










บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน)

สินทรัพย์ หมายเหตุ 2564 2563

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4 186,171,560       161,843,351        
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 5 55,179,912          50,780,613          
รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ 1,620,550            1,321,669            
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อ 12 147,811,750       161,041,184        
ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ 6 20,335,767          23,827,266          
สินทรัพยท์างการเงิน 7, 24, 25 409,723,503       301,050,828        
อุปกรณ์ 8 2,477,506            1,479,374            
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 7,722,140            12,101,111          
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 10 92,940                 305,997               
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 21 21,702,494          14,514,032          
สินทรัพยอ่ื์น 11 6,861,821            4,214,845            
รวมสินทรัพย์ 859,699,943       732,480,270        

งบแสดงฐานะการเงิน

(บาท)

31 ธนัวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ หมายเหตุ 2564 2563

หนีสิ้น

หน้ีสินจากสัญญาประกนัภยั 12 451,733,611       381,300,495        
เจา้หน้ีจากการประกนัภยัต่อ 13 110,430,485 122,020,014        
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 17,418,736 1,324,014           

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 14 1,981,993            1,863,353            
หน้ีสินตามสัญญาเช่า 8,077,898            12,374,931         

หน้ีสินอ่ืน 15, 23 46,247,705          45,734,802          
รวมหนีสิ้น 635,890,428       564,617,609        

ส่วนของเจ้าของ

ทุนเรือนหุน้ 16
ทุนจดทะเบียน
(หุ้นสามัญจ านวน 20,000,000 หุ้น มูลค่า 25 บาทต่อหุ้น) 500,000,000       500,000,000        

ทุนท่ีออกและช าระแลว้
(หุ้นสามัญจ านวน 20,000,000 หุ้น มูลค่า 25 บาทต่อหุ้น) 500,000,000       500,000,000        

ขาดทุนสะสม
ขาดทุนสะสม (276,190,485)      (332,137,339)       

รวมส่วนของเจ้าของ 223,809,515       167,862,661        

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ 859,699,943       732,480,270        

(บาท)

31 ธนัวาคม

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ ากัด (มหาชน)

หมายเหตุ 2564 2563

รายได้

เบ้ียประกนัภยัรับ 693,473,436 593,913,075 
หัก เบ้ียประกนัภยัต่อ (195,832,887) (218,724,683)
เบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ 497,640,549 375,188,392 
หัก ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้พ่ิมข้ึนจากปีก่อน (44,419,014) (89,089,693)
หัก (บวก) ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดจ้ากการประกนัภยัต่อ

(เพ่ิมข้ึน) ลดลงจากปีก่อนของผูเ้อาประกนัภยัต่อ (17,969,611) 31,243,286          
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดสุ้ทธิ 435,251,924 317,341,985 
รายไดค้า่จา้งและคา่บ าเหน็จ 79,834,711 83,100,270 
รายไดจ้ากการลงทุนสุทธิ 2,784,868 3,959,556 
รายไดอ่ื้น 23 4,965,832 4,606,584 
รวมรายได้ 522,837,335        409,008,395        

ค่าใช้จ่าย

คา่สินไหมทดแทน 19, 23 301,963,771 230,776,423        
หัก คา่สินไหมทดแทนรับคืนจากการประกนัภยัต่อ (99,117,055) (87,464,354)
คา่สินไหมทดแทนสุทธิ 202,846,716 143,312,069
คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ 86,313,466 79,021,524 
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน 19, 23, 26 50,557,660 53,337,764 
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน 17, 19, 23 111,720,836 97,558,096       
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 20 133,159 34,994                 
รวมค่าใช้จ่าย 451,571,837        373,264,447        

ก าไรก่อนภาษเีงนิได้ 71,265,498          35,743,948          

ภาษีเงินได ้(รายได)้ 21 15,151,030 (12,923,350)        
ก าไรส าหรับปี 56,114,468          48,667,298          

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการทีจ่ะไม่ถกูจัดประเภทใหม่ไว้ในก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลขาดทุนจากการวดัมูลคา่ใหม่ของผลประโยชน์พนกังานท่ีก าหนดไว้ 14 (209,517) (331,716)
ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้นก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั 21 41,903 66,343                 

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี - สุทธิจากภาษี (167,614) (265,373)

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 55,946,854 48,401,925 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 22 2.81                     2.43                     

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

(บาท)

 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จ ากัด (มหาชน)

ทุนเรือนหุน้ท่ีออก รวมส่วนของ

และช าระแลว้ ขาดทุนสะสม ผูถื้อหุน้

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2563

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

ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี

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

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                     (265,373) (265,373)
รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                     48,401,925 48,401,925

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

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2564 500,000,000        (332,137,339)       167,862,661        

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี

ก าไรส าหรับปี -                       56,114,468          56,114,468          

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน -                       (167,614)              (167,614)              

รวมก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปี -                       55,946,854 55,946,854

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2564 500,000,000        (276,190,485)       223,809,515        

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ 

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน)

หมายเหตุ 2564 2563

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

เบ้ียประกนัภยัรับ 666,643,498 574,252,884 
เงินจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ (24,482,457) (12,872,866)
ดอกเบ้ียรับ 2,447,813 4,426,740          
รายไดอ่ื้น 4,965,832 4,606,584 
คา่สินไหมทดแทน (266,112,426) (227,451,867)
คา่จา้งและคา่บ าเหน็จ (82,751,932) (72,837,061)
คา่ใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน (50,501,782) (53,531,706)
คา่ใชจ่้ายในการด าเนินงาน (103,664,369) (82,578,763)
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (6,244,770) (266,668)
เงินรับ - สินทรัพยท์างการเงิน 204,147,438       214,305,368       
เงินจ่าย - สินทรัพยท์างการเงิน (312,953,272) (265,215,295)     
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 31,493,573 82,837,350        

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

กระแสเงินสดใช้ไปใน

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ืออุปกรณ์ 8 (1,657,265) (608,951)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (1,657,265) (608,951)

กระแสเงินสดจากกจิกรรจัดหาเงิน

กระแสเงินสดใช้ไปใน

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (5,508,099) (4,846,981)
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (5,508,099) (4,846,981)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 24,328,209 77,381,418

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 161,843,351 84,461,933
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 4 186,171,560 161,843,351

งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

(บาท)

  หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
9



บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  
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หมายเหตุ  สารบัญ 
   

1  ขอ้มูลทัว่ไป 
2  เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 
3  นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 
4  เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
5  เบ้ียประกนัภยัคา้งรับ - สุทธิ 
6  ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ 
7  สินทรัพยท์างการเงิน 
8  อุปกรณ์ 
9  สญัญาเช่า 
10  สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
11  สินทรัพยอ่ื์น 
12  หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 
13  เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ 
14  ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
15  หน้ีสินอ่ืน 
16  ทุนเรือนหุน้ 
17  ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 
18  ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 
19  ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
20  ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
21  ภาษีเงินได ้(รายได)้ 
22  ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน 
23  บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
24  การบริหารจดัการความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน 
25  หลกัทรัพยป์ระกนัและทรัพยสิ์นท่ีจดัสรรไวเ้ป็นเงินส ารองวางไวก้บันายทะเบียน 
26  เงินสมทบกองทุนประกนัภยัวินาศภยั 
27  ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
28  เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
   



บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 
งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการบริษทัเม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2565 

 
1 ข้อมูลทั่วไป 
 

บริษทั แปซิฟิค ครอส ประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน)  “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จด
ทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 152 อาคารชาร์เตอร์ สแควร์ ชั้น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
 
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในระหวา่งปีไดแ้ก่ บริษทั เมด-ชวัร์ เซอร์วิสเซส จ ากดั ถือหุ้นร้อยละ 69.15 ซ่ึงเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้ง
ข้ึนในประเทศไทย 
 
บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการรับประกนัสุขภาพ   
 

2 เกณฑ์การจัดท างบการเงิน 
 
(ก) เกณฑ์การถือปฏิบัติ 

 
งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย            
สภาวิชาชีพบญัชีฯ นอกจากน้ี งบการเงินยงัไดจ้ดัท าข้ึนตามประกาศส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการ
ประกอบธุรกิจประกนัภยั เร่ืองหลกัเกณฑ ์วิธีการ เง่ือนไข และระยะเวลาในการจดัท าและยืน่งบการเงิน และรายงาน
เก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประกนัวินาศภยั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2562 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2562 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 

 
บริษทัไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงเป็นคร้ังแรก ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่รอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ทั้งน้ีการถือปฏิบติัดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญั
ต่องบการเงิน 
 
นอกจากน้ี บริษทัไม่ไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ซ่ึงยงัไม่มีผลบงัคบัใชใ้นงวด
ปัจจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัท างบการเงินน้ีก่อนวนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้บริษทัไดป้ระเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนต่อ
งบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ี ซ่ึงคาดว่าไม่มี
ผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
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(ข) เกณฑ์การวัดมูลค่า 
 

งบการเงินน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการดงัต่อไปน้ี  
รายการ เกณฑ์การวัดมลูค่า 
หน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว ้ มูลค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัตามผลประโยชน์ท่ี

ก าหนดไวไ้ดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุขอ้ 3 (ฎ) 
 

(ค) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน   
 

 งบการเงินน้ีน าเสนอเป็นเงินบาท ซ่ึงเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของบริษทั  
 

(ง) การใช้วิจารณญาณและการประมาณการ 
 

ในการจดัท างบการเงินน้ีใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชีของบริษทั ทั้งน้ี ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจ
แตกต่างจากท่ีประมาณการไว ้ประมาณการและขอ้สมมติท่ีใช้ในการจดัท างบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่าง
ต่อเน่ือง  การปรับประมาณการทางบญัชีจะบนัทึกโดยวิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป 
 

ข้อสมมติและความไม่แน่นอนของการประมาณการ 
 

ขอ้มูลเก่ียวกบัการใชว้ิจารณญาณ ขอ้สมมติ และความไม่แน่นอนของการประมาณการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ซ่ึงมีความเส่ียงอยา่งมีนยัส าคญัท่ีจะส่งผลใหต้อ้งมีการปรับปรุงท่ีมีสาระส าคญัในมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินในปีบญัชีถดัไป ซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 7 สินทรัพยท์างการเงิน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 12 หน้ีสินจากสญัญาประกนัภยั 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 14 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 20 ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 24 การบริหารจดัการความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน 
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กระบวนการที่เกีย่วข้องในการก าหนดข้อสมมติของส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 
 

