส�านักงาน	แผนสวัสดกิารของพนกังานถอืเปน็สว่นส�าคญัในการจงูใจและรกัษาพนกังาน
ให้ท�างานกับบริษัทอย่างต่อเนื่อง	และให้ความอุ่นใจกับพนักงานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ	การเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพ	สามารถมั่นใจได้ว่า
พนักงานได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม	รวมถึง	กลุ่มชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย	 เพ่ือท่องเที่ยวหรือเข้ามาท�างาน
ภายในประเทศไทยก็ตาม	
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3. การวิเคราะห์สถานการณ์

 3.1 ดา้นเศรษฐกจิ	ภาพรวมโครงสรา้งเศรษฐกจิได้เปลีย่นแปลงไป	โดยอุปสงค์โดยรวมของโลกชะลอลง	ท�าใหห้ลายประเทศตอ้ง
พยายามให้ความส�าคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในรวมทั้งใช้นโยบายกีดกันการค้ามากขึ้น	ขั้วอ�านาจใหม่โดยเฉพาะจีนมีบทบาทมาก
ยิ่งขึ้นส่งผลให้การเมืองและเศรษฐกิจโลกมีหลายขั้วอ�านาจ	เกิดความขัดแย้ง	ความไม่แน่นอนสูงขึ้นเรื่อยๆ	เห็นได้จากความขัดแย้งใน
ซีเรีย	เกาหลีเหนือ	ซึ่งความไม่แน่นอนนี้เป็นความท้าทายและโอกาสต่อการด�าเนินธุรกิจ

 3.2 การเข้าสู่สังคมของผู้สูงวัย	 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประชากรในประเทศ	 โดยเฉพาะการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างนี้ท�าให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านประกันสุขภาพมากขึ้น	 ในปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคม 
ผู้สูงอายุแล้ว	 โดยมีสัดส่วนประชากรอายุ	 60	 ปีขึ้นไป	 ประมาณร้อยละ	 15	 ของประชากรในประเทศดังนั้นภาครัฐจ�าเป็นต้องส่งเสริม 
เรื่องการออมเงิน	และส่งเสริมให้มีการท�าประกันสุขภาพให้เพียงพอส�าหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ

 3.3 การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ใช้เทคโนโลยี	 การพัฒนากฎหมาย	การตรวจสอบระบบ
สารสนเทศ	ท�าใหธุ้รกจิประกนัภยัขบัเคลือ่นไปไดอ้ยา่งยัง่ยนื	แนวโนม้ของการท�าธรุกรรมทางการเงนิผา่นมอืถอื	การเกบ็และประมวลผล
ข้อมูลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต	และการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่าง	ๆ	เข้ากับอินเตอร์เน็ต	กลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมปัจจุบันรวมถึงการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	โดยจะมีการสื่อสารผ่าน	application	ต่างๆ	มากขึ้น

4. SWOT Analysis ของบริษัท 

4.1 จุดแข็ง (Strengths)
	 •	 ความส�าเร็จอันเป็นประจักษ์ในตลาดประกันสุขภาพมาเป็นเวลายาวนานหลายปี
 • ความสัมพันธ์อันมั่นคงกับเครือข่ายโรงพยาบาลกว่า	450	แห่งทั่วประเทศไทย
 • ทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์เป็นมืออาชีพ	มุ่งเน้นการส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่ม
 • ความสามารถของพนักงานในการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาอื่น	ๆ
 • หลักประกันสุขภาพที่ครอบคลุม	ด้วยค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลโดยเป็นที่ยอมรับ 
	 	 ในความคุ้มครองทุกระดับของผลิตภัณฑ์ที่เรามี
 • มีประวัติศาสตร์อันน่าภาคภูมิใจตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2500	ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 • บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้ง
 • พนักงานมีประสบการณ์การพิจารณารับประกันภัยและการจัดการสินไหม
 • ระบบปฏิบัติการ	Health	Benefit	System	(HBS)
 • ฝ่ายดูแลลูกค้าที่มีความรู้และเชี่ยวชาญ
 • เว็บไซต์ติดอยู่ในระดับต้นๆ	ด้านประกันสุขภาพ	จากการยอมรับของลูกค้า
 • ได้รับการยอมรับจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง

4.2 จุดอ่อน (Weakness)
 • ชื่อเสียงของบริษัทยังไม่เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วๆ	ไป	ท�าให้การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้ายังอยู่ในเกณฑ์ 
	 	 พอสมควร	ยังไม่ดีมาก
 • ส่วนแบ่งตลาดยังมีไม่มาก	เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทประกันวินาศภัยอื่น	ๆ
 • ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยสูงเนื่องจากบริษัทฯ	ยังมีขนาดเล็ก	ท�าให้ต้นทุนในการด�าเนินกิจการสูง
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4.3 โอกาส (Opportunities)
	 •	 นโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ประชาชนทุกระดับได้มีโอกาสซื้อประกันชีวิต	และ	ประกันวินาศภัยได้อย่างทั่วถึง
 • แนวโน้มธุรกิจประกันสุขภาพในปี	2564	มีโอกาสเติบโตเพ่ิมขึ้น	เนื่องจากภาครัฐได้มีการออกมาตรการสนับสนุน 
	 	 ให้ประชาชนมาท�าประกันสุขภาพมากขึ้น	โดยปี	2563	ได้มีการออกกฏหมายเพ่ือให้ประชาชนที่ซื้อประกันสุขภาพ	 
	 	 สามารถน�าค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีได้	25,000	บาท
 •	 เข้าร่วมโครงการเสนอแผนประกันสุขภาพภาคบังคับให้กับชาวต่างชาติที่ยื่นขอ	Long	Stay	Visa	และ	1	year	 
	 	 Visa	(O-A)
 •	 ประชากรไทยในปัจจุบันสนใจและใส่ใจในเรื่องสุขภาพ	และสวัสดิการมากขึ้น
 •	 สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส	COVID	19	ได้สร้างความตระหนักของความส�าคัญในการมีประกันสุขภาพ
 •	 เทคโนโลยี	5G	และ	Social	Network	สามารถท�าให้ประชาชนเข้าถึงข่าวสารและการประกันสุขภาพได้ง่ายขึ้น

4.4 อุปสรรค (Treats)
	 •	 ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก	และ	ภายในประเทศไทย	
 • ปัญหาภัยธรรมชาติ	เช่น	อุทกภัยส่งผลต่ออัตราความเสียหายของธุรกิจประกันภัย
 • สถานการณ์ไวรัส	COVID	19	หากเกิดภาวะเชื้อกลายพันธ์	คู่แข่งขันจากบริษัทประกันชีวิตที่มีศักยภาพสูงกว่า	 
	 	 เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและมีความมั่นคงค่อนข้างสูงทั้งทางด้านการเงิน	กระบวนการบริหารงาน	 
	 	 ทรัพยากร	กลยุทธ์การตลาด	เป็นต้น
 • การแข่งขันที่ค่อนข้างสูง	เนื่องจากมีคู่แข่งขันในตลาดค่อนข้างมาก	ท�าให้เกิด	การแย่งชิงลูกค้ากัน	
 • การด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง	(Risk	Based	Capital	:RBC)	เป็นการปรับเกณฑ์การด�ารงเงินกองทุน 
	 	 ตามระดับความเสี่ยง	ขั้นต�่าที่	120%	ซึ่งเป็นการปรับพอร์ตการลงทุนรวมไปถึงการเพ่ิมทุน	การเปลี่ยน 
	 	 อสังหาริมทรัพย์	ให้อยู่ในรูปของเงินทุนที่ถูกก�าหนดให้สมดุลมากขึ้น	โดยมีการชาร์จการตั้งเงินกองทุนสูงไว้	 
	 	 ซึ่งเป็นการปกป้องอุตสาหกรรมและ	คุ้มครองผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัย	ท�าให้ธุรกิจประกันภัยขนาดเล็ก 
	 	 ขาดความคล่องตัวในการแข่งขันกับตลาดมากยิ่งขึ้น	และการเปิดเสรีให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนในไทย		 
	 	 บริษัทประกันภัยขนาดเล็กจะแข่งขันในระบบได้ยากขึ้น
 • ประกาศค.ป.ภ.	เรื่องการก�าหนดหลักเกณฑ์	วิธีการออก	การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกัน 
	 	 วินาศภัยและการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัย	นายหน้าประกันวินาศภัยและธนาคาร	ปีพ.ศ.	2561
 • ประกาศค.ป.ภ.	เรื่องหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขการก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าในการบริหารจัดการความเสี่ยง 
	 	 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�าสั่งนายทะเบียน	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	มีการพิจารณารับประกันภัยและจัดการสินไหมอย่างมีประสิทธิภาพ	ท�าให้บริษัทฯ	ติดอันดับที่	6	ด้านการรับประกันภัย
สขุภาพ	มสีว่นแบง่การตลาด	4.3%	บรษิทัฯ	ไดร้บัการยอมรบัจากบรษัิทประกนัภัยและบรษัิทประกนัชวิีตว่าเปน็บรษัิทท่ีมีความเช่ียวชาญ
ด้านการรับประกันสุขภาพ	ท�าให้บริษัทฯ	มีผลประกอบการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง	โดยในปี	2564	บริษัทฯ	จะมุ่งเน้นเรื่องการบริการ
หลังการขาย	และเร่งสร้างแบรนด์ให้ลูกค้ารู้จักมากขึ้น	โดยเฉพาะในจังหวัดใหญ่ๆ	เช่นเชียงใหม่	ภูเก็ต	อุดรธานี	เป็นต้น

6. เป้าหมายทางธุรกิจ
	 6.1.	 ขยายตัวแทน	/	นายหน้า	/	โบรกเกอร์	ทั่วทุกภูมิภาค
	 6.2.	ขยายตลาดประกันสุขภาพส่วนบุคคลและกลุ่ม	 ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล	 ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง	 ทั้งเดินทาง 
เข้าประเทศไทย	และออกนอกประเทศไทย

ประมาณการแผนงานและเป้าหมายทางการตลาด ปี 2564-2566

7. แผนในการรองรับการขยายงานและกลยุทธ์ของบริษัท 
	 บริษัทฯ	 ตั้งเป้าหมายให้มีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับ	 ที่มีคุณภาพ	 มีผลก�าไรจากการประกอบการทั้งส่วนของการ 
รับประกันภัย	และการลงทุน	ณ.สิ้นเดือนธันวาคม	พ.ศ.	2563	บริษัท	มีอัตราส่วน	เงินกองทุนต่อเงินกองทุนที่ต้องด�ารงตามกฎหมาย 
สูงกว่าร้อยละ	 566.78	 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า	 และผลจากการเติบโตของธุรกิจ	 และในปี	 2563	 จากการระบาดของ	 Covid-19	 
ประกันสุขภาพได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นจ�านวนมาก	ในส่วนนี้ท�าให้ตลาดประกันสุขภาพยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง	

ปี ประกันสุขภาพส่วนบุคคล ประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง รวม

2564

2565

2566

รวม

575,728,607

696,631,614

842,924,253

2,115,284,474

94,823,070

109,046,531

131,946,302

335,815,904

8,503,228

10,629,035

13,392,585

32,524,848

2,439,702

2,488,496

2,588,036

7,516,234

681,494,608

818,795,677

990,851,176

2,491,141,460
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กลยุทธ์และการแข่งขัน

บริษัทฯ	ได้ตระหนักถึงความส�าคัญของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆ	ในธุรกิจประกันวินาศภัย	และ	การแข่งขันที่ทวี
ความรุนแรงมากขึ้นจากการเปิดเสรีธุรกิจประกันภัย	บริษัทฯ	ได้มีการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยงของ 
บริษัทฯ	แล้วน�ามาวางแผนกลยุทธ์การด�าเนินธุรกิจ	และการบริหารเงินกองทุนของบริษัทฯ	ในระยะ	3	ปี	เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทซึ่งเป้าหมายการขยายงานของบริษัท	โดยไม่ค�านึงถึงผลตอบแทนที่บริษัทฯ	ได้รับเพียงอย่างเดียว	แต่ประเมิน
ความคุ้มค่าของผลตอบแทนกับความเสี่ยงในแต่ละด้าน	รวมถึงผลกระทบต่อเงินกองทุนและผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ	
ในระยะยาวด้วย

การบรหิารการตลาด	บรษิทัฯ	มุง่เนน้ใหม้มีาตรฐานและมุง่ท่ีจะเปน็ไปตามหลกัการบรรษทัภิบาล	พรอ้มท้ังใหค้วามส�าคัญกบัภาพลกัษณ์
ทีด่ขีององคก์รในฐานะทีเ่ปน็สมาชกิหนว่ยหนึง่ในสงัคม	มุง่ขยายช่องทางการขาย	การบรกิารใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์และเสรมิสรา้ง
บุคคลากร	เพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการใหบ้รกิาร	พัฒนาระบบคอมพิวเตอรใ์หม้ปีระสทิธภิาพสงูขึน้	ซึง่จะท�าใหก้ารบรกิารมคีณุภาพ	สะดวก		
รวดเร็ว	สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตามก�าหนดเวลา
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รายงานประจ ำาปี

การบริหารความเส่ียงขององค์กร

เพ่ือให้แผนงานของบริษัทฯ	 บรรลุเป้าหมาย	 จ�าเป็นต้องมีแผนงานการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี	 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะ
กรรมการบริษัท	มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	เป็นผู้ก�าหนด	นโยบาย	และให้หน่วยงานของบริษัทฯ	น�าไปเป็นแนวทาง
และกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง	โดยมีการประชุมและติดตามเป็นรายไตรมาส	และรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ	ทราบ

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งจัดท�ากรอบการบรหิารความเสีย่ง,	นโยบายบรหิารความเสีย่ง,	แผนธรุกจิ	3	ป	ีโดยน�าสง่ค.ป.ภ.	ภายใน	
3	เดือน	นับจากวันปิดบัญชีสิ้นปี	หรือภายใน	30	วันนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ	อนุมัติให้มีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยส�าคัญ	

กรอบการบริหารความเส่ียงและนโยบายบริหารความเส่ียงครอบคลุม 9 กิจกรรมหลักของบริษัทฯ ดังนี้

1. ความเส่ียงด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการก�าหนดเบี้ยประกันภัย
	 ปจัจยัเสีย่งจากการออกแบบและพัฒนาผลติภณัฑ	์เชน่	ความพรอ้มของบคุลากรในหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอขายผลติภัณฑ์
ใหมร่วมถงึความเพียงพอของจ�านวนบคุลากรท่ีรองรบัผลติภณัฑใ์หมต่ามทีไ่ดป้ระมาณการไวด้ว้ย	ทกัษะ	และความช�านาญของบคุลากร	
ความพร้อมของระบบงานรวมถึงกระบวนการท�างานใหม่ที่อาจเกิดขึ้น	 และระบบสารสนเทศ	 พนักงาน	 ตัวแทน	 นายหน้า	 หรือ 
ผู้เอาประกันภัย	 ขาดความรู้	 ความเข้าใจในรูปแบบ	 และเงื่อนไขต่างๆ	 ของผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่	 รวมถึงความต้องการของลูกค้า 
ไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์	 ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	 ทางบริษัทฯ	 ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทไทยรับประกันภัยต่อ	
(Thai	Re	Insurance	PLC)	ในการออกแบบและก�าหนดราคาเพ่ือให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง

	 ปัจจัยเสี่ยงจากการก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย	เช่น	การก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัยไม่เหมาะสมกับความเสี่ยงภัย	การก�าหนดผล
ตอบแทนที่คาดหวัง	 สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานที่ไม่เหมาะสม	 ดังนั้นการออกผลิตภัณฑ์ใหม่จึงต้องมีการพิจารณาอย่าง
รอบคอบในทุกๆ	ด้าน

	 บรษิทัฯ	มกีารตัง้คณะกรรมการผลติภณัฑเ์พ่ือก�ากบัการออกผลติภัณฑ์ประกนัภัยและใหมี้การด�าเนินงานภายใต้หลกัการก�ากบัดแูล
กิจการที่ดีหรือธรรมาภิบาลที่ดี	(Good	Corporate	Governance)	โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารท�าหน้าที่เป็นประธานกรรมการ

2. ความเส่ียงด้านการเสนอขายและการเก็บเบี้ยประกันภัย
		 เพ่ือใหก้ารน�าเสนอขายประกนัสขุภาพของตวัแทนถกูตอ้งตามเงือ่นไขและความคุ้มครองของกรมธรรม์	ตวัแทนหรอืนายหนา้จะตอ้ง
ผ่านการอบรมผลิตภัณฑ์	โดยบริษัทฯ	มีการจัดอบรมประจ�าเดือนอย่างน้อยเดือนละ	1	ครั้ง	นอกจากนี้บริษัทฯ	ยังสามารถส่งเจ้าหน้าที่
ไปอบรมที่ส�านักงานของตัวแทนหรือนายหน้าได้	 หากมีการแจ้งความจ�านงค์ล่วงหน้า	 บริษัทฯ	 มีการออกใบรับรองการอบรมการขาย
ประกันสุขภาพให้กับตัวแทนที่ผ่านการอบรมในบางหลักสูตร

	 บริษัทฯ	 ไม่มีนโยบายให้เครดิตระยะเวลาอนุโลมการเก็บเบี้ยประกันภัยให้กับตัวแทนใหม่ของบริษัทฯ	 แต่บริษัทฯ	 ได้มีการให้เครดิต 
กับคู่ค้าที่มีการติดต่อส่งงานกับบริษัทฯ	 สม�่าเสมอ	 โดยบริษัทฯ	 ได้ก�าหนดให้มีระบบการติดตามและรายงานลูกหน้ีเบี้ยประกันภัยค้าง 
ช�าระเป็นประจ�า	 รวมถึงการควบคุม	 ให้มีการเรียกเก็บเบ้ียประกันภัยเป็นไปตามระเบียบของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม
การประกอบธรุกจิประกนัภยั	จดัท�ามาตรการควบคุมและปอ้งกนัความเสีย่ง	ก�าหนดหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลอืกบรษิทัรับประกนั
ภัยต่อ	นายหน้า/	ตัวแทนอย่างรัดกุม	พิจารณาศักยภาพในด้านการขาย	สถานะทางการเงิน	ประวัติในการประกอบธุรกิจ	ความสามารถ
ในการช�าระเบี้ย	ตลอดจนก�าหนดให้ตัวแทนต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค�้าประกันในวงเงินเครดิตที่บริษัทฯ	ก�าหนด

3. ความเส่ียงด้านการพิจารณารับประกันภัย
	 ปัจจัยเสี่ยงจากการพิจารณารับประกันภัย	 เช่น	 ความรู้ความสามารถของผู้พิจารณารับประกันภัย	 ความถูกต้องครบถ้วน 
ของข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัย	ความน่าเชื่อถือของระบบข้อมูลที่ใช้ในการพิจารณารับประกันภัย	ตลอดถึงความปลอดภัย
ของข้อมูลและการรายงานข้อมูล	 หมายถึง	 ความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของความถี่ความรุนแรง	 และเวลาที่เกิดความเสียหาย 
ที่เบี่ยงเบนจาก	สมมติฐานที่ใช้ในการก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย	การค�านวณส�ารองประกันภัย	และการพิจารณารับประกันภัย
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	 ปัจจัยเสี่ยงด้านการประกันภัย	 เช่น	 การก�าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย	 การกระจุกตัวของภัยที่รับไว้ค่าใช้จ่ายสูงกว่า	 สมมติฐาน 
ที่ก�าหนดไว้การจัดสรรเงินส�ารองเบี้ยประกันภัยและเงินส�ารองค่าสินไหมทดแทน	 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ถือกรมธรรม์	 
ผูเ้อาประกนัภยั	และการพัฒนาผลติภณัฑป์ระกนัภยัใหม่ๆ 	โดยอาจสง่	ผลกระทบตอ่จ�านวนคา่สนิไหมทดแทน	และกระแสเงนิสดทีค่าดวา่
จะได้รับในอนาคต

