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ขอ้มูลทั�วไป

ชื�อ   : บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

ชื�อยอ่   : PCHI

เลขทะเบยีน  : 0107556000086

ประกอบธุรกิจ  : รบัประกันวนิาศภัย ประเภทการประกันสขุภาพและธุรกิจประกันต่อ

สถานที�ตั�ง  : เลขที� 152 อาคารชารเ์ตอรส์แควร ์  ชั�น 21 หอ้ง 21-01 ถนนสาทรเหนือ

โทรศัพท์  : 02-401-9189     โทรสาร:  02-401-9187

Website   : www.PacificCrossHealth.com

E-mail   : contactus@th.pacificcrosshealth.com

ทนุจดทะเบยีน  : 500,000,000.00 บาท

ประกอบด้วยหุน้สามญั : 20,000,000 หุน้ 

มูลค่าหุน้ละ  : 25.00 บาท

สาํนักงานผูต้รวจบญัชแีละผูส้อบบญัช ี :  บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจาํกัด คณุพรรณทิพย ์กลุสนัติธาํรงค์            

ทะเบยีนเลขที� 4208 

 

                         แขวงสลีม  เขตบางรกั  กรงุเทพฯ 10500
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สารจากประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

สถานการณ์ในป� พ.ศ. 2564 ไมแ่ตกต่างจากป� พ.ศ. 2563 มากนัก มกีารหยุดชะงักทางธุรกิจต่างๆ มากมายทั�วโลก ภาค
การท่องเที�ยวในประเทศไทยได้รบัผลกระทบอยา่งหนักและต่อเนื�องจากสถานการณ์การแพรร่ะบาดโรคติดเชื�อโคโรนาไวรสั
2019 (COVID-19) ซํ�ายงัสง่ผลกระทบต่อธุรกิจในภาคสว่นอื�นเป�นจาํนวนมาก รวมทั�งการเปลี�ยนแปลงทางด้านสงัคม
และ วถีิความเป�นอยูข่องประชาชน รวมถึงเศรษฐกิจ จนเป�นเหตใุหห้ลายบรษัิทป�ดตัวลงไป และสง่ผลใหเ้กิดการเลิกจา้งงาน
บรษัิทแปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน) เขา้ใจถึงสถานการณ์และความจาํเป�นในการปรบัตัวใหเ้ท่าทัน
สถานการณ์ และพฒันาองค์กรในทกุมติิ เพื�อเพิ�มศักยภาพในการบรกิารลกูค้าใหด้ีที�สดุ   

ค่ารกัษาพยาบาลในประเทศไทยมแีนวโน้มสูงขึ�นค่าใชจ้า่ยในการทําหตัถการต่างๆ ที�สูงกวา่ในยุโรป และค่ารกัษาพยาบาลใน
สิงคโปรม์รีาคามากกวา่โรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทยเพียง 25%  ทั�ง ๆ ที�เป�นที�รูกั้นดีวา่สิงคโปรเ์ป�นประเทศที�มค่ีา
รกัษาพยาบาลที�สูงมาก ผลลัพธที์�เกิดขึ�นคือเราจาํเป�นต้องเพิ�มอัตราค่าเบี�ยประกันภัยขึ�นถึง 7% ในชว่งป� 2565 ในฐานะผู้
เป�นบรษัิทประกันภัย เราไมไ่ด้ปรบัอัตราค่าเบี�ยประกันภัยของเราตั�งแต่ป� 2558 แนวทางการรกัษาระดับอัตราค่าเบี�ยประกัน
ภัยของเราคือการทักท้วงถึงค่ารกัษาพยาบาลที�แท้จรงิเพื�อใหไ้ด้ค่าใชจ้า่ยที�ลดลง และเพื�อใหแ้น่ใจวา่สินไหมที�จา่ยไปนั�นเกิด
จากการเจบ็ป�วยที�เกิดขึ�นในระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม ์ 
 
เป�าหมายของเรายังคงเป�นบรษัิทประกันสุขภาพ (วนิาศภัย) ชั�นนาํ 3 อันดับแรกของประเทศไทย และได้รบัการกล่าถึงวา่
เป�นบรษัิทประกันสุขภาพที�ใส่ใจและเข้าใจในความรบัผิดชอบต่อสังคม ต่อสาธารณชนในวงกวา้ง และเพื�อไปใหจุ้ดนั�นได้ใน
อีกไม่กี�เดือนข้างหน้านี�เราจะเป�ดตัวผลิตภัณฑ์ประกันภัยที�เกี�ยวข้องกับสุขภาพแบบใหม่ใหกั้บ “product tool-box”
ของเรา 
 
ในโอกาสนี�ผมขอขอบคณุลกูค้า ผู้ถือหุน้ คณะกรรมการบรษัิทฯ และ พันธมติรทางการค้าที�ใหก้ารสนับสนุนบรษัิท มาโดย
ตลอด และขอขอบคณุผู้บรหิารและพนักงานทกุท่านที�มุง่มั�นตั�งใจปฏิบัติงาน รว่มกันฝ�าฟ�นอุปสรรคต่างๆ และทุ่มเทปฏิบัติ
งานอยา่งเต็มที� ส่งผลใหใ้นป�ที�ผ่านมาบรษัิทฯ ยงัคงรกัษาผลประกอบการที�ดีไวไ้ด้ และมุง่มั�นที�จะสรา้งความมั�นคงใหธุ้รกิจ
เติบโต และพรอ้มใหบ้รกิารที�ดีกับลกูค้าต่อไป 
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บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน) 
จดทะเบยีนเมื�อวนัที� 13 มถินุายน พ.ศ. 2520 ชื�อเดิม “บรษัิท เอเพก็ซป์ระกันสขุภาพ จาํกัด” 
โดยมทีนุจดทะเบยีน 245 ล้านบาท ในวนัที� 1 มถินุายน พ.ศ. 2554 
ได้เปลี�ยนชื�อเป�น “บรษัิท บรริกัษ์ประกันภัย จาํกัด”  
ในวนัที� 29 กมุภาพนัธ ์พ.ศ. 2555 บรษัิทฯ มทีนุจดทะเบยีน 284 ล้านบาท 
ในวนัที� 17 มกราคม พ.ศ. 2556
ได้จดทะเบยีนเป�น "บรษัิท บรริกัษ์ประกันภัย จาํกัด  (มหาชน)" มทีนุจดทะเบยีนเริ�มต้น 300 ล้านบาท  
ในป� พ.ศ. 2557 บรษัิทแปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน) ได้เขา้ซื�อกิจการบรษัิทประกันภัย
จาก บรษัิทบรริกัษ์ประกันภัย จาํกัด  (มหาชน) และมกีารเพิ�มทนุอยา่งต่อเนื�องตามธุรกิจที�ขยายตัวอยา่ง
รวดเรว็และมั�นคง 

บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด เป�นผู้เชี�ยวชาญด้านการประกันสขุภาพในภมูภิาคเอเชยี
มายาวนานถึง 45 ป� และเป�นเจา้ของบรษัิทประกันสขุภาพที�มชีื�อเสยีงมากมายทั�งในอดีตและป�จจุบนั 
(เชน่  บลคูรอส ประกันภัย อินคอรป์อเรชั�น ประเทศฟ�ลิปป�นส ์และ บลคูรอส ประเทศไทย และฮ่องกง) 
บรษัิทฯ  ถือเป�นสว่นหนึ�งของ กลุ่มแปซฟิ�ค ครอส ซึ�งเป�นผู้เชี�ยวชาญด้านการประกันสขุภาพและการเดิน
ทางในลําดับต้น ๆ ของเอเชยี ป� พ.ศ. 2500  ทางบรษัิทฯ ได้รบัใบอนุญาตเป�นครั�งแรก ถือเป�นการมี
สว่นรว่มครั�งแรกสาํหรบัตลาดประกันสขุภาพของประเทศไทย   
ป� พ.ศ. 2523 ได้จดัตั�ง บรษัิท บล ู ครอส  ประเทศไทย และ บรษัิทนี�ก็ได้ถกูซื�อไปโดยบูพาในป� พ.ศ.
2539   
ป� พ.ศ. 2554 บรษัิทฯก็ได้กลับเขา้มาในประเทศไทยอีกครั�งในนาม บรษัิท เมด-ชวัร ์ เซอรว์สิเซส จาํกัด
โดยเขา้รว่มเป�นหุน้สว่นกับ บรษัิท นําสนิประกันภัย จาํกัด (มหาชน) ในด้านการบรหิารงานและนโยบาย
เกี�ยวกับการประกันสขุภาพ/การประกันภัยเดินทางเป�นครั�งแรก   
ป� พ.ศ. 2548-2558  บรษัิทฯ เขา้รว่มกับ บรษัิท แอลเอ็มจ ีประกันภัย จาํกัด (มหาชน) 
ภายใต้ชื�อโครงการ  แอลเอ็มจ ี แปซฟิ�ค เฮ้ลท์แคร ์
บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน) ได้จดทะเบยีนเป�นบรษัิทประกันสขุภาพ/
ประกันเดินทาง/ประกันอุบติัเหตสุว่น  บุคคลรายล่าสดุในประเทศไทย  แต่ในขณะเดียวกันทางบรษัิทมี
ประสบการณ์ที�โดดเด่นที�สดุด้านการรบัประกันสขุภาพในประเทศไทย 

 

 

 

ประวติัความเป�นมา
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วนัที� 28 กมุภาพนัธ ์
วนัที� 22 ธนัวาคม
วนัที� 29 กมุภาพนัธ์
วนัที� 31  มนีาคม 
วนัที� 27 กันยายน
วนัที� 22 มนีาคม
วนัที� 15 มถินุายน
วนัที� 29 ธนัวาคม

พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2560

ทนุจดทะเบยีนเพิ�มเป�น 332,200,000    บาท
ทนุจดทะเบยีนเพิ�มเป�น 365,000,000   บาท

ทนุจดทะเบยีนเพิ�มเป�น 435,000,000    

ทนุจดทะเบยีนเพิ�มเป�น 400,000,000   

ทนุจดทะเบยีนเพิ�มเป�น 452,000,000    

ทนุจดทะเบยีนเพิ�มเป�น 470,000,000   
ทนุจดทะเบยีนเพิ�มเป�น 485,000,000   
ทนุจดทะเบยีนเพิ�มเป�น 500,000,000    

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท



วสิยัทัศน&์
พนัธกิจ

วสิยัทัศน ์
 

“เป�นที�พึ�งใหกั้บลกูค้าในการใหแ้นวทางและคําแนะนําเกี�ยวกับประกันสขุภาพ ประกัน
อุบติัเหตสุว่นบุคคล และ ประกันการเดินทางซึ�งสามารถเขา้ถึงได้ง่าย สะดวกสบาย และ
มรีายละเอียดกรมธรรมที์�เขา้ใจง่าย ใหอํ้านาจแก่ลกูค้าเป�นผูตั้ดสนิใจ ในการเลือกวธิกีาร

และชอ่งทางที�ใชติ้ดต่อกับบรษัิทฯ ” 
 

พนัธกิจ 
 

“ใหค้วามชว่ยเหลือลกูค้าทกุชว่งอายุ โดยนาํเสนอขอ้มูลที�ครบถ้วนและครบครนัเพื�อ
ประกอบการตัดสนิใจในการทําประกันภัย และ สรา้งความสมัพนัธที์�มั �นคงกับตัวแทน

และผูถื้อกรมธรรมใ์นทกุชอ่งทางการจดัจาํหนา่ย” 
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ผลประกอบการ  2564  2563  2562  2561  2560 

อัตราการเปลี�ยนแปลง (รอ้ยละ) 

2564 / 2563  2563 / 2562 

เบี�ยประกันภัยรบั  693.00   593.00   451.00   370.00   288.00   17%   31%

รวมรายได้  522.00   409.00   324.00   285.00   239.00   28%   26% 

กําไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้    71.00     35.00   (16.00)     6.00  (3.00)  103%  319% 

กําไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัป�   56.00   48.00 (17.00)     6.00  (4.00)  17%  382% 

กําไร (ขาดทนุ) ต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน     2.81     2.43 (0.83)    0.28 (0.18) 16%  393% 

ฐานะทางการเงิน ณ วนัสิ�นป�  2564  2563  2562  2561  2560 
อัตราการเปลี�ยนแปลง (รอ้ยละ) 

2564 / 2563  2563 / 2562 

สนิทรพัยร์วม   859   732  547  460   349  17%  34% 

หนี�สนิรวม   635   565  428  324    219  12%  32% 

สว่นของเจา้ของ   224    167    119   136   130 34%  40% 

มูลค่าหุน้ตามบญัช ี(บาทต่อหุน้)  11.19  8.39  5.97  6.83  6.52  33%  41% 

เบี�ยประกันภัยรบั หนว่ย : ล้านบาท

2560 2561 2562 2563 2564
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ขอ้มูลสาํคัญทางการเงิน

สนิทรพัยร์วม หนว่ย : ล้านบาท
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สว่นของเจา้ของ หนว่ย : ล้านบาท

2560 2561 2562 2563 2564

250 

200 

150 

100 

50 

0 

05



รายงานผลการดําเนนิงาน 
สรุปผลการดําเนนิงานและฐานะการเงินป�ที�ผา่นมา 

 
 ผลการดําเนินงานในป� 2564 บรษัิทฯ มเีบี�ยประกันภัยรบัรวมทกุประเภท 693 ล้านบาทเพิ�มขึ�นรอ้ยละ

17 เมื�อเทียบกับป� 2563 โดยในป�นี�การประกันภัยที�ขยายตัวสงูสดุคือประกันสขุภาพรายกลุ่ม ซึ�งขยายตัว
รอ้ยละ 36 และ ประกันภัยสขุภาพสว่นบุคคล ซึ�งขยายตัวรอ้ยละ 17 เมื�อเทียบกับป�ที�ผ่านมา 

ด้านผลประกอบการจากการดําเนินธุรกิจ ปรากฏผลกําไรก่อนภาษีเงินได้ 71 ล้านบาท ค่าใชจ้า่ยภาษีเงิน
ได้ 15 ล้านบาท  รวมกําไรสทุธ ิสาํหรบัป� 56 ล้านบาท เพิ�มขึ�นจากป�ก่อน เป�นจาํนวน 8 ล้านบาท คิดเป�น
รอ้ยละ 16  คิดเป�นกําไรสทุธต่ิอหุน้ 2.81 บาท เพิ�มขึ�นจากป� 2563 ซึ�งมกํีาไรต่อหุน้เท่ากับ 2.43 รายการ
สาํคัญที�สง่ผลกระทบในป�นี�คืออัตราสว่นค่าสนิไหมทดแทนสทุธทีิ�รอ้ยละ 46.43 ซึ�งดีกวา่ประมาณการที�
คาดการไวที้�รอ้ยละ 53.70  

ทางด้านงบแสดงฐานะทางการเงินของบรษัิทฯ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบด้วยสนิทรพัย ์859
ล้านบาท เพิ�มขึ�นรอ้ยละ 17 จากป� 2563 ที�มสีนิทรพัย ์ 732 ล้านบาท รายการสนิทรพัยที์�มกีาร
เปลี�ยนแปลงสาํคัญคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เพิ�มขึ�น 25 ล้านบาท สนิทรพัยท์างการเงิน
เพิ�มขึ�นสทุธ ิ108 ล้านบาท สนิทรพัยจ์ากการประกันภัยต่อสทุธ ิเพิ�มขึ�น 5 ล้านบาท สนิทรพัยภ์าษีเงินได้
รอการตัดบญัช ีเพิ�มขึ�น 7 ล้านบาท  

ด้านหนี�สนิและสว่นของเจา้ของ บรษัิทฯ มหีนี�สนิ 635 ล้านบาท เพิ�มขึ�นจากป� 2563 จาํนวน 71 ล้านบาท
หรอืรอ้ยละ 12.59 รายการสาํคัญที�เปลี�ยนแปลงคือ หนี�สนิจากสญัญาประกันภัยเพิ�มขึ�น 70 ล้านบาท
เจา้หนี�บรษัิทประกันภัยต่อลดลง 12 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจา่ย 17 ล้านบาท และ หนี�สนิตามสญัญาเชา่
ลดลง 4 ล้านบาท สว่นหนี�สนิอื�นๆ เพิ�มขึ�น 1 ล้านบาท โดยหนี�สนิจากสญัญาประกันภัยถือเป�นสดัสว่น
สงูสดุที�คิดเป�นรอ้ยละ 71 ของหนี�สนิรวม 

ด้านสว่นของเจา้ของ ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทฯ มสีว่นของเจา้ของ 223 ล้านบาท เพิ�มขึ�นรอ้ย
ละ 33.5 จากป� 2563 รายการสาํคัญคือขาดทนุสะสมลดลงรอ้ยละ 17 
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ภาพรวมบรษัิท 

บทสรุปสาํหรบัผูบ้รหิาร 

ป� 2564 ชว่งไตรมาสที�สี�เศรษฐกิจขยายตัวรอ้ยละ 1.9 ปรบัตัวดีขึ�นจากการลดลงรอ้ยละ 0.2 ในไตรมาส
ก่อนหน้า การสง่ออกสนิค้า การบรกิารและการใชจ้า่ยภาครฐัขยายตัวในทิศทางเดียวกับการบรโิภคภาค
เอกชนและการลงทนุของภาครฐั ในขณะที�การลงทนุภาคเอกชนปรบัตัวลดลง ทําใหเ้ศรษฐกิจไทยทั�งป�
2564 ขยายตัวรอ้ยละ 1.6 ปรบัตัวดีขึ�นจากการลดลงรอ้ยละ 6.2 ในป� 2563 โดยมูลค่าการสง่ออกสนิค้า
การอุปโภคบรโิภค ภาคเอกชน และการลงทนุรวมเพิ�มขึ�นรอ้ยละ 18.8 รอ้ยละ 0.3 และ รอ้ยละ 3.4 ตาม
ลําดับ อัตราเงินเฟ�อทั�วไปโดยเฉลี�ย 1.2 และดลุบญัชเีดินสะพดัขาดดลุรอ้ยละ 2.2 ของ GDP  

แนวโน้มเศรษฐกิจป�.2565.คาดวา่จะขยายตัวในชว่งรอ้ยละ.3.5.-.4.5.เนื�องจากการปรบัตัวดีขึ�นของ
อุปสงค์ภายในประเทศ การฟ�� นตัวของภาคการท่องเที�ยว รวมถึงการขยายตัวอยา่งต่อเนื�องของการ
สง่ออก และการขบัเคลื�อนจากการลงทนุภาครฐั โดยคาดวา่มูลค่าการสง่ออกจะขยายตัวรอ้ยละ 4.9 การ
อุปโภคบรโิภคและการลงทนุภาคเอกชนขยายตัวรอ้ยละ 4.5 และ 3.8 ตามลําดับ และการลงทนุภาครฐั
ขยายตัวรอ้ยละ 4.6 สว่นอัตราเงินเฟ�อทั�วไปเฉลี�ยอยูที่� 1.5 – 2.5 นโยบายทางเศรษฐกิจภาครฐัจะให้
ความสาํคัญกับการป�องกันและควบคมุการแพรร่ะบาดภายในประเทศใหอ้ยูใ่นวงจาํกัดและสนับสนุนการ
ฟ�� นตัวทางธุรกิจและเรง่ขบัเคลื�อนการใชจ้า่ยภายในประเทศ, การดแูลและแก้ไขป�ญหาหนี�สนิของครวั
เรอืน, การขบัเคลื�อนการสง่ออกสนิค้า, การสง่เสรมิการลงทนุภาคเอกชน, การขบัเคลื�อนการใชจ้า่ยและ
การลงทนุจากภาครฐั, การติดตาม เฝ�าระวงั และเตรยีมมาตรการรองรบัความผนัผวนของเศรษฐกิจต่าง
ประเทศ และการขบัเคลื�อนการปรบัโครงสรา้งเศรษฐกิจเพื�อเพิ�มขดีความสามารถในการแขง่ขนั สนับสนุน
การกระจายรายได้และปรบัตัวเขา้สูส่งัคมคารบ์อนตํ�า 

นโยบายการดําเนนิธุรกิจ 
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จากเศรษฐกิจโลกและปรมิาณการค้าโลกในไตรมาสสามป� 2564 มกีารฟ�� นตัวอยา่งต่อเนื�อง นําโดยเศรษฐกิจ
ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักที�เป�นป�จจยัสนับสนุนใหก้ารสง่ออกของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหมแ่ละประเทศ
กําลังพฒันาในเอเชยีขยายตัวในเกณฑ์สงู ธุรกิจประกันภัยไตรมาสสาม (มกราคม - กันยายน 2564) มเีบี�ย
ประกันภัยรวมทั�งสิ�น 631,826 ล้านบาทขยายตัว 2.98% ทําใหส้ดัสว่นเบี�ยประกันภัยต่อ GDP อยูที่�รอ้ยละ
5.3 แบง่เป�นเบี�ยประกันภัยรบัจากธุรกิจประกันชวีติ 439,056 ล้านบาท ขยายตัวรอ้ยละ 2.3% โดยมเีบี�ย
ประกันชวีติสงูที�สดุได้แก่ ประกันชวีติประเภทสามญั 270,072 ล้านบาท ปรบัตัวลดลงรอ้ยละ 4.31 รองลง
มาเป�นประเภทกลุ่ม 30,952 ล้านบาทขยายตัวรอ้ยละ 2.28 ประกันชวีติประเภทควบการลงทนุ
(Unit link and Universal life) 34,714 ล้านบาทขยายตัวรอ้ยละ 88.33 สญัญาเพิ�มเติมประกัน
สขุภาพ 68,297 ล้านบาทขยายตัวรอ้ยละ 7.97 ซึ�งสะท้อนถึงภาวะอัตราดอกเบี�ยตํ�า และพฤติกรรมผูบ้รโิภค
ที�ใหค้วามสาํคัญเกี�ยวกับการดแูลสขุภาพมากขึ�น ขณะที�เบี�ยประกันภัยรบัของประกันวนิาศภัย 192,770 ล้าน
บาท ขยายตัวรอ้ยละ 4.56 และพบวา่เบี�ยประกันภัยรบัของประกันสขุภาพ ณ สิ�นป� 14,819 ล้านบาท ขยาย
ตัวรอ้ยละ 16.8 

ภาพรวมธุรกิจประกันวนิาศภัยป� 2564 ณ สิ�นป�เติบโตขึ�น 5.2% (ป�ที�แล้ว 3.9%) มเีบี�ยประกันภัยรบัทั�งสิ�น
265,849 ล้านบาท (ป�ที�แล้ว 252,789 ล้านบาท) โดยประกันรถยนต์ซึ�งมสีว่นแบง่การตลาด 56.25%
เติบโต 2.1% ในขณะที�ประกันสขุภาพโตขึ�น 18.5% ประกันอุบติัเหตเุติบโตขึ�น 4%  บรษัิทแปซฟิ�ค ครอส
ประกันสขุภาพ อันดับที� 36 เติบโต 14.1% มเีบี�ยประกันภัยรบั 661,308 ล้านบาท อยูใ่นอันดับที� 7 ด้าน
ประกันสขุภาพ (ป� 2020 อันดับ 6 เบี�ยประกันภัยรบั 579.4 ล้านบาท, ป� 2018 อันดับ 8 เบี�ยประกันภัยรบั
408.8 ล้านบาท) ขอ้มูลจาก Insurance Industry Flash Report as at Yearly 2021 – as of
December 31, 2021. 