ขอ้สมมติท่ีใช้ในการประมาณการมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประมาณการหน้ีสินเพียงพอท่ีจะรองรับหน้ีสินท่ีเกิดจาก
สัญญาประกนัภยัเท่าท่ีสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามเน่ืองจากมีความไม่แน่นอนในการ
ประมาณการหน้ีสินส าหรับค่าสินไหมทดแทนมีโอกาสท่ีค่าสินไหมทดแทนสุดทา้ยอาจมีผลแตกต่างอย่างเป็น
สาระส าคญักบัหน้ีสินท่ีไดป้ระมาณไว ้
 

ประมาณการหน้ีสินประมาณข้ึน ณ วนัท่ีรายงาน ส าหรับประมาณการค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนทั้งหมด            
ณ วนัท่ีรายงานไม่วา่จะไดรั้บรายงานหรือไม่ก็ตาม รวมถึงค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนหกัดว้ยจ านวน
เงินท่ีจ่ายแลว้ 
 
บริษทัได้ใช้วิธี Chain-Ladder วิธี Bornhuetter-Ferguson และ วิธี The Expected loss ratio (ELR)  ในการประมาณ
การค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด  
 

วิธี Chain-Ladder เก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะห์อตัราการพฒันาของค่าสินไหมทดแทนในอดีต และการเลือกอตัราการ
พฒันาการของค่าสินไหมทดแทนข้ึนอยู่กบัรูปแบบการพฒันาการของค่าสินไหมทดแทนในอดีต โดยอตัราการ
พฒันาการค่าสินไหมทดแทนท่ีเลือกดงักล่าวใชว้ิธีค  านวณค่าสินไหมทดแทนแบบสะสมส าหรับแต่ละปีอุบติัเหตุ 
 
วิธี Bornhuetter-Ferguson เป็นประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ โดยการรวมความเสียหายท่ีไดรั้บรายงาน
จริงและค่าประมาณของพฒันาการของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในอนาคตเขา้ดว้ยกนั ค่าประมาณการพฒันาของความ
เสียหายในอนาคตน้ีจะข้ึนอยูก่บัความเสียหายท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และอตัราพฒันาการของมูลค่าความเสียหายท่ีเลือก
ของแต่ละปีอุบติัเหตุ การประมาณการทั้งสองค่าจะถูกน ามารวมกนัโดยการใช้สูตรท่ีให้การถ่วงน ้ าหนักบนการ
ประมาณการจากประสบการณ์มากข้ึนตามระยะเวลาท่ีผา่นไป  
 
วิธี Expected Loss Ratio (ELR) เป็นอัตราส่วนค่าสินไหมทดแทนสมบูรณ์ต่อเบ้ียประกันภยัรับท่ีถือเป็นรายได้ 
ค านวณจากผลคูณของอตัราค่าสินไหมทดแทนท่ีคาดการณ์กบัเบ้ียประกนัภยัรับท่ีถือเป็นรายได ้
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3 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 
  
นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

(ก)    เงินตราต่างประเทศ  
 
รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 
รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงาน (สกุลเงินบาท) โดยใช้อตัรา
แลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการ
ด าเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑ์ราคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงาน โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

 
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดข้ึนจากการแปลงค่าใหรั้บรู้เป็นก าไรหรือขาดทุนในงวดบญัชีนั้น 

 
 (ข) การจัดประเภทของสัญญาประกนัภัย 

 
สัญญาประกันภยัคือ สัญญาท่ีอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขซ่ึงบริษทัรับความเส่ียงด้านการรับประกันภยัท่ีมีนัยส าคญัจาก 
คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงโดยตกลงจะชดใชค่้าสินไหมทดแทนแก่ผูเ้อาประกนัภยัหากเหตุการณ์ในอนาคตอนัไม่แน่นอน
ท่ีระบุไว ้(เหตุการณ์ท่ีเอาประกนัภยั) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผูเ้อาประกนัภยั  
 
เม่ือสญัญาถูกจดัประเภทเป็นสญัญาประกนัภยัแลว้ สญัญาจะยงัคงเป็นสญัญาประกนัภยัจนกวา่สิทธิและภาระผกูพนั
ทั้งหมดส้ินสุดหรือส้ินผลบงัคบั 
 

(ค) การรับรู้และการวัดมูลค่าของสัญญาประกนัภัย 
 
เบีย้ประกันภัยค้างรับ  
 
เบ้ียประกนัภยัคา้งรับแสดงในราคาตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 
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ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญประเมินโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเกบ็เงินค่าเบ้ียประกนัภยัคา้งรับไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไป
พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายเุบ้ียประกนัภยัคา้งรับ หน้ีสูญจะถูกตดัจ าหน่ายเม่ือทราบ
วา่เป็นหน้ีสูญ 
 
ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย 
 
บริษทับนัทึกบญัชีส ารองค่าสินไหมทดแทนเม่ือไดรั้บแจง้การเรียกชดเชยจากผูเ้อาประกนัอย่างเป็นทางการ โดย
บนัทึกตามมูลค่าประมาณการค่าสินไหมทดแทนท่ีประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระหรือผูป้ระเมินของบริษทัแลว้แต่กรณี 
และบริษทัไดต้ั้งส ารองส าหรับค่าสินไหมทดแทนท่ีอาจเกิดข้ึนแต่ยงัมิไดร้ายงานให้บริษทัทราบ (Incurred but not 
yet reported) ซ่ึงถูกประเมินโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต  
 
ส ารองเบีย้ประกันภัย 
 
ส ารองเบ้ียประกนัภยัประกอบดว้ยส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้และส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 

 
ส ารองเบีย้ประกันภัยท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้ 
 
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดเ้ป็นสดัส่วนของเบ้ียประกนัรับสุทธิ ซ่ึงจะรับรู้เป็นรายไดใ้นปีบญัชีถดัไป 
ค านวณโดยวิธีเฉล่ียเป็นรายวนัจากเบ้ียประกนัภยัรับสุทธิ (วิธีเศษหน่ึงส่วนสามร้อยหกสิบหา้) 
 
ส ารองความเส่ียงภัยท่ียงัไม่ส้ินสุด  

 
 ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดเป็นประมาณการท่ีดีท่ีสุดของค่าสินไหมทดแทนท่ีจะคาดวา่จะเกิดข้ึนในระยะเวลา

เอาประกนัท่ีเหลืออยูส่ าหรับกรมธรรมป์ระกนัภยัท่ียงัมีผลบงัคบัอยู่ ตามการวิเคราะห์ขอ้มูลค่าสินไหมทดแทนใน
อดีตโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาต 

 
ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดจะถูกรับรู้ในงบการเงิน ในกรณีท่ีส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุดมากกว่า
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้
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เบีย้ประกันภัยรับและเบีย้ประกันภัยท่ีถือเป็นรายได้ 
 
เบ้ียประกนัภยัรับรู้เป็นรายไดต้ามวนัท่ีท่ีมีผลบงัคบัใชใ้นกรมธรรมป์ระกนัภยัก่อนหักเบ้ียประกนัภยัต่อและค่าจา้ง
และค่าบ าเหน็จ 
 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดป้ระกอบดว้ย เบ้ียประกนัภยัรับ และการเปล่ียนแปลงในส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่
ถือเป็นรายได ้และรับรู้เป็นรายไดต้ามสดัส่วนตลอดระยะเวลาความคุม้ครองของกรมธรรม ์
 
เบีย้ประกันภัยรับต่อ 
 
เบ้ียประกนัภยัรับต่อถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัไดรั้บใบค าขอเอาประกนัภยัต่อหรือใบแจง้ การประกนัภยัต่อจากบริษทั
ผูเ้อาประกนัภยัต่อ และเงินส่วนแบ่งก าไรจากการรับประกนัภยัต่อรับรู้เม่ือไดรั้บใบแจง้จากบริษทัรับประกนัภยัต่อ
รายหลกั 
 
รายได้ค่าจ้างและค่าบ าเหนจ็  
 
รายไดค่้าจา้งและค่าบ าเหน็จถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง 

 
เบีย้ประกันภัยจ่ายจากการเอาประกันภัยต่อ  
 
เบ้ียประกนัภยัต่อจ่ายจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เป็นรายการหักออกจากเบ้ียประกนัภยัรับเม่ือไดโ้อนความเส่ียง
จากการประกนัภยัใหบ้ริษทัรับประกนัภยัต่อแลว้ตามจ านวนท่ีระบุไวใ้นกรมธรรม ์ 
 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน  
 
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนประกอบดว้ยค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายใน
การจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรงและจากการรับประกนัภยัต่อ และส าหรับทั้งความ
เสียหายท่ีไดรั้บรายงานแลว้และท่ียงัไม่ไดรั้บรายงาน ซ่ึงแสดงตามมูลค่าของค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้งและรายการปรับปรุงค่าสินไหมของงวดปัจจุบนัและงวดก่อนท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปี หักดว้ยมูลค่าซากและ
การรับคืนอ่ืน (ถา้มี) และหกัดว้ยค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้ง  
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ค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกนัภยัโดยตรง จะรับรู้เม่ือไดรั้บแจง้
จากผูเ้อาประกนัภยัตามจ านวนท่ีผูเ้อาประกนัภยัแจง้และโดยการประมาณการของฝ่ายบริหาร มูลค่าประมาณการ
สินไหมทดแทนสูงสุดจะไม่เกินทุนประกนัของ กรมธรรมท่ี์เก่ียวขอ้ง และค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการ
จดัการค่าสินไหมทดแทนจาก การรับประกนัภยัต่อจะรับรู้เม่ือไดรั้บแจง้จากบริษทัประกนัภยัต่อตามจ านวนท่ีไดรั้บ
แจง้ 
 