4. ความเส่ียงด้านการประเมินส�ารองประกันภัย
	 ความรอบคอบในการต้ังเงินส�ารองค่าสินไหมทดแทนเป็นสิ่งที่จ�าเป็นอย่างมาก	 บริษัทฯ	 ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ประกันภัย 
ที่ยอมรับโดยทั่วไป	 ค�านวณ	 และรับรองโดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยมืออาชีพ	 ที่ได้รับอนุญาต	 มีการติดตามและวิเคราะห์ 
การเปล่ียนแปลงของเงินส�ารอง	 เพ่ือพิจารณา	 ปัจจัยท่ีอาจส่งผลกระทบต่อการตั้งเงินส�ารองของบริษัทฯ	 อย่างสม�่าเสมอ	 เพ่ือให ้
แนใ่จว่า	เงนิส�ารองท่ีตัง้ไวเ้พียงพอส�าหรบัภาระ	ผกูพันทีบ่รษิทัมีตอ่ผูเ้อาประกนัภยัในอนาคต	และใหน้กัคณติศาสตรป์ระกนัภยัสอบทาน
ความเหมาะสมและความเพียงพอของ	เงินส�ารองประกันภัยในการ	ส�ารวจภัย/ประเมิน	ความเสียหายแล้วแต่กรณี

5. ความเส่ียงด้านการจัดการสินไหมทดแทน
		 ปัจจัยเสี่ยงจากการจัดการค่าสินไหมทดแทน	 เช่น	 การพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนผิดพลาด	 การทุจริตของผู้เอาประกันภัย	
ความรวดเร็วในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหม	 ผู้ส�ารวจ/ประเมิน	 ความเสียหายขาดความช�านาญ	 บริษัทฯ	 ให้ความส�าคัญกับเจ้าหน้าที่ 
ที่มีประสบการณ์ทางการแพทย์ท�าหน้าที่ในการพิจารณาสินไหม	 โดยให้ความส�าคัญกับการพิจารณาอย่างถูกต้องและรวดเร็ว	 
โดยผู้บริหารฝ่ายสินไหมจะรายงานให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารทราบทุกอาทิตย์	 โดยมีการรายงานจ�านวนสินไหมที่เข้าระบบ	 
ค่าสินไหมโดยเฉลี่ย	ระยะเวลาการน�างานเข้าระบบเพ่ือการพิจารณาและท�าจ่ายโรงพยาบาล

6. ความเส่ียงด้านการประกันภัยต่อ
		 ปัจจัยเสี่ยงจากการประกันภัยต่อ	 เช่น	 การก�าหนดประเภทของการเอาประกันภัยต่อที่ไม่เหมาะสม	 ความมั่นคง	 ทางการเงินของ
บริษัทประกันภัยต่อไม่ได้มีการติดตามสถานะอันดับความน่าเชื่อถือของผู้รับประกันภัยต่อ	 การกระจุกตัวของ	 การประกันภัยต่อไปยัง
บริษัทใดบริษัทหนึ่งสูงกว่าที่ควร	เลือกแบบในการประกันภัยต่อไม่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่มีอยู่

	 ส�าหรับความเสี่ยงภัยที่อยู่ในระดับที่สูงเกินกว่าบริษัทฯ	จะสามารถรับไว้ได้เองเพียงล�าพัง	 ได้จัดการให้มีการถ่ายโอน	ความเสี่ยง
ไปยังผู้รับประกันภัยต่อ	 ผ่านสัญญาประกันภัยต่อ	 ทั้งวิธีที่เป็นสัญญาล่วงหน้ารายปี	 และวิธีที่เป็นการท�าเฉพาะราย	 ซึ่งการเลือกผู้รับ 
ประกันภัยต่อ	 จะพิจารณาที่ความมั่นคงเป็นอันดับแรก	 นอกจากนี้บริษัทฯ	 ยังมีการบริหารพอร์ตการรับประกันภัย	 ให้มีสัดส่วนของ 
การประกนัภยัตา่งๆ	อย่างเหมาะสม	ทัง้ในด้านผลรวมของผลการพิจารณารบัประกันภัย	และใหส้อดคลอ้งกบั	วัตถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย
ของบริษัทฯ

	 อีกทั้ง	บริษัทฯ	ได้จัดท�ากลยุทธ์การบริหารการประกันภัยต่อที่เป็นลายลักษณ์อักษร	และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ	ข้อก�าหนด
ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกรอบการบริหาร	ความเสี่ยงโดยรวม	
และไดผ้า่นการอนมุตัจิากคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง	และคณะกรรมการบรษิทัฯ	ตามล�าดบั	โดยประกอบด้วย	กระบวนการคดัเลือก
แผนการประกนัภยัตอ่ทีเ่หมาะสม	การน�าไปปฏิบตัใิชก้ารตรวจสอบ	การตดิตาม	การทบทวน	การควบคุม	และการจัดท�าเอกสารทีเ่กีย่วข้อง
กับการประกันภัยต่อของบริษัทฯ	 โดยพิจารณาถึงความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของบริษัทฯ	 ต้นทุนทางการเงินโดยเปรียบเทียบสถานะของ
สภาพคล่อง	แนวโน้มของตลาดประกันภัยต่อ	และแผนธุรกิจของบริษัทฯ	 เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับลักษณะ	ขนาด	และความซับซ้อน
ทางธุรกิจของบริษัทฯ

7. ความเส่ียงด้านการลงทุนประกอบธุรกิจอื่น
		 ปัจจยัเสีย่งจากการลงทุนประกอบธรุกจิอ่ืน	เชน่	รายไดจ้ากการลงทนุในหลกัทรพัย	์หรอืดอกเบีย้รบัจากตราสารหนี	้และเงนิปันผล
ได้รับไม่ครบถ้วน	 ทะเบียนคุมหลักทรัพย์	 ระบุข้อมูลไม่เพียงพอ	 ท�าให้รายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ	 รวมทั้งต้นทุนของเงินลงทุนบันทึก 
ไว้ไม่ถูกต้อง	รวมถึง	การลงทุนในหลักทรัพย์เกินกว่าที่ก�าหนด	ปัจจัยเสี่ยงจากการตลาด/การลงทุน	เช่น	ความเสี่ยงที่บริษัทฯ	อาจได้
รับความเสียหายจากการผันผวนของปัจจัยใน	 ตลาดทุน	 ได้แก่	 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของตราสารทุน	 การเปลี่ยนแปลงของอัตรา
ดอกเบี้ย	 อัตราแลกเปลี่ยน	 การพิจารณา	 Credit	 Rating	 ในการลงทุน	 บริษัทฯ	 จัดให้มีคณะกรรมการลงทุน	 ท�าหน้าที่พิจารณา 
และทบทวนปัจจัยต่างๆ	 อย่างสม�่าเสมอ	 เพ่ือน�ามาใช้ประกอบการตัดสินใจการลงทุนของบริษัทฯ	 และควบคุมการลงทุนให้เป็นไปตาม
ขอบเขตและข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	ซึ่งถือเป็นกลไกส�าคัญในการบริหาร	
การลงทุน	โดยบริษัทฯ	เลือกลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ	โดยแยกตามระดับของ	Credit	Rating
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การบริหารจัดการความเส่ียงด้านการตลาด/การลงทุน
	 บริษัทฯ	มีคณะกรรมการลงทุนเป็นผู้ก�าหนดกรอบนโยบายการลงทุน	เพ่ือก�ากับดูแลการลงทุน	ให้เป็นไปตามนโยบาย	การบริหาร 
ความเสี่ยงรวม	โดยเน้นการลงทุนหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต�่า	มีความมั่นคง	ให้ผลตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมและสม�่าเสมอ	โดยผ่าน
การอนุมัติสัดส่วนประเภทการลงทุนจากคณะกรรมการบริษัทฯ	รวมถึงได้มีการก�าหนดคู่มือแนวทางบริหาร	การลงทุน	เป็นลายลักษณ์
อกัษร	ซึง่จะมกีารก�าหนดกรอบและทศิทางการลงทุนในแตล่ะปีโดยระบขุดีจ�ากัดในการลงทุนทกุประเภทและทกุระดบั	ซึง่พิจารณาก�าหนด
ขึน้จากอตัราผลตอบแทนเปา้หมายและสภาพคลอ่ง	โดยให้เชือ่มโยงและสอดรบักบั	ผลกระทบตอ่เงนิกองทนุทีต่อ้งด�ารงไวต้ามกฎเกณฑ์
การด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง

8. ความเส่ียงด้านการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
	 บริษัทฯ	เน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง	ประกอบกับมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสามารถรักษา	ระดับเงินสด
ในมอืใหอ้ยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมตลอดเวลาในกรณทีีต่อ้งจา่ยคา่สนิไหมทดแทนเปน็จ�านวนทีม่ากเกนิกวา่ปรมิาณเงนิสดทีม่อียูฝ่่ายการเงนิ
จะแจ้งล่วงหน้าเพ่ือให้ฝ่ายลงทุนแปลงเงินลงทุนเป็นเงินสด	เพ่ือให้เพียงพอต่อการช�าระหนี้สิน	ที่ถึงก�าหนด	ท�าให้เชื่อมั่นว่า	ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่องอยู่ในระดับที่ควบคุมได้

	 บริษัทฯ	 มีนโยบายในการก�าหนดอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนที่ต้องด�ารงไว้ตามกฎหมาย	 ไม่ต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและสง่เสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภัย	รวมทัง้ไดม้กีารบรหิาร	จดัการระดบัเงนิกองทนุของบรษิทัฯ	
ตามระดับความเสี่ยง	ดังนี้
	 1.	 ก�าหนดระดับความเพียงพอของเงินกองทุนที่ยอมรับได้	 และไม่ต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน	 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการรักษาระดับ 
ของเงินกองทุนให้เพียงพอ	ในการรองรับความเสี่ยงอย่างเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ
	 2.	สื่อสารระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ด้านเงินกองทุนเพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
	 3.	ในการด�าเนินการใดที่จะส่งผลต่อเงินกองทุนท่ีต้องด�ารงไว้ส�าหรับความเสี่ยงด้านต่างๆ	 เช่น	 การรับประกันภัยรายใหญ ่
หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงจะต้องมีการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเงินกองทุนและเสนอให้	 ผู้บริหารรับทราบเพ่ือประกอบการ
พิจารณาอนุมัติให้ด�าเนินการ
	 •	 ความเสี่ยงด้านตลาด	ของการลงทุนในหลักทรัพย์ซึ่งเป็นความเสี่ยงหลักของเงินกองทุนของบริษัทฯ	ฝ่ายที่ท�าการลงทุนจะท�า 
	 	 การค�านวณอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ที่ลงทุน	 และรายงานต่อคณะ 
	 	 กรรมการลงทุน	อย่างสม�่าเสมอ
 • เมื่อมีเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นว่าจะมีผลต่ออัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริษัทฯ	 อย่างนัยส�าคัญ	 ฝ่ายบริหาร	 
	 	 จะรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร	ทันที

9. ความเส่ียงด้านการจัดจ้างบุคคลภายนอก 
	 บริษัทฯ	มีการใช้บริการบุคคลภายนอกเพ่ือลดต้นทุนการด�าเนินกงานและเพ่ิมความคล่องตัวในการประกอบธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ขึน้	บรษิทัฯ	ยดึถอืแนวทางปฏบิตัใินการใชบ้ริการจากบคุคลภายนอก	(Outsourcing)	ของบรษิทัประกันภยัทีป่ระกาศโดย	ค.ป.ภ.	
ปี	พ.ศ.	2556	เป็นมาตรฐาน

การจัดท�าแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
	 บรษิทัฯไดจั้ดท�าแผนรองรบัการด�าเนินธรุกจิอยา่งตอ่เนือ่ง	โดยได้ก�าหนดขัน้ตอนการด�าเนนิการ	ระบบงานทีส่�าคญั	ตลอดจนระบบ
งานที่บริษัทใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก	 และมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเสมอ	 เพ่ือสามารถด�าเนินงานได้	 ตรงตามเป้าหมายที่
ต้องการ	นอกจากนี้ยังได้มีการก�าหนดวิธีปฏิบัติในแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้มีความ	เหมาะสมกับขนาดและความซับ
ซ้อนของธุรกิจ	และครอบคลุมการหยุดชะงักที่อาจเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์รวมทั้ง	กรณีเกิดเหตุ	ฉุกเฉินเป็นเวลานานหรือส่งผลในวง
กว้าง	โดยให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดท�าแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจ	อย่างต่อเนื่องเพ่ือรองรับงานที่ส�าคัญของฝ่ายงานของ
ตนเอง	รวมถงึ	ได้มกีารสือ่สารฝึกอบรม	เพ่ือใหบ้คุลากรทุกคนมีความเขา้ใจ	และรบัทราบแนวทางในการปฏิบตัภิายใต้สถานการณฉุ์กเฉนิ
หากเกิดเหตุการณ์หยุดชะงักการด�าเนินงาน	โดยจัดให้มีการ	ฝึกอบรมอย่างสม�่าเสมอ	และมีการทดสอบว่าการปฏิบัติการหลังเกิดการ
หยุดชะงักทางธุรกิจ	ว่าธุรกิจสามารถด�าเนินการได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่
	 จากสถานการณ์การแพร่กระจายของไวรัส	 COVID	 19	 บริษัทฯ	 ได้มีการปรับปรุงแผนรองรับการด�าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 
ให้สอดคล้องกับความเสี่ยงภัยดังกล่าวด้วย
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โครงสร้างการถือครองหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด	10	อันดับแรกของบริษัทฯ	พร้อมทั้งจ�านวนหุ้นที่ถือ	และสัดส่วนการถือหุ้น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563		
มีรายละเอียดดังนี้.-

ที่ ชื่อ - สกุล จ�านวนหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

บรษิทั	เมด-ชวัร	์เซอร์วสิเซส		จ�ากดั

บรษิทั	แปซฟิคิ	ครอส	อินเตอรเ์นลชัน่แนล	จ�ากดั

นายธรียทุธ				เตชะวจิติรจารุ

บรษัิท	วทิยาคม		จ�ากดั	(มหาชน)

นางวิไลรตัน	์แซเ่จยีม

บรษัิท	แปซฟิกิ	ครอส	นายหนา้ประกันวนิาศภยั	จ�ากดั

นางนันทภทัร	์		สภุาพรรณชาติ

บรษัิท		เตชะไพบลูย	์	จ�ากัด

นายสุทัศน	์	เตชะวบิลูย์

นายวสิรรค	์ศรีศริศิภุโชค

13,829,924

4,980,000

484,108

224,004

200,000

86,300

57,254

21,000

14,000

14,000

69.15%

24.90%

2.42%

1.12%

1.00%

0.43%

0.29%

0.11%

0.07%

0.07%
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โครงสร้างองค์กร
บริษัทแปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารการลงทุน

คณะกรรมการฝ่ายตรวจสอบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฝ่ายตรวจสอบภายใน

ส�านักงานดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเส่ียง

คณะกรรมการสรรหา ก�าหนดคา่ตอบแทน
และบริหารทรพัยากรบคุคล

ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

นักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ทีป่รึกษาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสือ่สาร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

ผู้อ�านวยการฝ่ายขาย	
และกรรมการบริษัท

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
และการเงิน

ฝ่ายพิจารณา
รับประกัน ฝ่ายสินไหมทดแทน ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

และฝึกอบรม
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จรรยาบรรณการด�าเนินธุรกิจ 
(Business Code of Conduct)

ค่านิยม 
(Core Values)

• มาตรฐานการประกอบธุรกิจ
 บริษัทฯ	 ประกอบธุรกิจทุกข้ันตอนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
และตรงไปตรงมา	อกีทัง้เคารพตอ่สทิธมินุษยชนและผลประโยชน์
อันพึงได้รับของพนักงานของเรา	 เราจะเคารพต่อผลประโยชน์ 
อันพึงได้รับของผู้ที่เราติดต่อธุรกิจด้วยเช่นเดียวกัน

• ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น
		 บริษัทฯ	 มีความมุ่งมั่นในการเป็นตัวแทนที่ดีของผู้ถือหุ้น	 
โดยค�านงึถึงการสรา้งมลูค่าใหก้บัธรุกจิอยา่งมัน่คง	ตอ่เนือ่งและ
ยัง่ยนืผา่นการบรหิารงานทีม่ปีระสทิธภิาพ	โปรง่ใส	ตรงไปตรงมา

• ผู้ร่วมธุรกิจ
		 บริษัทฯ	 มุ่งมั่นที่จะสร้างสัมพันธภาพที่น�ามาซึ่งผลประโยชน์
รว่มกบัลูกคา้	คูค่า้อืน่ๆ	บรษิทัฯคาดหวงัวา่ในการท�า	ธรุกจิรว่มกนั	
ผู้ร่วมธุรกิจจะยึดมั่นในจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างสม�่าเสมอ 
เชน่เดยีวกนั

• ความรับผิดชอบต่อพนักงาน 
		 พนกังานถอืเปน็ทรพัยากรทีมี่คา่สงูสุดและปจัจยัส�าคัญสูค่วาม
ส�าเร็จขององค์กร	บริษัทฯจึงมีความรับผิดชอบในการดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมของการท�างานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอและยึดมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงานอย่างเคร่งครัด

• ความรับผิดชอบต่อลูกค้า  
	 บรษิทัฯ	เลง็เหน็ถึงความไว้วางใจทีล่กูคา้มใีหแ้ละตัดสนิใจเลือก
ใช้บริการกับบริษัทฯ	 เป็นส�าคัญ	 ดังนั้นจึงมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้า
และบรกิารทีด่	ีมคีณุภาพและมองหาโอกาสในการพัฒนา	ยกระดบั
คุณภาพให้สูงยิ่งๆ	ขึ้นไปอยู่เสมอ

• การแข่งขันทางการค้า
	 บริษัทฯ	 เชื่อในการแข่งขันทางการค้าที่ยุติธรรมและสนับสนุน
การพัฒนากฎหมายดา้นการแข่งขันทางการค้าทีเ่หมาะสม	บรษิทัฯ	
และพนักงานจะท�าธุรกิจเชิงแข่งขันทางการค้า	 ตามกฎกติกาข้อ
บังคับอย่างยุติธรรมและถูกต้อง

• ความซื่อสัตย์สุจริต
		 เราจะไม่ให้หรือรับสินบนใดๆ	 ทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมท้ัง
ผลประโยชน์ต่างๆ	 ทางการเงินและทางธุรกิจอันมิชอบและ
พนักงานทุกคนต้องไม่เสนอหรือรับของก�านัลใดๆ	 	 ไม่ว่าจะเป็น
สิ่งของหรือเงินที่จัดอยู่ในข่ายการรับสินบน	 การเรียกร้องหรือ
เสนอสินบนใดๆ	 จะต้องได้รับการปฏิเสธโดยทันทีและให้รายงาน
ต่อฝ่ายบริหารหากมีการกระท�า	ดังกล่าวเกิดขึ้น

• ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
		 พนกังานทกุคน	ต้องหลกีเลีย่งการท�า	กจิการสว่นตัวหรอื	การ
มีผลประโยชน์ทางการเงินใดๆ	 ที่อาจขัดกับงานในหน้าที่ที่รับผิด
ชอบตอ่บรษิทัฯ	อยู	่และจะต้องไม่แสวงหาผลประโยชนใ์หก้บัตนเอง
หรือผู้อื่น	โดยใช้ต�าแหน่งหน้าที่ของตนในทางมิชอบ

• การมุ่งเน้นที่ลูกค้า (Customer Focus) 
 มุ่งสร้างวัฒนธรรมในการตอบสนองความต้องการหรือแก้
ปัญหาให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว	 และมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
และระยะยาว	 เพ่ือสร้างความพึงพอใจที่เหนือความคาดหมายให้
กับลูกค้าผู้ซึ่งน�าโอกาสทางธุรกิจมาให้กับเรา

• มุ่งประสิทธิผล (Effectiveness-Oriented)   
 ตัง้มัน่ในประสทิธผิลในการท�างานโดยมุง่ผลลัพธ	์ณ	จุดสิน้สุด
ของกิจกรรมผ่านกระบวนการก�าหนดตัวชี้วัดผลส�าเร็จที่ชัดเจน	
เป็นหนทางในการบรรลุเป้าประสงค์หรือเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้	
ก่อให้เกิดผลส�าเร็จระดับบุคคล	ทีมงาน	และองค์กร

• การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 (Continuous Improvement)    
 การปรบัปรงุงานเพ่ือเพ่ิมผลติภาพ	(Productivity)	อยา่งตอ่
เนื่องเป็นสิ่งจ�าเป็นในสภาวะการแข่งขันในปัจจุบัน	 การปรับปรุง
งานก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง	 ท�าให้เกิดคุณภาพใหม่ในองค์กร	
ซึ่งเป็นตัวชี้ขาดการยอมรับของลูกค้าที่ส�าคัญต้องมีการพัฒนา
ทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง

• ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)  
 ความเป็นมืออาชีพต้องมี	คุณธรรม	จริยธรรม	ความรู้	ความ
เข้าใจในการพัฒนาตนสู่ความเป็นมืออาชีพในสายงานของตน
อย่างสม�่าเสมอที่ส�าคัญก็คือ	 ต้องมีจิตส�านึกในความรับผิดชอบ	
ต่อตนเอง	องค์กร	สังคมและประเทศชาติ

• การท�างานเป็นทีม (Teamwork)  
 การท�างานเป็นทีม	 เป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการบริหารงาน	ทีมที่จะประสบความส�าเร็จคือ
กลุ่มของบคุคลทีท่�างานรว่มกนั	เพ่ือใหบ้รรลเุปา้หมาย	การท�างาน
เป็นทีมน้ันมีค่าเกินกว่าความหมายค�าว่ากลุ่มคน	 หัวใจของการ
ท�างานเป็นทีมขึ้นอยู่กับการมีผู้น�าที่เข้มแข็งและผู้ตามที่ขับเคลื่อน
งานของทีม	 เพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ต้องกระท�า	 ด้วยการ
ร่วมใจ	ร่วมคิด	ร่วมท�า	

• ความซื่อสัตย ์(Integrity)  
 ความซือ่สตัย	์เปน็คุณธรรมทีจ่�า	เป็นต่อทุกสงัคม	การมคีวาม
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง	ต่อครอบครัว	ต่อหน้าที่การงาน	ต่อมิตร	ต่อ
ประเทศชาต	ิน�ามาซึง่การประสบความส�าเรจ็ในชวีติ	ความซือ่สตัย์
ในการท�างานจะสง่ผลโดยตรงตอ่คณุลกัษณะสว่นบคุคลของตวั
เราเองที่คนอื่นมองหรือรับรู้ในตัวเราว่า	 เป็นคนที่มีความซื่อสัตย์
หรือไม่	 นอกจากนี้ยังรวมไปถึงผลต่อเนื่องไปยังหน่วยงานและ
องค์กรของเราเอง
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บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ  
และคุณสมบัติของบุคลากร

1. คณะกรรมการบริษัทฯ
 ต้องมีจุดมุ่งหมายในการท�างาน	มีความรู้ความสามารถ	และ
ความเข้าใจในการด�าเนินธุรกิจ	 และความเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องของ 
บรษิทัฯ	เพ่ือมัน่ใจได้วา่ปญัหาตา่งๆ	ไดร้บัการแกไ้ขอยา่งเหมาะสม	
และเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
	 มหีนา้ทีร่บัผดิชอบตดิตามดแูลการจดัการของฝ่ายบรหิาร	และ
รายงานคณะกรรมการบริษัทฯ	 โดยท�าการสอบทานรายงาน 
การตรวจสอบภายใน	ทบทวนขอบเขตการปฏบิติังาน	และทบทวน
การปฏิบัติงานตามกฎหมาย

3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
	 ก�าหนดกรอบนโยบายกลยทุธแ์ละแนวทางการปฏบิตัเิกีย่วกบั
ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ	 เพ่ือเสนอต่อ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ	พิจารณาในเรือ่งของการบรหิารความเสีย่ง	
และก�าหนดกลยทุธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารความเสีย่ง

4. คณะกรรมการการลงทุน 
	 มีหน้าที่ก�ากับดูแลการลงทุนของบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามกรอบ
นโยบายการลงทนุ	และนโยบายการบรหิารความเสีย่งรวม	ระเบยีบ
วิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการลงทุนและข้อก�าหนดของกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง	 โดยพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากการลงทุน	 และ
ก�าหนดให้มีแนวทางการบริหารจัดการ	 ควบคุมและตรวจสอบ
ความเสี่ยงในการลงทุนต่างๆ	โดยครอบคลุมถึงประเด็นส�าคัญ

5. ฝ่ายการลงทุน 
	 ด�าเนนิการลงทนุตามกรอบนโยบายการลงทนุทีค่ณะกรรมการ 
การลงทนุก�าหนด	รวมถงึปฏบิตัติาม	ขอ้ก�าหนดของ	คปภ.	เรือ่ง
การลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนของบริษัทประกันวินาศภัย	 รวมถึง
กฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

6. หน่วยงานบริหารความเส่ียง
	 ร่วมก�าหนดกรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงประเมิน
ความเสี่ยง	 จัดท�าดัชนี	 ชี้วัดความเสี่ยง	 และเสนอแนะแนวทาง
ควบคุมและลดความเสี่ยง

7. ฝ่ายตรวจสอบภายใน 
	 มีบทบาทที่ส�าคัญในการประเมินประสิทธิผล	 และยกระดับ
มาตรฐานของระบบการควบคุม	 ของบริษัทฯ	 ท�าหน้าที่สอบทาน
และทดสอบระบบการควบคุมและระบบการบริหารความเสี่ยง

8. หน่วยงานก�ากับดูแล
 การปฏิบัติตามกฎหมาย 
	 มหีนา้ทีใ่นการตดิตามและก�ากบัการปฏบิตังิานของหนว่ยงาน
ต่างๆ	ภายในบริษัทฯ	ให้เป็นไปตามข้อบังคับ	ตลอดจนกฎหมาย 
อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง
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คณะกรรมการบริษัท

	 คณะกรรมการมีอ�านาจหน้าที่ดูแล	 และจัดการบริษัทฯ	 ให้เป็นไปตามกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 ข้อบังคับ	 และมติของที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้น	 ทางคณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหน่ึงหรือหลายคน	 หรือบุคคลอ่ืนใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหน่ึงแทน 

คณะกรรมการได้	โดยจะก�าหนดเงื่อนไขให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราส�าคัญ

 ขอบเขตอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ มีดังนี้ :-
	 1.	 ก�าหนดนโยบาย	วิสัยทัศน์	ภารกิจ	กลยุทธ์	เป้าหมาย	ทิศทางในการด�าเนินงานของบริษัทฯ	และ	ก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหาร	
	 	 ด�าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
	 2.	 พิจารณาตัดสินในเรื่องที่มีสาระส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	 เช่น	 นโยบายและแผนธุรกิจ	 อ�านาจ 

	 	 การบริหาร	การได้มาหรือจ�าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและรายการอื่นใดที่กฎหมายก�าหนด
	 3.	 พิจารณาและให้ความเห็นชอบในการสรรหาและแต่งตั้งคณะผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมีความสามารถที่เหมาะสม 
	 	 กับต�าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ	และมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร
	 4.	 การบริหารความเสี่ยงต่าง	 ๆ	 ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม	 ภายใต้กรอบกฎหมาย	 วัตถุประสงค์	 และข้อบังคับของบริษัท	 
	 	 ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	อย่างมีเหตุผลและระมัดระวังตามหลักการพึงปฏิบัติที่ดี
	 5.	 พิจารณาค่าตอบแทนส�าหรับคณะกรรมการและพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ�าปี	เพ่ือน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ที่ ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง

1

2

3

4

5

6

นายโธมัส	เพรสทิส	ธอมสัน

นายปิยะพัฒน์	วนอุกฤษฎ์

นางชมพรรณ	กุลนิเทศ

นายณัฐ	เอื้อวิทยา

นายบัญชา	ทานพระกร

นางสาวทรงวิไล	จิรโพธิ์ทอง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



23

รายงานประจ �าปี

นายโธมัส เพรสทิส ธอมสัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายณัฐ เอื้อวิทยา
กรรมการ

นายปิยะพัฒน์ วนอุกฤษฎ์
กรรมการ

นายบัญชา ทานพระกร
กรรมการ

นางชมพรรณ กุลนิเทศ
กรรมการ

นางสาวทรงวิไล จิรโพธิ์ทอง
กรรมการ
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กรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท

 ขอบเขตหน้าที่และอ�านาจของกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีอ�านาจในการด�าเนินงานแทนคณะกรรมการบริษัทฯ  
ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

	 1.	 บรหิารกจิการของบรษิทัฯ	ใหเ้ปน็ไปตามวตัถปุระสงค	์ระเบยีบและขอ้บงัคับ	และมตทิีอ่อกโดยทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิทฯ			 
	 	 และให้มีอ�านาจบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างของบริษัทฯ	 	 และ	 ในการบริหารกิจการ	 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารต้อง 
	 	 รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	
	 2.	 ก�าหนดเงือ่นไขในการท�างานของพนกังาน	และลูกจา้ง	ออกค�าสัง่หรอืประกาศก�าหนดวธิกีารบรหิารงานและการด�าเนนิกจิการ 
	 	 ของบริษัทฯ	 โดยไม่ขัดแย้งกับระเบียบของบริษัทฯ	 และมติคณะกรรมการ	 หรือ	 กฎหมายแรงงาน	 	 หรือ	 กฎหมายอื่น 
	 	 ที่เกี่ยวข้อง
	 3.	 กจิการเก่ียวกบับคุคลภายนอก	ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร	และ	กรรมการผูม้อี�านาจลงนามมีอ�านาจกระท�าแทนและผกูพันบรษัิท 
	 	 ได้ในขอบเขตแหง่อ�านาจหนา้ทีท่ีร่ะบไุวใ้นขอ้	1.	เว้นแตป่ระธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร	และ	กรรมการผูมี้อ�านาจลงนาม	จะมอบอ�านาจ 

	 	 ให้บุคคลใดกระท�ากิจการเฉพาะอย่างแทนก็ได้

ที่ ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง

1

2

3

4

5

6

นายโธมัส	เพรสทิส	ธอมสัน

นายปิยะพัฒน์	วนอุกฤษฏ์

นายธนฉัตร	แก้วใจเพชร

นางสาววีรภัทร	อุดมค�า

นายสุรินทร์	สุชาติโชติวงษ์

นางสาวโอภาษณ์	ศิริแสน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้อ�านวยการบริหารฝ่ายขายและการตลาด

ผู้ควบคุมและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสินไหม

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
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นายโธมัส เพรสทิส ธอมสัน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายปิยะพัฒน์ วนอุกฤษฎ์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายธนฉัตร แก้วใจเพชร
ผู้อ�านวยการบริหารฝ่ายขายและการตลาด

นางสาววีรภัทร อุดมค�า
ผู้ควบคุมและผูเ้ชี่ยวชาญทางด้านสินไหม

นายสุรินทร์ สุชาติโชติวงษ์
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

นางสาวโอภาษณ์ ศิริแสน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
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คณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ ชื่อ - สกุล ต�าแหน่ง

1

2

3

นางสาวทรงวิไล	จิรโพธิ์ทอง

นางสาวสายใจ	หวังพัฒนศิริกุล

นางสาวสุฤทัย	ทรงศิริเดช

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

นางสาวทรงวิไล จิรโพธิ์ทอง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นางสาวสายใจ หวังพัฒนศิริกุล
กรรมการตรวจสอบ

นางสาวสุฤทัย ทรงศิริเดช
กรรมการตรวจสอบ

ANNUAL REPORT
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบ	 บริษัท	 แปซิฟคิครอส	 ประกันสุขภาพ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	
ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรงคุณวุฒิ	จ�านวน	3	ท่าน	โดยมีรายนามดังนี้
	 1.	 นางสาวทรงวิไล	จิรโพธิ์ทอง	 		 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
	 2.	 นางสาวสายใจ	หวังพัฒนศิริกุล	 	 กรรมการตรวจสอบ
	 3.	 นางสาวสุฤทัย	ทรงศิริเดช	 	 กรรมการตรวจสอบ

	 กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป็นผู้มีคุณวุฒิและประสบการณ์เพียงพอที่จะท�าหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ 
การเงนิและมีคณุสมบตัคิรบถว้นตามทีส่�านกังานคณะกรรมการก�ากบัและสง่เสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภัยก�าหนดและได้ปฏิบัตหินา้ที่
ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย	 เพ่ือให้สอดคล้องตามแนวทางข้อก�าหนด	 กฏระเบียบ	 ข้อบังคับของหน่วยก�ากับ	
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	

	 ในปี	2563	คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้นจ�านวน	5	ครั้ง	เป็นการประชุมร่วมกับผู้บริหาร	ผู้สอบบัญชีและ
ผู้ตรวจสอบภายในตามความเหมาะ.สม	เพ่ือท�าการพิจารณาในเรื่องต่างๆ	โดยมีประเด็นและสาระส�าคัญ	ดังต่อไปนี้

	 1.	 สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ	 พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส	 และรายงานทางการเงิน 
	 	 ประจ�าปีของบรษัิทฯ	รว่มกบัฝ่ายบญัชแีละการเงนิ	เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่รายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ	ไดจ้ดัท�าขึน้อยา่งถูกตอ้ง 
	 	 ตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ	 ครบถ้วนและเชื่อถือได้	 
	 	 พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ	เพ่ือปรับปรุง	รวมทั้งติดตามผลเพ่ือเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ
	 2.	 สอบทานและใหค้วามเหน็ชอบแผนการตรวจสอบภายในประจ�าป	ี2563	การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบตามแผนงาน	 
	 	 รวมถงึการใหข้อ้เสนอแนะ	เพ่ือใหก้ารปฏบัิตงิานเกดิประสทิธภิาพและประสทิธผิล	เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่	บรษิทัฯ	มรีะบบการควบคมุ 
	 	 ภายในที่ดีและมีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฏหมาย	ข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
	 3.	 การพิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี	 	 พิจารณาและน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ	 ขออนุมัติที่ประชุม 
	 	 ผู้ถือหุ้น	แต่งตั้งคุณพรรณทิพย์	กุลสันติธ�ารงค์	เลขที่ใบอนุญาต	4208	และคุณชาญชัย	สกุลเกิดสิน	เลขที่ใบอนุญาต	 
	 	 6827	และคุณอรพินท์	สินถาวรกุล	เลขที่ใบอนุญาต	9441	โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวข้างต้นของบริษัท	เคพี 
	 	 เอ็มจี	ภูมิไทย	สอบบัญชี	 เป็นผู้สอบบัญชีประจ�าปี	2564	โดยมีค่าตอบแทน	2,621,000.00	(สองล้านหกแสนสองหมื่น 
	 	 หนึ่งพันบาทบาทถ้วน)
	 4.	 ให้ข้อแนะน�าแก่ฝ่ายบริหารในด้านการบริหารจัดการ	 เพ่ือให้เกิดการตรวจสอบและคานอ�านาจอย่างเหมาะสมการบริหาร 
	 	 ความเสี่ยงที่อาจมีผลต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ	เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้น	ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
	 5.	 พิจารณาทบทวนกฏบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ	รวมทัง้ประเมนิผลการปฏิบตัหินา้ทีด่ว้ยตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ

	 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความส�าคัญด้านการก�ากับดูแลกิจการที่ดี	 การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่าง 
ตอ่เนือ่ง	เพ่ือใหบ้รษิทัฯ	มีการก�ากบัดูแลกจิการท่ีดี	มกีารควบคุมภายในทีเ่พียงพอเหมาะสมกบัการด�าเนนิธุรกจิ	มกีารบรหิารความเสีย่ง
อยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได	้ระบบบญัชแีละรายงานทางการเงนิมคีวามถกูตอ้งเชือ่ถอืไดร้วมทัง้มกีารปฏบิตัติามกฏหมาย	ระเบยีบ	ขอ้บงัคบั
ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

นางสาวทรงวิไล จิรโพธิ์ทอง
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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งบการเงินประจ�าปี 2563
Financial Report 2020

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

งบการเงินส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563
และ	รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

ความเห็น
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงนิของบรษิทั	แปซฟิคิ	ครอส	ประกนั
สุขภาพ	จ�ากดั	(มหาชน)	(“บรษัิท”)	ซึง่ประกอบด้วยงบแสดงฐานะ
การเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ	และงบกระแสเงินสด	
ส�าหรบัปสีิน้สดุวันเดยีวกนั	รวมถงึหมายเหตซุึง่ประกอบดว้ยสรปุ
นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญและเรื่องอื่นๆ	

ขา้พเจา้เหน็วา่	งบการเงนิขา้งตน้นีแ้สดงฐานะการเงนิของบรษิทั	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	ผลการด�าเนินงาน	และกระแสเงินสด	
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญ
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี	
ความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าได้กลา่วไวใ้นวรรค	ความรบัผดิชอบ
ของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน 
ของข้าพเจ้า	 ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากบริษัทตามข้อก�าหนด
จรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่�าหนดโดยสภาวชิาชพี
บญัชีในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน	และขา้พเจา้
ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่นๆ	 ซึ่งเป็นไป
ตามข้อก�าหนดเหล่านี้	 ข้าพเจ้าเช่ือว่าหลักฐานการสอบบัญชีท่ี
ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า

เรือ่งอืน่
งบแสดงฐานะการเงินของบริษัท	แปซิฟคิ	ครอส	ประกันสุขภาพ	
จ�ากัด	 (มหาชน)	ณ	วันที่	 31	 ธันวาคม	 2562	 งบก�าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ	 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและ 
งบกระแสเงินสดส�าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน	 ที่แสดงเป็นข้อมูล
เปรียบเทียบตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น	 ซึ่งแสดงความเห็น
อย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่	23	เมษายน	2563