นวตักรรม และ เทคโนโลยทีางการแพทยยุ์คใหม ่ ได้พฒันาขึ�นมาอยา่งรวดเรว็ เพื�อต่อสูกั้บการเสี�ยงภัยจาก
โรครา้ยแรง และ อุบติัเหตตุ่างๆ ที�สรา้งความเสยีหายต่อชวีติและความเป�นอยู ่ ทําใหภ้าระค่าใชจ้า่ยในการ
รกัษาพยาบาลถีบตัวสงูขึ�นเกินกวา่จะแบกภาระเอาไวไ้ด ้ ถึงแมจ้ะมสีวสัดิการของรฐัคอยชว่ยเหลือก็ตามก็ยงั
ไมส่ามารถใหบ้รกิารประชาชนอยา่งทั�วถึงที�เป�นไปค่อนขา้งจาํกัด  ภาระค่ารกัษาพยาบาลที�สงูจนอาจทําให้
แผนการดําเนินชวีติ หรอื เป�าหมายของชวีติที�ตั�งไวต้้องสะดดุไป ความเสี�ยงใหมที่�รุนแรงขึ�นรวมถึงการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ที�สง่ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสขุภาพของประชาชนเป�นวงกวา้ง อีกทั�งยงั
คงขยายตัวต่อเนื�องไปในป� 2565 จะสง่ผลต่อการบรหิารความเสี�ยงต่อธุรกิจประกันสขุภาพโดยตรง
นอกจากนี�มาตรการต่างๆ ที�ทางภาครฐั ออกมาเพื�อเป�นการชว่ยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน 
ยงัได้สง่ผลสะท้อนต่อเรื�องของต้นทนุการประกอบการและบรหิารจดัการสนิไหมอยา่งมนีัยสาํคัญ 

บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ  จาํกัด (มหาชน)  คือผูร้บัประกันความเสี�ยงภัยสขุภาพชั�นนํา พรอ้มที�
รบัแบง่เบาภาระค่าใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาล ที�อาจจะสงูอยา่งคาดไมถึ่ง  ด้วยการรบัภาระความเสี�ยงภัยใน
รูปแบบของประกันสขุภาพและประกันอุบติัเหตใุนแบบต่างๆที�ตรงกับความต้องการของผูเ้อาประกันมากที�สดุ 
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วตัถปุระสงค์ของบรษัิทฯเพื�อบรรลเุป�าหมายที�จะเป�นหนึ�งในหา้บรษัิทประกันสขุภาพชั�นนําของประเทศ
ภายในระยะเวลา 3 ป� โดยมอัีตราการเจรญิเติบโตอยา่งยั�งยนืและมกํีาไร มุง่เน้นเรื�องการบรกิารที�ดีการ
พจิารณารบัประกันภัยที�มวีนิัยและมปีระสทิธภิาพ มุง่การพฒันาธุรกิจ จรงิใจต่อพนัธมติรคู่ค้า 
และมุง่เน้นพฒันาคณุภาพบุคลากร  
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สาํหรบัการแขง่ขนัในตลาดป�จจุบนั บรษัิทฯ มขีอ้ได้เปรยีบมากกกวา่บรษัิทคู่แขง่ขนัในด้านการบรหิารจดัการ
องค์กรมคีวามคล่องตัวสงู ยดืหยุน่ เนื�องจากเป�นบรษัิทขนาดเล็ก ทําใหอํ้านาจการตัดสนิใจในเรื�องต่างๆ
เกิดความคล่องตัว รวดเรว็  และ  บรกิารหลังการขายที�ดี รวดเรว็ ฉับไว บรษัิทฯ มุง่พฒันาแผนประกัน
สขุภาพที�ตอบโจทยล์กูค้ารายบุคคล โดยมรีะดับความคุ้มครองที�แตกต่างกันโดยมรีาคาเบี�ยประกันภัยที�
เหมาะสมไมส่งูนัก ทําใหล้กูค้าที�มรีายได้ค่อนขา้งน้อยสามารถจา่ยชาํระได้ และเป�นการกระตุ้นใหล้กูค้าตัดสนิ
ใจทําประกันได้ง่ายขึ�น ในเรื�องของตัวแทนขายผลิตภัณฑ์ของบรษัิทฯ สามารถหาลกูค้าโดยอาศัยตัวแทนของ
บรษัิท และนายหน้าประกันภัย ขยายงาน กลุ่มลกูค้าเป�าหมาย และบรษัิทฯ ยงัคงมุง่เน้นในเรื�องของการสรา้ง
ภาพลักษณ์บรษัิทฯ ใหบุ้คคลภายนอกคุ้นเคยรูจ้กัมากยิ�งขึ�นและออกแบบกลยุทธท์าง การตลาดเพื�อความ
สาํเรจ็ของกิจการ การบรกิารทางด้านสนิไหมทดแทนอยา่งรวดเรว็ ด้านการบรหิารงานมกีารกระจายอํานาจ
การตัดสนิใจ การบรหิารความเสี�ยงในการดําเนินธุรกิจแบบองค์รวม การปฏิบติังานของเจา้หน้าที�มขีั �นตอน
มกีารคัดเลือกบุคลากรที�เหมาะสมกับงาน มกีารจดัฝ�กอบรมทั�งในสถานที�และนอกสถานที�อยา่งสมํ�าเสมอ
จากนโยบายดังกล่าวชว่ยใหบ้รษัิทฯ สามารถดําเนินธุรกิจ ได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ และสามารถบรหิารจดัการ
ความเสี�ยงได้อยา่งถกูต้อง 

จากการดําเนินการดังกล่าวขา้งต้น บรษัิทฯ คาดวา่จะสามารถขยายเป�าหมายทางการตลาด ซึ�งแบง่เป�น
ประกันสขุภาพสว่นบุคคล ประกันสขุภาพกลุ่ม ประกันอุบติัเหตสุว่นบุคคล และประกันการเดินทาง โดยมยีอด
ขายทั�งสิ�น 1,437,828,681 บาท ในป� 2567 หรอื ภายในระยะเวลา 3 ป� (2565 - 2567) 
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ประกันสขุภาพ 

  เป�นการประกันภัยที�ใหค้วามคุ้มครองสาํหรบัการรกัษาพยาบาล
จากการบาดเจบ็หรอืเจบ็ป�วยจากโรคภัยไขเ้จบ็หรอือุบติัเหตุ
ประกันสขุภาพยงัใหค้วามคุ้มครองเกี�ยวกับค่าใชจ้า่ยทั�วไปในการ
รกัษาพยาบาลรวมทั�งผลประโยชน์ค่ารกัษาพยาบาลต่างๆ ที�มไิด้
ระบุไวใ้นขอ้ยกเวน้ของกรมธรรมป์ระกันสขุภาพ บรษัิทฯ รบั
ประกันภัยทั�งประเภทประกันสขุภาพสว่นบุคคลและเป�นกลุ่ม 

ประกันอุบติัเหต ุ

  เป�นการประกันภัยที�ใหค้วามคุ้มครองต่อผูเ้อาประกันภัยใน
กรณทีี�ผูเ้อาประกันภัย ประสบอุบติัเหตไุดร้บับาดเจบ็ทาง
รา่งกาย และหากผลของการบาดเจบ็นั�นสง่ผลใหผู้เ้อาประกันภัย
ต้องเขา้รบัการรกัษาพยาบาล หรอืรนุแรงถึงขั�นทพุพลภาพ 
 สญูเสยีอวยัวะ หรอืเสยีชวีติ  การประกันภัยอุบติัเหตแุบง่ออก
เป�น 2 ประเภท ไดแ้ก่  ประเภทประกันภัยอุบติัเหตสุว่นบุคคล 
ใชส้าํหรบัการประกันภัยเฉพาะบุคคลคนเดยีวเท่านั�น ประเภท
ประกันภัยอุบติัเหตกุลุ่ม  ใชส้าํหรบักลุ่มบุคคล  เชน่ กลุ่ม
พนักงานของบรษัิท  กลุ่มขา้ราชการ กลุ่มองค์กรรฐัวสิาหกิจ
กลุ่มสหกรณ์ เป�นต้น 

ประกันการเดินทาง 

  เป�นการประกันภัยที�ใหค้วามคุ้มครองต่อผูเ้อาประกันภัยทั�ง
แบบแผนประกันสขุภาพ และประกันอุบติัเหตใุนเวลาเดยีวกัน ซึ�ง
มทัี�งประเภทใหค้วามคุ้มครองเดนิทางภายในประเทศและกรณีที�
เดนิทางไปต่างประเทศ พรอ้มใหค้วามชว่ยเหลือฉกุเฉินตลอด
24 ชั�วโมง เพื�อรบัประกันความมั�นใจใหกั้บผูเ้อาประกันภัย 

10

 
บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด   (มหาชน)   มคีวามตั�งใจและต้องการใหป้ระชาชนคนไทยและ
ชาวต่างชาติทกุคนที�เขา้มาทํางาน หรอืเขา้มาท่องเที�ยวในประเทศไทย มสีขุภาพที�ดี มรีะบบการรกัพยาบาล
ที�ดีโดยบรษัิทมนีโยบายการใหบ้รกิารแบบครบวงจร ด้วยระบบการดําเนินงานแบบมาตรฐานสากล พรอ้ม
นําเอาเทคโนโลยทีี�ทันสมยัเขา้มาใหบ้รกิารแก่ประชาชน ประกอบกับความเขา้ใจในความต้องการของลกูค้า
จงึทําใหบ้รษัิทฯ พรอ้มที�จะเป�นทางเลือกใหแ้ก่คนไทยทกุระดับและชาวต่างชาติที�เขา้มาใประเทศไทย โดย
ปฎิบติัตามกฎขอ้บงัคับของสาํนักงานคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) และกฎหมายอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง อยา่งเครง่ครดั 

บรษัิทฯ ประกอบธุรกิจเกี�ยวกับการประกันภัย ดังนี�.- 
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การประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ แบง่ออกเป�น 2 ด้าน คือ

1. ด้านการรบัประกันภัย 

ธุรกิจหลักของบรษัิทฯ  คือ การรบัประกันภัยสขุภาพและอุบติัเหตโุดยแบง่เป�น 
-การรบัประกันภัยโดยตรง เป�นการรบัประกันภัยผา่นตัวแทน นายหน้าบุคคลธรรมดา 
 นายหน้านิติบุคคล และ ลกูค้าโดยตรง 

-การรบัประกันภัยต่อรบัจากบรษัิทฯ ประกันวนิาศภัยอื�น ๆ 

2. ด้านการลงทนุ 

บรษัิทประกันวนิาศภัยสามารถนําเงินสดคงเหลือไปลงทนุหรอืแสวงหาผลตอบแทน เพื�อเป�นรายได้อีกทาง
หนึ�งใหแ้ก่บรษัิท.การลงทนุต้องพจิารณาใหเ้หมาะสมกับระดับความเสี�ยงที�บรษัิทยอมรบัได้และมสีภาพ
คล่องในการเปลี�ยนสนิทรพัยล์งทนุเป�นเงินสดสาํหรบัสว่นที�บรษัิทต้องใชใ้นอนาคตอยา่งเพยีงพอ.พรอ้ม
ทั�งต้องปฏิบติัตามประเภท สดัสว่น และเงื�อนไขที�กฎหมายกําหนดไวอ้ยา่งเครง่ครดั ภายใต้ขอ้กําหนดวา่
ด้วยการลงทนุตามประกาศคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื�องการลงทนุ
ประกอบธุรกิจอื�นของบรษัิทฯ ประกันวนิาศภัย พ.ศ. 2556 การใหกู้้ยมืเงินการลงทนุในหลักทรพัย ์  .    

การประกอบธุรกิจของบรษัิท 
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ตั�วแลกเงิน พนัธบตัร หุน้สามญั หุน้กู้ รวมทั�งการฝากเงินกับธนาคาร 



กรมธรรมป์ระกันภัยอุบติัเหตสุว่นบุคคล Personal Accident Insurance (PA)        
กรมธรรมป์ระกันภัยอุบติัเหตกุลุ่ม Group Accident Insurance (GPA) 
กรมธรรมป์ระกันภัยอุบติัเหตสุาํหรบันักเรยีน Student Group Accident Insurance
(SPA) 
กรมธรรมป์ระกันภัยสขุภาพ และอุบติัเหตรุะหวา่งเดินทาง Travel Health Insurance(HTA) 
กรมธรรมป์ระกันอุบติัเหตเุดินทางสาํหรบัธุรกิจนําเที�ยวและมคัคเุทศก์ (TTG) 
กรมธรรมป์ระกันสขุภาพสว่นบุคคล Health Insurance (HPA) 
กรมธรรมป์ระกันสขุภาพกลุ่ม Group Health Insurance (GHPA) 
กรมธรรมป์ระกันอุบติัเหตแุละสขุภาพ 3+  (Health 3+) 
กรมธรรมป์ระกันเบาหวานและอุบติัเหตซุุปเปอรแ์คร ์(Diabetes Mellitus & Accident
Super Care Insurance) 

 

บรษัิทประกอบธุรกิจประกันวนิาศภัย  โดยรบัประกันภัยสขุภาพและอุบติัเหต ุดังนี�:-

ลักษณะของผลิตภัณฑ์หรอืบรกิาร

กรมธรรมป์ระกันอุบติัเหต ุพเีอ พลัส 
กรมธรรมป์ระกันอุบติัเหต ุพเีอ สขุใจ 
กรมธรรมป์ระกันอุบติัเหตสุว่นบุคคล พเีอ โปรเทค 
กรมธรรมป์ระกันอุบติัเหตสุาํหรบัรายยอ่ย (ไมโครอินชวัรนัส)์ 
กรมธรรมป์ระกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศ 
กรมธรรมป์ระกันสขุภาพและอุบติัเหตกุลุ่มเฮลท์ พลัส 
กรมธรรมป์ระกันสขุภาพ Healthcare Insurance (LAMP) 
กรมธรรมป์ระกันภัยสขุภาพ และอุบติัเหตสุว่นบุคคล 
กรมธรรมป์ระกันคุ้มครองสนิเชื�อสบายใจ (แบบกลุ่ม) 
กรมธรรมป์ระกันภัยโรคมะเรง็ แคนเซอรแ์คร ์
กรมธรรมป์ระกันภัยอุบติัเหตกุลุ่ม อาคเนย ์หว่งใจ 
กรมธรรมป์ระกันอุบติัเหตกุลุ่ม สาํหรบัสถานศึกษา 
กรมธรรมป์ระกันภัยการเดินทางกลุ่ม แบบพเิศษ 
กรมธรรมป์ระกันภัยอุบติัเหตกุลุ่ม 
กรมธรรมป์ระกันภัยผูโ้ดยสารเรอืสาํหรบัโดยสาร 
กรมธรรมป์ระกันภัยอุบติัเหตกุลุ่มนักเรยีน นิสติ และนักศึกษา 
กรมธรรมป์ระกันอุบติัเหตเุดินทางสาํหรบับุคคลหรอืกลุ่มทั�วไป 
กรมธรรมป์ระกันภัยโรคไขเ้ลือดออก 
กรมธรรมป์ระกันภัยอุบติัเหตสุว่นบุคคล 
กรมธรรมป์ระกันภัยอุบติัเหตปุระเภทผูข้บัขี� และผูโ้ดยสารไมร่ะบุชื�อ 
กรมธรรมป์ระกันภัยสขุภาพสว่นบุคคล 
กรมธรรมป์ระกันอุบติัเหตเุดินทางสาํหรบับุคคลหรอืกลุ่มทั�วไป 
กรมธรรมป์ระกันภัยอุบติัเหตเุดินทางสาํหรบัธุรกิจนําเที�ยว และมคัคเุทศก์ 
กรมธรรมป์ระกันภัยอุบติัเหต ุและสขุภาพประเภทอื�น ๆ 

รายชื�อกรมธรรมที์�รบัโอนจากบรษัิทอาคเนยป์ระกันภัย จาํกัด (มหาชน) เริ�ม 23 กมุภาพนัธ ์2565 
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กลุ่มลกูค้าที�เป�นบุคคลทั�วไป บรษัิท  โรงงาน   สาํนักงาน  แผนสวสัดิการของพนักงานถือเป�นสว่นสาํคัญ
ในการจูงใจและรกัษาพนักงานใหทํ้างานกับบรษัิทอยา่งต่อเนื�อง..และใหค้วามอุ่นใจกับพนักงานในกรณีที�
เกิดอุบติัเหต ุ การเจบ็ป�วยหรอืทพุพลภาพ  สามารถมั�นใจได้วา่พนักงานได้รบัความคุ้มครองอยา่งเหมาะสม
รวมถึง.กลุ่มชาวต่างชาติที�เดินทางเขา้มาในประเทศไทยเพื�อท่องเที�ยวหรอืงเขา้มาทํางานภายในประเทศไทย
ก็ตาม  

กลุ่มลกูค้า 

13

ผลิตภัณฑ์หลักที�บรษัิทเน้นใหค้วามสาํคัญ 
 

คือ กรมธรรมป์ระกันสขุภาพสว่นบุคคล  (Health Insurance)  และกรมธรรมป์ระกันสขุภาพกลุ่ม
(Group Health Insurance)  กรมธรรมป์ระกันภัยอุบติัเหตสุว่นบุคคล  (Personal Accident
Insurance) และกรมธรรมป์ระกันภัยการเดินทาง(Travel Insurance)การเสนอการขายผลิตภัณฑ์
ของบรษัิทฯ บรษัิทฯ คํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้อาประกันเป�นหลัก โดยพยายามใหผู้เ้อาประกันได้รบัผล
ประโยชน์สงูสดุเสมอ 

โดยกรมธรรมที์�บรษัิทฯ ได้รบัโอนมาจากบรษัิทอาคเนยป์ระกันภัย ทางบรษัิทฯ กําลังอยูใ่นระหวา่งการ
ดําเนินการรออนุมติัจากทางค.ป.ภ. เพื�อใหบ้รษัิทฯ สามารถเสนอความคุ้มครองต่อเนื�องเมื�อกรมธรรมด์ัง
กล่าวหมดอายุความคุ้มครอง (ขอ้มูล ณ วนัที� 30 มนีาคม 2565) 
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3. การวเิคราะห์สถานการณ ์

3.1  ป�แหง่ความท้าทายและการเปลี�ยนแปลง ป� 2564 ที�ผา่นมาเป�นป�ที�เศรษฐกิจและสงัคมไทยเผชญิกับ
ความท้าทายในหลายมติิ สภาพเศรษฐกิจที�ถดถอย การเปลี�ยนแปลงทางด้านสงัคม การเปลี�ยนแปลงทาง
พฤติกรรมของผูบ้รโิภค และความเสี�ยงใหมที่�รุนแรงขึ�นรวมถึงการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 
ที�สง่ผลกระทบต่อประชาชนในวงกวา้งและยงัขยายต่อเนื�องไปในป� 2565 ธุรกิจประกันวนิาศภัยมกีาร
ขยายตัวเพยีงเล็กน้อย รวมถึงการป�ดบรษัิทประกันภัยจาํนวน 2 บรษัิทโดยคําสั�งของ ค.ป.ภ. เนื�องจาก
ผลกระทบจากการรบัประกันภัย COVID-19 ภาคธุรกิจประกันชวีติและประกันสขุภาพยงัได้รบัผลกระทบ
จากมาตรการภาครฐัอีกหลายมาตรการ อาทิเชน่ การขยายความคุ้มครองกรณีเขา้รบัการรกัษาพยาบาล
ใน Hospitel การคุ้มครองการดแูลรกัษาพยาบาลแบบ Home Ioslation และ Community
Isolation ถึงแมน้ระดับความรุนแรงของโรค COVID-19 จะเริ�มลดลงจากเดลต้า เป�นโอไมครอน  
 โดยทําใหผู้ติ้ดเชื�อชว่งหลังๆ เป�นการติดเชื�อแบบไมม่อีาการหรอืมอีาการเพยีงเล็กน้อยซึ�งสามารถหายได้
เอง กลับไมไ่ด้ทําใหค้วามคาดหวงัของลกูค้าต่อความคุ้มครองในกรมธรรมใ์หล้ดลง โดยลกูค้ายงัมคีวาม
เขา้ใจวา่กรมธรรมค์วรใหค้วามคุ้มครองถึงการกักตัวในโรงพยาบาลหรอื.Hospitel..ทกุกรณ.ี.โดยไม่
พจิารณาถึงเงื�อนไขของกรมธรรมแ์ละความจาํเป�นทางการแพทย ์การที�บรษัิทแปซฟิ�ค
ครอสประกันสขุภาพ จะยนืหยดัอยูใ่นใจผูเ้อาประกันภัย จงึจาํเป�นต้องสรา้งความเชื�อมั�นผา่นการใหบ้รกิาร
ที�ถกูต้องและเป�นธรรม.์ต้องมหีลักการบรหิารความเสี�ยงในเรื�องต่างๆได้ด.ี.และพยายามรกัษาฐานะ
ทางการเงินโดยมกีารพจิารณารบัประกันภัย การบรหิารจดัการสนิไหม และการรกัษาสภาพคล่องทางการ
เงินใหอ้ยูใ่นระดับที�ด ี

3.2 ธุรกิจมคีวามมั�นคง ยั�งยนืและแขง่ขนัได้ในเศรษฐกิจและสงัคมดิจทัิล ด้วยนวตักรรมและเทคโนโลยี
สอดคล้องกับแผนพฒันาประกันภัย ฉบบัที� 4 (2564 - 2568) ทําใหบ้รษัิทประกันภัยจะต้องมกีารปรบั
ตัวเพื�อใหส้อดคล้องกับแผนงานดังกล่าว โดยบรษัิทต้องเตรยีมความพรอ้ม เรื�องบุคคลาการที�มคีวามรู ้
และเขา้ใจในกระบวนการทํางานที�จะเปลี�ยนแปลงไปเชน่ ยื�นขอความเหน็ชอบผลิตภัณฑ์ผา่นอิเล็กทรอนิกส์
(I-SERFF).การพฒันา.Fraud.Database.การพฒันา.Digital.Infrastructure.ทั�งInsurance   
Bureau System และ Platform OIC Gateway เพื�อเชื�อมโยงขอ้มูลแบบ Real time เป�นต้น 