ค่าสินไหมทดแทนรับคืนจากการประกันภัยต่อ  
 
ค่าสินไหมรับคืนจากการเอาประกนัภยัต่อรับรู้เม่ือไดบ้นัทึกค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายในการจดัการสินไหม
ทดแทน โดยประมาณข้ึนตามสดัส่วนการเอาประกนัภยัต่อและเง่ือนไขใน สญัญาประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้ง และแสดง
เป็นรายการหกัจากค่าสินไหมทดแทน  

 
ค่าจ้างและบ าเหนจ็ 
  
ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จเป็นค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง 
 
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ 
 
สินทรัพยจ์ากการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยส ารองประกนัภยัส่วนท่ีเรียกคืนจากการประกนัภยัต่อ ซ่ึงประมาณข้ึนโดย
อา้งอิงสญัญาประกนัภยัต่อท่ีเก่ียวขอ้งของส ารองเบ้ียประกนัภยัตามกฎหมายวา่ดว้ยการค านวณส ารองประกนัภยัและ
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายไดท่ี้เกิดข้ึนจากการประกนัภยัต่อ 
 
ลกูหนีแ้ละเจ้าหนีบ้ริษัทประกันภัยต่อ 
 
ลูกหน้ีจากสัญญาการประกนัภยัต่อแสดงดว้ยเงินคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ ซ่ึงประกอบดว้ย เบ้ียประกนัภยัต่อคา้ง
รับ ค่าจา้งและค่าบ าเหน็จคา้งรับ และค่าสินไหมคา้งรับจากการประกนัภยัต่อ บริษทับนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการไม่ไดรั้บ ช าระหน้ี ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การ
รับช าระหน้ีและการวิเคราะห์อายหุน้ีของลูกหน้ีจากสญัญาการประกนัภยัต่อ 
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เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อแสดงดว้ยเงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อและเงินคา้งจ่ายเก่ียวกบั การประกนัภยัต่อซ่ึง
ประกอบด้วย เบ้ียประกนัภยัต่อคา้งจ่าย และรายการคา้งจ่ายอ่ืนๆ ให้กบับริษทัประกนัภยัต่อ ยกเวน้ค่าสินไหม
ทดแทนคา้งจ่าย ทั้งน้ียอดสุทธิสามารถแสดงในงบแสดงฐานะการเงินไดก้็ต่อเม่ือกิจการมีสิทธิตามกฎหมายในการ
น ามาหักกลบลบกนั และตั้งใจท่ี จะรับหรือจ่ายช าระดว้ยยอดสุทธิ หรือรับช าระรายการสินทรัพยห์รือจ่ายช าระ
รายการหน้ีสินไปพร้อมกนั 
 

 (ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด เช็คในมือ และยอดเงินฝาก
ธนาคารทุกประเภทท่ีมีก าหนดไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่รวมเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระผกูพนั 

 
(จ) เคร่ืองมือทางการเงิน 
 

(1) การรับรู้รายการและการวัดมลูค่าเม่ือเร่ิมแรก  
 
สินทรัพยท์างการเงินรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรกเม่ือบริษทัเป็นคู่สญัญาตามขอ้ก าหนดของเคร่ืองมือทางการเงินนั้น  
 

(2) การจัดประเภทรายการและการวัดมลูค่าภายหลงั  
 
สินทรัพย์ทางการเงิน 
 
สินทรัพยท์างการเงินจะถูกวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายหากเขา้เง่ือนไขทั้งสองขอ้ดงัต่อไปน้ี 
- ถือครองสินทรัพยท์างการเงินนั้นตามโมเดลธุรกิจท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อรับกระแสเงินสดตามสญัญา และ 
- ขอ้ก าหนดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินซ่ึงท าใหเ้กิดกระแสเงินสดซ่ึงเป็นการจ่ายเพียงเงินตน้และ

ดอกเบ้ียจากยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก าหนดไว ้
 
การวัดมลูค่าภายหลงั 
 
สินทรัพยเ์หล่าน้ีวดัมูลค่าภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายถูกวดัมูลค่าในภายหลงัดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่ายตาม
วิธีดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ราคาทุนตดัจ าหน่ายลดลงดว้ยผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน รายไดด้อกเบ้ีย ผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน ก าไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการตดัรายการออกจากบญัชีรับรู้ในก าไรหรือ
ขาดทุน 
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(3)  การตัดรายการออกจากบัญชี 
 
บริษทัตดัรายการสินทรัพยท์างการเงินออกจากบญัชีเม่ือสิทธิตามสัญญาท่ีจะไดรั้บกระแสเงินสดจากสินทรัพย์
ทางการเงินหมดอายุหรือมีการโอนสิทธิในการรับกระแสเงินสดตามสัญญาในธุรกรรมซ่ึงความเส่ียงและ
ผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของเกือบทั้งหมดของสินทรัพยท์างการเงินไดถู้กโอนหรือในกรณีท่ีบริษทัไม่ได้
ทั้ งโอนหรือคงไวซ่ึ้งความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของเกือบทั้ งหมดและไม่ได้คงไวซ่ึ้ง            
การควบคุมในสินทรัพยท์างการเงิน  
 

(ฉ) สัญญาเช่า 

 
ณ วนัเร่ิมตน้ของสัญญาบริษทัจะประเมินว่าสัญญาเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบดว้ยสัญญาเช่าหรือไม่ บริษทัน าค า
นิยามของสัญญาเช่าตาม TFRS 16 มาใชใ้นการประเมินว่าสัญญานั้นให้สิทธิในการควบคุมการใชสิ้นทรัพยท่ี์ระบุ
หรือไม่ 
  
ในฐานะผู้เช่า 
 
บริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละหน้ีสินตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล ยกเวน้สญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยมี์
มูลค่าต ่าหรือสญัญาเช่าระยะสั้น จะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญา 
 
สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า และปรับปรุงเม่ือมี
การวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินตามสัญญาเช่า ตน้ทุนของสินทรัพยสิ์ทธิการใช้ประกอบดว้ยจ านวนเงินท่ีรับรู้เม่ือ
เร่ิมแรกของหน้ีสินตามสัญญาเช่าปรับปรุงดว้ยจ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผลหรือ
ก่อนวนัท่ีสัญญาเร่ิมมีผลรวมกบัตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรก ค่าเส่ือมราคารับรู้ในก าไรหรือขาดทุนดว้ยวิธีเส้นตรงนับ
จากวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายสุญัญาเช่า 
 
หน้ีสินตามสัญญาเช่าวดัมูลค่าเม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของค่าเช่าท่ียงัไม่ไดจ่้ายช าระ ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียตามนยัของสัญญาเช่า เวน้แต่อตัรานั้นไม่สามารถก าหนดได ้บริษทัใชอ้ตัราดอกเบ้ียเงินกูย้มื
ส่วนเพิ่มของบริษทั 
 
บริษทัก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มโดยน าอตัราดอกเบ้ียจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอกหลายแห่ง
และไดป้รับปรุงบางส่วนเพื่อใหส้ะทอ้นระยะเวลาของสญัญาเช่าและลกัษณะของสินทรัพยท่ี์เช่า 
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หน้ีสินตามสญัญาเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายตามอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 
ในฐานะผู้ให้เช่า 
 
สัญญาเช่าด าเนินงาน 
 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน
เป็นการเฉพาะเพื่อใหเ้กิดสัญญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสัญญา ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายได้
ในรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 
 

(ช) อุปกรณ์ 
 
การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 
สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 
อุปกรณ์แสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) 
 
ราคาทุนรวมถึงต้นทุนทางตรงท่ีเก่ียวข้องกับการได้มาของสินทรัพย์ ส าหรับเคร่ืองมือท่ีควบคุมโดยลิขสิทธ์
ซอฟตแ์วร์ซ่ึงไม่สามารถท างานไดโ้ดยปราศจากลิขสิทธ์ซอฟตแ์วร์นั้นใหถื้อวา่  ลิขสิทธ์ซอฟตแ์วร์ดงักล่าวเป็นส่วน
หน่ึงของอุปกรณ์  
 
ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตาม
บญัชีของอุปกรณ์ โดยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 
ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 
ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการอุปกรณ์  ถา้มีความ
เป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น  และสามารถวดัมูลค่า
ตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ  ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่าตามบญัชี  ตน้ทุนท่ี
เกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
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ค่าเส่ือมราคา 
 
ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของสินทรัพย ์ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพยห์รือตน้ทุนในการ
เปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 
ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุนค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพยแ์สดง
ไดด้งัน้ี 
 
เคร่ืองตกแต่งติดตั้ง 5 ปี 
อุปกรณ์ส านกังาน 5 ปี 
วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปี
บญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 
 

(ซ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
 
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ 
 
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ท่ีบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจ ากดั แสดงในราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและ              
ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม (ถา้มี) 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 
รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตโดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น  ค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเกิดข้ึนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 
ค่าตัดจ าหน่าย   
 
ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนรับท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมูลค่าคงเหลือ 
 

  



บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  
 

 22 

ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะให้ประโยชน์ ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชน์ส าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 
ซอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์ 3 ปี 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย  ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ฌ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 
 

การวัดมลูค่าผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึน้  
 
ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนเป็นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตดว้ยความน่าจะเป็นถ่วงน ้าหนกั ผล
ขาดทุนดา้นเครดิตค านวณโดยใชมู้ลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีคาดวา่จะไม่ไดรั้บ (เช่น ผลต่างระหวา่งกระแสเงิน
สดท่ีกิจการจะตอ้งจ่ายตามสัญญาและกระแสเงินสดท่ีบริษทัคาดว่าจะไดรั้บ) ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนคิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงของสินทรัพยท์างการเงิน  
 
การวดัมูลค่าผลขาดทุนดา้นเครดิตนั้นค านวณดงัต่อไปน้ี 
- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาด 
วา่จะเกิดข้ึนจากการผิดเง่ือนไขตามสัญญาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือนขา้งหนา้ภายหลงัวนัส้ินรอบระยะเวลา
ท่ีรายงาน หรือ 

- ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสัญญา ผลขาดทุนดงักล่าวประมาณจากผลขาดทุนท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึนจากการผดิเง่ือนไขตามสญัญาท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนในช่วงระยะเวลาทั้งหมดท่ีเหลืออยูข่องสญัญา 

 
บริษทัรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนดว้ยผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนในอีก 12 เดือน
ขา้งหนา้ ยกเวน้สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของความเส่ียงดา้นเครดิตนบัแต่การรับรู้รายการ
เม่ือเร่ิมแรกหรือเป็นสินทรัพยท์างการเงินท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิต ซ่ึงกรณีดงักล่าวจะวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดว้ยผล
ขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายขุองสญัญา  
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ระยะเวลาสูงสุดท่ีใชใ้นการประมาณผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนพิจารณาจากระยะเวลาท่ียาวท่ีสุดตาม
สญัญาท่ีบริษทัมีฐานะเปิดต่อความเส่ียงดา้นเครดิต 
 
ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนมีการประเมินใหม่ ณ ส้ินรอบระยะเวลาท่ีรายงาน เพื่อสะท้อนการ
เปล่ียนแปลงของความเส่ียงดา้นเครดิตของเคร่ืองมือทางการเงินนบัจากวนัท่ีรับรู้รายการเม่ือเร่ิมแรก การเพิ่มข้ึนของ
ค่าเผื่อผลขาดทุนแสดงเป็นขาดทุนจากการด้อยค่าในก าไรหรือขาดทุน ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตแสดงเป็น
รายการหกัออกจากมูลค่าตามบญัชีขั้นตน้ของสินทรัพยท์างการเงิน  
 

(ญ) การด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน 
 
ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของบริษทั ไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานวา่มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ในกรณี
ท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดวา่จะไดรั้บคืน  
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยห์รือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงิน
สดสูงกวา่มูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
  
การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 
มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน หมายถึงมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์                    
หรือมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์กัตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่าท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อสินทรัพย ์ 
ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์นจะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน
รวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 
การกลบัรายการด้อยค่า 
 
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน               
ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ
เพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกินกว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย 
เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่ามาก่อน 
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(ฎ) ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 
โครงการสมทบเงิน 
 
ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายพนักงานในก าไรหรือขาดทุนในรอบ
ระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บับริษทั  
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 
ภาระผกูพนัสุทธิของบริษทัจากโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวถู้กค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจากการ
ประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ  และผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพื่อใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั 
 
การค านวณภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวน้ั้นจดัท าเป็นประจ าทุกปี โดยวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ี 
ประมาณการไว ้  
 
ในการวดัมูลค่าใหม่ของหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิ ก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยัจะถูกรับรู้รายการในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนทนัที บริษทัก าหนดดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสิน
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิโดยใชอ้ตัราคิดลดท่ีใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ ณ ตน้ปี โดย
ค านึงถึงการเปล่ียนแปลงใดๆ ในหน้ีสินผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวสุ้ทธิซ่ึงเป็นผลมาจากการสมทบเงินและการจ่าย
ช าระผลประโยชน์ ดอกเบ้ียจ่ายสุทธิและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการผลประโยชน์รับรู้รายการในก าไร
หรือขาดทุน  
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรือการลดขนาดโครงการ การเปล่ียนแปลงในผลประโยชน์ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการบริการในอดีต หรือ ก าไรหรือขาดทุนจากการลดขนาดโครงการตอ้งรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
บริษทัรับรู้ก าไรและขาดทุนจากการจ่ายช าระผลประโยชน์พนกังานเม่ือเกิดข้ึน  

 
 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือพนกังานท างานให้ หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่าย
ช าระ หากบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะต้องจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ี
พนกังานไดท้ างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
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ผลประโยชน์พนักงานอ่ืน 
 
ภาระผูกพนัสุทธิของบริษทั ท่ีเป็นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป็นผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการ
ท างานของพนักงานในงวดปัจจุบนัและงวดก่อนๆ ซ่ึงผลประโยชน์น้ีได้คิดลดกระแสเงินสดเพื่อให้เป็นมูลค่า
ปัจจุบนั การวดัมูลค่าใหม่จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

(ฏ) ประมาณการหน้ีสิน 
 
ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือบริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัจากการอนุมานท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนัอนัเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตซ่ึงสามารถประมาณจ านวนของภาระผูกพนัไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ และมี
ความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไปเพื่อช าระภาระผกูพนัดงักล่าว  ประมาณ
การหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใชอ้ตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึง
ภาษีเงินได้  เพื่อให้สะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบนัซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ
หน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพิ่มข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผา่นไปรับรู้เป็นตน้ทุนทางการเงิน 
 

(ฐ) การวัดมูลค่ายติุธรรม 
 
บริษทัก าหนดกรอบแนวคิดของการควบคุมเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดน้ีรวมถึงกลุ่มผูป้ระเมิน
มูลค่าซ่ึงมีความรับผดิชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายติุธรรมท่ีมีนยัส าคญั รวมถึงการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 3  
 
การวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน บริษทัใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้ห้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้มูลค่า
ยติุธรรมเหล่าน้ีถูกจดัประเภทในแต่ละล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมตามขอ้มูลท่ีใชใ้นการประเมินมูลค่า ดงัน้ี  
 
• ขอ้มูลระดบั 1 เป็นราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนั 
• ขอ้มูลระดบั 2 เ ป็นข้อมูล อ่ืนท่ีสัง เกตได้โดยตรงหรือโดยอ้อมส าหรับสินทรัพย์นั้ นหรือหน้ีสินนั้ น

นอกเหนือจากราคาเสนอซ้ือขายซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 
• ขอ้มูลระดบั 3 ขอ้มูลท่ีใชเ้ป็นขอ้มูลท่ีไม่สามารถสงัเกตไดส้ าหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินนั้น 

 
หากขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินถูกจดัประเภทล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรมท่ี
แตกต่างกนั การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถูกจดัประเภทในภาพรวมในระดบัเดียวกนัตามล าดบัชั้นของมูลค่า
ยติุธรรมของขอ้มูลท่ีอยูใ่นระดบัต ่าสุดท่ีมีนยัส าคญัส าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมโดยรวม 
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(ฑ) รายได้ 
 
ดอกเบีย้รับ 
 
ดอกเบ้ียรับบนัทึกในงบก าไรขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง  
 
รายได้อ่ืน  
 
รายไดอ่ื้นรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 

 
(ฒ) ค่าใช้จ่าย 

 
ค่าใช้จ่ายอ่ืน 
 
ค่าใชจ่้ายอ่ืนรับรู้ตามเกณฑค์งคา้ง 
 
ต้นทุนทางการเงิน  
 
ดอกเบ้ียจ่ายและค่าใชจ่้ายในท านองเดียวกนับนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีค่าใชจ่้ายดงักล่าวเกิดข้ึน 
 

 (ณ) ภาษเีงินได้ 
 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับปีประกอบด้วยภาษีเงินได้ของปีปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ภาษีเงินได้              
ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีรับรู้
โดยตรงในส่วนของเจา้ของหรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 
ภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดวา่จะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระโดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุนประจ าปีท่ี
ตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษี           
ท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหวา่งมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินส าหรับความมุ่งหมายทางรายงานทางการเงินและจ านวนท่ีใชเ้พื่อความมุ่งหมายทางภาษี   
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การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีบริษทั
คาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพยห์รือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบระยะเวลาท่ี
รายงาน  
 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน  
 
ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  บริษทัตอ้งค านึงถึงผลกระทบของ
สถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าใหจ้ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพิ่มข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้งช าระ  บริษทัเช่ือ
ว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการประเมินผลกระทบจาก
หลายปัจจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมินน้ีอยู่บนพื้นฐานการ
ประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ในอนาคต  ขอ้มูลใหม่ๆอาจจะท า
ใหบ้ริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยูก่บัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่ายท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงิน
ไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 
 
สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับัญชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหักกลบได้เม่ือกิจการมีสิทธิ              
ตามกฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องปีปัจจุบนัและภาษีเงินได้
น้ีประเมินโดยหน่วยงานจดัเกบ็ภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนั  
 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่วา่ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมี
จ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตตอ้งพิจารณาถึงการ
กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันั้น ก าไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตหลงัปรับปรุงการกลบัรายการผล
แตกต่างชัว่คราวท่ีพิจารณาจากแผนธุรกิจแลว้อาจมีจ านวนไม่เพียงพอท่ีจะบนัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดท้ั้งจ านวน 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าท่ีประโยชน์ทางภาษี
จะมีโอกาสถูกใชจ้ริง 
 

(ด) ก าไรต่อหุ้น  
 
บริษทัแสดงก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับหุน้สามญั ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุน
ของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปี 
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(ต) บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั  
 

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพล
อย่างมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารของบริษทั หรือบุคคลหรือกิจการท่ีอยู่ภายใตก้าร
ควบคุมเดียวกนัหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัเดียวกนักบับริษทั หรือบริษทัมีอ านาจควบคุมทั้งทางตรง
และทางออ้ม หรือมีอิทธิพลอยา่งมีสาระส าคญัในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารต่อบุคคลหรือกิจการนั้น 
 

4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

 2564  2563 
 (บาท) 
เงินสด 12,466  29,523 
เงินฝากธนาคารประเภทไม่ก าหนดระยะเวลาจ่ายคืน 186,159,094  161,813,828 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 186,171,560  161,843,351 

 
5 เบีย้ประกนัภัยค้างรับ - สุทธิ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เบ้ียประกนัภยัคา้งรับมีอายหุน้ี ดงัน้ี 
 
  2564  2563 
  (บาท) 
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ  21,192,807  15,575,581 
เกินก าหนดช าระ     
   ไม่เกิน 30 วนั  13,214,569  12,851,451 

30 วนั ถึง 60 วนั  12,188,044  11,017,357 
60 วนั ถึง 90 วนั  5,870,453  5,475,597 
90 วนั ถึง 1 ปี  2,714,039  5,860,627 
มากกวา่ 1 ปี  790,187  427,364 