ข้อมูลอืน่ 
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอ่ืน	 ข้อมูลอ่ืนประกอบด้วย
ข้อมูลซ่ึงรวมอยู่ในรายงานประจ�าปี	 แต่ไม่รวมถึงงบการเงินและ
รายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานน้ัน	 ซึ่งคาดว่ารายงาน
ประจ�าปีจะถูกจัดเตรียมให้ข้าพเจ้าภายหลังวันที่ในรายงานของ 
ผู้สอบบัญชีนี้

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอื่น 
และข้าพเจ้าไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น	

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบ 
งบการเงิน	คือ	การอ่านข้อมูลอื่นตามที่ระบุข้างต้นเมื่อจัดท�าแล้ว	 
และพิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�าคัญกับ 
งบการเงินหรือกับความรู้ที่ได้รับจากการตรวจสอบของข้าพเจ้า	
หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 
อันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	

เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ�าปี	 หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการ
แสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญ	 ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแลและขอให้ 
ท�าการแก้ไข

ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ากับดูแล 
ต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจัดท�าและน�าเสนองบการเงิน
เหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงนิ	และรบัผิดชอบเกีย่วกบัการควบคมุภายในทีผู่บ้รหิารพิจารณา
ว่าจ�าเป็นเพ่ือให้สามารถจัดท�างบการเงินที่ปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการ
ทุจริตหรือข้อผิดพลาด	

ในการจัดท�างบการเงิน	 ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความ
สามารถของบรษิทัในการด�าเนนิงานตอ่เนือ่ง	เปดิเผยเรือ่งทีเ่กีย่ว
กบัการด�าเนินงานต่อเน่ือง	(ตามความเหมาะสม)	และการใช้เกณฑ์
การบัญชีส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่ผู้บริหารมี 
ความตั้งใจที่จะเลิกบริษัท	 หรือหยุดด�าเนินงานหรือไม่สามารถ
ด�าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

ผูมี้หนา้ท่ีในการก�ากบัดแูลมีหนา้ทีใ่นการสอดสอ่งดแูลกระบวนการ
ในการจัดท�ารายงานทางการเงินของบริษัท

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่น
อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่	 ไม่ว่าจะเกิด
จากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด	และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี
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ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย	 ความเช่ือมั่นอย่างสมเหตุ
สมผลคือความเช่ือมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า 
การปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญท่ีมีอยู ่
ได้เสมอไป	 ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาดและถือวา่มสีาระส�าคญัเมือ่คาดการณไ์ดอ้ยา่งสมเหตุ
สมผลว่ารายการทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิแตล่ะรายการหรอืทกุรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงิน
จากการใช้งบการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี	
ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบ	การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง

 • ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลท่ีขัด 
ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญในงบการเงินไม่ว่าจะเกิดจาก 
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด	 ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น	และได้หลักฐาน
การสอบบัญชีทีเ่พียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปน็เกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของข้าพเจ้า	 ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จ
จริงอันเป็นสาระส�าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่า 
ความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาดเนือ่งจากการทจุรติอาจเกีย่วกบั
การสมรูร่้วมคดิ	การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน	การตัง้ใจละเวน้
การแสดงข้อมูล	 การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ 
การแทรกแซงการควบคุมภายใน

 • ท�าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับ 
การตรวจสอบ	 เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบที่ เหมาะสม 
กับสถานการณ์	 แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็น
ต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท

 • ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชแีละการเปดิเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�าขึ้นโดยผู้บริหาร	

 • สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน 
การสอบบัญชีที่ได้รับ	 สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�าคัญที่
เกีย่วกบัเหตกุารณห์รอืสถานการณท์ีอ่าจเปน็เหตใุหเ้กดิขอ้สงสยั

อย่างมีนัยส�าคัญต่อความสามารถของบริษัทในการด�าเนินงาน 
ต่อเนื่องหรือไม่	 ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มี 
สาระส�าคัญ	 ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญช ี
ของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน 
ที่เกี่ยวข้อง	 หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ	 
ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป	 ข้อสรุปของข้าพเจ้า 
ขึน้อยูก่บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของ
ผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้	อยา่งไรกต็าม	เหตกุารณห์รอืสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้บริษัทต้องหยุดการด�าเนินงานต่อเนื่อง
 
 • ประเมินการน�าเสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงิน
โดยรวม	 รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่างบการเงินแสดงรายการ
และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ท�าให้มีการน�าเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามที่ควรหรือไม่	

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าท่ีในการก�ากับดูแลในเรื่องต่างๆ	 
ที่ส�าคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตาม
ทีไ่ดว้างแผนไว	้ประเดน็ทีม่นียัส�าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบรวม
ถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส�าคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า

(พรรณทิพย์ กุลสันติธ�ารงค์)
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน	4208

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ�ากัด
กรุงเทพมหานคร
20	เมษายน	2564
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน) 

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์ หมายเหตุ
2563

31	ธันวาคม
2562

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เบี้ยประกันภัยค้างรับ	-	สุทธิ

รายได้จากการลงทุนค้างรับ

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ

ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ

สินทรัพย์ทางการเงิน

อุปกรณ์

สินทรัพย์สิทธิการใช้

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

สินทรัพย์อื่น

รวมสินทรัพย์

5

6

13

7

3, 8, 25, 26

9

3, 10

11

22

12

161,843,351	

50,780,613	

1,321,669	

161,041,184	

23,827,266	

301,050,828	

1,479,374	

12,101,111	

305,997	

14,514,032	

4,214,845 

732,480,270 

84,461,933	

46,325,707	

1,452,832	

134,547,278	

21,006,372	

250,236,389	

1,691,048	

-			

644,047	

-			

7,578,957	

547,944,563 

(บาท)
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หนี้สินและส่วนของเจ้าของ หมายเหตุ
2563

31	ธันวาคม
2562

หนีส้ิน

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

เจ้าหนี้จากการประกันภัยต่อ

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

หนี้สินตามสัญญาเช่า

หนี้สินอื่น

รวมหนี้สิน

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุ้น

	 ทุนจดทะเบียน
	 (หุ้นสามัญจ�านวน	20,000,000	หุ้น	มูลค่า	25	บาทต่อหุ้น)

	 ทุนที่ออกและช�าระแล้ว
	 (หุ้นสามัญจ�านวน	20,000,000	หุ้น	มูลค่า	25	บาทต่อหุ้น)

ขาดทุนสะสม

	 ขาดทุนสะสม

รวมส่วนของเจ้าของ

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ

13

14

15

3

16, 24

17

        

381,300,495	

122,020,014	

1,324,014	

								1,863,353	

								12,374,931	

						45,734,802	

    564,617,609 

                

500,000,000 

500,000,000 

				(332,137,339)

						167,862,661	

    732,480,270 

                

500,000,000 

500,000,000 

			(380,478,769)

						119,521,231					

547,944,563 

         

299,453,900	

							92,984,031	

																		-			

										1,313,195	

																		-			

						34,672,206	

    428,423,332 

(บาท)



33

รายงานประจ ำาปี

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน) 

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุ
2563
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

2562

รายได้

เบี้ยประกันภัยรับ

หัก	เบี้ยประกันภัยต่อ

เบี้ยประกันภัยรับสุทธิ

หัก	ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน

บวก	ส�ารองเบีย้ประกนัภยัทีย่งัไม่ถอืเปน็รายไดจ้ากการประกนัภัยตอ่

	 เพ่ิมขึน้จากปีกอ่นของผูเ้อาประกันภยัตอ่

เบีย้ประกนัภยัทีถ่อืเป็นรายได้สทุธิ

รายไดค้า่จา้งและคา่บ�าเหนจ็

รายไดจ้ากการลงทนุสทุธิ

รายไดอ้ืน่

รวมรายได้

ค่าใช้จ่าย

คา่สนิไหมทดแทน

หกั	ค่าสนิไหมทดแทนรบัคนืจากการประกนัภยัต่อ	

คา่สนิไหมทดแทนสทุธิ

คา่จา้งและคา่บ�าเหนจ็

คา่ใช้จา่ยในการรบัประกันภยัอืน่

คา่ใช้จา่ยในการด�าเนนิงาน

ผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้

รวมคา่ใชจ้า่ย	 	 	

ก�าไร (ขาดทนุ) กอ่นภาษเีงนิได้

รายไดภ้าษเีงนิได้

ก�าไร (ขาดทนุ) ส�าหรับปี

ก�าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็อืน่

รายการทีจ่ะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในก�าไรหรือขาดทุนในภายหลัง

	 ผลขาดทนุจากการวดัมลูค่าใหมข่องผลประโยชนพ์นกังานทีก่�าหนดไว้

	 ภาษีเงนิไดข้องรายการทีจ่ะไมถ่กูจดัประเภทใหม่ไวใ้นก�าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ขาดทนุเบด็เสรจ็อืน่ส�าหรบัปี - สทุธจิากภาษี

ก�าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมส�าหรบัปี

ก�าไร (ขาดทนุ) ตอ่หุน้ขัน้พ้ืนฐาน

593,913,075	

(218,724,683)

375,188,392	

(89,089,693)

31,243,286	

317,341,985	

83,100,270	

3,959,556	

4,606,584										

409,008,395 

230,776,423	

(87,464,354)

143,312,069	

79,021,524	

53,337,764	

97,558,096	

34,994										

373,264,447            

35,743,948 

(12,923,350)											

48,667,298

(331,716)

66,343	

(265,373)

48,401,925                               

2.43 

24

20, 24

20, 24, 27

18, 20, 24

21

22

15

22

23

451,802,232	

(170,927,495)

280,874,737	

(45,044,364)

31,243,286	

317,341,985	

83,100,270	

3,959,556	

4,606,584										

409,008,395

        

245,647,078	

(95,669,948)

149,977,130	

61,337,196	

51,209,186									

78,222,888	

-																													

340,746,400          

(16,622,073)                         

-												

(16,622,073)

(404,162)																									

-			

(404,162)

(17,026,235)                    

(0.83)

(บาท)
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน) 

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

หมายเหตุ ทุนเรือนหุ้นที่ออก
และช�าระแล้ว ขาดทุนสะสม รวมส่วนของ

ผู้ถือหุ้น

ส�าหรับปสีิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2562

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562  500,000,000  (363,452,534) 136,547,466

ขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี

	 ขาดทุนส�าหรับปี	 	 -	 (16,622,073)	 (16,622,073)

	 ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 	 -	 (404,162)	 (404,162)

รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี  - (17,026,235) (17,026,235)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  500,000,000 (380,478,769) 119,521,231 

ส�าหรับปสีิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 - 
ตามที่รายงานในปีก่อน  500,000,000 (380,478,769) 119,521,231 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	 3	 -	 (60,495)	 (60,495)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่  500,000,000 (380,539,264) 119,460,736  

ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี

	 ก�าไรส�าหรับปี	 	 -	 48,667,298	 48,667,298	

	 ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 	 -	 (265,373)	 (265,373)

รวมก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส�าหรับปี  - 48,401,925 48,401,925	

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  500,000,000  (332,137,339) 167,862,661

(บาท)
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด

หมายเหตุ
2563
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

เบีย้ประกนัภยัรบั	 	 574,252,884	 430,948,995	

เงนิจ่ายเกีย่วกบัการประกนัภยัตอ่	 	 (12,872,866)	 (9,112,828)

ดอกเบีย้รบั	 	 4,426,740	 	3,960,660	

รายไดอ้ืน่	 	 4,606,58	 4,388,310	

คา่สนิไหมทดแทน	 	 (227,451,867)	 (203,334,012)

คา่จา้งและคา่บ�าเหนจ็	 	 (72,837,061)	 (58,300,061)

คา่ใช้จา่ยในการรบัประกันภยัอืน่	 	 (53,531,706)	 (51,177,954)

คา่ใช้จา่ยในการด�าเนนิงาน	 	 (82,845,431)	 (75,679,670)

เงนิรับ	-	สนิทรพัยท์างการเงนิ	 	 214,305,368	 86,515,134	

เงนิจ่าย	-	สนิทรพัยท์างการเงนิ	 	 (265,215,295)	 (108,173,390)

กระแสเงนิสดสทุธไิดม้าจากกจิกรรมด�าเนนิงาน  82,837,350 20,035,184	

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงนิสดใช้ไปใน

เงนิสดจา่ยเพ่ือซือ้อปุกรณ	์ 9	 (608,951)	 (1,195,914)

เงนิสดจา่ยจากการซือ้สนิทรพัยไ์มมี่ตวัตน	 	 -	 (480,000)

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทนุ  (608,951) (1,675,914)

กระแสเงินสดจากกิจกรรจัดหาเงิน

กระแสเงนิสดใช้ไปใน

เงนิสดจา่ยช�าระหนีส้นิตามสญัญาเชา่	 	 (4,846,981)	 -

กระแสเงนิสดสทุธใิชไ้ปในกจิกรรมจัดหาเงนิ  (4,846,981) -    

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดเพ่ิมขึน้สทุธิ  77,381,418 18,359,270 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด	ณ	วนัที	่1	มกราคม	 	 84,461,933	 66,102,663	

เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 5 161,843,351  84,461,933 

(บาท)
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน) 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ สารบัญ
	1	 ข้อมูลทั่วไป
	2	 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน
	3	 การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
	4	 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
	5	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
	6	 เบี้ยประกันภัยค้างรับ	-	สุทธิ
	7	 ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ
	8	 สินทรัพย์ทางการเงิน
	9	 อุปกรณ์
	10	 สัญญาเช่า
	11	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
	12	 สินทรัพย์อื่น
	13	 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
	14	 เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
	15	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
	16	 หนี้สินอื่น
	17	 ทุนเรือนหุ้น
	18	 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน
	19	 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
	20	 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
	21	 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
	22	 ภาษีเงินได้
	23	 ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน
	24	 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
	25	 การบริหารจัดการความเสี่ยงและเครื่องมือทางการเงิน
	26	 หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส�ารองวางไว้กับนายทะเบียน
	27	 เงินสมทบกองทุนประกันภัยวินาศภัย
	28	 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่	20	เมษายน	2564

1 ข้อมูลทั่วไป
บรษิทั	แปซฟิคิ	ครอส	ประกันสขุภาพ	จ�ากัด	(มหาชน)	“บรษัิท”	เปน็นิตบิคุคลทีจ่ดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย	และมทีีอ่ยูจ่ดทะเบียน
ตั้งอยู่เลขที่	152	อาคารชาร์เตอร์	สแควร์	ชั้น	21	ถนนสาทรเหนือ	แขวงสีลม	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในระหว่างปี	ได้แก่	บริษัท	เมด-ชัวร์	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	ถือหุ้นร้อยละ	69.15	ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศไทย

บริษัทด�าเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการรับประกันสุขภาพ

2 เกณฑ์การจัดท�างบการเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ
งบการเงินนี้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	รวมถึงแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดย	สภาวิชาชีพ 
บัญชีฯ	 นอกจากน้ี	 งบการเงินยังได้จัดท�าข้ึนตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบ 
ธุรกิจประกันภัยเรื่องหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 เงื่อนไข	 และระยะเวลาในการจัดท�าและยื่นงบการเงิน	 และรายงานเกี่ยวกับ 
ผลการด�าเนินงานของบริษัทประกันวินาศภัย	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2562	ลงวันที่	4	เมษายน	2562	ซึ่งมีผลบังคับใช้ส�าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่	1	มกราคม	2563

บริษัทถือปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	 ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	ฉบับที่	9	เรื่อง	เครื่องมือทางการเงิน	รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง	และมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน	ฉบบัที	่16	เรือ่ง	สญัญาเชา่	เปน็ครัง้แรกซึง่ไดเ้ปดิเผยผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัชี
ไว้ในหมายเหตุข้อ	3

นอกจากนี้	 บริษัทไม่ได้น�ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ซึ่งยังไม่มีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 
มาถือปฏิบัติในการจัดท�างบการเงินนี้ก่อนวันที่มีผลบังคับใช้	บริษัทได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่องบการเงินจากการ
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้	 ซึ่งคาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระส�าคัญ 
ต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า
งบการเงินนี้ได้จัดท�าขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม	ยกเว้นรายการดังต่อไปนี้	
รายการ เกณฑ์การวัดมูลค่า
หนีส้นิผลประโยชนท์ีก่�าหนดไว้	 มลูคา่ปจัจุบนัของภาระผกูพันตามผลประโยชนที์ก่�าหนดไว้ไดเ้ปดิเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้	4	(ฎ)

(ค) สกุลเงินทีใ่ช้ในการด�าเนินงานและน�าเสนองบการเงิน  
งบการเงินนี้น�าเสนอเป็นเงินบาท	ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงานของบริษัท	

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ
ในการจัดท�างบการเงินนี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ผู้บริหารต้องใช้วิจารณญาณ	 การประมาณและ 
ข้อสมมติหลายประการ	 ซึ่งมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามนโยบายการบัญชีของบริษัท	 ทั้งนี้	 ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่าง
จากที่ประมาณการไว้	 ประมาณการและข้อสมมติท่ีใช้ในการจัดท�างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างต่อเนื่อง	 การปรับ
ประมาณการทางบัญชีจะบันทึกโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วิจารณญาณ	ข้อสมมติ	และความไม่แน่นอนของการประมาณการ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	ซึ่งมี
ความเสี่ยงอย่างมีนัยส�าคัญที่จะส่งผลให้ต้องมีการปรับปรุงที่มีสาระส�าคัญในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินในปี
บัญชีถัดไป	ซึ่งประกอบด้วยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิน	8	 สินทรัพย์ทางการเงิน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	13	 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	15	 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	21	 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงิน	25	 การบริหารจัดการความเสี่ยงและเครื่องมือทางการเงิน

กระบวนการทีเ่กีย่วข้องในการก�าหนดข้อสมมติของส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

ข้อสมมติที่ใช้ในการประมาณการมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ประมาณการหนี้สินเพียงพอที่จะรองรับหนี้สินที่เกิดจากสัญญา 
ประกนัภยัเทา่ทีส่ามารถคาดการณไ์ดอ้ยา่งสมเหตสุมผล	อยา่งไรกต็ามเนือ่งจากมีความไม่แน่นอนในการประมาณการหนีส้นิ
ส�าหรบัคา่สนิไหมทดแทนมีโอกาสทีค่่าสนิไหมทดแทนสดุทา้ยอาจมผีลแตกตา่งอยา่งเปน็สาระส�าคัญกบัหนีส้นิทีไ่ดป้ระมาณไว้

ประมาณการหนี้สินประมาณขึ้น	ณ	วันที่รายงาน	ส�าหรับประมาณการค่าสินไหมทดแทนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งหมด	ณ	วันที่
รายงานไม่ว่าจะได้รับรายงานหรือไม่ก็ตาม	รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนหักด้วยจ�านวนเงินที่จ่ายแล้ว

บริษัทได้ใช้วิธี	Chain-Ladder	และ	วิธี	Bornhuetter-Ferguson	ในการประมาณการค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด	

วิธี	 Chain-Ladder	 เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์อัตราการพัฒนาของค่าสินไหมทดแทนในอดีต	 และการเลือกอัตรา 
การพัฒนาการของคา่สนิไหมทดแทนขึน้อยูกั่บรปูแบบการพัฒนาการของค่าสนิไหมทดแทนในอดีต	โดยอัตราการพัฒนาการ
ค่าสินไหมทดแทนที่เลือกดังกล่าวใช้วิธีค�านวณค่าสินไหมทดแทนแบบสะสมส�าหรับแต่ละปีอุบัติเหตุ