 3.3  ด้านธุรกิจประกันวนิาศภัย   ในป� 2564 เป�นป�ที�ธุรกิจประกันวนิาศภัยต้องฝ�าฟ�นกับภาวะเศรษฐกิจที�
ถดถอยจากป�จจยัต่าง ๆ ทั�งผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 และความไมแ่น่นอนทางการเมอืง
ธุรกิจประกันวนิาศภัยตั�งแต่เดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2564 รวม 9 เดือนที�ผา่นมา มเีบี�ยประกัน
ภัยรบัโดยรวม 192,770 ล้านบาท เติบโต 4.56% โดยคาดการณ์ทั�งป� 2564 เติบโต 4-5% เมื�อเทียบ
กับชว่ง 10 ป�ที�ผา่นมา ธุรกิจประกันภัยขยายตัวเฉลี�ยรอ้ยละ 12.03 ต่อป� และคาดวา่ในป� 2565 จะมเีบี�ย
ประกันภัยรบัโดยตรงรวม 200,000 – 212,000 ล้านบาท จะเติบโตประมาณ 5-10% โดยมแีรง
สนับสนุนจากการฟ�� นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ การปรบัตัวในทิศทางที�ดีขึ�นของเศรษฐกิจและปรมิาณ
การค้าโลก แรงขบัเคลื�อนจากภาครฐัจากการเบกิจา่ยภายใต้กรอบงบประมาณและมาตรการทางเศรษฐกิจ
และฐานการขยายตัวที�ตํ�าผดิปรกติในป�.2564.ตลอดจนแนวโน้มที�ดีในเรื�องของความตื�นตัวในการ
ป�องกัน COVID-19 ของประชาชน รวมทั�งการพฒันาวคัซนีป�องกันโรค COVID-19 ซึ�งจะสง่ผลใหก้าร
เดินทางและการท่องเที�ยวฟ�� นตัว.ในขณะเดียวกันประชาชนเริ�มมคีวามรูแ้ละมคีวามคุ้นเคยกับการทํา
ประกันสขุภาพเพื�อบรหิารความเสี�ยงจากโรคภัยไขเ้จบ็ต่างๆ โดยเฉพาะประกันสขุภาพ ทั�งนี�การเติบโตดัง
กล่าวจะมากหรอืน้อยขึ�นอยูกั่บป�จจยัหลายอยา่ง อาทิเชน่สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ใน
ประเทศและต่างประเทศ ความสาํเรจ็ในการพฒันาวคัซนีป�องกันโรค และการเขา้ถึงวคัซนี มาตรการการ
เป�ดประเทศเพื�อต้อนรบันักท่องเที�ยวของศูนยบ์รหิารสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสั
โคโรน่า 2019  
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สาํหรบัป� 2565 ประกันภัยไทยยงัจะต้องเผชญิความท้าท้ายและป�จจยัความเสี�ยงจากภายนอกที�มนีัยยะ
ต่อธุรกิจประกันภัยที�ต้องเฝ�าระวงั ติดตามอยา่งใกล้ชดิและปรบัตัวใหเ้ท่าทันอีก 5 ป�จจยัหลัก คือ  

1..ป�จจยัด้านเศรษฐกิจ  อัตราดอกเบี�ยที�ตํ�าและคงที�  รวมถึงการหดตัวของเศรษฐกิจไทยและหนี�สนิ
ครวัเรอืนที�เพิ�มขึ�น กระทบต่อผลประกอบการและกําลังซื�อของประชาชนอยา่งหลีกเลี�ยงไมไ่ด้
 
2..ป�จจยัด้านสงัคม ซึ�งในป� 2565 ประเทศไทยจะเขา้สูส่งัคมผูส้งูอายุอยา่งสมบูรณ์ และค่าใชจ้า่ยด้านการ
รกัษาพยาบาลของไทยก็ปรบัตัวเพิ�มสงูขึ�นอยา่งต่อเนื�อง นอกจากนี� พฤติกรรมผูบ้รโิภคที�ตื�นตัว รกัษา
สขุภาพ รวมถึงการใช ้ internet และ social media ที�เพิ�มขึ�น สง่ผลใหใ้นระยะถัดไป ความต้องการ
ผลิตภัณฑ์กลุ่ม silver age และผลิตภัณฑ์ประกันสขุภาพจะเพิ�มขึ�นมาก อีกทั�งผูบ้รโิภคจะหนัไปใชช้อ่ง
ทาง online ในการทําธุรกรรมและเลือกซื�อประกันภัย สง่ผลใหต้้องมกีารปรบัรูปแบบผลิตภัณฑ์จาก
traditional products ไปสูผ่ลิตภัณฑ์รูปแบบใหม ่และนําเทคโนโลยมีาใชเ้พิ�มมากขึ�น
 
3..ป�จจยัด้านเทคโนโลยซีึ�งเป�นป�จจยัที�มผีลกระทบต่อการดําเนินงานของธุรกิจประกันภัยมากที�สดุอีก
ป�จจยัหนึ�งเพื�อใหส้ามารถแขง่ขนัและเติบโตได้ในอนาคต บรษัิททกุแหง่ต้องมกีารปรบัตัวและนําเทคโนโลยี
มาใช ้อาทิ การประยุกต์ใช ้ smart devices หรอื IoT ผนวกเขา้กับการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัย      
และในระยะถัดไป บรษัิทประกันภัยก็จะเริ�มใช ้AI และ Data Analytics เขา้มาชว่ยวเิคราะหค์วามเสี�ยง 
รบัประกัน และพจิารณาจา่ยค่าสนิไหมทดแทน 

4..ป�จจยัด้านสิ�งแวดล้อม ตลอดจนความเสี�ยงใหม่ๆ  ซึ�งรวมถึงโรคระบาด เชน่ COVID-19 
ภาวะโลกรอ้น ฯลฯ โดยกระแส ESG ถือได้วา่มาแรงมากและได้รบัการผลักดันในระดับภาคการประกันภัย
ภาคการเงิน ทั�งในประเทศและต่างประเทศที�จาํเป�นต้องใหค้วามสาํคัญ โดยเฉพาะเพื�อชว่ยฟ�� นฟูความเชื�อ
มั�นและกอบกู้ภาพลักษณ์ใหกั้บธุรกิจประกันภัย 

5..ป�จจยัด้านกฎหมาย ธุรกิจประกันภัยไทยอยูใ่นชว่งของการปรบัเปลี�ยนหลักเกณฑ์ที�เกี�ยวขอ้ง 
ทั�ง IFRS 17 ที�จะบงัคับใชใ้นป� 2567 สง่ผลต่อวธิกีารวดัมูลค่าหนี�สนิ และการรบัรูร้ายได้ทางบญัช ีรวม
ถึงภาษีในธุรกิจประกันภัย ตลอดจน พ.ร.บ คุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล ที�จะใชจ้รงิในป� 2565 ซึ�งธุรกิจ
ประกันภัยมคีวามเกี�ยวโยงกับขอ้มูลสว่นบุคคลค่อนขา้งมาก ทั�งในเรื�องการพจิารณารบัประกันภัย  
การวเิคราะหค์วามเสี�ยงของลกูค้าและการเสนอผลิตภัณฑ์ที�ในอนาคตจะเป�นรูปแบบ tailor made และ  
Data Governance มากขึ�น 

รวมทั�งต้องพฒันาโครงสรา้งพื�นฐานทางกฎหมายใหเ้หมาะสมและก้าวทันการเปลี�ยนแปลงต่างๆ..ทั�งใน
ด้านของความเสี�ยงอุบติัเหตใุหม ่ การก้าวกระโดดของเทคโนโลย ี ภัยธรรมชาติ และระบบประกันสขุภาพที�
เติบโตอยา่งรวดเรว็ 

นอกจากนี� ทิศทางการดําเนินงานในระยะขา้งหน้าจะต้องถอดบทเรยีนเหตกุารณ์ที�ผา่นมา พรอ้มกับการ
วางแผนและเตรยีมพรอ้มรบักับสถานการณ์ที�อาจเกิดขึ�น เป�น “มาตรการเรง่ด่วน” เพื�อ “หยุดการ
ลกุลาม” ฟ�� นฟูและชว่ยเหลือบรษัิทเป�าหมายที�อาจประสบป�ญหา ควบคู่กับการเรง่กอบกู้ศรทัธาและความ
เชื�อมั�นใหก้ลับคืนมาสูธุ่รกิจประกันภัย พรอ้มทั�งต้องเสรมิสรา้งความทนทานยดืหยุน่และเสถียรภาพของ
ระบบประกันภัยโดยรวมด้วย 
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ความสาํเรจ็อันเป�นประจกัษ์ในตลาดประกันสขุภาพมาเป�นเวลายาวนานหลายป� 
ความสมัพนัธอั์นมั�นคงกับเครอืขา่ยโรงพยาบาลกวา่ 450 แหง่ทั�วประเทศไทย 
ทีมผูบ้รหิารที�มปีระสบการณ์เป�นมอือาชพี  มุง่เน้นการสง่มอบคณุค่าใหแ้ก่ลกูค้าทกุกลุ่ม 
ความสามารถของพนักงานในการสื�อสารภาษาอังกฤษและภาษาอื�นๆ 
หลักประกันสขุภาพที�ครอบคลมุ  ด้วยค่าใชจ้า่ยที�สมเหตสุมผลโดยเป�นที�ยอมรบัในความคุ้มครองทกุ
ระดับของผลิตภัณฑ์ที�เราม ี
มปีระวติัศาสตรอั์นน่าภาคภมูใิจตั�งแต่ป� พ.ศ. 2500 ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ 
บุคลากรที�มคีวามรูค้วามเขา้ใจในผลิตภัณฑ์อยา่งลึกซึ�ง 
พนักงานมปีระสบการณ์การพจิารณารบัประกันภัยและการจดัการสนิไหม 
ระบบปฏิบติัการ Health Benefit System (HBS) 
ฝ�ายดแูลลกูค้าที�มคีวามรูแ้ละเชี�ยวชาญ 
เวบ็ไซต์ติดอยูใ่นระดับต้น ๆ ด้านประกันสขุภาพ จากการยอมรบัของลกูค้า 
ได้รบัการยอมรบัจากเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืง 

4.1 จุดแขง็ (Strengths)  

4. SWOT Analysis ของบรษัิท 

ชื�อเสยีงของบรษัิทยงัไมเ่ป�นที�รูจ้กัของบุคคลทั�วๆ ไปทําใหก้ารสรา้งความเชื�อมั�นใหแ้ก่ลกูค้ายงัอยูใ่น
เกณฑ์พอสมควร ยงัไมด่ีมาก 
สว่นแบง่ตลาดยงัมไีมม่าก เมื�อเปรยีบเทียบกับบรษัิทประกันวนิาศภัยอื�นๆ 
ค่าใชจ้า่ยในการรบัประกันภัยสงูเนื�องจากบรษัิทฯ ยงัมขีนาดเล็ก ทําใหต้้นทนุในการดําเนินกิจการสงู  

4.2 จุดอ่อน (Weakness) 
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นโยบายของรฐับาลที�สนับสนุนใหป้ระชาชนทกุระดับได้มโีอกาสซื�อประกันชวีติ และ ประกันวนิาศภัยได ้
อยา่งทั�วถึง 
แนวโน้มธุรกิจประกันสขุภาพในป� 2564 มโีอกาสเติบโตเพิ�มขึ�น เนื�องจากภาครฐัได้มกีารออก 
มาตรการสนับสนุนใหป้ระชาชนมาทําประกันสขุภาพมากขึ�น โดยป� 2564 ได้มกีารออกกฏหมายเพื�อให ้
ประชาชนที�ซื�อประกันสขุภาพ สามารถนําค่าใชจ้า่ยมาลดหยอ่นภาษีได้ 25,000 บาท 
เขา้รว่มโครงการเสนอแผนประกันสขุภาพภาคบงัคับใหกั้บชาวต่างชาติที�ยื�นขอ Long Stay Visa 
และ 1 year Visa (O-A) 
ประชากรไทยในป�จจุบนัสนใจและใสใ่จในเรื�องสขุภาพ และสวสัดิการมากขึ�น 
สถานการณ์การแพรร่ะบาดของไวรสั COVID 19 ได้สรา้งความตระหนักของความสาํคัญในการม ี
ประกันสขุภาพ 
เทคโนโลย ี5G และ Social Network สามารถทําใหป้ระชาชนเขา้ถึงขา่วสารและการประกันสขุภาพ 
ได้ง่ายขึ�น  

4.3 โอกาส (Opportunities) 

ความไมแ่น่นอนของเศรษฐกิจโลก และ ภายในประเทศไทย  
ป�ญหาภัยธรรมชาติ เชน่ อุทกภัยสง่ผลต่ออัตราความเสยีหายของธุรกิจประกันภัย 
สถานการณ์ไวรสั COVID 19 หากเกิดภาวะเชื�อกลายพนัธุ ์คู่แขง่ขนัจากบรษัิทประกันชวีติที�มี
ศักยภาพสงูกวา่ เนื�องจากเป�นบรษัิทที�มชีื�อเสยีงและมคีวามมั�นคงค่อนขา้งสงูทั�งทางด้านการเงิน
กระบวนการบรหิารงาน ทรพัยากร กลยุทธก์ารตลาด เป�นต้น 
การแขง่ขนัที�ค่อนขา้งสงู เนื�องจากมคีู่แขง่ขนัในตลาดค่อนขา้งมาก ทําใหเ้กิด การแยง่ชงิลกูค้ากัน  
การดํารงเงินกองทนุตามระดับความเสี�ยง (Risk Based Capital :RBC) เป�นการปรบัเกณฑ์การ
ดํารงเงินกองทนุตามระดับความเสี�ยง ขั�นตํ�าที� 140% ซึ�งเป�นการปรบัพอรต์การลงทนุรวมไปถึงการ
เพิ�มทนุ การเปลี�ยนอสงัหารมิทรพัย ์ใหอ้ยูใ่นรูปของเงินทนุที�ถกูกําหนดใหส้มดลุมากขึ�น โดยมกีาร
ชารจ์การตั�งเงินกองทนุสงูไว ้ซึ�งเป�นการปกป�องอุตสาหกรรมและ คุ้มครองผูถื้อกรมธรรมป์ระกัน
ภัย ทําใหธุ้รกิจประกันภัยขนาดเล็กขาดความคล่องตัวใน การแขง่ขนักับตลาดมากยิ�งขึ�น และ การ
เป�ดเสรใีหต่้างประเทศเขา้มาลงทนุในไทย บรษัิทประกันภัยขนาดเล็กจะแขง่ขนัในระบบได้ยากขึ�น 
ประกาศค.ป.ภ. เรื�องการกําหนดหลักเกณฑ์ วธิกีารออก การเสนอขายกรมธรรมป์ระกันภัยของบรษัิท
ประกันวนิาศภัยและการปฏิบติัหน้าที�ของตัวแทนประกันวนิาศภัย นายหน้าประกันวนิาศภัยและ
ธนาคาร ป�พ.ศ. 2561 
ประกาศค.ป.ภ. เรื�องหลักเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไขการกําหนดมาตรฐานขั�นตํ�าในการบรหิารจดัการ
ความเสี�ยงของบรษัิทประกันวนิาศภัย 
พระราชบญัญัติประกันวนิาศภัย พ.ศ. 2562 
พระราชบญัญัติธุรกรรมทางอิเลคโทรนิค พ.ศ.2562 
พระราชบญัญัติคุ้มครองขอ้มูลสว่นบุคคล พ.ศ.2562 
พระราชบญัญัติความมั�นคงทางไซเบอร ์พ.ศ.2562 
ประกาศเรื�องหลักเกณฑ์ วธิกีาร เงื�อนไข และระยะเวลาในการจดัสง่รายงานการบรหิารความเสี�ยง
แบบองค์รวมและการประเมนิความเสี�ยงและความมั�นคงทางการเงินของบรษัิทประกันวนิาศภัย
พ.ศ.2563 
ประกาศคําสั�งนายทะเบยีน 55/2562 เรื�องกรมธรรมป์ระกันภัยสขุภาพสว่นบุคคล แบบมาตรฐาน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัที� 17 เรื�องสญัญาประกันภัย IFRS 17 
พ.ร.บ.ประกันสขุภาพ

4.4 อุปสรรค (Treats) 
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ป�  ประกันสขุภาพสว่น
บุคคล 

ประกันสขุภาพกลุ่ม 
ประกันอุบติัเหตุ
สว่นบุคคล 

ประกัน
อุบติัเหตกุาร
เดนิทาง 

รวม 

2565  784,678,168  137,721,562  9,803,320  3,000,000  935,203,050 

2566  981,741,358  140,475,993  14,195,503  12,000,000  1,148,412,854 

2567  1,225,270,076  143,285,513  18,480,661  50,792,430  1,437,828,680 

รวม  2,991,689,602  421,483,068  42,479,484  65,792,430  3,521,444,584 

5.  สว่นแบง่ทางการตลาดและการวเิคราะห์คู่แขง่ขนั 

ตลอดระยะเวลา 6 ป�ที�ผา่นมา บรษัิทฯ ได้มกีารขยายงานผา่นชอ่งทางโบรคเกอรเ์ป�นหลัก โดยบรษัิทฯ
มแีผนประกันสขุภาพที�ดีและราคาที�เหมาะสมมกีารพจิารณารบัประกันภัยและจดัการสนิไหมอยา่งมี
ประสทิธภิาพทําใหบ้รษัิทฯ ติดอันดับที� 7 ด้านการรบัประกันภัยสขุภาพ มสีว่นแบง่การตลาด 4.4% บรษัิทฯ
ได้รบัการยอมรบัจากบรษัิทประกันภัยและบรษัิทประกันชวีติวา่เป�นบรษัิทที�มคีวามเชี�ยวชาญด้านการรบัประกัน
สขุภาพ ทําใหบ้รษัิทฯ มผีลประกอบการเจรญิเติบโตอยา่งต่อเนื�อง โดยในป� 2565 บรษัิทฯ จะมุง่เน้นเรื�องการ
บรกิารหลังการขาย..และเรง่สรา้งแบรนด์ใหล้กูค้ารูจ้กัมากขึ�น..โดยเฉพาะในจงัหวดัใหญ่ เชน่เชยีงใหม ่ ภเูก็ต
อุดรธานี เป�นต้น   

6. เป�าหมายทางธุรกิจ    

6.1....ขยายตัวแทน / นายหน้า / โบรกเกอร ์ ทั�วทกุภมูภิาค  โดยการต่อยอดจากงานที�รบัโอนมาจากบรษัิท
อาคเนยป์ระกันภัย จาํกัด (มหาชน) 
6.2...ขยายตลาดประกันสขุภาพสว่นบุคคลและกลุ่ม ประกันอุบติัเหตสุว่นบุคคล ประกันอุบติัเหตกุารเดินทาง   
ทั�งเดินทางเขา้ประเทศไทย และ ออกนอกประเทศไทย 
6.3...ขยายตลาดประกันสขุภาพผา่นชอ่งทางดิจตัิลและเทเลมารเ์ก็ตติ�ง โดยการต่อยอดจากงานที�ได้รบัโอน
มาจากบรษัิทอาคเนยป์ระกันภัย จาํกัด (มหาชน) 

ประมาณการแผนงานและเป�าหมายทางการตลาด ป� 2564-2566 
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7. แผนในการรองรบัการขยายงานและกลยุทธข์องบรษัิท  

บรษัิทฯ  ตั�งเป�าหมายใหม้อัีตราการเติบโตของเบี�ยประกันภัยรบั ที�มคีณุภาพ มผีลกําไรจากการประกอบ
การทั�งสว่นของการรบัประกันภัย และการลงทนุ  บรษัิทมผีลประกอบการเติบโตที�ยอดเยี�ยม 
ณ สิ�นป� 2564 (รายงานตามป�รบัประกันภัย) 

- บรษัิทฯ มกีารเติบโตรายได้จากเบี�ยประกันภัย 17% (เทียบกับป� 2563 ที� 31%) 
- งานประกันสขุภาพกลุ่ม มรีายได้เพิ�มขึ�น +38% (เทียบกับป�ที�แล้ว -15%) 
- งานประกันสขุภาพสว่นบุคคล มรีายได้เพิ�มขึ�น +15% (เทียบกับป�ที�แล้ว 49%) 
- งานประกันอุบติัเหตสุว่นบุคคล มรีายได้ลดลง +30% 
- งานประกันอุบติัเหตเุดินทาง มรีายได้ลดลง -91% เนื�องจากผลกระทบจากการป�ดประเทศจากการ
  ท่องเที�ยว 

บรษัิท มอัีตราสว่น เงินกองทนุต่อเงินกองทนุที�ต้องดํารงตามกฎหมายสงูถึงรอ้ยละ 723.47 
ณ สิ�นเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564  บรษัิทฯ ยงัมเีป�าหมายเดิมที�จะมุง่เน้นขยายงานด้านประกันสขุภาพราย
เดี�ยวสาํหรบัลกูค้าที�มรีายได้ระดับกลางถึงสงู รวมถึงลกูค้าต่างชาติที�ยา้ยมาอยูเ่มอืงไทยหลังเกษียณ
โดยลกูค้าต่างชาติต้องมปีระกันสขุภาพเพื�อขอวซีา่ระยะยาว LONG TERM VISA NON-OA 
ระยะเวลา 1 ป� นอกจากนี�บรษัิทฯ จะพฒันาขยาย ตลาดประกันภัยเดินทางไปยงักลุ่มทัวรต่์างๆ ที�เดินทาง
เขา้มายงัประเทศไทยที�มจุีดประสงค์เพื�อมาท่องเที�ยวและต้องการความคุ้มครองระหวา่งการเดินทางท่อง
เที�ยวในประเทศไทย นอกจากนี�การเขา้ไปรบังาน Portfolio Transfer ของบรษัิทอาคเนยป์ระกันภัย
จาํกัด (มหาชน) จะทําใหบ้รษัิทฯ สามารถขยายงานเขา้ไปในกลุ่มลกูค้าระดับกลางได้มากขึ�น และยงัได้เพิ�ม
ความหลากหลายของแผนประกันภัยอุบติัเหตแุละสขุภาพเป�นทางเลือกใหล้กูค้ามากขึ�น โครงสรา้งชอ่ง
ทางการขายของบรษัิทอาคเนยป์ระกันภัยเป�นการขายผา่นตัวแทนเป�นหลัก จงึเป�นโอกาสที�ดีในการเพิ�ม
ชอ่งทางการขายของบรษัิทแปซฟิ�ค ครอสประกันภัยสขุภาพ 