รวมเบ้ียประกนัภยัคา้งรับ  55,970,099  51,207,977 
หัก ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ  (790,187)  (427,364) 
เบีย้ประกนัภัยค้างรับ - สุทธิ  55,179,912  50,780,613 
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ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั ได้
ออกประกาศมาหลายฉบบั เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดยขยาย
ระยะเวลาผอ่นผนัการช าระเบ้ียประกนัภยัออกไปอีก 60 วนัส าหรับกรมธรรมท่ี์ระยะเวลาผอ่นผนัเดิมครบก าหนดใน
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564 
 

6 ลูกหนีจ้ากการประกนัภัยต่อ 
 

  2564  2563 
  (บาท) 
เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ  20,335,767  23,827,266 
ลูกหนีจ้ากการประกนัภัยต่อ  20,335,767  23,827,266 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินคา้งรับเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อแยกตามอายมีุดงัน้ี 
 

  2564  2563 
  (บาท) 
ยงัไม่ถึงก าหนดรับช าระ  20,335,767  23,827,266 
เกินก าหนดช าระ     
 ไม่เกิน 1 ปี  -  - 
รวมเงินค้างรับเกีย่วกบัการประกนัภัยต่อ  20,335,767  23,827,266 
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7 สินทรัพย์ทางการเงิน 
 

7.1 ประเภทของสินทรัพย์ทางการเงินตามการวดัมูลค่า มีดงันี ้
 
 

 
7.2 สินทรัพย์ทางการเงินที่วดัมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจ าหน่าย 
 

 2564 

 มูลค่าตามบญัชี  

ค่าเผือ่ผลขาดทุน
ดา้นเครดิต 

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

  
มูลค่าตามบญัชี

สุทธิ 
 (บาท) 
ตราสารหน้ี - ไม่มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต (ชั้น 1) 

 
409,952,151 

  
(228,648) 

  
409,723,503 

รวม 409,952,151  (228,648)  409,723,503 
 

 

 2564  2563 

 

ราคาทุน / 
ราคาทุนตดั
จ าหน่าย  มูลค่ายติุธรรม 

 ราคาทุน /  
ราคาทุนตดั
จ าหน่าย  มูลค่ายติุธรรม 

 (บาท) 
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยวิธี 
    ราคาทุนตัดจ าหน่าย 

    

 

 

 
เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีครบก าหนด 
   เกินกวา่ 3 เดือน 

 
409,952,151 

  
409,952,151 

  
301,146,317 

  
301,146,317 

รวม 409,952,151  409,952,151  301,146,317  301,146,317 
หัก  ค่าเผือ่ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่ 
         จะเกิดข้ึน 

 
(228,648) 

  
- 

  
(95,489) 

  
- 

รวม 409,723,503  409,952,151  301,050,828  301,146,317 
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 2563 

 มูลค่าตามบญัชี  

ค่าเผือ่ผลขาดทุน
ดา้นเครดิต 

ท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน 

  
มูลค่าตามบญัชี

สุทธิ 
 (บาท) 
ตราสารหน้ี - ไม่มีการเพิ่มข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัของ
ความเส่ียงดา้นเครดิต (ชั้น 1) 

 
301,146,317 

  
(95,489) 

  
301,050,828 

รวม 301,146,317  (95,489)  301,050,828 

 
8 อุปกรณ์ - สุทธิ 
 

 เคร่ืองตกแต่ง  อุปกรณ์   
 ติดตั้ง  ส านกังาน  รวม 
 (บาท) 
ราคาทุน      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 7,099,958  5,822,374       12,922,332 
เพิ่มข้ึน -  713,989  713,989 
จ าหน่ายและตดับญัชี -  (105,038)  (105,038) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 7,099,958  6,431,325  13,531,283 
เพิ่มข้ึน 202,010  1,588,837  1,790,847 
จ าหน่ายและตดับญัชี -  (133,582)  (133,582) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 7,301,968  7,886,580  15,188,548 
      

ค่าเส่ือมราคาสะสม      
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 6,504,063  4,727,221  11,231,284 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปีเพิ่มข้ึน                                                                   307,453  614,867  922,320 
จ าหน่ายและตดับญัชี -  (101,695)  (101,695) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 6,811,516  5,240,393  12,051,909 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี 80,016  712,543  792,559 
จ าหน่ายและตดับญัชี -  (133,426)  (133,426) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 6,891,532  5,819,510  12,711,042 
      

มูลค่าสุทธิทางบัญชี      
ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 595,895  1,095,153  1,691,048 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 288,442  1,190,932  1,479,374 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 410,436  2,067,070  2,477,506 
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ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอุปกรณ์ ซ่ึงไดห้กัค่าเส่ือมราคาเตม็จ านวนแลว้แต่ยงัคงใช้
งานจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน 11.44 ลา้นบาท (2563: 10.98 ล้านบาท) 

 
9 สัญญาเช่า 

 
ในฐานะผู้เช่า 
 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2564  2563 

 (บาท) 

สินทรัพย์สิทธิการใช้    
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 6,187,890  9,485,375 
ยานพาหนะ 1,534,250  2,615,736 
รวม 7,722,140  12,101,111 

 
ในปี 2564 สินทรัพยสิ์ทธิการใชข้องบริษทัเพิ่มข้ึนเป็นจ านวน 9.76 ลา้นบาท (2563: 13.39 ล้านบาท) 

 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2563 

 (บาท) 

จ านวนที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน     
ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้   
- อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร 4,508,551 3,507,227 
- ยานพาหนะ 1,081,486 930,566 
ดอกเบ้ียจ่ายของหน้ีสินตามสญัญาเช่า 610,173 683,009 
ค่าเช่าจ่าย 408,000 899,588 
 

 ในปี 2564 กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมดของสญัญาเช่าของ บริษทั มีจ านวน 5.51 ลา้นบาท (2563: 4.85 ล้านบาท) 
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10 สินทรัพย์ไม่มตีัวตน 
 

 ค่าคอมพิวเตอร์ 

 ซอฟตแ์วร์ 

 (บาท) 

ราคาทุน  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 3,108,313 
เพิ่มข้ึน - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 3,108,313 
เพิ่มข้ึน - 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 3,108,313 

  

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม  
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 2,464,266 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 338,050 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 2,802,316 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี 213,057 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 3,015,373 
  

 
มูลค่าสุทธิทางบัญชี 

 

ณ วนัที่ 1 มกราคม 2563 644,047 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 305,997 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564 92,940 
 

ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงไดคิ้ดค่าตดัจ าหน่ายเตม็จ านวนแลว้ 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 มีจ านวน 2.57 ลา้นบาท (2563: 2.05 ล้านบาท) 
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11 สินทรัพย์อ่ืน 
 

  2564  2563 
  (บาท) 
เงินมดัจ า  1,537,492  1,590,130 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้     863,000  545,752 
อ่ืนๆ  4,461,329  2,078,963 
รวม  6,861,821  4,214,845 
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12 หนีสิ้นจากสัญญาประกนัภัย 
 2564  2563 

 หน้ีสินตามสัญญา  ส่วนแบ่งหน้ีสิน    หน้ีสินตามสัญญา  ส่วนแบ่งหน้ีสิน   
 ประกนัภยั  ของผูเ้อาประกนัภยัต่อ  สุทธิ  ประกนัภยั  ของผูเ้อาประกนัภยัต่อ  สุทธิ 
 (บาท) 
ส ารองประกนัภัยส าหรับสัญญาประกนัภัยระยะส้ัน            
ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย            
- ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนท่ีไดรั้บรายงานแลว้ 60,611,328  (42,493,187)  18,118,141  41,443,430  (35,940,666)  5,502,764 
- ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนแต่ยงัไม่ไดรั้บรายงาน 30,093,564  (4,810,230)  25,283,334  23,247,360  (6,622,575)  16,624,785 
รวมส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 90,704,892  (47,303,417)  43,401,475  64,690,790  (42,563,241)  22,127,549 
ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้ 361,028,719  (100,508,333)  260,520,386  316,609,705  (118,477,943)  198,131,762 
รวม 451,733,611  (147,811,750)  303,921,861  381,300,495  (161,041,184)  220,259,311 

            

12.1 ส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย            
            
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 64,690,790  (42,563,241)  22,127,549  71,933,888  (47,312,621)  24,621,267 
ค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดข้ึนระหวา่งปี 293,305,222  (95,492,365)  197,812,857  223,746,405  (86,250,631)  137,495,774 
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากขอ้สมมติในการค านวณ            
   ส ารองค่าสินไหมทดแทน 6,846,204  (1,812,345)  5,033,859  7,030,018  (1,213,723)  5,816,295 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายระหวา่งปี (274,137,324)  92,564,534  (181,572,790)  (238,019,521)  92,213,734  (145,805,787) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  90,704,892  (47,303,417)  43,401,475  64,690,790  (42,563,241)  22,127,549 

  
 

 



บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  
 

36 

12.2 ส ารองเบีย้ประกนัภัยที่ยงัไม่ถือเป็นรายได้   
 

 2564  2563 
 หน้ีสินตามสัญญา  ส่วนแบ่งหน้ีสิน    หน้ีสินตามสัญญา  ส่วนแบ่งหน้ีสิน   
 ประกนัภยั  ของผูเ้อาประกนัภยัต่อ  สุทธิ  ประกนัภยั  ของผูเ้อาประกนัภยัต่อ  สุทธิ 
 (บาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 316,609,705  (118,477,943)  198,131,762  227,520,012  (87,234,657)  140,285,355 
เบ้ียประกนัภยัรับส าหรับงวด/ปี 693,473,436  (195,832,888)  497,640,548  593,913,075  (218,724,683)  375,188,392 
เบ้ียประกนัภยัท่ีถือเป็นรายไดใ้นงวด/ปี (649,054,422)  213,802,498  (435,251,924)  (504,823,382)  187,481,397  (317,341,985) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม   361,028,719  (100,508,333)  260,520,386  316,609,705  (118,477,943)  198,131,762 

            
ส ารองความเส่ียงภยัท่ียงัไม่ส้ินสุด 197,617,884  (67,098,078)  130,519,806  178,824,674  (62,210,767)  116,613,907 