วิธี	Bornhuetter-Ferguson	เป็นประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์	 โดยการรวมความเสียหายที่ได้รับรายงานจริง
และค่าประมาณของพัฒนาการของความเสียหายที่เกิดขึ้นในอนาคตเข้าด้วยกัน	 ค่าประมาณการพัฒนาของความเสียหาย 
ในอนาคตนี้จะขึ้นอยู่กับความเสียหายที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	 และอัตราพัฒนาการของมูลค่าความเสียหายที่เลือกของแต่ละปี
อุบัติเหตุ	 การประมาณการทั้งสองค่าจะถูกน�ามารวมกันโดยการใช้สูตรที่ให้การถ่วงน�้าหนักบนการประมาณการจาก
ประสบการณ์มากขึ้นตามระยะเวลาที่ผ่านไป	

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
ตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2563	 ได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	 ซึ่งประกอบ
ด้วยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	9	 เรื่อง	 เครื่องมือทางการเงิน	รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน 
ที่เกี่ยวข้อง	 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับท่ี	 16	 สัญญาเช่า	 เป็นครั้งแรก	 ผลกระทบของส่วนของผู้ถือหุ้น 
จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	มีดังนี้

	 				หมายเหตุ	 	 	ขาดทุนสะสม
	 	 	 	 	 	(บาท)

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	-	ตามที่รายงานในงวดก่อน	 	 	 (380,478,769)

ลดลงเนือ่งจาก  
การถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	 	

				ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน	 	 			(ก)	 	 	 			 (60,495)

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 - ปรับปรุงใหม่   (380,539,264)

(ก) มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครือ่งมือทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่32
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	 4	สัญญาประกันภัย	 (ปรับปรุง	2562)	อนุญาตให้บริษัทประกันภัยที่เข้าเงื่อนไข 
ที่มาตรฐานการรายงานเงินฉบับที่	 4	 อาจใช้การยกเว้นการถือปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	 9	 
เรื่อง	เครื่องมือทางการเงิน	และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	7	เรื่อง	การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน	
เป็นการชั่วคราว	 โดยให้ถือปฎิบัติตามแแนวปฎิบัติทางการบัญชีส�าหรับธุรกิจประกันภัย	 จนกระทั่งมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	ฉบับที่	17	เรื่อง	สัญญาประกันภัย	เริ่มมีผลบังคับใช้

อย่างไรก็ตาม	 บริษัทไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว	 ตามท่ีระบุในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	 4	 สัญญาประกันภัย	
(ปรับปรุง	2562)	และจ�าเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่	9	เรื่อง	เครื่องมือทางการเงิน

บริษัทได้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน	ฉบับที่	9	เรื่อง	เครื่องมือทางการเงิน	รวมถึงมาตรฐานและการตีความมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ด้วยวิธีปรับปรุงผลกระทบสะสมกับขาดทุนสะสม	ณ	 วันที่	 1	 มกราคม	 2563	 ดังนั้นบริษัทจึงไม่ปรับปรุงข้อมูลที่น�าเสนอ 
ในปี	2562

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน	มีดังนี้

(1)	 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับที่	 9	 จัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินเป็น	 3	 ประเภท	 ได้แก่	 ราคาทุนตัด
จ�าหน่าย	 มูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น	 และมูลค่ายุติธรรมผ่านก�าไรหรือขาดทุน	 โดยการจัดประเภท 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	9		จะเป็นไปตามลักษณะของกระแสเงินสดของสินทรัพย์ทางการเงิน
และโมเดลธุรกิจของกิจการในการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางการเงินน้ัน	 ทั้งนี้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	
ฉบับที่	9		ยกเลิกการจัดประเภทตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก�าหนด	หลักทรัพย์เผื่อขาย	หลักทรัพย์เพ่ือค้า	และเงิน
ลงทุนทั่วไปตามที่ก�าหนดโดยมาตรฐานการบัญชี	ฉบับที่	105

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับที่	 9	 สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายจะรับรู้ดอกเบี้ยรับ 
และดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง	เดิมบริษัทรับรู้ดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่ายด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา

ตารางดังต่อไปนี้แสดงการจัดประเภทการวัดมูลค่าภายใต้มาตรฐานเดิมและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน	 ฉบับที่	 9	 
รวมถึงการกระทบยอดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินของบริษัท	ณ	วันที่	1	มกราคม	2563

มูลค่าตามบัญชี ราคาทุนตัดจ�าหน่าย-สุทธิ

การจัดประเภทตามมาตรฐานเดิม		
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

การจัดประเภทตาม	TFRS	9	
ณ	วันที่	1	มกราคม	2563

เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด
	 -	เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�าหนด
	 	 เกินกว่า	3	เดือน	 250,236,389	 250,236,389

รวม   250,236,389 250,236,389

ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการด้อยค่า	ณ	วันที	่31	ธันวาคม	2562 
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน	
เงินลงทุนที่จะถือจนครบก�าหนด	
	 -	เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�าหนด 
	 	 เกินกว่า	3	เดือน	 -

ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการด้อยค่าเพ่ิมเติม	ณ	วันที	่1	มกราคม	2563	ส�าหรับ 
สินทรัพย์ทางการเงิน	
			-	สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย	 60,495

ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 60,495

(บาท)

(บาท)

(2)	 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน	
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	9	แนะน�าวิธีการพิจารณาผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอด
อายขุองเครือ่งมอืทางการเงิน	มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ	ฉบบัที	่9		ก�าหนดใหใ้ชว้จิารณญาณในการประเมนิ
ว่าการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยทางเศรษฐกิจนั้นมีผลกระทบต่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างไร	 
และพิจารณาความน่าจะเป็นถ่วงน�้าหนัก	 ทั้งนี้	 การพิจารณาด้อยค่าดังกล่าวจะถือปฏิบัติกับสินทรัพย์ทางการเงิน 
ที่วัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย	ซึ่งไม่รวมเงินลงทุนในตราสารทุน

บริษัทได้ประเมินการด้อยค่าตาม	มาตรฐานการรายงานทางการเงิน	ฉบับที่	9	ณ	วันที่	1	มกราคม	2563	ส่งผลให้
มีค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเพ่ิมขึ้น	ดังนี้

บรษิทัเลอืกทีจ่ะรบัรูก้ารเพ่ิมขึน้ของผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยปรบัปรงุกบัขาดทุนสะสม	ณ	วันที	่1	มกราคม	2563

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(ข) มาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที ่16 สัญญาเช่า
ตั้งแต่วันที่	 1	 มกราคม	 2563	 บริษัทถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี	 16	 เป็นครั้งแรกกับสัญญา 
ที่เคยระบุว่าเป็นสัญญาเช่าตามมาตรฐานการบัญชี	 ฉบับท่ี	 17	 เรื่อง	 สัญญาเช่า	 และการตีความมาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน	 ฉบับที่	 4	 เรื่อง	 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	 ด้วยวิธีปรับปรุงย้อนหลังโดยรับรู ้
ผลกระทบสะสม	(Modified	retrospective	approach)	

เดิมบริษัทในฐานะผู้เช่าจะรับรู้รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานและประโยชน์ที่ได้รับที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าในก�าไร 
หรอืขาดทนุโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเชา่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบบัที	่16	บรษิทัไดป้ระเมนิวา่สญัญา
เป็นสญัญาเชา่หรอืประกอบด้วยสญัญาเชา่หรอืไม	่หากสญัญาประกอบดว้ยส่วนทีเ่ปน็การเชา่และสว่นทีไ่มเ่ปน็การเชา่	บรษิทั
จะปันส่วนสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายตามราคาขายที่เป็นเอกเทศ	(Transaction	price)	ณ	วันที่	1	มกราคม	2563	บริษัทรับรู้
สินทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนีส้นิตามสญัญาเชา่	สง่ผลใหล้กัษณะของค่าใชจ้า่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบัสญัญาเช่าดังกลา่วเปลีย่นแปลง
ไปโดยบริษัทรับรู้ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้และดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า

ผลกระทบจากการถือปฏิบัติตาม	มาตรฐานรายงานทางการเงิน	ฉบับที	่16	

ณ	วันที	่1	มกราคม	2563 

สินทรัพย์สิทธิการใช้	 3,144,957

หนี้สินตามสัญญาเช่าเพ่ิมขึ้น	 3,144,957

การวัดมูลค่าหนีส้ินตามสัญญาเช่า	

ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�าเนินงานที่เปิดเผยไว้	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562	 5,495,046

คิดลดโดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิม	ณ	วันที่	1	มกราคม	2563	 (267,711)

ข้อยกเว้นในการรับรู้รายการส�าหรับสัญญาเช่าระยะสั้น	 (2,082,378)

หนี้สินตามสัญญาเช่าที่รับรู้ ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 3,144,957

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมถัวเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก	(ร้อยละต่อปี)	 6.00

(บาท)

(บาท)

4 นโยบายการบัญชีที่ส�าคัญ
นโยบายการบัญชีที่น�าเสนอดังต่อไปนี้ได้ถือปฏิบัติโดยสม�่าเสมอส�าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาที่รายงาน	 ยกเว้นที่ได้
กล่าวไว้ในหมายเหตุข้อ	3

(ก)			 	เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีทีเ่ป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน	 (สกุลเงินบาท)	 โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	 
ณ	วันที่เกิดรายการ
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สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ	ณ	 วันที่รายงาน	 แปลงค่าเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการด�าเนินงาน	 
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	วันนั้น		

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม	 
แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด�าเนินงาน	 โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน	ณ	 วันที่เกิดรายการ	 ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่ 
เกิดขึ้นจากการแปลงค่าให้รับรู้เป็นก�าไรหรือขาดทุนในงวดบัญชีนั้น

(ข) การจัดประเภทของสัญญาประกันภัย

สัญญาประกันภัยคือ	 สัญญาที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขซึ่งบริษัทรับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยส�าคัญจาก	 คู่สัญญา
อกีฝ่ายหนึง่โดยตกลงจะชดใช้ค่าสนิไหมทดแทนแกผู่เ้อาประกนัภยัหากเหตกุารณใ์นอนาคตอันไมแ่นน่อนทีร่ะบไุว้	(เหตกุารณ์
ที่เอาประกันภัย)	เกิดผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกันภัย	

เมือ่สญัญาถกูจดัประเภทเปน็สญัญาประกนัภยัแลว้	สญัญาจะยงัคงเปน็สญัญาประกนัภยัจนกวา่สทิธแิละภาระผกูพันทัง้หมด
สิ้นสุดหรือสิ้นผลบังคับ

(ค)	 การรับรู้และการวัดมูลค่าของสัญญาประกันภัย

เบีย้ประกันภัยค้างรับ	
เบี้ยประกันภัยค้างรับแสดงในราคาตามจ�านวนมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับ

คา่เผือ่หนีส้งสยัจะสญูประเมนิโดยประมาณทีอ่าจเกดิขึน้จากการเกบ็เงนิคา่เบีย้ประกนัภยัคา้งรบัไมไ่ด	้ซึง่โดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายุเบี้ยประกันภัยค้างรับ	หนี้สูญจะถูกตัดจ�าหน่ายเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
บริษัทบันทึกบัญชีส�ารองค่าสินไหมทดแทนเมื่อได้รับแจ้งการเรียกชดเชยจากผู้เอาประกันอย่างเป็นทางการ	 โดยบันทึกตาม
มลูคา่ประมาณการค่าสนิไหมทดแทนทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิอิสระหรอืผูป้ระเมนิของบรษิทัแลว้แตก่รณ	ีและบรษิทัไดต้ัง้ส�ารอง
ส�าหรับค่าสินไหมทดแทนที่อาจเกิดขึ้นแต่ยังมิได้รายงานให้บริษัททราบ	(Incurred	but	not	yet	reported)	ซึ่งถูกประเมิน
โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต	

ส�ารองเบีย้ประกันภัย
ส�ารองเบี้ยประกันภัยประกอบด้วยส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	และส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด
 
ส�ารองเบีย้ประกันภัยทีย่ังไม่ถือเป็นรายได้
ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้เป็นสัดส่วนของเบี้ยประกันรับสุทธิ	 ซึ่งจะรับรู้เป็นรายได้ในปีบัญชีถัดไป	ค�านวณ
โดยวิธีเฉลี่ยเป็นรายวันจากเบี้ยประกันภัยรับสุทธิ	(วิธีเศษหนึ่งส่วนสามร้อยหกสิบห้า)
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ส�ารองความเสีย่งภัยทีย่ังไม่สิ้นสุด
ส�ารองความเสีย่งภยัทีย่งัไมส่ิน้สดุเปน็ประมาณการท่ีดีทีส่ดุของค่าสนิไหมทดแทนท่ีจะคาดว่าจะเกดิขึน้ในระยะเวลาเอาประกนั
ทีเ่หลอือยูส่�าหรบักรมธรรมป์ระกนัภยัทีย่งัมผีลบงัคบัอยู	่ตามการวิเคราะหข์อ้มูลคา่สนิไหมทดแทนในอดตีโดยนกัคณติศาสตร์
ประกันภัยที่ได้รับอนุญาต

ส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดจะถูกรับรู้ในงบการเงิน	 ในกรณีที่ส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุดมากกว่าส�ารอง 
เบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้

เบีย้ประกันภัยรับและเบีย้ประกันภัยทีถ่ือเป็นรายได้
เบีย้ประกนัภยัรบัรูเ้ปน็รายไดต้ามวนัทีท่ีม่ผีลบงัคับใชใ้นกรมธรรม์ประกนัภัยกอ่นหกัเบีย้ประกนัภัยตอ่และคา่จา้งและค่าบ�าเหนจ็

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ประกอบด้วย	 เบี้ยประกันภัยรับ	 และการเปลี่ยนแปลงในส�ารองเบี้ยประกันภัยท่ียังไม่ถือเป็น 
รายได้	และรับรู้เป็นรายได้ตามสัดส่วนตลอดระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์

เบีย้ประกันภัยรับต่อ
เบี้ยประกันภัยรับต่อถือเป็นรายได้เมื่อบริษัทได้รับใบค�าขอเอาประกันภัยต่อหรือใบแจ้ง	 การประกันภัยต่อจากบริษัทผู้เอา 
ประกันภัยต่อ	และเงินส่วนแบ่งก�าไรจากการรับประกันภัยต่อรับรู้เมื่อได้รับใบแจ้งจากบริษัทรับประกันภัยต่อรายหลัก

รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จ 
รายได้ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

เบีย้ประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ	
เบ้ียประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เป็นรายการหักออกจากเบี้ยประกันภัยรับเมื่อได้โอนความเสี่ยงจากการ 
ประกันภัยให้บริษัทรับประกันภัยต่อแล้วตามจ�านวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์	

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วยค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการ 
คา่สนิไหมทดแทนจากการรบัประกนัภยัโดยตรงและจากการรบัประกนัภยัตอ่	และส�าหรับทัง้ความเสยีหายทีไ่ดร้บัรายงานแลว้
และทีย่งัไมไ่ดร้บัรายงาน	ซึง่แสดงตามมลูคา่ของคา่สนิไหมทดแทนและคา่ใชจ้า่ยอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งและรายการปรบัปรงุค่าสนิไหม
ของงวดปัจจุบันและงวดก่อนที่เกิดขึ้นในระหว่างปี	 หักด้วยมูลค่าซากและการรับคืนอื่น	 (ถ้ามี)	 และหักด้วยค่าสินไหมรับคืน
จากการเอาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง	

ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง	 จะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เอา
ประกนัภยัตามจ�านวนทีผู่เ้อาประกนัภยัแจง้และโดยการประมาณการของฝ่ายบรหิาร	มูลค่าประมาณการสนิไหมทดแทนสูงสุด
จะไมเ่กนิทนุประกนัของ	กรมธรรมท์ีเ่กีย่วข้อง	และคา่สนิไหมทดแทนและคา่ใชจ้า่ยในการจัดการคา่สนิไหมทดแทนจาก	การรบั
ประกันภัยต่อจะรับรู้เมื่อได้รับแจ้งจากบริษัทประกันภัยต่อตามจ�านวนที่ได้รับแจ้ง

ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ	
ค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกันภัยต่อรับรู้เมื่อได้บันทึกค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทน	 
โดยประมาณขึ้นตามสัดส่วนการเอาประกันภัยต่อและเงื่อนไขใน	 สัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้อง	 และแสดงเป็นรายการ 
หักจากค่าสินไหมทดแทน	
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ค่าจ้างและบ�าเหน็จ
ค่าจ้างและค่าบ�าเหน็จเป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อแสดงด้วยส�ารองประกันภัยส่วนที่เรียกคืนจากการประกันภัยต่อ	ซึ่งประมาณขึ้นโดยอ้างอิง
สัญญาประกันภัยต่อที่เกี่ยวข้องของส�ารองเบี้ยประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการค�านวณส�ารองประกันภัยและส�ารอง 
เบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการประกันภัยต่อ

ลูกหนีแ้ละเจ้าหนีบ้ริษัทประกันภัยต่อ
ลูกหนี้จากสัญญาการประกันภัยต่อแสดงด้วยเงินค้างรับจากการประกันภัยต่อ	 ซึ่งประกอบด้วย	 เบี้ยประกันภัยต่อค้างรับ	
คา่จ้างและคา่บ�าเหนจ็คา้งรบั	และคา่สนิไหมคา้งรบัจากการประกนัภัยตอ่	บรษัิทบนัทึกค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูส�าหรบัผลขาดทนุ
โดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ได้รับ	ช�าระหนี้	ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ์การรับช�าระหนี้และการวิเคราะห์
อายุหนี้ของลูกหนี้จากสัญญาการประกันภัยต่อ

เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อแสดงด้วยเงินถือไว้จากการประกันภัยต่อและเงินค้างจ่ายเกี่ยวกับ	การประกันภัยต่อ	ซึ่งประกอบ
ด้วย	เบี้ยประกันภัยต่อค้างจ่าย	และรายการค้างจ่ายอื่นๆ	ให้กับบริษัทประกันภัยต่อ	ยกเว้นค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	ทั้งนี้
ยอดสุทธิสามารถแสดงในงบแสดงฐานะการเงินได้ก็ต่อเมื่อกิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการน�ามาหักกลบลบกัน	 และตั้งใจ 
ที่จะรับหรือจ่ายช�าระด้วยยอดสุทธิ	หรือรับช�าระรายการสินทรัพย์หรือจ่ายช�าระรายการหนี้สินไปพร้อมกัน

(ง)	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย	 ยอดเงินสด	 เช็คในมือ	 และยอดเงินฝากธนาคาร 
ทุกประเภทที่มีก�าหนดไม่เกิน	3	เดือน	โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารที่มีภาระผูกพัน

(จ)	 เครือ่งมือทางการเงิน

นโยบายการบัญชีทีถ่ือปฏิบัติตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2563

(1)	 การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเมือ่เริ่มแรก 
สินทรัพย์ทางการเงินรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกเมื่อบริษัทเป็นคู่สัญญาตามข้อก�าหนดของเครื่องมือทางการเงินนั้น