เพื�อเป�นการรองรบัความสาํเรจ็จากการขยายตัวของธุรกิจต่อเนื�องจากป� 2564 ในป� 2565-2567
บรษัิท มแีผนงานหลัก ๆ ดังนี� 
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8. กลยุทธแ์ละการแขง่ขนั 

บรษัิทฯ ได้ตระหนักถึงความสาํคัญของผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงกฎระเบยีบต่างๆ ในธุรกิจประกัน 
วนิาศภัย และ การแขง่ขนัที�ทวคีวามรุนแรงมากขึ�นจากการเป�ดเสรธุีรกิจประกันภัย  บรษัิทฯ ได้มกีาร 
ประเมนิความเพยีงพอของเงินกองทนุตามระดับความเสี�ยงของบรษัิทฯ   แล้วนํามาวางแผนกลยุทธก์าร 
ดําเนินธุรกิจ  และการบรหิารเงินกองทนุของบรษัิทฯ ในระยะ 3 ป� เพื�อใหเ้กิดประโยชน์สงูสดุต่อผูม้สีว่นได ้
เสยีของบรษัิทซึ�งเป�าหมายการขยายงานของบรษัิท โดยไมคํ่านึงถึงผลตอบแทนที�บรษัิทฯ ได้รบัเพยีง 
อยา่งเดียว แต่ประเมนิความคุ้มค่าของผลตอบแทนกับความเสี�ยงในแต่ละด้าน รวมถึงผลกระทบต่อเงิน 
กองทนุและผลประโยชน์ต่อผูม้สีว่นได้เสยีของบรษัิทฯ ในระยะยาวด้วย 

การบรหิารการตลาด บรษัิทฯ มุง่เน้นใหม้มีาตรฐานและมุง่ที�จะเป�นไปตามหลักการบรรษัทภิบาล พรอ้มทั�ง 
ใหค้วามสาํคัญกับภาพลักษณ์ที�ดีขององค์กรในฐานะที�เป�นสมาชกิหน่วยหนึ�งในสงัคม   มุง่ขยายชอ่ง 
ทางการขาย  การบรกิารใหเ้หมาะสมกับสภาพการณ์และเสรมิสรา้งบุคคลากร เพื�อเพิ�มศักยภาพในการ
ใหบ้รกิาร   พฒันาระบบคอมพวิเตอรใ์หม้ปีระสทิธภิาพสงูขึ�น  ซึ�งจะทําใหก้ารบรกิารมคีณุภาพ  สะดวก 
รวดเรว็  สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้ตามกําหนดเวลา 

การบรหิารงานจดัการภายในให้มปีระสทิธภิาพ 

8.1 การบรหิารจดัการสนิไหมทดแทนอยา่งมปีระสทิธภิาพ เนื�องจากค่าสนิไหมเป�นต้นทนุหลักในการ
ประกอบธุรกิจประกันภัยที�บรษัิทปฏิเสธไมไ่ด้และจะต้องดําเนินกิจการเพื�อใหบ้รษัิทมกํีาลังความสามารถใน
การจา่ยค่าสนิไหมทดแทนได้ตามเงื�อนไขในการรบัประกันภัย  ในป� 2564 ผลประกอบการของบรษัิทฯ
ค่อนขา้งน่าพอใจเนื�องจากอัตราสนิไหมตํ�ากวา่เป�าหมายที�วางไวเ้นื�องจากการแพรร่ะบาดของโรค
COVID-19 ทําใหป้ระชาชนต้องมกีาร Lockdown และหลีกเลี�ยงการเดินทางไปในสถานที�แออัดหรอืมี
ความเสี�ยง สถิติจาํนวนคนเขา้โรงพยาบาลลดลงมากกวา่ 50%  ซึ�งสอดคล้องในทิศทางเดียวกันกับป�
ก่อนหน้า นอกจากนี�บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายขยายงานประกันสขุภาพรายกลุ่มในชว่ง 2 - 3 ป�ที�ผา่นมาเพราะ
ชว่งป� 2558 และป� 2559 บรษัิทประสบป�ญหาเรื�องค่าสนิไหมทดแทนที�สงูกวา่ที�คาดการณ์ไว ้ซึ�งจากการ
ตรวจสอบป�ญหาเรื�องต้นทนุค่าสนิไหมทดแทนที�สงูขึ�นนั�น พบวา่บรษัิทฯ มกีารรบัประกันภัยที�มคีวามเสี�ยง
ในการขาดทนุสงู โดยมกีารรบัประกันภัยกลุ่มขนาดใหญ่ซึ�งจากขอ้มูลที�ผา่นมาพบวา่ลกูค้าที�ซื�อประกันภัย
กลุ่มนั�น มอัีตราการเคลมที�สงูมากเมื�อเทียบกับค่าเบี�ยประกันภัย เนื�องจากลกูค้าประกันภัยกลุ่มนั�น มี
อํานาจในการต่อรองสงู และบรษัิทฯ จาํเป�นต้องแขง่ขนัด้านราคาลกูค้าพงึพอใจและตัดสนิใจเลือก แต่การ
บรหิารจดัการด้านสนิไหมเป�นเรื�องที�ท้าทายเนื�องจากจาํนวนเคลมที�มาก ทําใหก้ารพจิารณาสนิไหมและการ
ควบคมุค่าใชจ้า่ยสนิไหมไมส่ามารถดําเนินการได้อยา่งมปีระสทิธภิาพ ในป� 2565 บรษัิทฯ ได้มกีารเพิ�ม
จาํนวนบุคคลกรที�มปีระสบการณ์และความสามารถในการบรหิารจดัการสนิไหมและมกีารปรบัปรุงระบบ
งานภายในใหม้กีารวดัผลงานที�มปีระสทิธภิาพและมกีารตรวจสอบสนิไหมอยา่งเป�นระบบซึ�งจะทําใหบ้รษัิทฯ
สามารถจดัการสนิไหมได้อยา่งมปีระสทิธภิาพรองรบัการขยายของงานที�เพิ�มขึ�นอยา่งมาก นอกจากนี�การ
ที�บรษัิทฯ ได้เขา้ไปรบัโอนกรมธรรมป์ระกันอุบติัเหตแุละสขุภาพจากบรษัิทอาคเนยป์ระกันภัย บรษัิทฯ ได้มี
การทําสญัญาการใหบ้รกิารต่อเนื�องกับบรษัิทจดัการสนิไหม คือบรษัิท AWP Services (Thailand)
Company Limited บรษัิท THAIRE Services Company Limited 
บรษัิท Smile TPA Limited ซึ�งบรษัิทจดัการสนิไหมที�มคีวามพรอ้มและความเชี�ยวชาญด้านประกัน
อุบติัเหตแุละสขุภาพ ซึ�งจะทําใหบ้รษัิทแปซฟิ�คครอสประกันสขุภาพ มเีครอืขา่ยการใหบ้รกิารสนิไหมที�มาก
ที�สดุด้านประกันอุบติัเหตแุละสขุภาพ 
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เพิ�มบุคลากรฝ�ายขายและฝ�ายการตลาดในชอ่งทางการตลาดโดยตรง เพื�อรองรบัการเติบโตของ
ลกูค้าต่างชาติที�ซื�อประกันสขุภาพเพื�อต่ออายุ Long Stay Visa – Non-immigrant OA
บรษัิทฯ ได้รบัการยอมรบัจากลกูค้าต่างชาติวา่เจา้หน้าที�ฝ�ายขายมคีวามรูแ้ละเขา้ใจในผลิตภัณฑ์ มี
ความเป�นมอือาชพีในการบรกิาร ดังนั�นบรษัิทฯ จงึเลือกใชว้ธิกีารพฒันาและจดัการฝ�กอบรมให้
พนักงานมปีระสทิธภิาพในการทํางาน  

เพิ�มบุคลากรในสว่นของฝ�ายพจิารณารบัประกันภัยเนื�องจากปรมิาณงานรายเดี�ยวที�เพิ�มขึ�นมากกวา่
30% จงึจาํเป�นต้องเพิ�มจาํนวนเจา้หน้าที�ฝ�ายพจิารณารบัประกันภัยที�มคีวามรูด้้านรกัษาพยาบาล 

เพิ�มประสทิธภิาพการทํางานของฝ�ายจดัการกรมธรรม ์โดยปรบัลดขั�นตอนการทํางานเอกสารใหล้ด
ลง ปรบัปรุงระบบคอมพวิเตอรใ์หส้นับสนุนการปฏิบติังานใหม้ากขึ�นเพื�อเพิ�มประสทิธภิาพและลด
ความผดิพลาดจากการทํางาน 

เพิ�มศักยภาพสาขาพทัยาใหส้ามารถจดัการงานพมิพก์รมธรรมไ์ด ้เพราะจะทําใหก้ารออกกรมธรรม์
ของลกูค้าที�พทัยาสามารถทําได้เรว็ขึ�น และประหยดัค่าใชจ้า่ยแทนการจดัสง่กรมธรรมจ์ากกรุงเทพไป
พทัยา  

8.2 การปรบัปรุงประสทิธภิาพในการพจิารณาสนิไหมทดแทนและจา่ยค่าสนิไหมทดแทนด้วยความรวดเรว็
และอํานวยความสะดวกแก่ลกูค้า มกีารพฒันาคู่มอืพจิารณาสนิไหม เพิ�มเครอืขา่ยโรงพยาบาล เพื�อให้
บรกิารลกูค้าได้อยา่งทั�วถึง และเพื�อความสามารถในการแขง่ขนัธุรกิจ 

8.3 การขยายหน่วยงานลกูค้าสมัพนัธ ์หรอื Customer Service เพื�อรองรบัลกูค้าที�มากขึ�น บรษัิทได้
มกีารขยายทีมงานเพื�อใหส้ามารถดแูลลกูค้าได้อยา่งทั�วถึงและมปีระสทิธภิาพ โดยบรษัิทฯ จะมกีาร
พจิารณาลงทนุในระบบ Call center เพื�อรองรบัการบรหิารงานอยา่งเป�นระบบและมปีระสทิธภิาพ 

8.4 การติดตามผลการรบัประกันภัยแต่ละผลิตภัณฑ์อยา่งใกล้ชดิ โดยทํางานรว่มกับบรษัิทที�ปรกึษาด้าน
คณิตศาสตรป์ระกันภัย เพื�อประเมนิความเหมาะสมของเบี�ยประกันภัย ตามต้นทนุความเสี�ยง โดยคํานึง
ถึงอัตราเงินเฟ�อค่ารกัษาพยาบาลที�เพิ�มขึ�นทกุป� 

8.5 ค่าบาํเหน็จและค่านายหน้า ตาม พ.ร.บ. ประกันวนิาศภัยนั�น ได้กําหนดไวไ้มเ่กินรอ้ยละ 18 บรษัิทฯ 
จะพยายามควบคมุค่าบาํเหน็จและค่านายหน้าใหอ้ยูที่�รอ้ยละ 14 ไมเ่กิน รอ้ยละ 15 โดยมุง่เน้นจา่ยค่า
ตอบแทนที�เหมาะสมสอดคล้องกับคณุภาพงานที�พจิารณารบัประกันภัย  

8.6 ปรบัปรุงคู่มอืการพจิารณาการรบัประกันภัย ใหม้คีวามรอบคอบ มองความเสี�ยงโดยรอบที�เกิดขึ�น
ในอนาคต บรษัิทฯ จะเน้นรบัประกันภัยในกลุ่มลกูค้าที�ดี มุง่เน้นกําไรจากการรบัประกันภัย ไมเ่สนอเบี�ย
ประกันภัยที�ตํ�ากวา่ความน่าจะเป�นของจาํนวนสนิไหมประมาณการ และเฝ�าติดตามผลการรบัประกันภัยที�
เกิดขึ�นหลังจากที�ได้รบัประกันภัย 

8.7 ค่าใชจ้า่ยในการรบัประกันภัย ที�ผา่นมาบรษัิทฯ ประสบป�ญหาเรื�องต้นทนุในการรบัประกันภัยสงูขึ�น
เนื�องจาก มกีารเพิ�มพนักงานฝ�ายขายและฝ�ายการตลาด จากการที�บรษัิทฯ เป�นบรษัิทขนาดเล็ก และเพิ�ง
เขา้ซื�อกิจการ ทําใหบ้รษัิทมต้ีนทนุในการสรา้งตลาด การสรา้งแบรนด์ และผลิตภัณฑ์ที�ออกจาํหน่าย ทําให้
บรษัิทต้องลงทนุกับบุคคลากร รวมทั�งการประกอบธุรกิจประกันภัยสขุภาพ เป�นธุรกิจที�ต้องใชบุ้คลากรที�
เชยีวชาญเฉพาะด้าน เชน่ แพทย ์และ พยาบาล ที�ต้องใชค้วามรูเ้ฉพาะมาประเมนิความเสี�ยงที�จะเกิดขึ�นใน
อนาคต  อยา่งไรก็ตามบรษัิทฯ ได้ตระหนักดีถึงต้นทนุสงู แต่ต้นทนุบุคลากรจะลดลง เมื�อบรษัิทฯ ได้มี
ยอดขายที�เพิ�มขึ�นบรษัิทฯ มแีผนดําเนินการดังนี� 
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เงินเดือนและสวสัดิการพนักงาน การมุง่พฒันาบุคลากรจงึเป�นสว่นสาํคัญที�จะใหบ้รษัิท สามารถดึง
ศักยภาพของพนักงานที�มอียู ่ออกมาใชใ้หเ้กิดประสทิธภิาพ อีกทั�งการพฒันาระบบ เพื�อสนับสนุนการ
ทํางานทั�งระบบเพื�อลดการจา้งบุคลากรที�เกินความจาํเป�น และหากอัตราใดบรษัิทฯ สามารถจา้ง

ค่าเชา่สาํนักงานและค่าใชจ้า่ยที�เกี�ยวขอ้ง ค่าใชจ้า่ยสว่นนี�ถือเป�นค่าใชจ้า่ยประจาํไมอ่าจหลีกเลี�ยงได้
ซึ�งป�จจุบนับรษัิทฯ มสีาํนักงานใหญ่อยูที่� กรุงเทพมหานคร และ ศูนยบ์รกิาร ที�พทัยา บรษัิทฯ จะเป�ด
สาขาเพิ�มเติมหากพบวา่ค่าใชจ้า่ยของการบรหิารสาขาคุ้มค่าต่อการขยายงานเพื�อไมเ่พิ�มภาระค่าใชจ้า่ย
ในสว่นนี� 

ค่าใชจ้า่ยในการดําเนินธุรกิจทั�วไป ประกอบไปด้วย ค่าใชจ้า่ยในการดําเนินกิจการ  ค่าใชจ้า่ยใน สว่นนี�
ได้เพิ�มขึ�นอยา่งมนีัยสาํคัญ จากการเปลี�ยนผูส้อบบญัช ีการจา้งงานบรษัิทผูเ้ชี�ยวชาญคณิตศาสตร์
ประกันภัย หน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการบรหิารความ
เสี�ยง และสาํนักงานดแูลปฏิบติัตามกฏหมาย และหน่วยงานอื�นๆ ที� สาํนักงาน ค.ป.ภ. กําหนด ซึ�งเป�น
ภาระค่าใชจ้า่ยที�ไมอ่าจหลีกเลี�ยงได ้ ในสว่นที�บรษัิทฯ ควบคมุได้ในป�จจุบนันี�คือ ค่าใชจ้า่ยสาํนักงาน
ทั�วไป ซึ�งไมไ่ด้มกีารเพิ�มขึ�นอยา่งมนีัยสาํคัญแต่อยา่งใด หากเปรยีบเทียบกับป�ที�ผา่นมา เนื�องจาก
บรษัิทฯ เองได้ตระหนักถึงค่าใชจ้า่ยในสว่นนี�อยูแ่ล้ว และมกีารควบคมุ การจดัซื�อ การจดัหาอุปกรณ์
สาํนักงาน รวมทั�งประเมนิความจาํเป�นในการจา่ยใชจ้า่ยที�เกิดขึ�น 

8.8 ค่าใชจ้า่ยในการดําเนินงาน ประกอบไปด้วยต้นทนุดังต่อไปนี�  

      ผูป้ระกอบการรายอื�นมาใหบ้รกิาร เพื�อเป�นการลดต้นทนุในระยะยาว 

บรษัิทฯ ต้องนําเสนอแผนประกันสขุภาพที�คุ้มค่าใหกั้บลกูค้า 
บรษัิทฯ ต้องเป�นผูน้ําด้านประกันสขุภาพและอยูใ่นตําแหน่ง TOP 5 ภายใน 5 ป� 
บรษัิทฯ ต้องยดึหลักธรรมาภิบาลและปฏิบติัตามกฏหมายและมกีารบรหิารความเสี�ยงที�ด ี
บรษัิทฯ มคีวามปลอดภัยและมบีรรยากาศการทํางานที�ดีและสง่เสรมิความก้าวหน้าใหพ้นักงาน 

9. การพฒันาธุรกิจอยา่งยั�งยนืและเป�นระบบ 

บรษัิทฯ มกีารกําหนดเป�าหมายในการพฒันาธุรกิจอยา่งยั�งยนืและเป�นระบบและมทิีศทางธุรกิจดังนี� 
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การมุง่เน้นขยายตลาดลกูค้ารายกลุ่มที�ดีและลกูค้ารายเดี�ยว ตามสถิติที�ผา่นมาพบวา่กลุ่มลกูค้าราย
เดี�ยว มอัีตราสนิไหมตํ�ากวา่ลกูค้ารายกลุ่ม ดังนั�นการคัดเลือกลกูค้าที�มสีขุภาพที�ดี เขา้ใจการประกันภัย
และมสีว่นในการรบัผดิชอบความเสยีหายรว่มกับบรษัิท จะทําลกูค้าตระหนักถึงความสมัพนัธโ์ดยตรง
ของต้นทนุสขุภาพของตนเอง ซึ�งจะสง่ผลต่อค่าเบี�ยประกันภัยที�ลกูค้าต้องจา่ยในอนาคต 

 

การเพิ�มยอดขายเบี�ยประกันภัย อยา่งไรก็ตามการที�ต้นทนุคงที�นั�นยงัดําเนินอยูแ่ละเกิดขึ�นทกุๆ วนั 
เป�นที�ทราบกันดีอยูแ่ล้ววา่การเพิ�มยอดขาย โดยใชต้้นทนุเดิมนั�น สามารถทําใหต้้นทนุตํ�าลงได้อยา่ง 
รวดเรว็ แต่ก็ต้องคํานึงถึงความเสี�ยงที�ตามมา  

รายได้จากการประกอบธุรกิจประกันภัย ประกอบไปด้วย 

การลงทนุประกอบธุรกิจอื�น ต้องเป�นไปตามกฎหมายกําหนด ในสว่นของการลงทนุประกอบธุรกิจอื�น
นั�น  ป� 2565 บรษัิทฯ จะวางแผนที�จะกระจายการลงทนุใหห้ลากหลาย เพื�อเพิ�มรายได้จากการลงทนุ
ซึ�งบรษัิทฯ ได้จดัสง่นโยบายการลงทนุให ้สาํนักงาน คปภ. เป�นประจาํทกุป� ในการลงทนุของบรษัิทฯ
จะเน้นการปกป�องเงินต้น และ ไมล่งทนุในสนิทรพัยที์�มสีภาพคล่องตํ�า  ซึ�งรายได้จากการประกอบ
ธุรกิจอื�น หรอื รายได้จากการลงทนุนี� จะยงัไมม่ากพอในการทํากําไรใหธุ้รกิจ บรษัิทฯ จะใชเ้วลาในการ
เพิ�มความสามารถในการลงทนุต่อไป รายได้จากการลงทนุที�คาดหวงัจะแสดงในประมาณการงบการ
เงินต่อไป 

การจดัสญัญาประกันภัยต่อกับบรษัิทไทยรอิีนชวัรนัส ์เพื�อเป�นการกระจายความเสี�ยงจากผลประกอบ
การรบัประกันภัย และเป�นการรว่มมอืเพื�อพฒันาผลิตภัณฑ์ประกันสขุภาพรว่มกันในการขยายตลาด
นอกจากนี�การทําประกันภัยต่อทําใหบ้รษัิทฯ มรีายได้เพิ�มเติมจากผลตอบแทนค่าบาํเหน็จประกันภัย
ต่อ โดยสญัญาประกันภัยต่อมผีลเริ�มต้นตั�งแต่วนัที� 1 มกราคม 2565 
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บรษัิท ศรอียุธยา เจนเนอรลั ประกันภัย จาํกัด (มหาชน) โดยพฒันาผลิตภัณฑ์
ประกันสขุภาพ ขาย ผา่นชอ่งทางธนาคารกรุงศรอียุธยา 
บรษัิท ซมโปะ ประกันภัย จาํกัด (มหาชน) โดยพฒันาผลิตภัณท์ ประกันกันสขุภาพ
ขายผา่นชอ่งทางตลาดธุรกิจกลุ่มลกูค้าญี�ปุ�น 
การเขา้ไปรว่มรบัประกันภัย Portfolio Transfer จากบรษัิทอาคเนยป์ระกันภัย
จาํกัด (มหาชน) 

การเพิ�มอัตราการต่ออายุกรมธรรมใ์หไ้ด้ 80% 
มุง่เน้นขยายงานประกันสขุภาพลกูค้ารายเดี�ยวและกลุ่มธุรกิจกลาง-ขนาดเล็ก 
พฒันาชอ่งทางการขายผา่นบรษัิทนายหน้าและตัวแทน โดยจดัตั�งหน่วยงานบรหิารการตลาดที�
ชดัเจนและจดัตั�งหน่วยงานการฝ�กอบรมผลิตภัณฑ์ เทคนิคการขาย โดยมกีารจดัอบรมทกุๆ
เดือน 
พฒันาชอ่งทางการขายผา่นพนัธมติรทางธุรกิจ อาทิเชน่ 
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การบรหิารความเสี�ยงขององค์กร 

เพื�อใหแ้ผนงานของบรษัิทฯ บรรลเุป�าหมาย จาํเป�นต้องมแีผนงานการบรหิารจดัการความเสี�ยงที�ดี
ประธานเจา้หน้าที�บรหิารและคณะกรรมการบรษัิท มอบหมายใหค้ณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง เป�นผู้
กําหนดนโยบาย และใหห้น่วยงานของบรษัิทฯ นําไปเป�นแนวทางและกลยุทธใ์นการบรหิารความเสี�ยง โดย
มกีารประชุมและติดตามเป�นรายไตรมาส และรายงานใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ ทราบ คณะกรรมกาบรหิาร
ความเสี�ยงจดัทํากรอบการบรหิารความเสี�ยง  นโยบายบรหิารความเสี�ยง  แผนธุรกิจ 3 ป� โดยนําสง่
สาํนักงาน ค.ป.ภ. ภายใน 3 เดือน นับจากวนัป�ดบญัชสีิ�นป� หรอืภายใน 30 วนันับจากวนัที�คณะกรรมการ
บรษัิทฯ อนุมติัใหม้กีารเปลี�ยนแปลงที�มนีัยสาํคัญ  