 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่มีการตั้ งส ารองความเส่ียงภัยท่ียงัไม่ส้ินสุด เน่ืองจากส ารองความเส่ียงท่ียงัไม่ส้ินสุดท่ีประมาณข้ึนของบริษัท มีจ านวน 197.62 ล้านบาท                         
(31 ธันวาคม 2563: 178.82 ล้านบาท) ซ่ึงมีจ านวนต ่ากวา่ส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ถือเป็นรายได ้
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12.3 ตารางค่าสินไหมทดแทน 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564       
       
ปีอุบติัเหตุ / ปีท่ีรายงาน 2560 2561 2562 2563 2564 รวม 
 (บาท) 
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :       
- ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 135,247,450 163,511,359 248,745,906 228,997,126 290,149,892  
- หน่ึงปีถดัไป 132,741,870 159,141,249 238,107,164 213,578,259   
- สองปีถดัไป 132,616,252 159,584,772 238,434,413    
- สามปีถดัไป 132,616,252 159,613,485     
- ส่ีปีถดัไป 132,631,296      
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมับูรณ์ 132,631,296 159,613,485 238,434,413 213,578,259 290,149,892 1,034,407,345 
ค่าสินไหมทดแทนจ่ายสะสม 132,631,296 159,613,485 238,434,413 213,509,543 207,234,362      951,423,100 

รวม - - - 68,715 82,915,530 82,984,245 

การปรับปรุงส ารองค่าสินไหมทดแทนทางการบญัชี      1,617,305 
การประกนัภยัต่อตามสญัญา      5,328,229 
รวมส ารองค่าสินไหมทดแทน      89,929,778 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนท่ีจดัสรรไม่ได ้      775,113 

             90,704,892 



บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563       
       
ปีอุบติัเหตุ / ปีท่ีรายงาน 2559 2560 2561 2562 2563 รวม 
 (บาท) 
ประมาณการค่าสินไหมทดแทน :       
- ณ ส้ินปีอุบติัเหตุ 202,097,346 135,247,450 163,511,359 248,745,906 228,997,126  
- หน่ึงปีถดัไป 194,724,087 132,741,870 159,141,249 238,107,164   
- สองปีถดัไป 194,577,769 132,616,252 159,584,772    
- สามปีถดัไป 194,638,239 132,616,252     
- ส่ีปีถดัไป 194,639,381      
ประมาณการค่าสินไหมทดแทนสมับูรณ์ 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 ารองค่าสินไหมทดแทนทางการบญัชี      504,989 
การประกนัภยัต่อตามสญัญา            2,004,270 
รวมส ารองค่าสินไหมทดแทน      64,041,001 
ค่าใชจ่้ายในการจดัการค่าสินไหมทดแทนท่ีจดัสรรไม่ได ้               649,789 

      64,690,790 

  



บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  
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13 เจ้าหนีบ้ริษัทประกนัภัยต่อ  
 

  2564  2563 
  (บาท) 
เงินถือไวจ้ากการประกนัภยัต่อ  58,948,432  65,676,001 
เงินคา้งจ่ายเก่ียวกบัการประกนัภยัต่อ  51,482,053  56,344,013 
รวม  110,430,485  122,020,014 

 
14 ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนักงาน 
 

 2564  2563 
 (บาท) 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,635,152  1,709,987 
ผลประโยชน์ระยะยาวอ่ืน 346,841  153,366 
รวม 1,981,993  1,863,353 

 
โครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้ 
 
บริษทัจดัการโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวต้ามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 7)     
พ.ศ. 2562 ในโครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวก้ารใหผ้ลประโยชน์เม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน  
 
โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวมี้ความเส่ียงจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้แก่  
ความเส่ียงของช่วงชีวิต ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ีย และความเส่ียงจากตลาด (เงินลงทุน) 

  



บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  
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มูลค่าปัจจบัุนของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ที่ก าหนดไว้  
 2564  2563 
 (บาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 1,863,353  1,313,195 
    
รับรู้ในก าไรขาดทุน    
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั  521,837  270,600 
ดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 27,285  22,842 
    
รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน    
ขาดทุนจากการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั    

-  ขอ้สมมติทางการเงิน (81,954)  32,636 
-  การปรับปรุงจากประสบการณ์ 291,472  299,080 

 2,621,993  1,938,353 
ผลประโยชน์จ่าย (640,000)  (75,000) 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 1,981,993  1,863,353 

 
ขอ้สมมติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั) 
 2564  2563 
    
อายเุกษียนของพนกังาน 60 ปี  60 ปี 
อตัราการเสียชีวิต ตารางการเสียชีวิตของไทย

ปี 2560 
 ตารางการเสียชีวิตของไทย

ปี 2560 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน ร้อยละ 15 - ร้อยละ 30 ต่อปี  ร้อยละ 15 - ร้อยละ 30 ต่อปี 
อตัราคิดลด ร้อยละ 2.34 ต่อปี  ร้อยละ 1.46 ต่อปี 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต ร้อยละ 4.41 ต่อปี  ร้อยละ 4.03 ต่อปี 
 

  



บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว   
 

การเปล่ียนแปลงในแต่ละขอ้สมมติท่ีเก่ียวขอ้งในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีอาจ เป็นไปได้
อย่างสมเหตุสมผล ณ วนัท่ีรายงาน โดยถือว่าขอ้สมมติอ่ืนๆคงท่ี จะมีผลกระทบต่อภาระผูกพนัของโครงการ
ผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นจ านวนเงินดงัต่อไปน้ี 

 

ภาระผูกพนัของโครงการผลประโยชน์ทีก่ าหนดไว้     
     ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2564  2563 
  เพิ่มข้ึน  ลดลง  เพิ่มข้ึน  ลดลง 

 (บาท) 
การเพิ่มข้ึนของเงินเดือนในอนาคต (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) 151,435  (136,215)  132,039  (118,330) 
อตัราการหมุนเวียนของพนกังาน (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1  
    ของขอ้สมมติ)  

 
(193,329)  219,019  (155,136)  176,838 

อตัราคิดลด (เปล่ียนแปลงร้อยละ 1) (160,355)  181,339  (129,854)  147,768 
 

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวขา้งตน้อาจไม่ได้แสดงถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจริงในโครงการผลประโยชน์ท่ี
ก าหนดไว ้เน่ืองจากเป็นการยากท่ีการเปล่ียนแปลงขอ้สมมติต่างๆจะเกิดข้ึนแยกต่างหากจากขอ้สมมติอ่ืน เน่ืองจาก
ขอ้สมมติเหล่านั้นอาจมีความสมัพนัธ์กนั 
 

15 หนีสิ้นอ่ืน 
 

  2564  2563 

  (บาท) 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายอ่ืน  28,146,176  23,445,982 
ค่านายหนา้คา้งจ่าย  11,445,191  11,812,976 
เงินรับล่วงหนา้ค่าเบ้ีย  4,433,770  7,913,278 
อ่ืนๆ  2,222,568  2,562,566 
รวม  46,247,705  45,734,802 

 
  



บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  
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16 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มูลค่าหุน้ 2564  2563 
 ต่อหุน้ จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 
 (บาท) (หุ้น/บาท) 
         
ทุนจดทะเบียน ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  20,000,000  500,000,000  20,000,000  500,000,000 

         

ทุนที่ออกและช าระแล้ว         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม         
-  หุน้สามญั 25 20,000,000  500,000,000  20,000,000  500,000,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม         
-  หุ้นสามัญ 25 20,000,000  500,000,000  20,000,000  500,000,000 

 
17 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
 
 

  2564  2563 

 หมายเหต ุ (บาท) 
ค่าใชจ่้ายพนกังาน 19 63,164,502  55,875,247 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  6,595,653  5,698,164 
ค่าธรรมเนียมวชิาชีพ  4,353,000  3,789,000 
ค่าเช่าอุปกรณ์ อาคารและค่าบริการพื้นท่ี  276,000  1,329,680 
ค่าภาษีอากร  82,787  139,243 
หน้ีสงสยัจะสูญ  362,823  16,016 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานอ่ืน  36,886,071  30,710,746 
รวม  111,720,836  97,558,096 

 

  



บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  
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18 ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 
 

  2564  2563 
  (บาท) 
เงินเดือนและค่าแรง  64,045,813  56,760,727 
ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  555,123  218,442 
กองทุนส ารองเล้ียงชีพ  1,628,827  1,333,975 
อ่ืนๆ  1,674,966  1,328,423 
รวม  67,904,729  59,641,567 

 

19 ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 
 

  2564  2563 
 หมายเหต ุ (บาท) 
ค่าใช้จ่ายพนักงาน     
รวมอยูใ่นค่าสินไหมทดแทนและค่าใชจ่้ายการจดัการ  2,241,984  2,260,632 
   ค่าสินไหมทดแทน     
รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืน  1,943,120  1,287,247 
รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน 17 63,164,502  55,875,247 
รวม  67,349,606  59,423,126 

     
ค่าเช่าอุปกรณ์ อาคารและค่าบริการพืน้ที่     
รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน  276,000  1,329,680 
รวม  276,000  1,329,680 

 

  



บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  
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20 ผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกดิขึน้ 
  

  2564  2563 

  (บาท) 
สินทรัพยท์างการเงิน     
   สินทรัพยท์างการเงินวดัมูลค่าดว้ยราคาทุนตดัจ าหน่าย  133,159  34,994 
รวม  133,159  34,994 

 
21 ภาษีเงินได้ (รายได้) 
 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

 2564  2563 

 (บาท) 

ภาษเีงินได้ปัจจบัุน    
ส าหรับงวดปัจจุบนั 22,297,589  1,524,339 
    

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี    
การเปล่ียนแปลงของผลแตกต่างชัว่คราว (7,146,559)  (14,447,689) 
รวม 15,151,030  (12,923,350) 

 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 
 2564 2563 
  รายได ้   รายได ้  
  (ค่าใชจ่้าย)   (ค่าใชจ่้าย)  
 ก่อนภาษี ทางภาษี สุทธิภาษี ก่อนภาษี ทางภาษี สุทธิภาษี 
 (บาท) 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยัส าหรับโครงการผลประโยชน์พนกังาน (209,517) 41,903 (167,614) (331,716) 66,343 (265,373) 
รวม (209,517) 41,903 (167,614) (331,716) 66,343 (265,373) 