(2)	 การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่าภายหลัง	

	 สินทรัพย์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินจะถูกวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่ายหากเข้าเงื่อนไขทั้งสองข้อดังต่อไปนี้
-		ถือครองสินทรัพย์ทางการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือรับกระแสเงินสดตามสัญญา	และ
-			ขอ้ก�าหนดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงนิซึง่ท�าใหเ้กดิกระแสเงนิสดซึง่เปน็การจา่ยเพียงเงนิตน้และดอกเบีย้	 
			จากยอดคงเหลือของเงินต้นในวันที่ก�าหนดไว้

นโยบายการบัญชีทีถ่ือปฏิบัติก่อนวันที ่1 มกราคม 2563
เงินลงทุนในหลักทรัพย์จัดประเภทเป็นเงินลงทุนที่ถือจนครบก�าหนด	ประกอบด้วยเงินฝากธนาคารที่มีก�าหนดเกิน	3	เดือน
นับแต่วันที่ได้มา	ซึ่งแสดงในราคาทุน
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(ฉ)	 สัญญาเช่า

นโยบายการบัญชีทีถ่ือปฏิบัติตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2563

ณ	 วันเริ่มต้นของสัญญาบริษัทจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่	 บริษัทน�าค�านิยาม
ของสัญญาเช่าตาม	TFRS	16	มาใช้ในการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใช้สินทรัพย์ที่ระบุหรือไม่

ในฐานะผู้เช่า

บรษิทัรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนีส้นิตามสญัญาเชา่	ณ	วันทีส่ญัญาเชา่เริม่มีผล	ยกเว้นสญัญาเชา่ซึง่สนิทรัพยม์มีลูค่า
ต�่าหรือสัญญาเช่าระยะสั้น	จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญา

สินทรัพย์สิทธิการใช้วัดมูลค่าด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการด้อยค่า	 และปรับปรุงเมื่อมีการวัด
มูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า	 ต้นทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจ�านวนเงินที่รับรู้เมื่อเริ่มแรกของหนี้สิน
ตามสัญญาเช่าปรับปรุงด้วยจ�านวนเงินท่ีจ่ายช�าระตามสัญญาเช่า	ณ	 วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผลหรือก่อนวันที่สัญญาเริ่มมี
ผลรวมกบัตน้ทนุทางตรงเริม่แรก	คา่เสือ่มราคารบัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทุนด้วยวิธีเสน้ตรงนับจากวันทีส่ญัญาเชา่เริม่มีผลจนถงึ
วันสิ้นสุดของอายุสัญญาเช่า	 หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าเมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบันของค่าเช่าที่ยังไม่ได้จ่ายช�าระ	 
ณ	วันที่สัญญาเช่าเริ่มมีผล	คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามนัยของสัญญาเช่า	เว้นแต่อัตรานั้นไม่สามารถก�าหนดได้	บริษัท
ใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมของบริษัท

บริษัทก�าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมส่วนเพ่ิมโดยน�าอัตราดอกเบี้ยจากแหล่งข้อมูลทางการเงินภายนอกหลายแห่งและ 
ได้ปรับปรุงบางส่วนเพ่ือให้สะท้อนระยะเวลาของสัญญาเช่าและลักษณะของสินทรัพย์ที่เช่า

หนี้สินตามสัญญาเช่าวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่ายตามอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

ในฐานะผู้ให้เช่า

สัญญาเช่าด�าเนินงาน
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน	 โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า	 ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่เกิดขึ้น 
เป็นการเฉพาะเพ่ือให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา	ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นรับรู้เป็นรายได้ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีซึ่งค่าเช่านั้นเกิดขึ้น

นโยบายการบัญชีทีใ่ช้ก่อนวันที ่1 มกราคม 2563

ในฐานะผู้เช่า

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าด�าเนินงานบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า	 ประโยชน์ที่ได้รับ 
ตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญาตลอดอายุสัญญาเช่า	

ในฐานะผู้ให้เช่า

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน	 โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า	 ค่าใช้จ่ายเริ่มแรกที่เกิดขึ้น 
เป็นการเฉพาะเพ่ือให้เกิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา	

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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(ช)	 อุปกรณ์

การรับรู้และการวัดมูลค่า

สินทรัพย์ทีเ่ป็นกรรมสิทธิ์ของกิจการ

อุปกรณ์แสดงในราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า	(ถ้ามี)

ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์	 ส�าหรับเครื่องมือที่ควบคุมโดยลิขสิทธ์ซอฟต์แวร์ 
ซึ่งไม่สามารถท�างานได้โดยปราศจากลิขสิทธ์ซอฟต์แวร์นั้นให้ถือว่า		ลิขสิทธ์ซอฟต์แวร์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์	

ก�าไรหรือขาดทุนจากการจ�าหน่ายอุปกรณ์	 คือผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับจากการจ�าหน่ายกับมูลค่าตามบัญชี
ของอุปกรณ์	โดยรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

ต้นทุนทีเ่กิดขึน้ในภายหลัง

ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการอุปกรณ์	 ถ้ามีความเป็นไปได ้
ค่อนข้างแน่ที่บริษัทจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น		และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของรายการนั้นได้
อย่างน่าเชื่อถือ	 	 ชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดจ�าหน่ายตามมูลค่าตามบัญชี	 	 ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ 
ที่เกิดขึ้นเป็นประจ�าจะรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสือ่มราคา

ค่าเสื่อมราคาค�านวณจากมูลค่าเสื่อมสภาพของสินทรัพย์	 ซึ่งประกอบด้วยราคาทุนของสินทรัพย์หรือต้นทุนในการเปลี่ยน
แทนอื่น	หักด้วยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์	

คา่เสือ่มราคาบนัทึกเปน็ค่าใชจ้า่ยในก�าไรหรอืขาดทนุค�านวณโดยวธิเีสน้ตรงตามเกณฑอ์ายกุารใหป้ระโยชนโ์ดยประมาณของ
ส่วนประกอบของสินทรัพย์แต่ละรายการ	ประมาณการอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

เครื่องตกแต่งติดตั้ง	 	 5			ปี
อุปกรณ์ส�านักงาน	 	 5			ปี

วิธีการคิดค่าเสื่อมราคา	 อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์	 และมูลค่าคงเหลือจะได้รับการทบทวนทุกสิ้นรอบปีบัญชี	 และ
ปรับปรุงตามความเหมาะสม

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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รายงานประจ ำาปี

(ซ)	 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่บริษัทซื้อมาและมีอายุการใช้งานจ�ากัด	แสดงในราคาทุนหักค่าตัดจ�าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจาก
การด้อยค่าสะสม	(ถ้ามี)

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการ

รายจ่ายภายหลังการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเป็นสินทรัพย ์
ที่สามารถระบุได้ที่เกี่ยวข้องนั้น		ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดขึ้นรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนเมื่อเกิดขึ้น

ค่าตัดจ�าหน่าย		

ค่าตัดจ�าหน่ายค�านวณจากราคาทุนของสินทรัพย์หรือจ�านวนรับที่ใช้แทนราคาทุนหักด้วยมูลค่าคงเหลือ

คา่ตัดจ�าหนา่ยรบัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทนุโดยวธิเีส้นตรงซึง่โดยสว่นใหญจ่ะสะท้อนรปูแบบทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชนเ์ชงิเศรษฐกจิ
ในอนาคตจากสนิทรพัยน์ัน้ตามระยะเวลาทีค่าดว่าจะได้รบัประโยชน์จากสนิทรพัยไ์ม่มีตัวตน	โดยเริม่ตัดจ�าหน่ายสนิทรัพย์ไมม่ี
ตัวตนเมือ่สนิทรพัยน์ัน้พรอ้มทีจ่ะใหป้ระโยชน์	ระยะเวลาทีค่าดว่าจะไดร้บัประโยชน์ส�าหรบัปปีจัจบุนัและปเีปรยีบเทียบแสดงได้
ดังนี้

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  3   ปี

วธิกีารตดัจ�าหนา่ย		ระยะเวลาทีค่าดวา่จะไดร้บัประโยชน์	และมูลค่าคงเหลอืจะได้รบัการทบทวนทุกสิน้รอบปบีญัชแีละปรบัปรงุ
ตามความเหมาะสม

(ฌ)	 การด้อยค่า

นโยบายการบัญชีทีถ่ือปฏิบัติตั้งแต่วันที ่1 มกราคม 2563

การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตทีค่าดว่าจะเกิดขึน้	

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป็นถ่วงน�้าหนัก	 ผลขาดทุน
ด้านเครดิตค�านวณโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของจ�านวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับ	 (เช่น	 ผลต่างระหว่างกระแสเงินสดที่กิจการ 
จะต้องจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ีบริษัทคาดว่าจะได้รับ)	 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคิดลดด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยที่แท้จริงของสินทรัพย์ทางการเงิน	

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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การวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตนั้นค�านวณดังต่อไปนี้
-	 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอีก	 12	 เดือนข้างหน้า	 ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที่คาดว่า 
	 จะเกดิขึน้จากการผดิเง่ือนไขตามสญัญาทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในอีก	12	เดอืนขา้งหนา้ภายหลงัวนัสิน้รอบระยะเวลาทีร่ายงาน	 
	 หรือ
-	 	 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา	 ผลขาดทุนดังกล่าวประมาณจากผลขาดทุนที่คาดว่า 
	 จะเกิดขึ้นจากการผิดเงื่อนไขตามสัญญาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาทั้งหมดที่เหลืออยู่ของสัญญา

บรษิทัรบัรูผ้ลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ดว้ยผลขาดทนุดา้นเครดติทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในอกี	12	เดอืนขา้งหน้า	ยกเว้น
สินทรัพย์ทางการเงินที่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญของความเสี่ยงด้านเครดิตนับแต่การรับรู้รายการเม่ือเริ่มแรกหรือ 
เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่มีการด้อยค่าด้านเครดิต	 ซึ่งกรณีดังกล่าวจะวัดค่าเผื่อผลขาดทุนด้วยผลขาดทุนด้านเครดิต 
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุของสัญญา	

ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมาณผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากระยะเวลาที่ยาวที่สุดตามสัญญา 
ที่บริษัทมีฐานะเปิดต่อความเสี่ยงด้านเครดิต

ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นมีการประเมินใหม่	ณ	สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน	เพ่ือสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของ
ความเสีย่งดา้นเครดติของเคร่ืองมอืทางการเงนินับจากวันท่ีรบัรูร้ายการเม่ือเริม่แรก	การเพ่ิมขึน้ของค่าเผือ่ผลขาดทนุแสดง
เป็นขาดทุนจากการด้อยค่าในก�าไรหรือขาดทุน	 ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตแสดงเป็นรายการหักออกจากมูลค่าตามบัญชี 
ขั้นต้นของสินทรัพย์ทางการเงิน

(ญ)	 การด้อยค่าของสินทรัพย์ทีไ่ม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของบริษัท	 ได้รับการทบทวน	ณ	ทุกวันที่รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่	 ในกรณีที่มี 
ข้อบ่งชี้จะท�าการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน	

ขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด 
สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน	ขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในก�าไรหรือขาดทุน
 
การค�านวณมูลค่าทีค่าดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน	 หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์	 หรือมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพย์หักต้นทุนในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า	ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์	ประมาณ
การกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนค�านึงภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่า
ที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน	 ซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์	 	 ส�าหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแส
เงนิสดรบัโดยอสิระจากสนิทรพัยอ์ืน่จะพิจารณามลูคา่ทีค่าดวา่จะไดร้บัคืนรวมกบัหนว่ยสนิทรพัยท์ีก่อ่ใหเ้กดิเงนิสดทีส่นิทรพัย์
นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของสนิทรพัยท์ีไ่มใ่ชสิ่นทรพัยท์างการเงนิอ่ืนๆ	ทีเ่คยรบัรูใ้นงวดกอ่นจะถูกประเมิน	ณ		ทุกวันทีท่ีอ่อก
รายงานว่ามีข้อบ่งชี้เรื่องการด้อยค่าหรือไม่	ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการ	หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ที่ใช้ในการค�านวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน	 ขาดทุนจากการด้อยค่าจะถูกกลับรายการเพียงเท่าที่มูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ�าหน่าย	 เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจาก
การด้อยค่ามาก่อน
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(ฎ)	 ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

ภาระผกูพันในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงนิจะถกูรบัรูเ้ป็นค่าใชจ่้ายพนกังานในก�าไรหรอืขาดทนุในรอบระยะเวลาทีพ่นักงาน
ได้ท�างานให้กับบริษัท

โครงการผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้

ภาระผกูพันสทุธขิองบรษิทัจากโครงการผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้ถกูค�านวณแยกตา่งหากเปน็รายโครงการจากการประมาณ
ผลประโยชน์ในอนาคตทีเ่กดิจากการท�างานของพนกังานในงวดปัจจบุนัและงวดกอ่นๆ		ผลประโยชนด์งักลา่วไดม้กีารคดิลด
กระแสเงินสดเพ่ือให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน

การค�านวณภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้นั้นจัดท�าเป็นประจ�าทุกปี	 โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ 
ประมาณการไว้		

ในการวัดมลูคา่ใหมข่องหนีส้นิผลประโยชนท์ีก่�าหนดไวส้ทุธ	ิก�าไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณติศาสตรป์ระกนั
ภัยจะถูกรับรู้รายการในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นทันที	 บริษัทก�าหนดดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิ 
โดยใช้อัตราคิดลดที่ใช้วัดมูลค่าภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์	 ณ	 ต้นปี	 โดยค�านึงถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ	 ใน 
หนี้สินผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้สุทธิซึ่งเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่ายช�าระผลประโยชน์	 ดอกเบี้ยจ่ายสุทธิและ 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก�าไรหรือขาดทุน	

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ	การเปลี่ยนแปลงในผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับ
การบริการในอดีต	 หรือ	 ก�าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการต้องรับรู้ในก�าไรหรือขาดทุนทันที	 บริษัทรับรู้ก�าไร 
และขาดทุนจากการจ่ายช�าระผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกิดขึ้น	

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อพนักงานท�างานให้	 หนี้สินรับรู้ด้วยมูลค่าที่คาดว่าจะจ่ายช�าระ	 
หากบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันโดยอนุมานที่จะต้องจ่ายอันเป็นผลมาจากการที่พนักงานได้ท�างานให้ 
ในอดีตและภาระผูกพันนี้สามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล

(ฏ)	 ประมาณการหนีส้ิน

ประมาณการหนีส้นิจะรบัรูก้ต่็อเมือ่บรษัิทมีภาระผกูพันตามกฎหมายหรอืภาระผกูพันจากการอนมุานทีเ่กดิขึน้ในปจัจบุนัอนัเปน็
ผลมาจากเหตกุารณใ์นอดตีซึง่สามารถประมาณจ�านวนของภาระผกูพันได้อยา่งน่าเชือ่ถอื	และมีความเป็นไปได้ค่อนขา้งแนน่อน
ว่าประโยชน์เชงิเศรษฐกจิจะตอ้งถกูจา่ยไปเพ่ือช�าระภาระผกูพันดงักลา่ว		ประมาณการหนีส้นิพิจารณาจากการคดิลดกระแส
เงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนค�านึงถึงภาษีเงินได้		เพ่ือให้สะท้อนจ�านวนที่อาจประเมินได้
ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงท่ีมีต่อหน้ีสิน	 ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมขึ้นเน่ืองจากเวลาที่ผ่านไป 
รับรู้เป็นต้นทุนทางการเงิน
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(ฐ)	 การวัดมูลค่ายุติธรรม

บริษัทก�าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรม	กรอบแนวคิดนี้รวมถึงกลุ่มผู้ประเมินมูลค่าซึ่งมี
ความรับผิดชอบโดยรวมต่อการวัดมูลค่ายุติธรรมที่มีนัยส�าคัญ	รวมถึงการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับ	3	

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สิน	 บริษัทใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้	 มูลค่ายุติธรรม
เหล่านี้ถูกจัดประเภทในแต่ละล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมตามข้อมูลที่ใช้ในการประเมินมูลค่า	ดังนี้	

•	 ข้อมูลระดับ	1	 เป็นราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกัน
•	 ข้อมูลระดับ	2	 เป็นข้อมูลอื่นที่สังเกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมส�าหรับสินทรัพย์นั้นหรือหนี้สินนั้นนอกเหนือจาก 
	 	 ราคาเสนอซื้อขายซึ่งรวมอยู่ในข้อมูลระดับ	1
•	 ข้อมูลระดับ	3	 ข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ส�าหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้น

หากขอ้มลูทีน่�ามาใชใ้นการวัดมลูค่ายตุธิรรมของสนิทรพัยห์รอืหนีส้นิถกูจดัประเภทล�าดบัชัน้ของมลูคา่ยตุธิรรมทีแ่ตกตา่งกนั	
การวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจัดประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตามล�าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมของข้อมูลที่อยู่
ในระดับต�่าสุดที่มีนัยส�าคัญส�าหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมโดยรวม

(ฑ)	 รายได้

ดอกเบีย้รับ
ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบก�าไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง	
 
รายได้อืน่	
รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

(ฒ)	 ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายอืน่
ค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

ต้นทุนทางการเงิน	
ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในท�านองเดียวกันบันทึกในก�าไรหรือขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น

(ณ)	 ภาษีเงินได้

คา่ใช้จา่ยภาษเีงนิไดส้�าหรับปปีระกอบดว้ยภาษเีงนิไดข้องปปีจัจบุนัและภาษเีงนิไดร้อการตดับญัช	ีภาษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบัน
และภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชรีบัรูใ้นก�าไรหรอืขาดทนุเวน้แตใ่นสว่นทีเ่กีย่วกบัรายการทีร่บัรูโ้ดยตรงในสว่นของเจา้ของหรอื
ก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น

ภาษเีงนิไดข้องปปีจัจุบันไดแ้กภ่าษทีีค่าดวา่จะจ่ายช�าระหรอืไดร้บัช�าระโดยค�านวณจากก�าไรหรอืขาดทุนประจ�าปทีีต้่องเสียภาษี	
โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้	ณ	วันที่รายงาน	ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวกับรายการ
ในปีก่อนๆ	
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยค�านวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และ 
หนี้สินส�าหรับความมุ่งหมายทางรายงานทางการเงินและจ�านวนที่ใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี		

การวัดมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีต้องสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที่จะเกิดจากลักษณะวิธีการที่บริษัทคาดว่าจะ
ได้รับผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช�าระหนี้สินตามมูลค่าตามบัญชี	ณ	วันที่สิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน	

ภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชวีดัมลูคา่โดยใช้อตัราภาษทีีค่าดว่าจะใชกั้บผลแตกตา่งชัว่คราวเมือ่มีการกลบัรายการโดยใชอั้ตรา
ภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่ามีผลบังคับใช้	ณ	วันที่รายงาน	

ในการก�าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของปีปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	 บริษัทต้องค�านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณท์างภาษทีีไ่มแ่นน่อนและอาจท�าใหจ้�านวนภาษทีีต่อ้งจา่ยเพ่ิมขึน้	และมดีอกเบีย้ทีต่อ้งช�าระ	บรษิทัเชือ่วา่ไดต้ัง้ภาษี
เงินได้ค้างจ่ายเพียงพอส�าหรับภาษีเงินได้ที่จะจ่ายในอนาคต	 ซึ่งเกิดจากการประเมินผลกระทบจากหลายปัจจัย	 รวมถึง 
การตีความทางกฎหมายภาษี	 และจากประสบการณ์ในอดีต	การประเมินนี้อยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและข้อสมมติ	 และ
อาจจะเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต		ข้อมูลใหม่ๆอาจจะท�าให้บริษัทเปลี่ยนการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่
กับความเพียงพอของภาษีเงินได้ค้างจ่ายที่มีอยู่	 	 การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจ่ายจะกระทบต่อค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 
ในงวดที่เกิดการเปลี่ยนแปลง