กรอบการบรหิารความเสี�ยงและนโยบายบรหิารความเสี�ยงครอบคลมุ 9 กิจกรรมหลักของบรษัิทฯ ดังนี� 

1. ความเสี�ยงด้านการพฒันาผลิตภัณฑ์และการกําหนดเบี�ยประกันภัย 

ป�จจยัเสี�ยงจากการออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑ์ เชน่ ความพรอ้มของบุคลากรในหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง
กับการเสนอ ขายผลิตภัณฑ์ใหมร่วมถึงความเพยีงพอของจาํนวนบุคลากรที�รองรบัผลิตภัณฑ์ใหมต่ามที�
ได้ประมาณการไวด้้วย ทักษะ และความชาํนาญของบุคลากร ความพรอ้มของระบบงานรวมถึงกระบวน
การทํางานใหมที่�อาจเกิดขึ�น และระบบสารสนเทศ พนักงาน ตัวแทน นายหน้า หรอืผูเ้อาประกันภัย ขาด
ความรู ้ความเขา้ใจในรูปแบบ และเงื�อนไขต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ที�ออกใหม ่รวมถึงความต้องการของลกูค้า
ไมเ่ป�นไปตามแผนพฒันาผลิตภัณฑ์ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม ่ๆ ทางบรษัิทฯ ได้รบัการสนับสนุนจาก
บรษัิทไทยรบัประกันภัยต่อ (Thai Re Insurance PLC) ในการออกแบบและกําหนดราคาเพื�อให้
สะท้อนต้นทนุที�แท้จรงิ 

ป�จจยัเสี�ยงจากการกําหนดอัตราเบี�ยประกันภัย เชน่ การกําหนดอัตราเบี�ยประกันภัยไมเ่หมาะสมกับความ
เสี�ยงภัย การกําหนดผลตอบแทนที�คาดหวงั สดัสว่นของค่าใชจ้า่ยในการดําเนินงานที�ไมเ่หมาะสม ดังนั�น
การออกผลิตภัณฑ์ใหมจ่งึต้องมกีารพจิารณาอยา่งรอบคอบในทกุ ๆ ด้าน  

บรษัิทฯ มกีารตั�งคณะกรรมการผลิตภัณฑ์เพื�อกํากับการออกผลิตภัณฑ์ประกันภัยและใหม้กีารดําเนินงาน
ภายใต้หลักการกํากับดแูลกิจการที�ดีหรอืธรรมาภิบาลที�ดี (Good Corporate Governance) 
โดยประธานเจา้หน้าที�บรหิารทําหน้าที�เป�นประธานกรรมการ 
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2. ความเสี�ยงด้านการเสนอขายและการเก็บเบี�ยประกันภัย
 
เพื�อใหก้ารนําเสนอขายประกันสขุภาพของตัวแทนถกูต้องตามเงื�อนไขและความคุ้มครองของกรมธรรม์
ตัวแทนหรอืนายหน้าจะต้องผา่นการอบรมผลิตภัณฑ์ โดยบรษัิทฯ มกีารจดัอบรมประจาํเดือนอยา่งน้อย
เดือนละ 1 ครั�ง นอกจากนี�บรษัิทฯ ยงัสามารถสง่เจา้หน้าที�ไปอบรมที�สาํนักงานของตัวแทนหรอืนายหน้าได้
หากมกีารแจง้ความจาํนงค์ล่วงหน้า บรษัิทฯ มกีารออกใบรบัรองการอบรมการขายประกันสขุภาพใหกั้บ
ตัวแทนที�ผา่นการอบรม 

บรษัิทฯ ไมม่นีโยบายใหเ้ครดิตระยะเวลาอนุโลมการเก็บเบี�ยประกันภัยใหกั้บตัวแทนใหมข่องบรษัิทฯ แต่
บรษัิทได้มกีารใหเ้ครดิตกับคู่ค้าที�มกีารติดต่อสง่งานกับบรษัิทฯ สมํ�าเสมอ โดยบรษัิทฯ ได้กําหนดใหม้ี
ระบบการติดตามและรายงานลกูหนี�เบี�ยประกันภัยค้างชาํระเป�นประจาํ รวมถึงการควบคมุ ใหม้กีารเรยีก
เก็บเบี�ยประกันภัยเป�นไปตามระเบยีบของสาํนักงานคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย จดัทํามาตรการควบคมุและป�องกันความเสี�ยง กําหนดหลักเกณฑ์ในการพจิารณาคัดเลือก
บรษัิทรบัประกันภัยต่อ นายหน้า  ตัวแทน อยา่งรดักมุ พจิารณาศักยภาพในด้านการขาย สถานะทางการ
เงิน ประวติัในการประกอบธุรกิจ ความสามารถในการชาํระเบี�ย ตลอดจนกําหนดใหตั้วแทนต้องมหีลัก
ทรพัยห์รอืบุคคลคํ�าประกันในวงเงินเครดิตที�บรษัิทฯ กําหนด  

3. ความเสี�ยงด้านการพจิารณารบัประกันภัย 

ป�จจยัเสี�ยงจากการพจิารณารบัประกันภัย เชน่ ความรูค้วามสามารถของผูพ้จิารณารบัประกันภัย ความ
ถกูต้องครบถ้วนของขอ้มูลที�ใชใ้นการพจิารณารบัประกันภัย ความน่าเชื�อถือของระบบขอ้มูลที�ใชใ้นการ
พจิารณารบัประกันภัย ตลอดถึงความปลอดภัยของขอ้มูลและการรายงานขอ้มูล 

หมายถึง ความเสี�ยงที�เกิดจากความผนัผวนของความถี�ความรุนแรง และเวลาที�เกิดความเสยีหายที�
เบี�ยงเบนจาก สมมติฐานที�ใชใ้นการกําหนดอัตราเบี�ยประกันภัย  การคํานวณสาํรองประกันภัย และการ
พจิารณารบัประกันภัย 

ป�จจยัเสี�ยงด้านการประกันภัย เชน่ การกําหนดอัตราเบี�ยประกันภัย การกระจุกตัวของภัยที�รบัไวค่้าใชจ้า่ย
สงูกวา่ สมมติฐานที�กําหนดไวก้ารจดัสรรเงินสาํรองเบี�ยประกันภัยและเงินสาํรองค่าสนิไหมทดแทน 
การเปลี�ยนแปลงพฤติกรรมของผูถื้อกรมธรรม ์ผูเ้อาประกันภัย และการพฒันาผลิตภัณฑ์ประกันภัย
ใหม่ๆ  โดยอาจสง่ผลกระทบต่อจาํนวนค่าสนิไหมทดแทน และกระแสเงินสดที�คาดวา่จะได้รบัในอนาคต 

4. ความเสี�ยงด้านการประเมนิสาํรองประกันภัย 

ความรอบคอบในการตั�งเงินสาํรองค่าสนิไหมทดแทนเป�นสิ�งที�จาํเป�นอยา่งมาก บรษัิทฯ ใชว้ธิกีารทาง
คณิตศาสตรป์ระกันภัยที�ยอมรบัโดยทั�วไป คํานวณและ รบัรองโดยนักคณิตศาสตรป์ระกันภัยมอือาชพี 
ที�ได้รบัอนุญาต มกีารติดตามและวเิคราะหก์ารเปลี�ยนแปลงของเงินสาํรอง เพื�อพจิารณา ป�จจยัที�อาจสง่
ผลกระทบต่อการตั�งเงินสาํรองของบรษัิทฯ อยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อใหแ้น่ใจวา่ เงินสาํรองที�ตั�งไวเ้พยีง
พอสาํหรบัภาระผกูพนัที�บรษัิทมต่ีอผูเ้อาประกันภัยในอนาคต และใหนั้กคณิตศาสตรป์ระกันภัยสอบทาน
ความเหมาะสมและความเพยีงพอของ เงินสาํรองประกันภัยในการ สาํรวจภัย ประเมนิ ความเสยีหายแล้ว
แต่กรณ ี
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5. ความเสี�ยงด้านการจดัการสนิไหมทดแทน 

ป�จจยัเสี�ยงจากการจดัการค่าสนิไหมทดแทน เชน่ การพจิารณาชดใชค่้าสนิไหมทดแทนผดิพลาด การ 
ทจุรติของผูเ้อาประกันภัย ความรวดเรว็ในการพจิารณาชดใชค่้าสนิไหม ผูส้าํรวจ ประเมนิ ความเสยีหาย 
ขาดความชาํนาญ บรษัิทฯ ใหค้วามสาํคัญกับเจา้หน้าที�ที�มปีระสบการณ์ทางการแพทยทํ์าหน้าที�ในการ 
พจิารณาสนิไหม โดยใหค้วามสาํคัญกับการพจิารณาอยา่งถกูต้องและรวดเรว็ โดยผูบ้รหิารฝ�ายสนิไหมจะ 
รายงานใหป้ระธานเจา้หน้าที�บรหิารและผูบ้รหิารทราบทกุอาทิตย ์โดยมกีารรายงานจาํนวนสนิไหมที�เขา้ 
ระบบ ค่าสนิไหมโดยเฉลี�ย ระยะเวลาการนํางานเขา้ระบบเพื�อการพจิารณาและทําจา่ยโรงพยาบาล 

6. ความเสี�ยงด้านการประกันภัยต่อ 

ป�จจยัเสี�ยงจากการประกันภัยต่อ เชน่ การกําหนดประเภทของการเอาประกันภัยต่อที�ไมเ่หมาะสม ความ 
มั�นคง ทางการเงินของบรษัิทประกันภัยต่อไมไ่ด้มกีารติดตามสถานะอันดับความน่าเชื�อถือของผูร้บั
ประกันภัยต่อ การกระจุกตัวของ การประกันภัยต่อไปยงับรษัิทใดบรษัิทหนึ�งสงูกวา่ที�ควร เลือกแบบในการ 
ประกันภัยต่อไมเ่หมาะสมกับความเสี�ยงที�มอียู ่

สาํหรบัความเสี�ยงภัยที�อยูใ่นระดับที�สงูเกินกวา่บรษัิทฯ จะสามารถรบัไวไ้ด้เองเพยีงลําพงั ได้จดัการใหม้ ี
การถ่ายโอน ความเสี�ยงไปยงัผูร้บัประกันภัยต่อ ผา่นสญัญาประกันภัยต่อ ทั�งวธิทีี�เป�นสญัญาล่วงหน้าราย 
ป� และวธิทีี�เป�นการทําเฉพาะราย ซึ�ง การเลือกผูร้บัประกันภัยต่อ จะพจิารณาที�ความมั�นคงเป�นอันดับแรก 
นอกจากนี�บรษัิทฯ ยงัมกีารบรหิารพอรต์การรบัประกันภัย ใหม้สีดัสว่นของการประกันภัยต่างๆ อยา่ง 
เหมาะสม ทั�งในด้านผลรวมของผลการพจิารณารบัประกันภัย และใหส้อดคล้องกับ วตัถปุระสงค์และเป�า 
หมายของบรษัิทฯ 

อีกทั�ง บรษัิทฯ ได้จดัทํากลยุทธก์ารบรหิารการประกันภัยต่อที�เป�นลายลักษณ์อักษร และสอดคล้องกับ 
หลักเกณฑ์และ ขอ้กําหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย 
ซึ�งเป�นสว่นหนึ�งของกรอบการบรหิาร ความเสี�ยงโดยรวม และได้ผา่นการอนุมติัจากคณะกรรมการบรหิาร 
ความเสี�ยง และคณะกรรมการบรษัิทฯ ตามลําดับ โดย ประกอบด้วย กระบวนการคัดเลือกแผนการประกัน 
ภัยต่อที�เหมาะสม การนําไปปฏิบติัใชก้ารตรวจสอบ การติดตาม การทบทวน การควบคมุ และการจดัทํา 
เอกสารที�เกี�ยวขอ้งกับการประกันภัยต่อของบรษัิทฯ โดยพจิารณาถึงความเสี�ยงที�ยอมรบัได้ของบรษัิทฯ 
ต้นทนุทางการเงินโดยเปรยีบเทียบสถานะของสภาพคล้อง แนวโน้มของตลาดประกันภัยต่อ และแผน 
ธุรกิจของบรษัิทฯ เพื�อให ้มคีวามเหมาะสมกับลักษณะ ขนาด และความซบัซอ้นทางธุรกิจของบรษัิทฯ 
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7. ความเสี�ยงด้านการลงทนุประกอบธุรกิจอื�น 

ป�จจยัเสี�ยงจากการลงทนุประกอบธุรกิจอื�น เชน่ รายได้จากการลงทนุในหลักทรพัยห์รอื ดอกเบี�ยรบัจาก
ตราสารหนี� และเงินป�นผลได้รบัไมค่รบถ้วน ทะเบยีนคมุหลักทรพัย ์ระบุขอ้มูลไมเ่พยีงพอ ทําใหร้ายได้และ
ค่าใชจ้า่ยต่างๆ รวมทั�งต้นทนุของ เงินลงทนุบนัทึกไวไ้มถ่กูต้อง รวมถึง การลงทนุในหลักทรพัยเ์กินกวา่
ที�กําหนด 

ป�จจยัเสี�ยงจากการตลาด การลงทนุ เชน่ ความเสี�ยงที�บรษัิทฯ อาจได้รบัความเสยีหายจากการผนัผวน
ของป�จจยัใน ตลาดทนุ ได้แก่การเปลี�ยนแปลงมูลค่าของตราสารทนุ การเปลี�ยนแปลงของอัตราดอกเบี�ย
อัตราแลกเปลี�ยน 

การพจิารณา Credit Rating ในการลงทนุ บรษัิทฯ จดัใหม้คีณะกรรมการลงทนุ ทําหน้าที�พจิารณาและ
ทบทวนป�จจยั ต่างๆ อยา่งสมํ�าเสมอ เพื�อนํามาใชป้ระกอบการตัดสนิใจการลงทนุของบรษัิทฯ และควบคมุ
การลงทนุใหเ้ป�นไปตามขอบเขตและ ขอ้กําหนดของสาํนักงานคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย ซึ�งถือเป�นกลไกสาํคัญในการบรหิาร การลงทนุ โดยบรษัิทฯ  เลือกลงทนุใน
หลักทรพัยป์ระเภทต่างๆ โดยแยกตามระดับของ Credit Rating 

การบรหิารจดัการความเสี�ยงด้านการตลาดและการลงทนุ 

บรษัิทฯ มคีณะกรรมการลงทนุเป�นผูกํ้าหนดกรอบนโยบายการลงทนุ เพื�อกํากับดแูลการลงทนุ ใหเ้ป�นไป
ตามนโยบาย การบรหิารความเสี�ยงรวม โดยเน้นการลงทนุหลักทรพัยที์�มคีวามเสี�ยงตํ�า มคีวามมั�นคง ให้
ผลตอบแทนในอัตราที�เหมาะสมและ สมํ�าเสมอ โดยผา่นการอนุมติัสดัสว่นประเภทการลงทนุจากคณะ
กรรมการบรษัิทฯ รวมถึงได้มกีารกําหนดคู่มอืแนวทางบรหิาร การลงทนุ เป�นลายลักษณ์อักษรซึ�งจะมกีาร
กําหนดกรอบและทิศทางการลงทนุในแต่ละป�โดยระบุขดีจาํกัดในการลงทนุทกุประเภทและทกุระดับ ซึ�ง
พจิารณากําหนดขึ�นจากอัตราผลตอบแทนเป�าหมายและสภาพคล่อง โดยใหเ้ชื�อมโยงและ สอดรบักับ 
ผลกระทบต่อเงินกองทนุที�ต้องดํารงไวต้ามกฎเกณฑ์การดํารงเงินกองทนุตามระดับความเสี�ยง 
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 ความเสี�ยงด้านตลาด ของการลงทนุในหลักทรพัยซ์ึ�งเป�นความเสี�ยงหลักของเงินกองทนุของ

 เมื�อมเีหตกุารณ์ที�แสดงใหเ้หน็วา่จะมผีลต่ออัตราสว่นความเพยีงพอของเงินกองทนุของบรษัิทฯ  

8. ความเสี�ยงด้านการบรหิารสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิ 

บรษัิทฯ เน้นการลงทนุในสนิทรพัยที์�มสีภาพคล่องสงู ประกอบกับมกีารบรหิารจดัการที�มปีระสทิธภิาพ
สามารถรกัษา ระดับเงินสดในมอืใหอ้ยูใ่นระดับที�เหมาะสมตลอดเวลาในกรณีที�ต้องจา่ยค่าสนิไหมทดแทน
เป�นจาํนวนที�มากเกินกวา่ปรมิาณเงินสดที�มอียูฝ่�ายการเงินจะแจง้ล่วงหน้าเพื�อใหฝ้�ายลงทนุแปลงเงิน
ลงทนุเป�นเงินสด เพื�อใหเ้พยีงพอต่อการชาํระหนี�สนิ ที�ถึงกําหนด ทําใหเ้ชื�อมั�นวา่ ความเสี�ยงด้านสภาพ
คล่องอยูใ่นระดับที�ควบคมุได ้

บรษัิทฯ มนีโยบายในการกําหนดอัตราสว่นความเพยีงพอของเงินกองทนุที�ต้องดํารงไวต้ามกฎหมาย ไม่
ตํ�ากวา่ เกณฑ์มาตรฐานของสาํนักงานคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย รวม
ทั�งได้มกีารบรหิาร จดัการระดับเงินกองทนุของบรษัิทฯ ตามระดับความเสี�ยง ดังนี� 

    1. กําหนดระดับความเพยีงพอของเงินกองทนุที�ยอมรบัได้ และไมตํ่�ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน เพื�อใชเ้ป�น   
       แนวทางในการรกัษาระดับของเงินกองทนุใหเ้พยีงพอ ในการรองรบัความเสี�ยงอยางเหมาะสมกับ 
       การประกอบธุรกิจ 
   2. สื�อสารระดับความเสี�ยงที�ยอมรบัได้ด้านเงินกองทนุเพื�อใหห้น่วยงานที�เกี�ยวขอ้งปฏิบติั 
   3. ในการดําเนินการใดที�จะสง่ผลต่อเงินกองทนุที�ต้องดํารงไวส้าํหรบัความเสี�ยงด้านต่างๆ เชน่ การ
       รบัประกันภัย รายใหญ่หน่วยงานเจา้ของความเสี�ยงจะต้องมกีารประเมนิผลกระทบที�จะเกิดขึ�นกับเงิน
       กองทนุและเสนอให ้ผูบ้รหิารรบัทราบเพื�อประกอบการพจิารณาอนุมติัใหด้ําเนินการ 

       บรษัิทฯ ฝ�ายที�ทําการลงทนุจะทําการคํานวณอัตราสว่นความเพยีงพอของเงินกองทนุจากการ
       เปลี�ยนแปลงมูลค่าหลักทรพัยที์�ลงทนุ และ รายงานต่อคณะกรรมการลงทนุ อยา่งสมํ�าเสมอ 

       อยา่งนัยสาํคัญ ฝ�ายบรหิาร จะรายงานต่อคณะกรรมการบรหิาร ทันที 
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9. ความเสี�ยงด้านการจดัจา้งบุคคลภายนอก  

บรษัิทฯ มกีารใชบ้รกิารบุคคลภายนอกเพื�อลดต้นทนุการดําเนินงานและเพิ�มความคล่องตัวในการประกอบ
ธุรกิจใหม้ปีระสทิธภิาพมากยิ�งขึ�น บรษัิทฯ ยดึถือแนวทางปฏิบติัในการใชบ้รกิารจากบุคคลภายนอก
(Outsourcing) ของบรษัิทประกันภัยที�ประกาศโดย ค.ป.ภ. ป�พ.ศ. 2556 เป�นมาตรฐาน 

การจดัทําแผนรองรบัการดําเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง 

บรษัิทฯได้จดัทําแผนรองรบัการดําเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื�อง โดยได้กําหนดขั�นตอนการดําเนินการ ระบบ
งานที�สาํคัญ ตลอดจนระบบงานที�บรษัิทใชบ้รกิารจากผูใ้หบ้รกิารภายนอก และมกีารปรบัปรุงใหเ้ป�นป�จจุบนั
เสมอ เพื�อสามารถดําเนินงานได้ ตรงตามเป�าหมายที�ต้องการ นอกจากนี�ยงัได้มกีารกําหนดวธิปีฏิบติัใน
แผนรองรบัการดําเนินธุรกิจอยา่งต่อเนื�องใหม้คีวาม เหมาะสมกับขนาดและความซบัซอ้นของธุรกิจ และ
ครอบคลมุการหยุดชะงักที�อาจเกิดขึ�นในทกุสถานการณ์รวมทั�ง กรณีเกิดเหต ุฉกุเฉินเป�นเวลานานหรอืสง่
ผลในวงกวา้ง โดยใหท้กุหน่วยงานมสีว่นรว่มในการจดัทําแผนรองรบัการดําเนินธุรกิจ อยา่งต่อเนื�องเพื�อ
รองรบังานที�สาํคัญของฝ�ายงานของตนเอง รวมถึง ได้มกีารสื�อสารฝ�กอบรม เพื�อใหบุ้คลากรทกุคนมี
ความเขา้ใจ และรบัทราบแนวทางในการปฏิบติัภายใต้สถานการณ์ฉกุเฉินหากเกิดเหตกุารณ์หยุดชะงัก
การดําเนินงาน โดยจดัใหม้กีาร ฝ�กอบรมอยา่งสมํ�าเสมอ และมกีารทดสอบวา่การปฏิบติัการหลังเกิดการ
หยุดชะงักทางธุรกิจ วา่ธุรกิจสามารถดําเนินการได้อยา่งต่อเนื�องหรอืไม ่

จากสถานการณ์การแพรก่ระจายของไวรสั COVID 19 บรษัิทฯ ได้มกีารปรบัปรุงแผนรองรบัการดําเนิน
ธุรกิจอยา่งต่อเนื�องใหส้อดคล้องกับความเสี�ยงภัยดังกล่าวด้วย 
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ที�  ชื�อ -สกลุ  จาํนวนหุน้  สดัสว่นการถือหุน้% 

1  บรษัิท เมด-ชวัร ์เซอรว์สิเซส  จาํกัด  13,829,924  69.15% 

2  บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส อินเตอรเ์นลชั�นแนล จาํกัด  4,980,000  24.90% 