 
 



บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง 
 

 2564  2563 
 อตัราภาษี    อตัราภาษี   
 (ร้อยละ)  (บาท)  (ร้อยละ)  (บาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้   71,265,498    35,743,948 
จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  14,253,100  20  7,148,789 
ขาดทุนทางภาษีปีก่อนๆท่ีใชป้ระโยชน์ในปีปัจจุบนั   -    (11,071,004) 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (4,554,210)    (16,115,535) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้มทางภาษี   5,452,140    7,114,400 
รวม 21  15,151,030  (36)  (12,923,350) 
 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี  
 

 2564  2563 
 (บาท) 
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 21,702,494  14,514,032 
 
รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 
2563 ดงัน้ี 

 
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่      ณ วนัที่ 
  1 มกราคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน   31 ธันวาคม 
 2564  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2564 
 (บาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 85,473  72,565  -  158,038 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 19,098  26,632  -  45,730 
ส ารองเบ้ียประกนัภยั 9,611,281  2,681,552  -  12,292,833 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน 4,425,510  4,254,785  -  8,680,295 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 372,670  111,025  41,903  525,598 
รวม 14,514,032  7,146,559  41,903  21,702,494 



บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกนัสุขภาพ จ ากดั (มหาชน) 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิ  
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564  
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   บนัทึกเป็น(รายจ่าย) / รายไดใ้น   

 ณ วนัที่      ณ วนัที่ 
  1 มกราคม  ก าไรหรือ  ก าไรขาดทุน   31 ธันวาคม 
 2563  ขาดทุน  เบด็เสร็จอ่ืน  2563 
 (บาท) 
สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี        
ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ -  85,473  -  85,473 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า -  19,098            -  19,098 
ส ารองเบ้ียประกนัภยั -  9,611,281            -  9,611,281 
ส ารองค่าสินไหมทดแทน -  4,425,510  -  4,425,510 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน -  306,327  66,343  372,670 
รวม -  14,447,689  66,343  14,514,032 

 
22 ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 

 
ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็นส่วนของผู ้
ถือหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
 
  2564  2563 
ก าไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทั (บาท) 56,114,468  48,667,298 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ (หุ้น) 20,000,000  20,000,000 

ก าไรต่อหุ้น (ขั้นพืน้ฐาน) (บาท) 2.81  2.43 
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23 บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 
ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทั บุคคลหรือกิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนัและผูบ้ริหารส าคญัท่ีบริษทัมีรายการระหว่างกนัท่ี
ส าคญั มีดงัน้ี 

 
 ความสัมพนัธ์กบัผู้บริหารส าคญัและบุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนัอ่ืน มีดงันี ้

 
ช่ือกจิการ/บุคคล ประเทศที่จัดตั้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

บริษทั เมด-ชวัร์ เซอร์วิสเซส จ ากดั ไทย เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ (ถือหุน้ในบริษทั ร้อยละ 69.15) 
บริษทั ลีกลั คอนเซ็ปท ์จ ากดั ไทย กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ผูบ้ริหารส าคญั ไทย/ต่างชาติ บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการวางแผน สั่ง

การและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ  ของกิจการไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ทั้ งน้ี รวมถึงกรรมการของ
บริษทั (ไม่วา่จะท าหนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

 
นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทโดยมีรายการท่ีส าคญัอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 

 
รายการที่ส าคญั  นโยบายการก าหนดราคา 

รายไดค่้าเช่าและบริการ (รายไดอ่ื้น)  ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัและค่าจดัการสินไหม

ทดแทน (ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัอ่ืนและค่า
สินไหมทดแทน) 

 ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 

ค่าใชจ่้ายทางกฎหมาย (ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน)  ราคาท่ีตกลงกนัตามสญัญา 
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รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและผูบ้ริหารส าคญัส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 
2563 สรุปไดด้งัน้ี    
 

 2564  2563 

 (บาท) 

บริษัท เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส จ ากดั    
รายไดค่้าเช่าและบริการ 3,840,000  3,840,000 
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัและค่าจดัการสินไหมทดแทน 41,239,009  36,031,009 
    
บริษัท ลีกลั คอนเซ็ปท์ จ ากดั    
ค่าใชจ่้ายทางกฎหมาย 48,500  40,870 
    
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารส าคญั    
ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังาน 16,856,893  17,753,061 
ค่าตอบแทนกรรมการ 495,000  410,000 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 227,123  174,047 
รวม 17,579,016  18,337,108 
 

ยอดคงเหลือท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มีดงัน้ี 
 

 2564  2563 
 (บาท) 
บริษัท เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส จ ากดั    
ค่าใชจ่้ายในการรับประกนัภยัและค่าจดัการสินไหมทดแทนคา้งจ่าย 4,229,277  4,055,467 
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24 การบริหารความเส่ียงและเคร่ืองมือทางการเงิน 
 

นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการรับประกนัภัย 
 
ความเส่ียงจากการรับประกนัภยั คือ ความเส่ียงท่ีเกิดจากอตัราการตาย อตัราการเจบ็ป่วย อตัราความคงอยู ่หรืออตัรา
ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากอัตราค่าใช้จ่ายท่ีได้ประมาณการไว ้ท าให้เกิดผลกระทบทางลบกับผลการ
ด าเนินงานของบริษทั โดยบริษทัมีหน่วยงานพฒันาผลิตภณัฑ์ซ่ึงมีหน้าท่ีในการสร้างแนวคิดและพฒันาสินคา้ให้ 
เป็นไปตามความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายและสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ในการด าเนินงาน ภายใตก้รอบนโยบายความ
เส่ียงของบริษทั 
 
นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการก าหนดแนวทางในการพิจารณารับประกนัท่ีเป็นมาตรฐาน ตามแบบประกนั อาย ุและเพศ
ไวอ้ย่างชัดเจนในการคดัเลือกภัยจากกลุ่มเป้าหมายท่ี ต้องการท าประกัน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ หรือ
ความสามารถในการช าระเบ้ีย ประกนัภยัของผูเ้อาประกนัดว้ย บริษทัยงัไดด้ าเนินการประเมินความเพียงพอของ 
ส ารองประกนัภยัและเงินกองทุนตามระดบัความเส่ียงใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเพียงพอและสูง กวา่เกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด 
เพื่อใหม้ัน่ใจวา่ บริษทัจะสามารถรองรับความเส่ียงท่ี อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวจะพิจารณาจากส ารองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนคา้งจ่ายซ่ึงข้ึนอยู่กบั
การเปล่ียนแปลงในตวัแปรความเส่ียงท่ีจะส่งผลกระทบต่อ ระดบัของหน้ีสิน ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงในตวั
แปรความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้ง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 
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ผลกระทบต่อหน้ีสินการประกันภยัของบริษทัจากการปรับค่าสมมติฐานหลกัเพิ่มข้ึน ท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่า
ยติุธรรมของหน้ีสินการประกนัภยัทั้งธุรกิจก่อนและหลงัการประกนัภยัต่อ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 75%   
 

  2564 
 การเปล่ียนแปลง     ก าไรก่อนหกั  ส่วนของ 
 ในตวัแปร หน้ีสิน  หน้ีสินสุทธิ  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  เจา้ของ  

 (ร้อยละ) (บาท) 
อตัราส่วนความเสียหายสมบูรณ์ปี
อุบติัเหตุปีสุดทา้ย +5% การคูณ 16,459,623  10,798,624  (10,798,624)  (8,638,899) 

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายสินไหมทดแทน
ท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้ +20% การคูณ 173,625  173,625  (173,625)  (138,900) 

 
  2563 

 การเปล่ียนแปลง     ก าไรก่อนหกั  ส่วนของ 
 ในตวัแปร หน้ีสิน  หน้ีสินสุทธิ  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  เจา้ของ  

 (ร้อยละ) (บาท) 
อตัราส่วนความเสียหายสมบูรณ์ปี
อุบติัเหตุปีสุดทา้ย +5% การคูณ 13,016,197  7,924,392  (7,924,392)  (6,339,514) 

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายสินไหมทดแทน
ท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้ +20% การคูณ 145,553  145,553  (145,553)  (116,442) 

 
ผลกระทบต่อหน้ีสินการประกนัภยัของบริษทัจากการปรับค่าสมมติฐานหลกัลดลง ท่ีมีผลกระทบต่อมูลค่ายติุธรรม
ของหน้ีสินการประกนัภยัทั้งธุรกิจก่อนและหลงัการประกนัภยัต่อ ณ ระดบัความเช่ือมัน่ 75%   
 

  2564 
 การเปล่ียนแปลง     ก าไรก่อนหกั  ส่วนของ 
 ในตวัแปร หน้ีสิน  หน้ีสินสุทธิ  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  เจา้ของ  

 (ร้อยละ) (บาท) 
อตัราส่วนความเสียหายสมบุรณ์ปี
อุบติัเหตุปีสุดทา้ย -5% การคูณ (16,459,623)  (10,798,624)  10,798,624  8,638,899 

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายสินไหมทดแทน
ท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้ -20% การคูณ (173,625)  (173,625)  173,625  138,900 
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  2563 
 การเปล่ียนแปลง     ก าไรก่อนหกั  ส่วนของ 
 ในตวัแปร หน้ีสิน  หน้ีสินสุทธิ  ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  เจา้ของ  

 (ร้อยละ) (บาท) 
อตัราส่วนความเสียหายสมบุรณ์ปี
อุบติัเหตุปีสุดทา้ย -5% การคูณ (13,016,197)  (7,924,392)  7,924,392  6,339,514 

อตัราส่วนค่าใชจ่้ายสินไหมทดแทน
ท่ีไม่สามารถจดัสรรได ้ -20% การคูณ (145,553)  (145,553)  145,553  116,442 