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสามารถหักกลบได้เมื่อกิจการมีสิทธิ	ตามกฎหมาย
ทีจ่ะน�าสนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องปปีจัจบุนัมาหักกลบกบัหนีส้นิภาษเีงนิได้ของปปีจัจบุนัและภาษีเงนิได้นีป้ระเมินโดยหนว่ยงาน
จัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันส�าหรับหน่วยภาษีเดียวกัน	

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าก�าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตจะมีจ�านวน
เพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักลา่ว	ก�าไรเพ่ือเสยีภาษใีนอนาคตตอ้งพิจารณาถงึการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชั่วคราวที่เกี่ยวข้อง	 ดังนั้น	 ก�าไรเพ่ือเสียภาษีในอนาคตหลังปรับปรุงการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราว 
ทีพิ่จารณาจากแผนธรุกจิแลว้อาจมีจ�านวนไม่เพียงพอทีจ่ะบนัทึกสนิทรพัยภ์าษีเงนิไดท้ัง้จ�านวน	สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการ
ตัดบัญชีจะถูกทบทวน	ณ	ทุกวันที่รายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

(ด)	 ก�าไรต่อหุ้น 

บรษิทัแสดงก�าไรตอ่หุน้ขัน้พ้ืนฐานส�าหรบัหุน้สามัญ	ก�าไรตอ่หุน้ขัน้พ้ืนฐานค�านวณโดยการหารก�าไรหรอืขาดทุนของผูถ้อืหุน้
สามัญของบริษัทด้วยจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายระหว่างปี

(ต)	 บุคคลหรือกิจการทีเ่กีย่วข้องกัน 

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 หมายถึง	 บุคคลหรือกิจการที่มีอ�านาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือมีอิทธิพล 
อย่างมีสาระส�าคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารของบริษัท	 หรือบุคคลหรือกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุม 
เดียวกันหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส�าคัญเดียวกันกับบริษัท	 หรือบริษัทมีอ�านาจควบคุมทั้งทางตรงและทางอ้อม	
หรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส�าคัญในการตัดสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	ได้ออก
ประกาศมาหลายฉบับ	เพ่ือรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	2019	โดยขยายระยะเวลาผ่อนผัน
การช�าระเบีย้ประกนัภยัออกไปอกี	60	วนัส�าหรบักรมธรรม์ทีร่ะยะเวลาผอ่นผนัเดมิครบก�าหนดในระหว่างวันที	่27	กมุภาพันธ์	
2563	ถึง	31	ธันวาคม	2563

6 เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	เบี้ยประกันภัยค้างรับมีอายุหนี้	ดังนี้

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

2563

2563

2562

2562

เงินสด		 29,523	 24,253

เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก�าหนดระยะเวลาจ่ายคืน	 161,813,828	 84,437,680

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 161,843,351 84,461,933

ยังไม่ครบก�าหนดช�าระ	 15,575,581	 17,581,298

เกินก�าหนดช�าระ	 	 	 	

	 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

	 มากกว่า	1	ปี	 427,364	 -

รวมเบี้ยประกันภัยค้างรับ	 51,207,977	 46,761,302

หัก	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 (427,364)	 (435,595)

เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ 50,780,613 46,325,707

(บาท)

(บาท)
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ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อแยกตามอายุมีดังนี้

7 ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

2563 2562

เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ	 23,827,266	 21,006,372

ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ 23,827,266 21,006,372

(บาท)

2563 2562

ยังไม่ถึงก�าหนดรับช�าระ	 23,827,266	 17,603,064

เกินก�าหนดช�าระ	 	 	 	

	 ไม่เกิน	1	ปี	 -	 3,403,308

รวมเงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ 23,827,266 21,006,372

(บาท)
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

8 สินทรัพย์ทางการเงิน

8.1	 ประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินตามการวัดมูลค่า	มีดังนี้

8.2 สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย

ราคาทนุ	/
ราคาทนุตดัจ�าหนา่ย

มลูคา่ตามบัญชี

ราคาทนุ	/
ราคาทนุตดัจ�าหนา่ย

มูลค่ายุติธรรม

ค่าเผื่อผลขาดทุน
ด้านเครดิต

ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
มูลค่าตามบัญชีสุทธิ

มูลค่ายุติธรรม

สินทรัพย์ทางการเงินทีว่ัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจ�าหน่าย     

เงินฝากสถาบันการเงินที่ครบก�าหนด

	 เกินกว่า	3	เดือน	 301,146,317	 301,146,317	 250,236,389	 250,236,389

รวม	 	 301,146,317	 301,146,317	 250,236,389	 250,236,389

หัก		ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น	 (95,489)	 -	 -	 -

รวม  301,050,828 301,146,317 250,236,389 250,236,389

ตราสารหนี้	-	ไม่มีการเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ
ของความเสี่ยงด้านเครดิต	(ชั้น	1)	 301,146,317	 (95,489)	 301,050,828

รวม 301,146,317 (95,489) 301,050,828

(บาท)

(บาท)

2563

2563

2562
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

9 อุปกรณ์ - สุทธิ

เครือ่งตกแตง่ตดิตัง้ อุปกรณส์�านักงาน รวม

ราคาทุน    

ณ	วันที่	1	มกราคม	2562	 6,723,207	 5,262,972	 11,986,179

เพ่ิมขึ้น	 376,751	 821,584	 1,198,335

จ�าหน่ายและตัดบัญชี	 -	 (262,182)	 (262,182)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 7,099,958 5,822,374 12,922,332

เพ่ิมขึ้น	 -	 713,989	 713,989

จ�าหน่ายและตัดบัญชี	 -	 (105,038)	 (105,038)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 7,099,958 6,431,325 13,531,283

ค่าเสือ่มราคาสะสม    

ณ	วันที่	1	มกราคม	2562	 5,718,088	 4,209,301	 9,927,389

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปีเพ่ิมขึ้น	 785,975	 777,683	 1,563,658

จ�าหน่ายและตัดบัญชี	 -	 (259,763)	 (259,763)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 6,504,063 4,727,221 11,231,284

ค่าเสื่อมราคาส�าหรับปี	 307,453	 614,867	 922,320

จ�าหน่ายและตัดบัญชี	 -	 (101,695)	 (101,695)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 6,811,516 5,240,393 12,051,909

มูลค่าสุทธิทางบัญช ี    

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

(บาท)
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

10 สัญญาเช่า

 ในฐานะผู้เช่า

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	 9,485,375

ยานพาหนะ	 2,615,736

รวม 12,101,111

ส�าหรับปสีิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

จ�านวนทีร่ับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน	 

ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์สิทธิการใช้	

			•		อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	 3,507,227

   •		ยานพาหนะ	 930,566

ดอกเบี้ยจ่ายของหนี้สินตามสัญญาเช่า	 683,009

ค่าเช่าจ่าย	 899,588

(บาท)

(บาท)

ในปี	2563	สินทรัพย์สิทธิการใช้ของบริษัทเพ่ิมขึ้นเป็นจ�านวน	13.39	ล้านบาท	

ในปี	2563	กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสัญญาเช่าของ	บริษัท	มีจ�านวน	4.85	ล้านบาท



57

รายงานประจ ำาปี

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ราคาทรัพย์สินของบริษัทก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	 ซึ่งได้คิดค่าเสื่อมราคาเต็มจ�านวนแล้ว	 
แต่ยังคงใช้งานจนถึง	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	มีจ�านวน	2.05	ล้านบาท	(2562:	2.05	ล้านบาท)

ค่าคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

ราคาทุน   

ณ	วันที่	1	มกราคม	2562	 2,628,313

เพ่ิมขึ้น	 480,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 3,108,313

เพ่ิมขึ้น	 -

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 3,108,313

ค่าตัดจ�าหน่ายสะสม   

ณ	วันที่	1	มกราคม	2562	 2,205,337

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี	 258,929

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 1 มกราคม 2563 2,464,266

ค่าตัดจ�าหน่ายส�าหรับปี	 338,050

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 2,802,316

มูลค่าสุทธิทางบัญช ี   

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

(บาท)



58

ANNUAL REPORT

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

12 สินทรัพย์อื่น

2563 2562

เงินมัดจ�า	 1,590,130	 1,593,510

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า				 545,752	 508,524

อื่นๆ	 2,078,963	 5,476,923

รวม 4,214,845 7,578,957

(บาท)
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

13 หนี้สินจากสัญญาประกันภัย

หนีส้นิตามสญัญา
ประกนัภยั

หนีส้นิตามสญัญา
ประกนัภยั

สว่นแบง่หนีส้นิของ
ผูเ้อาประกนัภยัตอ่

สว่นแบง่หนีส้นิของ
ผูเ้อาประกนัภยัตอ่สุทธิ สุทธิ

ส�ารองประกันภัยส�าหรับสัญญาประกันภัยระยะส้ัน

ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	 	 	 	

•	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�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย	 64,690,790	 (42,563,241)	 22,127,549	 71,933,888	 (47,312,621)	 24,621,267

ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้	 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

13.1   ส�ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย

ณ	วันที่	1	มกราคม	 71,933,888	 (47,312,621)	 24,621,267	 33,607,594		 (28,056,680)	 5,550,914

ค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นระหว่างปี	 223,746,405	 (86,250,631)	 137,495,774	 245,911,183	 (93,100,504)	 152,810,679

การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากข้อสมมติในการค�านวณ	 	 	 	 	 	 		

				ส�ารองค่าสินไหมทดแทน	 7,030,018	 (1,213,723)	 5,816,295	 (264,105)	 (2,569,445)	 (2,833,550)

ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหว่างปี	 (238,019,521)	 92,213,734	 (145,805,787)	 (207,320,784)	 76,414,008	 (130,906,776)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 64,690,790 (42,563,241) 22,127,549 71,933,888  (47,312,621) 24,621,267 

13.2   ส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้  

ณ	วันที่	1	มกราคม	 227,520,012	 (87,234,657)	 140,285,355	 182,475,648		 (73,751,886)	 108,723,762	

เบี้ยประกันภัยรับส�าหรับงวด/ปี	 593,913,075	 (218,724,683)	 375,188,392	 451,802,232		 (170,927,494)	 280,874,738	

เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้ในงวด/ปี	 (504,823,382)	 187,481,397	 (317,341,985)	 (406,757,868)	 157,444,723	 (249,313,145)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2563 316,609,705 (118,477,943) 198,131,762 227,520,012  (87,234,657) 140,285,355

ส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด	 178,824,674	 (62,210,767)	 116,613,907	 167,063,986	 (58,199,171)	 108,864,815

(บาท)

2563 2562

ณ	 วันที่	 31	 ธันวาคม	 2563	 บริษัทไม่มีการต้ังส�ารองความเสี่ยงภัยที่ยังไม่สิ้นสุด	 เนื่องจากส�ารองความเสี่ยงท่ียังไม่สิ้นสุดที่ประมาณข้ึน 
ของบริษัท	มีจ�านวน	178.82	ล้านบาท	(31	ธันวาคม	2562:	167.06	ล้านบาท)	ซึ่งมีจ�านวนต�่ากว่าส�ารองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
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				ปีอุบัติเหตุ	/	ปีที่รายงาน

				ปีอุบัติเหตุ	/	ปีที่รายงาน

2559

2559

2562

2562

2560

2560

2563

2563

2561

2561

รวม

รวม

13.3   ตารางค่าสินไหมทดแทน

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2562

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน	:	 	 	 	 	 	

•		ณ	สิ้นปีอุบัติเหตุ	 202,097,346	 135,247,450	 163,511,359	 248,745,906	 228,997,126	

•  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

รวม - - 800 22,240 61,508,702 61,531,742

การปรับปรุงส�ารองค่าสินไหมทดแทนทางการบัญชี	 	 	 	 	 	 504,989

การประกันภัยต่อตามสัญญา	 	 	 	 	 	 2,004,270

รวมส�ารองค่าสินไหมทดแทน	 	 	 	 	 	 64,041,001

ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่จัดสรรไม่ได้	 	 	 	 	 	 649,789

      64,690,790

ประมาณการค่าสินไหมทดแทน	:	 	 	 	 	 	

•  ณ	สิ้นปีอุบัติเหตุ	 	 202,097,346	 135,247,450	 163,511,359	 248,745,906	

•  หนึ่งปีถัดไป	 114,474,740	 194,724,087	 132,741,870	 159,141,249	 	

•  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

รวม - - - 119,884 66,797,680 66,917,564

การปรับปรุงส�ารองค่าสินไหมทดแทนทางการบัญชี	 	 	 	 	 	 364,191

การประกันภัยต่อตามสัญญา	 	 	 	 	 	 4,043,594

รวมส�ารองค่าสินไหมทดแทน	 	 	 	 	 	 71,325,349

ค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทนที่จัดสรรไม่ได้	 	 	 	 	 	 608,539

      71,933,888

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(บาท)

(บาท)
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

14 เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ 

15 ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 

2563

2563

2562

2562

เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ	 65,676,001	 50,996,876

เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ	 56,344,013	 41,987,155

รวม 122,020,014 92,984,031

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 1,709,987	 1,157,470

ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น	 153,366	 155,725

รวม 1,863,353 1,313,195

(บาท)

(บาท)

โครงการผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้

บริษัทจัดการโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้ตามข้อก�าหนดของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	(ฉบับที่	7)	พ.ศ.	2562	
ในโครงการผลประโยชนท์ีก่�าหนดไวก้ารใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษยีณแกพ่นักงานตามสทิธิและอายงุาน	โครงการผลประโยชนท์ี่
ก�าหนดไวม้คีวามเสีย่งจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภัย	ได้แก่	ความเสีย่งของชว่งชวิีต	ความเสีย่งจาก
อัตราดอกเบี้ย	และความเสี่ยงจากตลาด	(เงินลงทุน)
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์ทีก่�าหนดไว้

2563

2563

2562

2562

ณ	วันที่	1	มกราคม	 1,313,195	 753,729

รับรู้ในก�าไรขาดทุน   

ต้นทุนบริการปัจจุบัน		 270,600	 210,623

ต้นทุนบริการในอดีต	 -	 37,898

ดอกเบี้ยจากภาระผูกพัน	 22,842	 21,783

รับรู้ในก�าไรขาดทุน

ขาดทุนจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	 	 	

•		ข้อสมมติด้านประชากรศาสตร์	 -	 89,231

•  ข้อสมมติทางการเงิน	 32,636	 129,921

•  	การปรับปรุงจากประสบการณ์	 299,080	 185,010

	 1,938,353	 1,428,195

ผลประโยชน์จ่าย	 (75,000)	 (115,000)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 1,863,353 1,313,195

อายุเกษียนของพนักงาน

อัตราการเสียชีวิต

อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

อัตราคิดลด

การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต

60	ปี

ตารางการเสยีชวีติของไทยป	ี2560

รอ้ยละ	15	-	รอ้ยละ	30	ตอ่ปี

รอ้ยละ	1.46	ตอ่ปี

รอ้ยละ	4.03	ตอ่ปี

60	ปี

ตารางการเสยีชวีติของไทยป	ี2560

รอ้ยละ	15	-	รอ้ยละ	30	ตอ่ปี

รอ้ยละ	1.72	ตอ่ปี

รอ้ยละ	2-	รอ้ยละ	5	ตอ่ปี

(บาท)

ข้อสมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตร์ประกันภัย	ณ	วันที่รายงาน	(แสดงโดยวิธีเฉลี่ยถ่วงน�้าหนัก)
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  

การเปลี่ยนแปลงในแต่ละข้อสมมติท่ีเกี่ยวข้องในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่อาจ	 เป็นไปได้อย่าง 
สมเหตสุมผล	ณ	วนัทีร่ายงาน	โดยถอืวา่ขอ้สมมตอิืน่ๆ	คงที	่จะมผีลกระทบตอ่ภาระผกูพันของโครงการผลประโยชนท์ีก่�าหนด
ไว้เป็นจ�านวนเงินดังต่อไปนี้

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นอาจไม่ได้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจริงในโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้	
เนือ่งจากเปน็การยากทีก่ารเปลีย่นแปลงขอ้สมมตติา่งๆ	จะเกดิขึน้แยกตา่งหากจากขอ้สมมตอิืน่	เนือ่งจากขอ้สมมตเิหลา่นัน้
อาจมีความสัมพันธ์กัน

 ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์ที่ก�าหนดไว้
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2563
เพ่ิมขึ้น ลดลง เพ่ิมขึ้น ลดลง

2562

การเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนในอนาคต	(เปลี่ยนแปลงร้อยละ	1)	 132,039	 (118,330)	 103,461	 (87,502)

อตัราการหมนุเวียนของพนกังาน	(เปลีย่นแปลงรอ้ยละ	1	ของข้อสมมต)ิ		 (155,136)	 176,838	 (116,345)	 138,888

อัตราคิดลด	(เปลี่ยนแปลงร้อยละ	1)	 (129,854)	 147,768	 (96,742)	 116,025

(บาท)
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

16 หนี้สินอื่น

17 ทุนเรือนหุ้น

2563 2562

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

(บาท)

มูลคา่หุน้ตอ่หุน้
(บาท)

2563
จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน จ�านวนหุ้น จ�านวนเงิน

2562

ทุนจดทะเบียน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	 	 20,000,000 500,000,000 20,000,000 500,000,000

ทุนทีอ่อกและช�าระแล้ว      

ณ	วันที่	1	มกราคม	 	 	 	 	 	

•		หุ้นสามัญ	 25	 20,000,000	 500,000,000	 20,000,000	 500,000,000

ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

•  หุ้นสามัญ 25 20,000,00 500,000,000 20,000,000 500,000,000

(หุ้น/บาท)
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

18 ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

19 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

หมายเหตุ 2563 2562

ค่าใช้จ่ายพนักงาน	 20	 55,875,247	 41,499,271

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�าหน่าย	 	 5,698,164	 1,822,585

ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ	 	 3,609,000	 3,060,000

ค่าเช่าอุปกรณ์	อาคารและค่าบริการพ้ืนที่	 	 1,329,680	 4,884,858

ค่าภาษีอากร	 	 139,243	 171,097

หนี้สงสัยจะสูญ	 	 16,016	 182,335

ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานอื่น	 	 30,890,747	 26,602,742

รวม  97,558,096 78,222,888

(บาท)

2563 2562

เงินเดือนและค่าแรง	 56,760,727	 42,278,799

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 218,442	 209,632

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ	 1,333,975	 1,021,933

อื่นๆ	 1,328,423	 1,056,152

รวม 59,641,567 44,566,516

(บาท)
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20 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ

21 ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

หมายเหตุ 2563 2562

ค่าใช้จ่ายพนักงาน    

รวมอยู่ในคา่สนิไหมทดแทนและคา่ใช้จา่ยการจัดการ	 	 2,260,632	 2,081,280

			ค่าสินไหมทดแทน	 	 	 	

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น	 	 1,287,247	 776,333

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	 18	 55,875,247	 41,499,271

รวม  59,423,126 44,356,884

ค่าเช่าอุปกรณ์ อาคารและค่าบริการพ้ืนที ่    

รวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	 	 1,329,680	 4,884,858

รวม  1,329,680 4,884,858

(บาท)