3  นายธรียุทธ    เตชะวจิติรจาร ุ 484,108  2.42% 

4  บรษัิท วทิยาคม  จาํกัด (มหาชน)  224,004  1.12% 

5  นางวไิลรตัน์ แซเ่จยีม  200,000  1.00% 

6  บรษัิท แปซฟิ�ก ครอส นายหนา้ประกันวนิาศภัย จาํกัด  86,300  0.43% 

7  นางนนัทภัทร ์  สภุาพรรณชาติ  57,254  0.29% 

8  บรษัิท  เตชะไพบูลย ์ จาํกัด  21,000  0.11% 

9  นายสทัุศน ์ เตชะวบูิลย ์ 14,000  0.07% 

10  นายวสิรรค์ ศรศิีรศุิภโชค  14,000  0.07% 

โครงสรา้งการถือครองหุ้น  
 

รายชื�อผูถื้อหุน้สงูสดุ 10 อันดบัแรกของบรษัิทฯ พรอ้มทั�งจาํนวนหุน้ที�ถือ และสดัสว่นการถือหุน้ 
ณ  วนัที�  31 ธนัวาคม 2564  มรีายละเอียดดงันี�.- 
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นโยบายการกํากับดแูลกิจการ 
 

1..กรอบนโยบายการกํากับดแูลกิจการที�ดี  
บรษัิทฯ ยดึถือกรอบจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจและค่านิยมในการดําเนินธุรกิจโดยกําหนดใหม้กีาร
ควบคมุภายในที�มปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล ภายใต้สภาพแวดล้อมของการควบคมุที�เขม้แขง็อันเป�นป�จจยั
พื�นฐานของการบรหิารจดัการที�ดี และได้บรหิารจดัการความเสี�ยงที�สาํคัญด้วยความระมดัระวงั เพื�อสรา้ง
ความเชื�อมั�นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ ผูถื้อกรมธรรม ์เจา้หนี� และหน่วยงานกํากับดแูล  

บรษัิทฯ ได้กําหนดใหม้นีโยบาย วธิกีารปฏิบติัและการควบคมุที�เหมาะสมเพื�อใหส้ามารถบรหิารจดัการความ
เสี�ยงสาํคัญที�เกี�ยวขอ้งกับการดําเนินธุรกิจของบรษัิท จงึได้กําหนดใหม้กีารควบคมุภายใน ที�มปีระสทิธภิาพ
ประสทิธผิล  อันเป�นป�จจยัพื�นฐานของการบรหิารจดัการที�ด ีเพื�อสรา้งความเชื�อมั�นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
ผูถื้อกรมธรรม ์เจา้หนี�และหน่วยงานกํากับดแูลวา่บรษัิทฯ มรีะบบการควบคมุภายในที�ดีและบรหิารจดัการ
ความเสี�ยงด้วยความระมดัระวงัและเหมาะสม 

มาตรฐานการประกอบธุรกิจ บรษัิทฯ ประกอบธุรกิจทกุขั�นตอนด้วยความซื�อสตัยส์จุรติและตรงไป 
ตรงมา อีกทั�งเคารพต่อสทิธมินุษยชนและผลประโยชน์อันพงึได้รบัของพนักงานของเรา เราจะเคารพ 
ต่อผลประโยชน์อันพงึได้รบัของผูที้�เราติดต่อธุรกิจด้วยเชน่เดียวกัน 
ความรบัผดิชอบต่อผูถื้อหุน้ บรษัิทฯ มคีวามมุง่มั�นในการเป�นตัวแทนที�ดีของผูถื้อหุน้ โดยคํานึงถึง 
การสรา้งมูลค่าใหกั้บธุรกิจอยา่งมั�นคง ต่อเนื�องและยั�งยนืผา่นการบรหิารงานที�มปีระสทิธภิาพ 
โปรง่ใส ตรงไปตรงมา 
ผูร้ว่มธุรกิจ บรษัิทฯ มุง่มั�นที�จะสรา้งสมัพนัธภาพที�นํามาซึ�งผลประโยชน์รว่มกับ ลกูค้า คู่ค้าอื�นๆ 
บรษัิทฯคาดหวงัวา่ในการทํา ธุรกิจรว่มกัน ผูร้ว่มธุรกิจจะยดึมั�นในจรรยาบรรณทางธุรกิจอยา่ง 
สมํ�าเสมอเชน่เดียวกัน 
ความรบัผดิชอบต่อพนักงาน พนักงานถือเป�นทรพัยากรที�มค่ีาสงูสดุและป�จจยัสาํคัญสูค่วามสาํเรจ็ 
ขององค์กร บรษัิทฯจงึมคีวามรบัผดิชอบในการดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมของการทํางานใหม้คีวาม 
ปลอดภัยต่อชวีติและทรพัยส์นิของพนักงานอยูเ่สมอและยดึมั�นปฏิบติัตามกฎหมายแรงงานอยา่ง 
เครง่ครดั 
ความรบัผดิชอบต่อลกูค้า บรษัิทฯ เล็งเหน็ถึงความไวว้างใจที�ลกูค้ามใีหแ้ละตัดสนิใจเลือกใชบ้รกิารกับ 
บรษัิทฯ เป�นสาํคัญ ดังนั�นจงึมุง่มั�นที�จะผลิตสนิค้าและบรกิารที�ดี มคีณุภาพและมองหาโอกาสในการ 
พฒันา ยกระดับคณุภาพใหส้งูยิ�งๆ ขึ�นไปอยูเ่สมอ 
การแขง่ขนัทางการค้า บรษัิทฯ เชื�อในการแขง่ขนัทางการค้าที�ยุติธรรมและสนับสนุนการพฒันา 
กฎหมายด้านการแขง่ขนัทางการค้าที�เหมาะสม บรษัิทฯ และพนักงานจะทําธุรกิจเชงิแขง่ขนัทางการ 
ค้า ตามกฎกติกาขอ้บงัคับอยา่งยุติธรรมและถกูต้อง 
ความซื�อสตัยส์จุรติ เราจะไมใ่หห้รอืรบัสนิบนใดๆ ทั�งทางตรงและทางอ้อมรวมทั�งผลประโยชน์ต่างๆ 
ทางการเงินและทางธุรกิจอันมชิอบและพนักงานทกุคนต้องไมเ่สนอหรอืรบัของกํานัลใดๆ  ไมว่า่จะ 
เป�นสิ�งของหรอืเงินที�จดัอยูใ่นขา่ยการรบัสนิบน การเรยีกรอ้งหรอืเสนอสนิบนใดๆ จะต้องได้รบัการ 
ปฏิเสธโดยทันทีและใหร้ายงานต่อฝ�ายบรหิารหากมกีารกระทํา ดังกล่าวเกิดขึ�น 
ความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ พนักงานทกุคน ต้องหลีกเลี�ยงการทํา กิจการสว่นตัวหรอื การมผีล 
ประโยชน์ทางการเงินใดๆ ที�อาจขดักับงานในหน้าที�ที�รบัผดิชอบต่อบรษัิทฯ อยู ่และจะต้องไมแ่สวงหา 
ผลประโยชน์ใหกั้บตนเองหรอืผูอื้�น โดยใชตํ้าแหน่งหน้าที�ของตนในทางมชิอบ 

จรรยาบรรณการดําเนินธุรกิจ (Business Code of Conduct) 
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การมุง่เน้นที�ลกูค้า (Customer Focus)  

มุง่ประสทิธผิล (Effectiveness-Oriented)   

การพฒันาอยา่งต่อเนื�อง (Continuous Improvement)  

ความเป�นมอือาชพี (Professionalism)  

การทํางานเป�นทีม (Teamwork)  

ความซื�อสตัย ์(Integrity) 

ค่านิยม (Core Values) 

      มุง่สรา้งวฒันธรรมในการตอบสนองความต้องการหรอืแก้ป�ญหาใหแ้ก่ลกูค้าได้อยา่งรวดเรว็และมี
      คณุภาพอยา่งต่อเนื�องและระยะยาวเพื�อสรา้งความพงึพอใจที�เหนือความคาดหมายใหกั้บลกูค้าผูซ้ึ�งนํา  
      โอกาสทางธุรกิจมาใหกั้บเรา 

      ตั�งมั�นในประสทิธผิลในการทํา งานโดยมุง่ผลลัพธ ์ณ จุดสิ�นสดุของกิจกรรมผา่นกระบวนการกําหนด 
      ตัวชี�วดัผลสาํเรจ็ที�ชดัเจน เป�นหนทางในการบรรลเุป�าประสงค์หรอืเป�าหมายที�ได้กําหนดไว ้ก่อใหเ้กิด
      ผลสาํเรจ็ระดับบุคคลทีมงานและองค์กร 

      การปรบัปรุงงานเพื�อเพิ�มผลิตภาพ (Productivity) อยา่งต่อเนื�องเป�นสิ�งจาํเป�นในสภาวะการ
      แขง่ขนัในป�จจุบนั การปรบัปรุงงานก่อใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงทํา ใหเ้กิดคณุภาพใหมใ่นองค์กร   
      ซึ�งเป�นตัวชี�ขาดการยอมรบัของลกูค้าที�สาํคัญต้องมกีารพฒันาทั�วทั�งองค์กรอยา่งต่อเนื�อง 

      ความเป�นมอือาชพีต้องม ีคณุธรรม จรยิธรรม ความรู ้ความเขา้ใจในการพฒันาตนสูค่วามเป�นมอื
      อาชพีในสายงานของตนอยา่งสมํ�าเสมอที�สาํคัญก็คือ ต้องมจีติสาํนึกในความรบัผดิชอบ ต่อตนเอง  
       องค์กร สงัคมและประเทศชาติ 

      การทํางานเป�นทีม เป�นสิ�งจาํเป�นสาํหรบัการเพิ�มประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการบรหิารงาน ทีมที�
      จะประสบความสาํเรจ็คือกลุ่มของบุคคลที�ทํางานรว่มกัน เพื�อใหบ้รรลเุป�าหมาย การทํางานเป�นทีมนั�น
      มค่ีาเกินกวา่ความหมายคําวา่กลุ่มคน หวัใจของการทํางานเป�นทีมขึ�นอยูกั่บการมผีูน้ําที�เขม้แขง็และผู้
      ตามที�ขบัเคลื�อนงานของทีม เพื�อการบรรลวุตัถปุระสงค์ต้องกระทํา ด้วยการรว่มใจ รว่มคิด รว่มทํา  

      ความซื�อสตัย ์เป�นคณุธรรมที�จาํ เป�นต่อทกุสงัคม การมคีวามซื�อสตัยต่์อตนเอง ต่อครอบครวั ต่อ    
      หน้าที�การงาน ต่อมติร ต่อประเทศชาติ นํามาซึ�งการประสบความสาํเรจ็ในชวีติ ความซื�อสตัยใ์นการ
      ทํางานจะสง่ผลโดยตรงต่อคณุลักษณะสว่นบุคคลของตัวเราเองที�คนอื�นมองหรอืรบัรูใ้นตัวเราวา่ 
      เป�นคนที�มคีวามซื�อสตัยห์รอืไม ่นอกจากนี�ยงัรวมไปถึงผลต่อเนื�องไปยงัหน่วยงานและองค์กรของ
      เราเอง 
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คณะกรรมการบรษัิท

คณะกรรมการบรหิาร

ประธานเจา้หนา้ที�บรหิาร

ที�ปรกีษาดา้นกฏหมาย

ที�ปรกีษาด้านคณิตศาสตร์
ประกันภัย

รองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร
ฝ�ายพฒันาธุรกิจ

ที�ปรกีษาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

ประธานเจา้หน้าที�ฝ�ายปฏิบติัการ ฝ�ายพจิารณา
รบัประกัน ฝ�ายสนิไหมทดแทน

ฝ�ายบรกิารลกูค้า

ฝ�ายบรหิาร 
ทรพัยากรบุคคล

ประธานเจา้หน้าที�
ฝ�ายบญัชแีละการเงิน

ฝ�ายบรหิาร
ฝ�กอบรม

ฝ�ายบญัชี
และการเงิน

ฝ�ายปฏิบติัการทั�วไป

ฝ�ายปฏิบติัการด้านเทคโนโลยี

ผูอํ้านวยการฝ�ายขาย
และการตลาด

คณะกรรมการบรหิารกองทนุ
คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง

คณะกรรมการฝ�ายตรวจสอบ

ฝ�ายตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลการสรรหา
และพจิารณาตอบแทน

สาํนกังานดแูลปฏิบติัตามกฎหมาย

โครงสรา้งองค์กร 
 

บรษัิทแปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน) 
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2. นโยบายความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน ์

คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้กําหนดนโยบายความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ โดยกําหนดใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และ
พนักงาน พงึหลีกเลี�ยงการประกอบธุรกิจที�แขง่ขนักับ
บรษัิทฯ และการทํารายการที�เกี�ยวโยงกันกับตนเองบุคคล
หรอืนิติบุคคลที�เกี�ยวขอ้งที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์กับบรษัิทฯ ในกรณีที�จาํเป�นต้องทํา
รายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กับบรษัิทฯ
ในกรณทีี�จาํเป�นต้องทํารายการที�อาจมคีวามขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์หรอืรายการที�เกี�ยวโยงกัน คณะกรรมการ
บรษัิทฯ ได้กําหนดแนวปฏิบติั ดังนี� 

1..พจิารณารายการด้วยความรอบคอบ โปรง่ใส และความ
จาํเป�นของการทํารายการดังกล่าว โดยคํานึงถึงผล
ประโยชน์สงูสดุของบรษัิทฯ เป�นหลัก 
2..ปฏิบติัตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งอยา่ง
เครง่ครดั โดยรายการที�มคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์
หรอืรายการที�เกี�ยวโยงกันจะนําเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื�อพจิารณาใหค้วามเหน็ก่อนที�จะนําเสนอคณะ
กรรมการบรษัิทฯ เพื�อพจิารณา ซึ�งกรรมการที�มสีว่นได้
เสยีในรายการดังกล่าวจะไมม่สีว่นรว่มในการพจิารณา 
3..จดัทํารายงานและเป�ดเผยขอ้มูลของรายการที�เกี�ยว
โยงกันใหค้รบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรพัยแ์หง่
ประเทศไทย 

3. นโยบายการไปดํารงตําแหน่ง
กรรมการที�บรษัิทอื�นของประธานคณะ
ผู้บรหิาร 

คณะกรรมการบรษัิทฯ มนีโยบายใหป้ระธานคณะผูบ้รหิาร
สามารถดํารงตําแหน่งกรรมการในบรษัิทจดทะเบยีนอื�น
ได้ โดยบรษัิทฯ จะต้องรายงานการไปดํารงตําแหน่ง
กรรมการบรษัิทจดทะเบยีนอื�นของประธานคณะผูบ้รหิาร
ใหที้�ประชุมคณะกรรมการบรษัิทฯ ทราบทกุครั�ง 

4. สทิธแิละความเท่าเทียมกันของ
ผู้ถือหุ้น  

4.1 คณะกรรมการบรษัิทฯ มนีโยบายสนับสนุนใหผู้้
ถือหุน้สามารถติดตามผลการทํางานของฝ�ายบรหิาร
ได้อยา่งเต็มที� จงึใหค้วามสาํคัญต่อการประชุมผูถื้อ
หุน้ โดยเฉพาะการใหข้อ้มูลที�ครบถ้วนสาํหรบัผูถื้อหุน้
เพื�อใชป้ระกอบในการตัดสนิใจในเรื�องต่างๆ เป�ด
โอกาสในการสง่คําถามล่วงหน้า ตลอดจนอํานวย
ความสะดวกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุคนในการเขา้รว่ม
ประชุมอยา่งเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะเรื�อง วนั เวลา
และสถานที�ประชุม 

4.2 คณะกรรมการบรษัิทฯ มนีโยบายใหผู้ถื้อหุน้สว่น
น้อยเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้และสามารถ
เสนอชื�อบุคคลที�มคีวามรู ้ความสามารถ และมี
คณุสมบติัเหมาะสม เพื�อรบัการพจิารณาเลือกตั�ง
เป�นกรรมการบรษัิทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบ โดย
กําหนดหลักเกณฑ์และแบบฟอรม์สาํหรบัการเสนอ
วาระการประชุมสามญัผูถื้อหุน้  

4.3 คณะกรรมการบรษัิทฯ มนีโยบายจดัใหม้กีาร
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํป�ภายใน 4 เดือนนับแต่
วนัสิ�นสดุรอบป�บญัช ีทั�งนี�บรษัิทฯจะจดัสง่หนังสอื
เชญิประชุมระบุ วนั เวลา สถานที�ประชุม ระเบยีบวาระ
การประชุมพรอ้มเอกสารประกอบที�จาํเป�น สง่ใหผู้ถื้อ
หุน้ล่วงหน้าไมน่้อยกวา่ 14 วนั ก่อนกําหนดการ
ประชุม ทั�งกรณทีี�มเีฉพาะวาระทั�วไปและกรณีที�มวีาระ
เกี�ยวกับการเสนอขายหลักทรพัย ์

4.4 คณะกรรมการบรษัิทฯ
มนีโยบายใหจ้ดัทําหนังสอืเชญิประชุมผูถื้อหุน้และเอกสาร
ประกอบการประชุมผูถื้อหุน้เป�นภาษาอังกฤษสง่ใหกั้บผู้
ถือหุน้ต่างชาติด้วย 

4.5 คณะกรรมการบรษัิทฯ มนีโยบายอํานวยความสะดวก
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที�ไมส่ามารถเขา้รว่มประชุมผูถื้อหุน้ได้ด้วย
ตนเองด้วยการสง่หนังสอืมอบฉันทะพรอ้มระบุเอกสาร
หลักฐาน และคําแนะนําในการมอบฉันทะใหผู้ถื้อหุน้ทราบ
อยา่งชดัเจน โดยไมม่กีารกําหนดเงื�อนไขซึ�งทําใหย้ากต่อ
การมอบฉันทะใหผู้อื้�นเขา้ประชุมแทน 

4.6 คณะกรรมการบรษัิทฯ มนีโยบายใหส้ทิธแิก่ผูถื้อหุน้
ในการออกเสยีงลงคะแนนอยา่งเท่าเทียมกัน คือ หนึ�งหุน้
ต่อหนึ�งเสยีง และนอกจากสทิธใินการลงคะแนนแล้ว 
ผูถื้อหุน้ยงัได้รบัสทิธขิั �นพื�นฐานอื�น ๆ ตามที�กฎหมาย
กําหนดไว ้เชน่ สทิธกิารได้รบัสว่นแบง่ในผลกําไรและ
เงินป�นผลอยา่งเท่าเทียมกันและสทิธใินการได้รบัการ
ปฏิบติัที�เท่าเทียมกันในการรบัซื�อหุน้คืนโดยบรษัิทฯ
เป�นต้น 34

ANNUAL REPORT 
2021



5. สทิธขิองผูม้สีว่นได้สว่นได้เสยี 

คณะกรรมการบรษัิทฯ ตระหนกัถึงสทิธขิองผูม้สีว่นได้
เสยีกลุ่มต่างๆ และมุง่มั�นใหแ้ต่ละกลุ่มได้รบัสทิธนิั �นอยา่ง
เต็มที� บนพื�นฐานของความถกูต้องและเป�นธรรม จงึ
กําหนดนโยบายไวดั้งนี� 

5.1 ลกูค้า บรษัิทฯ มุง่มั�นสรา้งความพงึพอใจสงูสดุแก่
ลกูค้า ด้วยบรกิารที�เป�� ยมดว้ยคณุภาพสามารถตอบสนอง
ความต้องการเหนือความคาดหวงั 

5.2 คู่ค้า บรษัิทฯ ถือวา่คู่ค้านั�นเปรยีบเสมอืนเป�นหุน้สว่น
ทางการค้า จงึใหค้วามเสมอภาคในเรื�องของการคัดเลือก
คู่ค้า การประเมนิผลงาน รวมทั�งเป�ดโอกาสแสดงความ
คิดเหน็และใหข้อ้เสนอแนะต่างๆ ในการดําเนนิธุรกิจรว่ม
กัน นอกจากนั�น ยงัใหค้วามเสมอภาคแก่คู่ค้าในเรื�องของ
การใหข้อ้มูลขา่วสารต่างๆที�ทัดเทียมกันอีกด้วย และเพื�อ
เป�นการรกัษาสทิธขิองคู่ค้า บรษัิทฯ จะไมนํ่าขอ้มูลความ
ลับทางการค้าของคู่ค้าไปเป�ดเผยต่อบุคคลอื�น 

5.3 ผูถื้อหุน้ บรษัิทฯ มุง่มั�นที�จะดําเนินงานใหม้ผีล
ประกอบการที�เป�นเลิศ เพื�อสรา้งความพงึพอใจใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ด้วยผลตอบแทนที�ดีและต่อเนื�อง รกัษาความเป�นผูน้าํ
ในธุรกิจประกันวนิาศภัยที�มกีารเติบโตของกําไรอยา่งต่อ
เนื�อง และธาํรงไวซ้ึ�งชื�อเสยีงอันดีงาม 

5.4 พนักงาน บรษัิทฯ ถือวา่พนกังานเป�นทรพัยากรที�มี
ค่า จงึมุน่มั�นที�จะดาํเนินการดังนี� 

      5.4.1 บรษัิทฯ จะสรรหาและวา่จา้งพนักงานที�มทัีกษะ
และประสบการณ์ตรงกับลักษณะงานโดยไมน่าํความแตก
ต่างในเรื�องเพศ เชื�อชาติ ศาสนา และสถานศึกษามาเป�น
ขอ้จาํกัดโอกาสในการเขา้รว่มงานกับบรษัิทฯ 

      5.4.2 บรษัิทฯ จะดแูลผลตอบแทนและสวสัดกิาร
ของพนกังานใหอ้ยูใ่นระดบัที�เหมาะสมและเทียบเคียงได้
กับบรษัิทในธุรกิจเดียวกัน รวมถึงการจดัตั�งกองทนุ
สาํรองเลี�ยงชพีเพื�อเป�นหลักประกันสาํหรบัพนักงานเมื�อ
เกษียณหรอืออกจากงาน 

       

         5.4.3 บรษัิทฯ จะรกัษาและใหโ้อกาสพนกังาน
ทกุคนได้รบัการพฒันาอยา่งเต็มที� เพื�อใหม้คีวาม
พรอ้มที�จะก้าวไปขา้งหนา้กับบรษัิทฯ โดยไมน่าํความ
แตกต่างในเรื�องเพศ เชื�อชาติ ศาสนา และสถานศึกษา
มาเป�นขอ้จาํกัดโอกาสในการได้รบัการพฒันา 

         5.4.4 บรษัิทฯ จะสรา้งบรรยากาศในการทํางาน
ที�ด ีโดยดแูลรกัษาสภาพแวดล้อมในการทํางานใหม้ี
ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และทรพัยส์นิของ
พนกังาน 

         5.4.5 บรษัิทฯ จะไมเ่ป�ดเผยขอ้มูลสว่นบุคคล
ของพนกังานไปยงับุคคลที�ไมเ่กี�ยวขอ้ง เวน้แต่
เป�นการปฏิบติัหนา้ที�โดยสจุรติตามกฎหมายหรอืเพื�อ
ประโยชนส์ว่นรวม