 
ความเส่ียงการกระจกุตัวด้านการรับประกนัภัย 
 
ความเส่ียงการกระจุกตวัดา้นการรับประกนัภยั เป็นความเส่ียงจากการเอาประกนัภยัต่อกบับริษทัใดบริษทัหน่ึงหรือ
ในระดบัใดระดบัหน่ึงมากเกินไป หรือการกระจุกตวัของภยัท่ีรับประกนัภยัในดา้นต่าง ๆ โดยบริษทับริหารการ
ประกันภัยต่อเพื่อลดความเส่ียงจากการกระจุกตัวนั้น บริษัทให้ความส าคัญตั้ งแต่กระบวนการคัดเลือกผูรั้บ
ประกนัภยัต่อท่ีมีคุณภาพ โดยพิจารณาจากการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือของบริษทัประกนัภยัต่อ นอกจากน้ี ยงัให้
ความส าคญักบักระบวนการติดตามและประเมินความมัน่คงทางการเงินรวมถึงการกระจายคู่สญัญาประกนัภยัต่อ 
 
นโยบายการจัดการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 
บริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ีย และจากการไม่ปฏิบติัตาม
ขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา บริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพื่อการ
เกง็ก าไรหรือการคา้ 
 
การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของบริษทั บริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุลของระดบั
ความเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหวา่งตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการความเส่ียง 
ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของบริษัทอยา่งต่อเน่ืองเพื่อใหม้ัน่ใจวา่มีความสมดุล
ระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง  
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การบริหารจัดการทุน 
 
วตัถุประสงคใ์นการบริหารทุนของบริษทัเป็นไปเพื่อการด ารงไวซ่ึ้งความสามารถในการด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง
ของบริษทั เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืน 
 
บริษทัดูแลรักษาระดบัเงินกองทุนของบริษทัใหเ้ป็นไปตามเกณฑก์ารด ารงเงินกองทุนตามขอ้ก าหนดของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั  
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไดด้ ารงระดบัเงินกองทุนใหเ้ป็นไปตามเกณฑด์งักล่าว 
 
ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ียหมายถึง ความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตของอตัราดอกเบ้ีย
ในตลาดท่ีมีผลกระทบต่อรายไดด้อกเบ้ียจากเงินฝากธนาคารของบริษทั โดยมีผลตอบแทนเป็นอตัราดอกเบ้ียคงท่ี 
บริษทัได้บริหารความเส่ียงจากการลงทุนโดยค านึงถึงความเส่ียงจากการลงทุนควบคู่กับความเหมาะสมของ
ผลตอบแทนจากการลงทุนนั้น 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท์างการเงินท่ีส าคญั จดัตามประเภทของอตัราดอกเบ้ียไดด้งัน้ี 
 
 2564 
 อตัราดอกเบ้ีย     
 คงท่ี  ไม่มีดอกเบ้ีย  รวม 
 (บาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 185,337,606  833,954  186,171,560 
สินทรัพยท์างการเงิน 409,952,151  -  409,952,151 
รวม 595,289,757  833,954  596,123,711 
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 2563 
 อตัราดอกเบ้ีย     
 คงท่ี  ไม่มีดอกเบ้ีย  รวม 
 (บาท) 
สินทรัพย์ทางการเงิน      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 160,848,982  994,369  161,843,351 
สินทรัพยท์างการเงิน 301,146,317  -  301,146,317 
รวม 461,995,299  994,369  462,989,668 

 
   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สินทรัพยท์างการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี จ าแนกตามระยะเวลานบัจากวนัท่ีท่ี
รายงานถึงวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่หรือวนัท่ีครบก าหนดแลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน มีรายละเอียดดงัน้ี  
 
   ระยะเวลาการครบก าหนด 
 อตัราดอกเบ้ีย  ภายใน 1 ปี  เกิน 1 ปี ถึง 5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)                                                         (บาท) 

ณ 31 ธันวาคม 2564          

สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.125 - 0.50  185,337,606  -  -  185,337,606 
สินทรัพยท์างการเงิน 0.05 - 2.00  288,343,492  121,608,659  -  409,952,151 
รวม   473,681,098  121,608,659  -  595,289,757 

 

   ระยะเวลาการครบก าหนด 
 อตัราดอกเบ้ีย  ภายใน 1 ปี  เกิน 1 ปี ถึง 5 ปี  เกิน 5 ปี  รวม 
 (ร้อยละต่อปี)  )บาท(  

ณ 31 ธันวาคม 2563          

สินทรัพย์ทางการเงิน          
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.125 - 0.50  160,848,982  -  -  160,848,982 
สินทรัพยท์างการเงิน 0.30 - 2.00  192,646,317  108,500,000  -  301,146,317 
รวม   353,495,299  108,500,000  -  461,995,299 
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ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 
 
ความเส่ียงเก่ียวกับการกระจุกตัวของสินเช่ือซ่ึงเกิดจากเบ้ียประกันภัยค้างรับไม่มีสาระส าคัญเน่ืองจากผูเ้อา
ประกนัภยัของบริษทักระจายอยูใ่นอุตสาหกรรมท่ีแตกต่างกนั และภูมิภาคต่าง ๆ ในประเทศไทย จ านวนเงินสูงสุด
ท่ีบริษทัอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของเบ้ียประกนัภยัคา้งรับดงักล่าวหักดว้ยค่าเผื่อหน้ี
สงสยัจะสูญตามท่ีแสดงไวใ้นงบแสดงฐานะการเงิน 
 
ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 
ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากการท่ีไม่สามารถช าระหน้ีสินและภาระผูกพนัเม่ือถึงก าหนด 
หรือไม่สามารถจดัหาเงินทุนใหเ้พียงพอ   
 
บริษทับริหาร ควบคุม และติดตามอตัราส่วนสภาพคล่องอยา่งใกลชิ้ดเพื่อใหเ้พียงพอต่อการรองรับกบัภาระหน้ีท่ีเกิด
จากสัญญาประกนัภยัและความตอ้งการใช้เงินในแต่ละช่วงเวลา โดยสินทรัพยท์างการเงินของบริษทัส่วนใหญ่
ประกอบดว้ย เงินสดและเงินฝากสถาบนัการเงิน ซ่ึงมีสภาพคล่องสูง 
 
มูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายติุธรรม  
 
ในการเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินหรือหน้ีสินทางการเงินตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่า
ยุติธรรม ดงันั้นมูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณข้ึนท่ีเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินน้ีจึงไม่จ าเป็นตอ้งบ่งช้ีถึง
จ านวนเงินซ่ึงเกิดข้ึนจริงในตลาดแลกเปล่ียนในปัจจุบัน การใช้ข้อสมมติฐานทางการตลาดและ/หรือวิธีการ 
ประมาณท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลกระทบท่ีมีสาระส าคญัต่อมูลค่ายุติธรรมท่ีประมาณข้ึน บริษทัใช้วิธีการและขอ้
สมมติฐานดงัต่อไปน้ี ในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของ เคร่ืองมือทางการเงิน 
 
เคร่ืองมือทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายติุธรรม 
 
ราคาตามบญัชีของสินทรัพยท์างการเงิน ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายไดจ้ากการลงทุนคา้งรับ เบ้ีย
ประกนัภยัคา้งรับ ลูกหน้ีจากการประกนัภยัต่อ ลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีบริษทัประกนัภยัต่อ และเจา้หน้ีอ่ืนมีมูลค่าใกลเ้คียง
กบัมูลค่ายติุธรรม เน่ืองจากครบก าหนดช าระในระยะเวลาอนัสั้น 
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25 หลักทรัพย์ประกนัและทรัพย์สินที่จัดสรรไว้เป็นเงินส ารองวางไว้กบันายทะเบียน 
 

25.1  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 และ 2563 บริษทัได้น าเงินฝากธนาคารเป็นประกนัวางไวก้บันายทะเบียนตาม
พระราชบญัญติัประกนัวินาศภยั (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 มีดงัน้ี 

 
 2564  2563 
 ราคาตามบญัชี  ราคาตามบญัชี 
 (บาท) 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน 
   เม่ือส้ินก าหนดระยะเวลา 3,500,000 

 
3,500,000 

 
25.2  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บริษทัไดจ้ดัสรรเงินฝากธนาคารเป็นเงินส ารองประกนัภยัวางไวก้บันาย

ทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกยัภยั เร่ือง 
อตัรา หลกัเกณฑ์ และวิธีการวางเงินส ารองส าหรับเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่ตกเป็นรายไดข้อง บริษทัประกนั
วินาศภยั พ.ศ. 2557 มีดงัน้ี 

 
 2564  2563 
 ราคาตามบญัชี  ราคาตามบญัชี 
 (บาท) 
เงินฝากธนาคารประเภทจ่ายคืน 
   เม่ือส้ินก าหนดระยะเวลา 77,405,715 

  
60,261,662 

 

26 เงินสมทบทุนประกนัภัย 
 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ยอดสะสมเงินสมทบกองทุนประกนัวินาศภยั มีจ านวนดงัน้ี 
 

 2564  2563 
 (บาท) 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5,478,887  4,041,278 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี 1,686,306  1,437,609 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 7,165,193  5,478,887 
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27 ภาระผูกพนักบับุคคลหรือกจิการที่ไม่เกีย่วข้องกนั 
 

จ านวนเงินขั้นต ่าที่ต้องจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้     

    สัญญาเช่าด าเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้  2564  2563 

   (บาท) 
 ภายใน 1 ปี  309,000  342,000 
 1 - 5 ปี  120,500  363,500 
รวม  429,500  705,500 

 

 
28 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
 

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัอนุมติัให้บริษทัสามารถรับโอนกรมธรรม์
ประกนัภยัประเภทประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุจากบริษทัประกนัภยัอ่ืนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั โดยบริษทัดงักล่าวมี
แผนงานท่ีจะหยดุด าเนินธุรกิจประกนัภยัในปี 2565 เม่ือวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2565 คณะกรรมการของบริษทัไดอ้นุมติั
ใหเ้ขา้ร่วมขอ้ตกลงน้ี ต่อมาเม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2565 บริษทัไดรั้บเงินสดจ านวน 289 ลา้นบาทเพื่อใชช้ าระหน้ีสินจาก
การรับประกนัภยัจ านวน 260 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของขอ้ตกลงการโอนรายการเหล่าน้ี 

 