2563
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม

2562

สินทรัพย์ทางการเงิน   

			สินทรัพย์ทางการเงินวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ�าหน่าย	 34,994	 	 -

รวม 34,994  -

(บาท)

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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22 ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้ทีร่ับรู้ในก�าไรหรือขาดทุน

2563 2562

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน   

ส�าหรับงวดปัจจุบัน	 1,524,339	 	-

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญช ี   

การเปลี่ยนแปลงของผลแตกต่างชั่วคราว	 (14,447,689)	 	-

รวม (12,923,350)  -

(บาท)

ภาษีเงินได้ทีร่ับรู้ในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่

กอ่นภาษี กอ่นภาษีรายได	้(คา่ใชจ้า่ย)
ทางภาษี

รายได	้(คา่ใชจ้า่ย)
ทางภาษีสุทธิ สุทธิ

ขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ส�าหรับโครงการผลประโยชน์พนักงาน

(บาท)

2563 2562

 (331,716)	 66,343	 (265,373)	 (404,162)	 -	 (404,162) 

รวม (331,716) 66,343 (265,373) (404,162) - (404,162)

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
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สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

2563 2562

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 14,514,032  -

(บาท)

(บาท)

การกระทบยอดเพ่ือหาอัตราภาษีทีแ่ท้จริง

2563
อัตราภาษี

ณ	วันที่
	1	มกราคม	2563 ก�าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จอื่น

(ร้อยละ) (ร้อยละ)(บาท) (บาท)
อัตราภาษี

ก�าไรหรือ
ขาดทุน

ณ	วันที่
	31	ธันวาคม	2563

2562

บันทึกเป็น (รายจ่าย) / รายได้ใน

ก�าไร	(ขาดทุน)	ก่อนภาษีเงินได้	 	 35,743,948	 	 (16,622,073)

จ�านวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้	 20	 7,148,789	 20	 -

ขาดทุนทางภาษีปีก่อนๆ	ที่ใช้ประโยชน์ในปีปัจจุบัน	 (31)	 (11,071,004)	 -	 -

รายได้ที่ไม่ต้องเสียภาษี	 (45)	 (16,115,535)	 -	 -

ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี	 20	 7,114,400	 -	 -

รวม (36) (12,923,350) - -

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	 -	 85,473	 -	 85,473

ค่าเผื่อการด้อยค่า	 -	 19,098	 										-	 19,098

ส�ารองเบี้ยประกันภัย	 -	 9,611,281	 										-	 9,611,281

ส�ารองค่าสินไหมทดแทน	 -	 4,425,51	 -	 4,425,510

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน	 -	 306,327	 66,343	 372,670

รวม - 14,447,689 66,343 14,514,032

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	ดังนี้
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

23 ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน

ก�าไร	(ขาดทุน)	ต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	ค�านวณจากก�าไร	(ขาดทุน)	ส�าหรับ 
ปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทและจ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้วระหว่างปีโดยแสดงการค�านวณดังนี้

24 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ความสัมพันธ์ท่ีมีกับบริษัท	 บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันและผู้บริหารส�าคัญที่บริษัทมีรายการระหว่างกันที่ส�าคัญ	 
มีดังนี้

ความสัมพันธ์กับผู้บริหารส�าคัญและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น มีดังนี้

ชื่อกิจการ/บุคคล ประเทศที่จัดตั้ง ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท	เมด-ชัวร์	เซอร์วิสเซส	จ�ากัด	 ไทย	 เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่	(ถือหุ้นในบริษัท	ร้อยละ	69.15)
บริษัท	ลีกัล	คอนเซ็ปท์	จ�ากัด	 ไทย	 กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ผู้บริหารส�าคัญ	 ไทย/ต่างชาติ	 บุคคลที่มีอ�านาจและความรับผิดชอบการวางแผน	 สั่งการและ 
	 	 ควบคุมกจิกรรมตา่งๆ	ของกจิการไมว่า่ทางตรงหรอืทางอ้อม	 
	 	 ทั้งนี้	 รวมถึงกรรมการของบริษัท	 (ไม่ว่าจะท�าหน้าท่ีในระดับ 
	 	 บริหารหรือไม่)

2563 2562

ก�าไร	(ขาดทุน)	ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(บาท)	 48,667,298	 (16,622,073)

จ�านวนหุ้นสามัญที่ออกจ�าหน่ายแล้ว	(หุ้น)	 20,000,000	 20,000,000

ก�าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ขั้นพ้ืนฐาน) (บาท) 2.43 (0.83)

(บาท)
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•			รายได้ค่าเช่าและบริการ	(รายได้อื่น)
•   ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยและค่าจัดการสินไหมทดแทน	 
			(ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่นและค่าสินไหมทดแทน)
•   ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย	(ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน)

รายการที่ส�าคัญ

•			ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา
•   ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

•   ราคาที่ตกลงกันตามสัญญา

นโยบายการก�าหนดราคา

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

นโยบายการก�าหนดราคาส�าหรับรายการแต่ละประเภทโดยมีรายการที่ส�าคัญอธิบายได้ดังต่อไปนี้

รายการที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันและผู้บริหารส�าคัญส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	
สรุปได้ดังนี้			

ยอดคงเหลือที่ส�าคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	มีดังนี้

2563

2563

2562

2562

บริษัท เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด   

รายได้ค่าเช่าและบริการ	 3,840,000	 3,520,000

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยและค่าจัดการสินไหมทดแทน	 36,031,009	 32,525,512

บริษัท เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด   

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยและค่าจัดการสินไหมทดแทนค้างจ่าย	 4,055,467	 4,913,054

บริษัท ลีกัล คอนเซ็ปท์ จ�ากัด   

ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย	 40,870	 46,660

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส�าคัญ   

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน	 17,753,061	 16,626,736

ค่าตอบแทนกรรมการ	 410,000	 225,000

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	 174,047	 322,445

รวม 18,337,108 17,174,181

(บาท)

(บาท)
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

25 การบริหารความเสี่ยงและเครื่องมือทางการเงิน

นโยบายการจัดการความเสีย่งทางด้านการรับประกันภัย  

ความเสี่ยงจากการรับประกันภัย	คือ	ความเสี่ยงที่เกิดจากอัตราการตาย	อัตราการ	เจ็บป่วย	อัตราความคงอยู่	หรืออัตรา
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างจากอัตราค่าใช้จ่ายที่ได้ประมาณการไว้	 ท�าให้เกิดผลกระทบทางลบกับผลการด�าเนินงาน 
ของบริษัท	 โดยบริษัทมีหน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างแนวคิดและพัฒนาสินค้าให้	 เป็นไปตาม 
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการด�าเนินงาน	ภายใต้กรอบนโยบายความเสี่ยงของบริษัท

นอกจากนี้	 บริษัทยังมีการก�าหนดแนวทางในการพิจารณารับประกันที่เป็นมาตรฐาน	 ตามแบบประกัน	 อายุ	 และเพศ 
ไว้อย่างชัดเจนในการคัดเลือกภัยจากกลุ่มเป้าหมายที่	ต้องการท�าประกัน	โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ	หรือความสามารถ
ในการช�าระเบี้ย	 ประกันภัยของผู้เอาประกันด้วย	 บริษัทยังได้ด�าเนินการประเมินความเพียงพอของ	 ส�ารองประกันภัยและ 
เงนิกองทุนตามระดับความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดับทีเ่พียงพอและสงูกวา่เกณฑท์ีก่ฎหมายก�าหนด	เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่	บรษิทัจะสามารถ
รองรับความเสี่ยงที่	อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้

การวิเคราะห์ความอ่อนไหว

การวเิคราะหค์วามออ่นไหวจะพิจารณาจากส�ารองค่าสนิไหมทดแทนและค่าสนิไหมทดแทนค้างจา่ยซึง่ขึน้อยูก่บัการเปลีย่นแปลง
ในตัวแปรความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อ	ระดับของหนี้สิน	ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในตัวแปรความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง	
ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	สามารถแสดงได้ดังนี้

ผลกระทบต่อหนี้สินการประกันภัยของบริษัทจากการปรับค่าสมมติฐานหลักเพ่ิมขึ้น	 ที่มีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของ 
หนี้สินการประกันภัยท้ังธุรกิจก่อนและหลังการ	ประกันภัยต่อ	ณ	ระดับความเชื่อมั่น	75%	

การเปลี่ยนแปลง
ในตัวแปร

การเปลี่ยนแปลง
ในตัวแปร

ก�าไรก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก�าไรก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

หนี้สิน

หนี้สิน

ส่วนของ
เจ้าของ	

ส่วนของ
เจ้าของ	

หนี้สินสุทธิ

หนี้สินสุทธิ

อัตราส่วนความเสียหายสมบูรณ์ปีอุบัติเหตุปีสุดท้าย	 +5%	การคูณ	 13,016	 7,924	 (7,924)	 (6,340)

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้	 +20%	การคูณ	 146	 146	 (146)	 (116)

อัตราส่วนความเสียหายสมบูรณ์ปีอุบัติเหตุปีสุดท้าย	 +5%	การคูณ	 19,625	 13,855	 (13,855)	 (11,084)

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้	 +20%	การคูณ	 136	 606	 (606)	 (485)

2563

2562

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(พันบาท)

(พันบาท)
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผลกระทบตอ่หนีส้นิการประกนัภยัของบรษิทัจากการปรบัคา่สมมตฐิานหลกัลดลงทีม่	ีผลกระทบตอ่มลูคา่ยตุธิรรมของหนีส้นิ
การประกันภัยทั้งธุรกิจก่อนและหลังการ	ประกันภัยต่อ	ณ	ระดับความเชื่อมั่น	75%		

การเปลี่ยนแปลง
ในตัวแปร

การเปลี่ยนแปลง
ในตัวแปร

ก�าไรก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

ก�าไรก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

หนี้สิน

หนี้สิน

ส่วนของ
เจ้าของ	

ส่วนของ
เจ้าของ	

หนี้สินสุทธิ

หนี้สินสุทธิ

อัตราส่วนความเสียหายสมบูรณ์ปีอุบัติเหตุปีสุดท้าย	 -5%	การคูณ	 (13,016)	 (7,924)	 7,924	 6,340

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้	 -20%	การคูณ	 (146)	 (146)	 146	 116

อัตราส่วนความเสียหายสมบูรณ์ปีอุบัติเหตุปีสุดท้าย	 -5%	การคูณ	 (19,625)	 (13,855)	 13,855	 11,084

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายสินไหมทดแทนที่ไม่สามารถจัดสรรได้	 -20%	การคูณ	 (136)	 (606)	 606	 485

2563

2562

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

(พันบาท)

(พันบาท)

ความเสีย่งการกระจุกตัวด้านการรับประกันภัย

ความเสีย่งการกระจกุตวัดา้นการรบัประกนัภยั	เปน็ความเสีย่งจากการเอาประกนัภัยตอ่	กบับรษิทัใดบรษิทัหนึง่หรอืในระดบั
ใดระดับหนึ่งมากเกินไป	 หรือการกระจุกตัวของ	 ภัยที่รับประกันภัยในด้านต่างๆ	 โดยบริษัทบริหารการประกันภัยต่อ 
เพ่ือลดภาวะความเสีย่ง	จากการกระจกุตวันัน้	บรษิทัใหค้วามส�าคญัตัง้แตก่ระบวนการคัดเลอืกผูรั้บประกนัภยัตอ่ทีม่คีณุภาพ	
โดยพิจารณาจากการจดัอันดบัความนา่เชือ่ถอืของบรษิทัประกนัภยัตอ่	นอกจากนี	้ยงัใหค้วามส�าคญักบักระบวนการตดิตาม
และประเมินความมั่นคงทางการเงินรวมถึงการ	กระจายคู่สัญญาประกันภัยต่อ

นโยบายการจัดการความเสีย่งทางด้านการเงิน

บริษัทมีความเสี่ยงจากการด�าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย	 และจากการไม่ปฏิบัติตามข้อก�าหนด
ตามสัญญาของคู่สัญญา	 บริษัทไม่มีการถือหรือออกเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์	 เพ่ือการเก็งก�าไร 
หรือการค้า

การจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนที่ส�าคัญของธุรกิจของบริษัท	 บริษัทมีระบบในการควบคุมให้มีความสมดุลของระดับความ
เสี่ยงให้เป็นที่ยอมรับได้	 โดยพิจารณาระหว่างต้นทุนที่เกิดจากความเสี่ยงและต้นทุนของการจัดการความเสี่ยง	 ฝ่ายบริหาร
ไดม้กีารควบคมุกระบวนการการจดัการความเสีย่งของบรษัิทอยา่งตอ่เนือ่งเพ่ือใหมั้น่ใจว่ามีความสมดลุระหว่างความเสีย่ง
และการควบคุมความเสี่ยง	
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

การบริหารจัดการทุน

วัตถุประสงค์ในการบริหารทุนของบริษัทเป็นไปเพ่ือการด�ารงไว้ซึ่งความสามารถในการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัท	
เพ่ือสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น

บริษัทดูแลรักษาระดับเงินกองทุนของบริษัทให้เป็นไปตามเกณฑ์การด�ารงเงินกองทุนตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะ 
กรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	บริษัทได้ด�ารงระดับเงินกองทุนให้เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว

ความเสีย่งด้านอัตราดอกเบีย้

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยหมายถึง	 ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของอัตราดอกเบี้ย 
ในตลาดที่มีผลกระทบต่อรายได้ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารของบริษัท	 โดยมีผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่	 บริษัท 
ได้บริหารความเสี่ยงจากการลงทุนโดยค�านึงถึงความเสี่ยงจากการลงทุนควบคู่กับความเหมาะสมของผลตอบแทนจาก 
การลงทุนนั้น

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	สินทรัพย์ทางการเงินที่ส�าคัญ	จัดตามประเภทของอัตราดอกเบี้ยได้ดังนี้

ไม่มีดอกเบี้ย

ไม่มีดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยคงที่

อัตราดอกเบี้ยคงที่

รวม

รวม

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

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

(บาท)

(บาท)

2563

2562
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	และ	2562	สินทรัพย์ทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่	จ�าแนกตามระยะเวลานับจากวันที่ที่
รายงานถึงวันที่มีการก�าหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันที่ครบก�าหนดแล้วแต่วันใดจะถึงก่อน	มีรายละเอียดดังนี้	

อัตราดอกเบี้ย
ภายใน	1	ปี

อัตราดอกเบี้ย

เกิน	5	ปี

ภายใน	1	ปี

เกนิ	1	ป	ีถงึ	5	ปี

เกิน	5	ปี

รวม

เกนิ	1	ป	ีถงึ	5	ปี

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

รวม   353,495,299 108,500,000 - 461,995,299

รวม

ระยะเวลาการครบก�าหนด

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

รวม  282,700,677 50,742,270 - 333,442,947

(ร้อยละต่อปี)

ระยะเวลาการครบก�าหนด

(บาท)

(ร้อยละต่อปี) (บาท)
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเสีย่งด้านการให้สินเชือ่

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการกระจุกตัวของสินเชื่อซึ่งเกิดจากเบี้ยประกันภัยค้างรับไม่มีสาระส�าคัญเนื่องจากผู้เอาประกันภัย 
ของบริษัทกระจายอยู่ในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน	 และภูมิภาคต่างๆ	 ในประเทศไทย	 จ�านวนเงินสูงสุดที่บริษัทอาจต้อง 
สูญเสียจากการให้	สินเชื่อคือมูลค่าตามบัญชีของเบี้ยประกันภัยค้างรับดังกล่าวหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	ตามที่แสดง
ไว้ในงบแสดงฐานะการเงิน

ความเสีย่งจากสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง	 เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการท่ีไม่สามารถช�าระหนี้สิน	 และ	 ภาระผูกพันเมื่อถึงก�าหนด	 หรือไม่
สามารถจัดหาเงินทุนให้เพียงพอ		

บริษัทบริหาร	ควบคุม	และติดตามอัตราส่วนสภาพคล่องอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้เพียงพอต่อ	การรองรับกับภาระหนี้ที่เกิดจาก
สัญญาประกันภัยและความต้องการใช้เงินในแต่ละช่วงเวลา	 โดยสินทรัพย์ทางการเงินของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วย	
เงินสดและเงินฝาก	สถาบันการเงิน	ซึ่งมีสภาพคล่องสูง

มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม 

ในการเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหรือหนี้สินทางการเงินต้องใช้	 ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่า 
ยุติธรรม	ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้นที่เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินนี้จึงไม่จ�าเป็นต้องบ่งชี้ถึงจ�านวนเงิน
ซึ่งเกิดขึ้นจริงใน	 ตลาดแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน	 การใช้ข้อสมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการประมาณที่แตกต่างกัน 
อาจมีผลกระทบที่มีสาระส�าคัญต่อมูลค่ายุติธรรมที่ประมาณขึ้น	บริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานดังต่อไปนี้	 ในการประมาณ
มูลค่ายุติธรรมของ	เครื่องมือทางการเงิน

เครือ่งมือทางการเงินทีไ่ม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงิน	 ซึ่งได้แก่	 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	 รายได้จากการลงทุนค้างรับ	 
เบี้ยประกันภัยค้างรับ	ลูกหนี้จากการประกันภัยต่อ	ลูกหนี้อื่น	 เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ	และเจ้าหนี้อื่นมีมูลค่าใกล้เคียงกับ
มูลค่ายุติธรรม	เนื่องจากครบก�าหนดช�าระในระยะเวลาอันสั้น
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26 หลักทรัพย์ประกันและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส�ารองวางไว้กับนายทะเบียน

26.1  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
	 บริษัทได้น�าเงินฝากธนาคารเป็นประกันวางไว้กับนายทะเบียนตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย	(ฉบับที่	2)	
	 พ.ศ.	2551	มีดังนี้

26.2  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 2562 
	 บริษัทได้จัดสรรเงินฝากธนาคารเป็นเงินส�ารองประกันภัยวางไว้กับนายทะเบียน	 เพ่ือให้เป็นไปตามประกาศของ 
	 คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัยภัย	 เรื่อง	 อัตรา	 หลักเกณฑ์	 และวิธีการวางเงินส�ารอง 
	 ส�าหรับเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของ	บริษัทประกันวินาศภัย	พ.ศ.	2557	มีดังนี้

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

2563

2563

ราคาตามบัญชี

ราคาตามบัญชี

2562

2562

ราคาตามบัญชี

ราคาตามบัญชี

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน	เมื่อสิ้นก�าหนดระยะเวลา	 3,500,000	 3,500,000

เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน	เมื่อสิ้นก�าหนดระยะเวลา	 60,261,662		 86,060,760

(บาท)

(บาท)
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27 เงินสมทบทุนประกันภัย

ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	และ	2560	ยอดสะสมเงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย	มีจ�านวนดังนี้

บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ�ากัด (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

2563 2562

ณ	วันที่	1	มกราคม	 4,041,278	 2,949,939

เพ่ิมขึ้นระหว่างปี	 1,437,609	 1,091,339

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 5,478,887 4,041,278

(บาท)

28 ภาระผูกพันกับบุคคลหรือกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน 

 จ�านวนเงินขั้นต�่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้
 สัญญาเช่าด�าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้

2563
(บาท)

2562

ภายใน	1	ปี	 342,000	 2,925,074

1	-	5	ปี	 363,500	 2,569,972

รวม 705,500 5,495,046