5.5 คู่แขง่ บรษัิทฯ จะแขง่ขนัทางการค้าภายใต้กรอบ
กติกาของการแขง่ขนัที�ดี ไมล่ะเมดิความลับทางการค้า
ของคู่แขง่ดว้ยวธิกีารที�ไมส่จุรติหรอืไมเ่หมาะสม อีกทั�ง
ไมทํ่าลายชื�อเสยีงด้วยการกล่าวหาใหร้า้ยคู่แขง่ 

5.6 เจา้หนี� บรษัิทฯ จะปฏิบติัต่อเจา้หนี�ทกุรายอยา่ง
เสมอภาคและเป�นธรรมโดยตั�งอยูบ่นพื�นฐานของ
ความซื�อสตัยแ์ละความเป�นธรรมทั�งสองฝ�าย บรษัิทฯ
จะปฏิบติัตามพนัธสญัญาที�ตกลงกันไวอ้ยา่งเครง่ครดั
กรณีที�ไมส่ามารถปฏิบติัตามเงื�อนไขที�ตกลงกันไวไ้ด้
หรอืมเีหตทํุาใหผ้ดินดัชาํระหนี�บรษัิทฯ จะรบีแจง้ใหเ้จา้
หนี�ทราบล่วงหนา้โดยไมป่กป�ดขอ้เท็จจรงิเพื�อรว่มกัน
พจิารณาหาแนวทางแก้ไขป�ญหาอยา่งรวดเรว็และเป�น
ธรรม รวมถึงบรหิารจดัการเงินทนุใหม้โีครงสรา้งที�
เหมาะสม เพื�อสนับสนุนการดาํเนินธุรกิจของบรษัิทฯ
และรกัษาความเชื�อมั�นต่อเจา้หนี� 

5.7 ทรพัยส์นิทางป�ญญาหรอืลิขสทิธิ� บรษัิทฯ 
สง่เสรมิใหพ้นกังานของบรษัิท รเิริ�มสรา้งสรรค์ผล
งานใหม ่ๆอยูเ่สมอ ทั�งด้านการพฒันาคู่มอืการทํางาน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ ตลอดจนโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์ซึ�งนอกจากเพื�อประโยชนด์า้นธุรกิจแล้ว
ยงัเป�นการพฒันาศักยภาพของพนกังานอีกทางหนึ�ง
ด้วย อยา่งไรก็ตาม ผลงานใดๆ ที�พนกังานสรา้งขึ�นใน
ระหวา่งการเป�นพนกังานของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ เป�น
ผูม้อบหมาย หรอืใชข้อ้มูลของบรษัิทฯ หรอืเป�นงานที�
เรยีนรูจ้ากบรษัิทฯ งานที�ไดส้รา้งสรรค์ขึ�นดงักล่าวให้
ถือเป�นกรรมสทิธข์องบรษัิทฯ แต่เพยีงผูเ้ดยีวและหา้ม
เป�ดเผยขอ้มูลดงักล่าว รวมถึงขอ้มูลความลับทาง
ธุรกิจและขอ้มูลลับอื�นๆ ของบรษัิทฯ โดยไมไ่ดร้บั
อนญุาตจากบรษัิทฯ 
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5.8 การต่อต้านการทจุรติคอรร์ปัชนั คณะกรรมการ
บรษัิทฯ ได้อนุมติันโยบายต่อต้านคอรร์ปัชั�น เพื�อให้
กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน ตระหนกัและใหค้วาม
สาํคัญกับการต่อต้านการใหส้นิบน และคอรร์ปัชั�นทกุรปู
แบบทั�งทางตรงและทางอ้อม โดยมรีายละเอียดดงันี� 

5.8.4 หา้มรบัหรอืใหข้องขวญั หรอืเลี�ยงรบัรองอื�นใด
เกินกวา่ความจาํเป�น ยกเวน้การรบัหรอืใหข้องขวญั
หรอืประโยชน์อื�นใด โดยปกติตามธรรมเนยีมประเพณี
ปฏิบติั หรอืใหกั้นตามมารยาทที�ปฏิบติักันในสงัคม โดย
ของขวญัที�รบัหรอืให ้ต้องไมส่ง่ผลต่อการตัดสนิใจเชงิ
ธุรกิจใด ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับบรษัิทฯ 

5.8.5 หา้มสนบัสนุนเงินหรอืประโยชนอื์�นใด ไมว่า่ทาง
ตรงหรอืทางอ้อมใหแ้ก่พรรคการเมอืง กลุ่มทางการ
เมอืง หรอืบุคคลใดที�เกี�ยวพนักับการเมอืง เพื�อใหไ้ดร้บั
ประโยชนใ์นการดําเนนิธุรกิจของบรษัิทฯ หรอืเพื�อ
ประโยชนข์องตนเองและพวกพอ้ง รวมทั�งไมฝ่�กใฝ�หรอื
อยูภ่ายใต้อิทธพิลทางการเมอืงและวางตัวเป�นกลาง
อยา่งเครง่ครดั 

5.8.6 หา้มบรจิาคเงินหรอืใหเ้งินสนบัสนนุใดๆ แก่
บุคคลอื�น หรอืหนว่ยงานอื�นเพื�อเป�นชอ่งทางในการ
จา่ยสนิบน 

5.8.7 หา้มจา่ยค่าอํานวยความสะดวกในรปูแบบใดๆทั�ง
ทางตรงและทางอ้อมแก่เจา้หนา้ที�รฐั เพื�อแลกกับการ
อํานวยความสะดวกในการดาํเนนิธุรกิจ 

5.9 การสื�อสารกับผูม้สีว่นไดเ้สยีและการรบัเรื�องรอ้ง
เรยีน  

คณะกรรมการบรษัิทฯ ได้อนมุติันโยบายการแจง้เบาะแส
เพื�อใหผู้ม้สีว่นไดเ้สยีแจง้เบาะแสการกระทําที�ฝ�าฝ�น
กฎหมาย กฎระเบยีบ ขอ้บงัคับบรษัิทฯ จรรยาบรรณใน
การดําเนนิธุรกิจ รวมถึงการทจุรติคอรร์ปัชนัในรูปแบบ
ต่างๆ โดยมแีนวทางปฏิบติัดงันี� 

5.9.1 บรษัิทฯ ไดจ้ดัชอ่งอํานวยความสะดวกใหผู้ม้สีว่นได้
เสยีทกุกลุ่มสามารถติดต่อหรอืรอ้งเรยีนในเรื�องที�อาจ
ทําใหเ้กิดความเสยีหาย หรอืการกระทําที�ฝ�าฝ�นกฎหมาย
กฎระเบยีบ ขอ้บงัคับ จรรยาบรรณ รวมถึงการทจุรติ
คอรร์ปัชนัในรปูแบบต่างๆ มายงัคณะกรรมการบรษัิทฯ
โดยผา่นศูนยช์ว่ยเหลือลกูค้า หรอืศูนยร์บัเรื�องและ
พจิารณาเรื�องรอ้งเรยีน ด้วยวธิดัีงต่อไปนี� 

เวป็ไซต์ของบรษัิท 
( www.pacificcrosshealth.com ) 

รอ้งเรยีนโดยตรงด้วยวาจาหรอืทําเป�นลายลักษณอั์กษร
ผา่นเบอรโ์ทรศัพท์หมายเลข 02-401-9189 , โทรสาร
02-401-9187 

สง่เป�นจดหมาย นาํสง่ถึง ประธานกรรมการบรษัิท หรอื
ศูนยร์บัเรื�องและพจิารณาเรื�องรอ้งเรยีน  บรษัิท แปซฟิ�ค
ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน) 
152 อาคารชารเ์ตอรส์แควร ์ชั�น 21 หอ้ง 21-01 ถนน
สาทรเหนอื แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพฯ 10500 

ทางจดหมายอิเล็กทรอนกิส ์หรอื E-mail
(complaints@th.pacificcrosshealth.com ) 

5.9.2 บรษัิทฯ จดัใหม้กีระบวนการตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ
ที�เกี�ยวกับการทจุรติคอรร์ปัชั�น โดยมอบหมายใหฝ้�าย
บรหิารทรพัยากรบุคคล เป�นผูร้บัผดิชอบดําเนินการ และ
รายงานตรงต่อประธานคณะผูบ้รหิารหรอื ผูอํ้านวยการ
ใหญ ่หรอืคณะกรรมการตรวจสอบ แล้วแต่กรณี 
เพื�อพจิารณา 

5.9.3 บรษัิทฯ จดัใหม้มีาตรการคุ้มครองปกป�องผูที้�แจง้
ขอ้มูลหรอืใหเ้บาะแสอยา่งเหมาะสม 
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5.8.1 หา้มการเรยีกรอ้ง ดําเนนิการ ใหห้รอืยอมรบั
การคอรร์ปัชั�นในทกุรูปแบบเพื�อประโยชนทั์�งทาง
ตรงและทางอ้อมต่อตนเอง ครอบครวั เพื�อน คน
รูจ้กั 

5.8.2 หา้มการใชอํ้านาจหนา้ที�ไมว่า่ทางตรงหรอืทาง
อ้อมในการแสวงหาผลประโยชนแ์ก่ตนเองหรอืผูอื้�น
โดยไมช่อบกฎหมาย 

5.8.3 หา้มการเสนอผลประโยชนเ์พื�อจูงใจแก่บุคคล
อื�นใดอันไมช่อบด้วยกฎหมายเพื�อใหไ้ดม้าซึ�ง
ประโยชนท์างธุรกิจของบรษัิทฯ 

ANNUAL REPORT 
2021



6. การควบคมุภายใน 

6.1 คณะกรรมการบรษัิทฯ แต่งตั�งและมอบหมาย
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรบัผดิชอบในการสอบ
ทานและประเมนิประสทิธผิลของระบบการควบคมุ
ภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการ
บรหิารความเสี�ยงของบรษัิทฯ ใหม้คีวามเหมาะสม
มปีระสทิธผิลและรดักมุตามกรอบที�ไดร้บัการ
ยอมรบัตามมาตรฐานสากล ตลอดจนสอบทานให้
บรษัิทฯ มกีารปฏิบติัตามกฎหมายที�เกี�ยวขอ้งกับ
บรษัิทฯ อยา่งถกูต้อง และรายงานตรงต่อคณะ
กรรมการบรษัิทฯ เป�นประจาํทกุไตรมาส 

6.2 บรษัิทฯ จดัใหม้สีาํนักตรวจสอบทําหนา้ที�ตรวจ
สอบการปฏิบติังานของทกุหน่วยงานและความ
ครบถ้วนถกูต้อง เชื�อถือไดข้องขอ้มูลทางบญัชี
งบการเงิน และระบบงานต่างๆ และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเป�นประจาํทกุไตรมาส
รวมทั�งทําการประเมนิประสทิธภิาพและความ
เพยีงพอของระบบการควบคมุภายในเพื�อรายงาน
ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาก่อนนาํเสนอ
คณะกรรมการบรษัิทฯ เพื�อทบทวนป�ละ 1 ครั�ง 

6.3 บรษัิทฯ จดัใหม้สีาํนักกํากับการปฏิบติัตามกฎ
ระเบยีบทําหน้าที�ติดตาม และกํากับดแูลใหบ้รษัิทฯ
ปฏิบติัตามกฎเกณฑ์ และขอ้บงัคับของหนว่ยงาน
กํากับ และรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ เป�น
ประจาํ 

 

7. จรยิธรรมทางธุรกิจ  

คณะกรรมการบรษัิทฯ มไิดมุ้ง่หวงัเฉพาะเพยีงสาํเรจ็
ด้านผลประกอบการเท่านั�น แต่ยงัมุง่หวงัใหผ้ลสาํเรจ็
ดังกล่าวเป�นผลมาจากการปฏิบติัที�ชอบดว้ยกฎหมาย
มคีณุธรรม และมเีกียรติ ดงันั�น คณะกรรมการ
บรษัิทฯ จงึได้ทําขอ้กําหนดจรยิธรรมสาํหรบักรรมการ
และพนกังาน ซึ�งครอบคลมุหลักการสาํคัญที�ต้อง
ปฏิบติั เชน่ ความซื�อสตัยส์จุรติ คณุธรรม ความขดั
แยง้ทางผลประโยชน ์และการปฏิบติัตามขอ้กฎหมาย
ขึ�นเพื�อยดึถือเป�นหลักปฏิบติั อันจะนาํมาซึ�งความเชื�อ
ถือและความไวว้างใจต่อลกูค้า คู่ค้า ผูถื้อหุน้ และ
สาธารณชน  
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บทบาท หนา้ที�ความรบัผดิชอบ และคณุสมบติัของบุคลากร 

   1.  คณะกรรมการบรษัิทฯ ต้องมจุีดมุง่หมายในการทํางาน มคีวามรูค้วามสามารถ และความเขา้ใจในการดาํเนนิ 
        ธุรกิจ และความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้งของบรษัิทฯ เพื�อมั�นใจไดว้า่ป�ญหาต่างๆ ไดร้บัการแก้ไขอยา่งเหมาะสม และ 
        เพื�อใหเ้กิด ประสทิธภิาพของระบบการควบคมุภายใน 
  2.   คณะกรรมการตรวจสอบ มหีนา้ที�รบัผดิชอบติดตามดแูลการจดัการของฝ�ายบรหิาร และรายงานคณะ  
        กรรมการ บรษัิทฯ โดยทําการสอบทานรายงานการตรวจสอบภายใน ทบทวนขอบเขตการปฏิบติังาน และ
        ทบทวนการ ปฏิบติังานตามกฎหมาย 
  3.   คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง กําหนดกรอบนโยบายกลยุทธแ์ละแนวทางการปฏิบติัเกี�ยวกับความเสี�ยง 
        ใหส้อดคล้องกับกลยุทธข์องบรษัิทฯ เพื�อเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาในเรื�องของการบรหิาร  
        ความเสี�ยง และกําหนดกลยุทธใ์หส้อดคล้องกับนโยบายการบรหิารความเสี�ยง 
  4.   คณะกรรมการบรรษัทภิบาล การสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป�นสว่นหนึ�งของการมรีะบบการกํากับ  
        ดแูลกิจการที�ดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการมหีนา้ที�เสนอนโยบายการสรรหา 
        กําหนดค่าตอบแทนใหกั้บกรรมการและผูบ้รหิารระดบัสงู ใหเ้ป�นไปอยา่งโปรง่ใส มคีวามเป�นธรรม ถกูต้อง  
        ตามเกณฑ์ ระเบยีบ ขอ้กําหนด และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�งกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรก์ารบรหิาร    
        ทรพัยากรบุคคลเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท 
  5.   คณะกรรมการการลงทนุ มหีนา้ที�กํากับดแูลการลงทนุของบรษัิทฯ ใหเ้ป�นไปตามกรอบนโยบายการลงทนุ   
        และ นโยบายการบรหิารความเสี�ยง ระเบยีบวธิปีฏิบติัเกี�ยวกับการลงทนุและขอ้กําหนดของกฎหมายที�
        เกี�ยวขอ้ง โดยพจิารณาความเสี�ยงที�เกิดจากการลงทนุ และกําหนดใหม้แีนวทางการบรหิารจดัการ ควบคมุ 
        และตรวจสอบความเสี�ยงในการลงทนุต่างๆ โดยครอบคลมุถึงประเดน็สาํคัญ 
  6.   ฝ�ายการลงทนุ ดําเนินการลงทนุตามกรอบนโยบายการลงทนุที�คณะกรรมการการลงทนุกําหนด รวมถึง 
        ปฏิบติัตาม ขอ้กําหนดของสาํนกังาน คปภ. เรื�องการลงทนุประกอบธุรกิจอื�นของบรษัิทประกันวนิาศภัย รวม
        ถึงกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
  7.   หน่วยงานบรหิารความเสี�ยง รว่มกําหนดกรอบและแนวทางการบรหิารความเสี�ยงประเมนิความเสี�ยง จดัทํา 
        ดัชน ีชี�วดัความเสี�ยง และเสนอแนะแนวทางควบคมุและลดความเสี�ยง 
  8.   ฝ�ายตรวจสอบภายใน มบีทบาทที�สาํคัญในการประเมนิประสทิธผิล และยกระดบัมาตรฐานของระบบกา  
        ควบคมุ ของบรษัิทฯ ทําหนา้ที�สอบทานและทดสอบระบบการควบคมุและระบบการบรหิารความเสี�ยง 
  9.  หน่วยงานกํากับดแูลการปฏิบติัตามกฎหมาย มหีนา้ที�ในการติดตามและกํากับการปฏิบติังานของ    
        หนว่ยงานต่างๆ ภายในบรษัิทฯ ใหเ้ป�นไปตามขอ้บงัคับ ตลอดจนกฎหมายอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
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  ชื�อ-นามสกลุ  ตําแหน่ง 

1  นายโธมสั เพรสทิส ธอมสนั  ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

2  นายป�ยะพฒัน์ วนอุกฤษฎ์  กรรมการ 

3  นางชมพรรณ กลุนิเทศ  กรรมการ 

4  นายณัฐ   เอื�อวทิยา  กรรมการ 

5  นายบญัชา ทานพระกร  กรรมการอิสระ 

6  นางสาวทรงวไิล จริโพธิ�ทอง  กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการบรษัิท 

 กําหนดนโยบาย วสิยัทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ ์เป�าหมาย ทิศทางในการดําเนินงานของบรษัิทฯ และ
กํากับดแูลใหฝ้�ายบรหิารดําเนินการใหเ้ป�นไปตามนโยบายที�กําหนดไวอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล 
 พจิารณาตัดสนิในเรื�องที�มสีาระสาํคัญเกี�ยวกับการดําเนินธุรกิจของบรษัิทฯ เชน่ นโยบายและแผน
ธุรกิจ อํานาจการบรหิาร การได้มาหรอืจาํหน่ายไปซึ�งทรพัยส์นิและรายการอื�นใดที�กฎหมายกําหนด 
 พจิารณาและใหค้วามเหน็ชอบในการสรรหาและแต่งตั�งคณะผูบ้รหิารที�มคีณุสมบติัเหมาะสมมคีวาม
สามารถที�เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที�ความรบัผดิชอบ และมปีระสบการณ์ที�เป�นประโยชน์ต่อองค์กร 
 การบรหิารความเสี�ยงต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นระดับที�เหมาะสม ภายใต้กรอบกฎหมาย วตัถปุระสงค์ และ ขอ้
บงัคับของบรษัิท ด้วยความซื�อสตัยส์จุรติ อยา่งมเีหตผุลและระมดัระวงัตามหลักการพงึปฏิบติัที�ด ี
 พจิารณาค่าตอบแทนสาํหรบัคณะกรรมการและพจิารณาการจา่ยเงินป�นผลประจาํป� เพื�อนําเสนอที�
ประชุมผูถื้อหุน้ 

คณะกรรมการมอํีานาจหน้าที�ดแูล และจดัการบรษัิทฯ ใหเ้ป�นไปตามกฎหมาย  วตัถปุระสงค์  ขอ้บงัคับ
และมติของที�ประชุมผูถื้อหุน้ ทางคณะกรรมการอาจมอบหมายใหก้รรมการคนหนึ�งหรอืหลายคน หรอื
บุคคลอื�นใดปฏิบติัการอยา่งใดอยา่งหนึ�งแทนคณะกรรมการได้ โดยจะกําหนดเงื�อนไขใหก้รรมการสองคน
ลงลายมอืชื�อรว่มกันและประทับตราสาํคัญ 

 

ขอบเขตอํานาจหน้าที�ของคณะกรรมการบรษัิทฯ มดีังนี�: 

1.

2.

3.

4.

5.
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นายโธมสั เพรสทิส ธอมสนั
ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร

นายป�ยะพฒัน์ วนอุกฤษฎ์
กรรมการ

นางชมพรรณ กลุนิเทศ
กรรมการ

นายณัฐ เอื�อวทิยา
กรรมการ

นายบญัชา ทานพระกร
กรรมการ

นางสาวทรงวไิล จริโพธิ�ทอง
กรรมการ
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  ชื�อ  - นามสกลุ  ตําแหน่ง 

1.  นายโธมสั เพรสทิส ธอมสนั  ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

2.  นายป�ยะพฒัน์ วนอุกฤษฏ์  รองประธานเจา้หน้าที�บรหิาร 

3.  นายธนฉัตร แก้วใจเพชร  ผูอํ้านวยการบรหิารฝ�ายขายและการตลาด 

4.  นางสาววรีภัทร อุดมคํา  ผูเ้ชี�ยวชาญด้านสนิไหม 

5.  นายสรุนิทร ์สชุาติโชติวงษ์  ประธานเจา้หน้าที�ฝ�ายปฏิบติัการ 

6.  นางสาวโอภาษณ์ ศิรแิสน  ประธานเจา้หน้าที�ฝ�ายการเงิน 

กรรมการและเจา้หนา้ที�บรหิารของบรษัิท 

บรหิารกิจการของบรษัิทฯ ใหเ้ป�นไปตามวตัถปุระสงค์ ระเบยีบและขอ้บงัคับและมติที�ออกโดยที�ประชุม
คณะกรรมการบรษัิทฯ   และใหม้อํีานาจบงัคับบญัชาพนักงานและลกูจา้งของบรษัิทฯ ในการบรหิาร
กิจการ ประธานเจา้หน้าที�บรหิารต้องรบัผดิชอบต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ  
กําหนดเงื�อนไขในการทํางานของพนักงาน และลกูจา้ง ออกคําสั�งหรอืประกาศกําหนดวธิกีารบรหิาร
งานและการดําเนินกิจการของบรษัิทฯ โดยไมข่ดัแยง้กับระเบยีบของบรษัิทฯ และมติคณะกรรมการ
หรอื กฎหมายแรงงาน  หรอื กฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้ง 
กิจการเกี�ยวกับบุคคลภายนอก ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร และ กรรมการผูม้อํีานาจลงนามมอํีานาจ
กระทําแทนและผกูพนับรษัิทได้ในขอบเขตแหง่อํานาจหน้าที�ที�ระบุไวใ้นขอ้1. เวน้แต่ประธานเจา้หน้าที�
บรหิาร และ กรรมการผูม้อํีานาจลงนาม จะมอบอํานาจใหบุ้คคลใดกระทํากิจการเฉพาะอยา่งแทนก็ได ้

ขอบเขตหน้าที�และอํานาจของกรรมการบรหิารของบรษัิทฯ มอํีานาจในการดําเนินงานแทนคณะกรรมการ
บรษัิทฯ ในเรื�องต่าง ๆ  ดังนี� 

1.

2.

3.
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นายโธมสั เพรสทิส ธอมสนั
ประธานเจา้หน้าที�บรหิาร

นายป�ยะพฒัน์ วนอุกฤษฎ์
กรรมการ

นายธนฉัตร แก้วใจเพชร
ผูอํ้านวยการบรหิารฝ�ายขายและการตลาด

นางสาววรีภัทร อุดมคํา
ผูค้วบคมุและผูเ้ชี�ยวชาญทางด้านสนิไหม

นายสรุนิทร ์สชุาติโชติวงษ์
ประธานเจา้หน้าที�ฝ�ายปฏิบติัการ

นางสาวโอภาษณ์ ศิรแิสน
ประธานเจา้หน้าที�ฝ�ายการเงิน
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ที�  ชื�อ-นามสกุล 
ตําแหน่งในคณะกรรมการบรหิาร 

ความเสี�ยง 

1.  นายป�ยะพฒัน์ วนอุกฤษฏ์  ประธานกรรมการ 

2.  นายโธมสั เพรสทิส ธอมสนั  กรรมการ 

3.  นางสาวโอภาษณ์  ศิรแิสน  กรรมการ 

4.  นายธนฉัตร แก้วใจเพชร กรรมการ 

5.  นายสรุนิทร ์สชุาติโชติวงษ์  กรรมการ 

6.  นายชนินทร ์สายน้อย  เลขานุการ 

 คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง 
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กฎบตัรคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยง 

คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงเป�นสว่นหนึ�งของบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ที�ดี
โดยมหีน้าที�เสนอนโยบายบรหิารความเสี�ยง แนวปฏิบติัและการดําเนินการด้านการบรหิารความเสี�ยงให้
เป�นไปตามกฎเกณฑ์ ขอ้กําหนด และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อใหบ้รษัิทฯ เติบโตได้อยา่งมั�นคงและยั�งยนื 

1. วตัถปุระสงค์ 

คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงมหีน้าที�กํากับดแูลการบรหิารความเสี�ยงของบรษัิทฯ ใหเ้ป�นไปอยา่งมี
ระบบและต่อเนื�อง เพื�อตอบสนองต่อกลยุทธ ์แผนธุรกิจและนโยบายของบรษัิทฯ 

2. องค์ประกอบและคณุสมบติั 

คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงต้องมจีาํนวนอยา่งน้อย 5 คน โดยได้รบัการแต่งตั�งจาก
คณะกรรมการบรษัิทฯ หรอืที�ประชุมผูถื้อหุน้ และมคีณุสมบติัดังต่อไปนี� 

2.1 เป�นคณะกรรมการบรษัิท หรอื 

2.2 เป�นผูบ้รหิาร¹ ของบรษัิท หรอื 

2.3 เป�นผูท้รงคณุวุฒทีิ�มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกี�ยวกับความเสี�ยงในการดําเนินธุรกิจของบรษัิทฯ 

2.4 คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงต้องประกอบด้วยบุคคลในขอ้ 2.1 อยา่งน้อย 1 คน 

3. วาระการดํารงตําแหน่ง 

3.1คณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงมวีาระการดํารงตําแหน่งครั�งละ 3 ป� และเมื�อดํารงตําแหน่งจนครบ
วาระแล้ว คณะกรรมการบรษัิท อาจแต่งตั�งใหค้ณะกรรมการชุดเดิมหรอืบุคคลใดในคณะกรรมการชุดเดิม
ดํารงตําแหน่งต่อไปได้อีก 

3.2 กรรมการบรหิารความเสี�ยงพน้จากตําแหน่งเมื�อ 

     3.2.1 ครบกําหนดตามวาระ 

     3.2.2 ลาออก 

     3.2.3 เสยีชวีติ 

     3.2.4 คณะกรรมการบรษัิทมมีติใหพ้น้จากตําแหน่ง 

3.3 ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการบรหิารความเสี�ยงวา่งลงจากสาเหตตุามขอ้ 3.2.2 – 3.2.4 คณะ
กรรมการบรษัิทต้องแต่งตั�งบุคคลที�มคีณุสมบติัครบถ้วนตามที�ระบุไวใ้นขอ้ 2. ขึ�นเป�นกรรมการบรหิาร
ความเสี�ยงแทนตําแหน่งที�วา่งลง โดยบุคคลที�เขา้ดํารงตําแหน่งแทนจะอยูใ่นตําแหน่งได้เท่าวาระที�ยงัเหลือ
อยูข่องกรรมการบรหิารความเสี�ยงซึ�งตนแทน 

441."ผูบ้รหิาร"หมายถึงผูจ้ดัการ หรอื ผูด้ํารงตําเเหน่งระดับบรหิารสี�รายเเรกนับต่อจากผูจ้ดัการลงมา ผูซ้ึ�งดํารงตําเเหน่งเทียบเท่ากับผูดํ้ารงตําเเหน่งระดับบรหิารรายที�สี�ทกุราย 
เเละใหห้มายความรวมถึงผูด้ํารงตําเเหน่งบรหิารในสายงานบญัชพีรอ้มการเงินที�เป�นระดับผูจ้ดัการฝ�ายขึ�นไปหรอืเทียบเท่า
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4. ขอบเขตหนา้ที�และความรบัผดิชอบ 

เพื�อใหก้ารปฏิบติังานของคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงสามารถสนับสนุนงานของคณะกรรมการบรษัิท
ใหด้ําเนินไปโดยถกูต้อง โปรง่ใส และสามารถรกัษาผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้และผูม้สีว่นได้เสยีของบรษัิทฯ
ได้ใหข้อบเขตหน้าที�ของคณะกรรมการบรหิารความเสี�ยงมดีังนี� 

     4.1 กําหนดนโยบายการบรหิารจดัการความเสี�ยงเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพื�อพจิารณาใหค้วาม             
           เหน็ชอบการบรหิารจดัการความเสี�ยงโดยต้องครอบคลมุความเสี�ยงที�สาํคัญของบรษัิท 

     4.2 จดัใหม้กีารประชุมอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครั�ง เพื�อประเมนิความเพยีงพอของกลยุทธก์ารบรหิาร  
            จดัการความเสี�ยงรวมถึงประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการความเสี�ยงของบรษัิทฯ  

     4.3 รายงานความคืบหน้าในการบรหิารจดัการความเสี�ยง และสิ�งที�ต้องดําเนินการปรบัปรุงแก้ไขเพื�อ  
            ใหส้อดคล้องกับกลยุทธ ์แผนธุรกิจและนโยบายของบรษัิทฯ ที�กําหนดตามความเหมาะสม ต่อ
            คณะกรรมการบรษัิทอยา่งน้อยไตรมาสละ 1 ครั�ง 

     4.4 กําหนดวตัถปุระสงค์ ขอบเขตหน้าที� และความรบัผดิชอบของฝ�ายบรหิารความเสี�ยง 

     4.5 ดําเนินการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย ทั�งนี�ในกรณีที�จาํเป�นคณะกรรมการบรหิาร
            ความเสี�ยงอาจขอคําปรกึษาจากที�ปรกึษาภายนอกได้ด้วยค่าใชจ้า่ยของบรษัิทฯ
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  ชื�อ  - นามสกลุ  ตําแหนง่ 

1.  นางชมพรรณ กลุนเิทศ  ประธานคณะกรรมการลงทนุ 

2. 
 

นายโธมสั เพรสทิส ธอมสนั  คณะกรรมการลงทนุ 

3. 
 

นางสาวโอภาษณ ์ศิรแิสน  ผูจ้ดัการฝ�ายการลงทนุ 

คณะกรรมการลงทนุ 
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กําหนดระดับความเพยีงพอของเงินกองทนุที�ยอมรบัไดแ้ละไมตํ่�ากวา่เกณฑ์มาตรฐานเพื�อใชเ้ป�นแนวทางในการ
รกัษาระดับของเงินกองทนุใหเ้พยีงพอในการรองรบัความเสี�ยงอยา่งเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจ 
กําหนดและมอบหมายหนา้ที�ความรบัผดิชอบของแต่ละฝ�ายที�เกี�ยวขอ้ง 
สรา้งความเขา้ใจที�ชดัเจนของทกุฝ�ายที�เกี�ยวขอ้งในสว่นของเป�าหมายการบรหิารและดาํรงเงินกองทนุของ
บรษัิทและวตัถปุระสงค์ รวมทั�งกําหนดและจดัสรรสนิทรพัยแ์ละหนี� ตามความเสี�ยงที�ยอมรบัได ้และการปฏิบติั
ตามกฎระเบยีบของ สาํนักงาน คปภ. 
การบรหิารความเพยีงพอของเงินกองทนุจะต้องคํานงึถึงสภาพคล่องและการกระจุกตัวของเงินกองทนุของ
บรษัิท 
กําหนดขั�นตอนโครงรา่งและเกณฑ์ในการติดตามประเมนิผลและเปรยีบเทียบผลการดาํเนนิงานโดยผูจ้ดัการ
การลงทนุเป�นประจาํตามกําหนด รวมถึงรายงานผลการดาํเนนิงานของคณะกรรมการบรหิาร 

วตัถปุระสงค์ 

วตัถปุระสงค์ของนโยบายนี�มเีพื�อชว่ยใหบ้รษัิทฯมกีารบรหิารจดัการสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ การ
กํากับดแูล ตรวจสอบและประเมนิผลการลงทนุในสนิทรพัยข์องบรษัิทฯ การลงทนุในสนิทรพัยเ์หล่านั�นจะถกูจดัขึ�น
โดยคณะกรรมการลงทนุเพื�อประโยชน์ในการดาํเนนิการตามภารกิจและวตัถปุระสงค์ของบรษัิทฯ นโยบายนี�มคีวาม
สอดคล้อง ดังต่อไปนี� 

      (Board Of Director) และ / หรอื คณะกรรมการการลงทนุ (Investment Committee) 

กรอบนโยบายการลงทนุและนโยบายการประกอบธุรกิจอื�น 

เพื�อใหก้ารดําเนินธุรกิจของ บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน) เป�นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ และ 
ประสทิธผิล มรีะดับความเพยีงพอของเงินกองทนุที�สามารถควบคมุและยอมรบัไดบ้รษัิทฯ จงึไดม้กีารกําหนด 
นโยบายและมาตรการ ในการบรหิารจดัการความเพยีงพอของเงินกองทนุบรษัิท  กรอบนโยบายการลงทนุและการ 
บรหิารความเสี�ยง โดยมคีณะกรรมการบรหิารการลงทนุ กํากับ ควบคมุดแูล และมหีนว่ยงานที� เกี�ยวขอ้งทําหนา้ที� 
บรหิารงาน เพื�อใหม้กีารปฏิบติัตามนโยบายและมาตรการในการบรหิารจดัการเงินกองทนุของ บรษัิทฯ ที�กําหนดไว ้
และใหม้กีารติดตามแก้ไขอยา่งเหมาะสม และทันสถานการณ ์ 
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 คณะกรรมการบรหิาร ต้องมคีวามรบัผดิชอบสงูสดุสาํหรบักลยุทธก์ารลงทนุและการบรหิารความ 

ระเบยีบวธิปีฏิบติัและกระบวนการบรหิารความเสี�ยง ที�เกิดจากการลงทนุ ความ
รบัผดิชอบของคณะกรรมการบรหิาร หรอืคณะกรรมการการลงทนุ 

1.
       เสี�ยงขององค์กร และสนิทรพัยล์งทนุ 
   2. คณะกรรมการบรหิาร อาจมอบหมายอํานาจ เรื�องการลงทนุขององค์กรที�จะเกิดขึ�น ใหอ้ยูภ่ายใต้ 
       คณะกรรมการการลงทนุ โดยต้องมคีณุสมบติัสมาชกิตามกฎระเบยีบของ สาํนักงาน คปภ. 
   3. คณะกรรมการบรหิารหรอื คณะกรรมการการลงทนุ อาจจา้งผูเ้ชี�ยวชาญภายนอกเป�นที�ปรกึษาการ  
       ลงทนุ หรอืผูจ้ดัการการลงทนุ ในการจดัการพอรต์การลงทนุขององค์กรในกรณีที�จาํเป�น 
   4. คณะกรรมการบรหิาร หรอื ผูม้อํีานาจที�ได้รบัการแต่งตั�ง หรอื คณะกรรมการการลงทนุ เป�นผูที้� 
       มหีน้าที�รบัผดิชอบในการจดัการสนิทรพัยก์ารลงทนุขององค์กร โดยมเีงื�อนไขดังต่อไปนี� 
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ต้องมกีารสื�อสารความต้องการทางการเงินขององค์กร ใหกั้บผูจ้ดัการการลงทนุในเวลาที�เหมาะสม 
พจิารณาและอนุมติั วตัถปุระสงค์การลงทนุ รวมถึงแนวนโยบายและการจดัสรร ของทรพัยส์นิที�จะ
นําไปลงทนุเป�นประจาํทกุป� 
มคีวามรอบคอบในการเลือกวธิกีารหรอืผูเ้ชี�ยวชาญด้านการลงทนุที�มคีณุภาพ รวมทั�งผูจ้ดัการการ
ลงทนุ การจดัการสนิทรพัย ์ผูส้อบบญัชแีละผูด้แูลสนิทรพัย ์
มกีารประเมนิอยา่งสมํ�าเสมอในประสทิธภิาพการทํางานของผูจ้ดัการการลงทนุในด้านการจดัการ
สนิทรพัยเ์พื�อใหม้ั �นใจวา่ ตรงตามแนวทางการดําเนินงาน และตรวจสอบความคืบหน้าใหเ้ป�นไปตาม
วตัถปุระสงค์ของการลงทนุ 
มกีารสอบทานและตรวจสอบการปฏิบติังานฝ�ายการลงทนุ ใหเ้ป�นไปตามนโยบายขององค์กรที�วางไว ้
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  ชื�อ  - นามสกลุ  ตําแหนง่ 

1.  นายโธมสั เพรสทิส ธอมสนั  ประธานคณะกรรมการ 

2.  นายป�ยะพฒัน ์ วนอุกฤษฏ์  คณะกรรมการ 

3.  นายอรญิชยั ธรรมวงั   คณะกรรมการ 

4  น.ส. โอภาษณ ์ศิรแิสน  คณะกรรมการ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
การสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน
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คณะกรรมการบรรษัทภิบาล การสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เป�นสว่นหนึ�งของการมรีะบบการกํากับ 
ดแูลกิจการที�ดี (Good Corporate Governance) โดยคณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน 
และบรหิารทรพัยากรบุคคล มหีน้าที�เสนอนโยบายการสรรหา การกําหนดค่าตอบแทนใหกั้บกรรมการและ 
ผูบ้รหิารระดับสงู ใหเ้ป�นไปอยา่งโปรง่ใส มคีวามเป�นธรรม ถกูต้องตามเกณฑ์ ระเบยีบ ขอ้กําหนด และ 
กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง รวมทั�งกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรก์ารบรหิารทรพัยากรบุคคลเสนอต่อคณะ 
กรรมการบรษัิท 

1. องค์ประกอบ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล การสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ได้รบัการแต่งตั�งจากกรรมการ
บรษัิทฯ ประกอบด้วยกรรมการ/หรอืผูท้รงคณุวุฒทีิ�มคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื�องนโยบายการกํากับดแูล
กิจการ การสรรหา การพจิารณาค่าตอบแทน และการบรหิารทรพัยากรบุคคลเป�นอยา่งดี จาํนวนไมน่้อย
กวา่ 3 คน ทําหน้าที� พจิารณากําหนดกรอบนโยบายการกํากับดแูลกิจการ กําหนดค่าตอบแทน และ
บรหิารทรพัยากรบุคคล เพื�อเสนอต่อกรรมการและผูบ้รหิารระดับสงู ใหเ้ป�นไปอยา่งโปรง่ใส มคีวามเป�น
ธรรม ถกูต้องตามเกณฑ์ ระเบยีบ ขอ้กําหนด และกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง   

2. คณุสมบติั 

1...เป�นผูม้คีวามรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ด้านนโยบายการกํากับดแูลกิจการ บรหิารทรพัยากบุคคล
ตลอดจนมคีวามเขา้ใจถึงหน้าที�และความรบัผดิชอบในฐานะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทนและ
บรหิารทรพัยากรบุคคล 
2. มคีวามอิสระ และต้องสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบติัหน้าที�ได้อยา่งเพยีงพอ 

3. วาระการดํารงตําแหน่ง 

3.1 ใหค้ณะกรรมการบรรษัทภิบาล การสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และบรหิารทรพัยากรบุคคล มี
วาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 3 ป� ทั�งนี�เมื�อครบกําหนดตามวาระอาจได้รบัแต่งตั�งใหด้ํารงตําแหน่งต่อ
ไปอีกได ้

3.2 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล การสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และบรหิารทรพัยากรบุคคลพน้
จากตําแหน่งเมื�อ 

     3.2.1 ครบกําหนดตามวาระ 
     3.2.2 ลาออก 
     3.2.3 ตาย 
     3.2.4 คณะกรรมการบรษัิทมมีติใหพ้น้ตําแหน่ง 

ในกรณีที�ตําแหน่งกรรมการ วา่งลงเพราะเหตอืุ�นนอกจากครบกําหนดตามวาระใหค้ณะกรรมการบรรษัท
ภิบาล การสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน เสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทแต่งตั�งบุคคลที�มคีณุสมบติั
ครบถ้วนขึ�นเป�นกรรมการในตําแหน่งที�วา่งลงโดยอยูใ่นตําแหน่งเพยีงเท่าวาระที�ยงัเหลืออยูข่อง คณะ
กรรมการบรรษัทภิบาล การสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ซึ�งตนแทน 
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4. ขอบเขตหนา้ที�และความรบัผดิชอบ 

เพื�อใหก้ารปฏิบติังานของ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล การสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และบรหิาร
ทรพัยากรบุคคลสามารถสนับสนุนงานของบรษัิทฯ และเป�นไปตามหลักการกํากับดแูลกิจการที�ดี คณะ
กรรมการบรษัิทจงึกําหนดขอบเขตหน้าที�ของคณะกรรมการดังนี� 

4.1 ด้านนโยบายการกํากับดแูลกิจการของบรษัิทฯ 

4.2  ด้านการสรรหา 

4.3 ด้านกําหนดค่าตอบแทน 

     4.3.1 เสนอแนวทางและวธิกีารในการกําหนดค่าเบี�ยประชุม ค่ารบัรอง เงินรางวลั และบาํเหน็จ รวมทั�ง   
     ประโยชน์อื�นใดที�มลัีกษณะเป�นเงินค่าตอบแทนใหแ้ก่ คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชุดยอ่ย  
     ต่างๆ ที�ปรกึษาคณะกรรมการ นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทพจิารณาอนุมติั 

     4.3.2 เสนอแนะนโยบาย และพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบเรื�องการกําหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ
     ผูจ้ดัการ ใหเ้หมาะสมและอยูใ่นระดับที�เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมในระดับเดียวกัน และนําเสนอ
     คณะกรรมการบรษัิทเพื�อพจิารณาอนุมติั 
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4.1.1 พจิารณากําหนดและทบทวนเพื�อปรบัปรุงนโยบายการกํากับดแูลกิจการของบรษัิทฯ ใหเ้ป�นไป          
ตามหลักการกํากับดแูลกิจการที�ดีอยา่งเหมาะสม 

4.1.2 พจิารณากําหนดและทบทวนเพื�อปรบัปรุงขอ้กําหนดที�เกี�ยวกับจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
ขอ้พงึปฏิบติัที�ดีแก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษัิทฯ 

4.1.3 ติดตามดแูลใหม้กีารปฏิบติัตามนโยบายการกํากับดแูลกิจการและจรรยาบรรณของบรษัิทฯ
อยา่งต่อเนื�องและเหมาะสม 

4.1.4 รายงานผลการปฏิบติังานต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ เกี�ยวกับการกํากับดแูลกิจการที�ดีของ
บรษัิทฯ พรอ้มความเหน็ในแนวปฏิบติัและขอ้เสนอแนะเพื�อแก้ไขปรบัปรุงตามความเหมาะสม

4.2.1 กําหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบรษัิท กรรมการในคณะ
กรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ที�ได้รบัการแต่งตั�งจากคณะกรรมการบรษัิท ที�ปรกึษาคณะกรรมการ และ
กรรมการผูจ้ดัการใหญ ่

4.2.2 พจิารณาสรรหาและเสนอชื�อบุคคลที�มคีณุสมบติัเหมาะสมเพื�อดํารงตําแหน่งกรรมการและ
กรรมการในคณะกรรมการชุดยอ่ย และที�ปรกึษาคณะกรรมการบรษัิท เพื�อทดแทนในตําแหน่งที�วา่ง
หรอืตามความเหมาะสม นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท เพื�อพจิารณาอนุมติัแต่งตั�ง 

4.2.3 พจิารณาสรรหาผูบ้รหิารในตําแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ นําเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทเพื�อ
พจิารณาแต่งตั�ง และกําหนดแนวทางการประเมนิผลงานกรรมการผูจ้ดัการเพื�อพจิารณาปรบัผล
ตอบแทนประจาํป� โดยคํานึงถึงหน้าที�ความรบัผดิชอบและความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง 
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4.4 ด้านการบรหิารทรพัยากรบุคล 

     4.4.1 สนอแนะการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรก์ารบรหิารทรพัยากรบุคคลรวมถึงการจดั
     โครงสรา้งองค์กร ระบบประเมนิผลการทํางานของพนักงาน พรอ้มทั�งหลักเกณฑ์การง่าย
     ผลตอบแทนพนักงาน เพื�อใหส้อดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารบรหิารงานของบรษัิทฯ

     4.4.2 พจิารณากลั�นกรองผูที้�เหมาะสมที�จะดํารงตําแหน่งผูบ้รหิารตั�งแต่ระดับ ผูจ้ดัการฝ�ายขึ�นไป
     ก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท เพื�อพจิารณาอนุมติัแต่งตั�ง

     4.3.2 เสนอแนะนโยบาย และพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบเรื�องการกําหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่ผูบ้รหิาร
     ตั�งแต่ระดับผูจ้ดัการฝ�ายขึ�นไป ใหเ้หมาะสมและอยูใ่นระดับที�เทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรม
     ในระดับเดียวกัน และนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิท เพื�อพจิารณาอนุมติั 

     4.3.2 ดแูลกําหนดนโยบายใหม้อัีตราค่าตอบแทนและผลประโยชน์โคยรวมที�สามารถ สรรหา บรรจุ
     บุคลากรจากภายนอก และรกัษาไวซ้ึ�งบุคลากรภายในที�มศัีกยภาพ
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4.5 ด้านอื�นๆ 

ดําเนินการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบรษัิทมอบหมาย 

5. การประชุม 

    5.1 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล การสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และบรหิารทรพัยากรบุคคล 
    จะต้องจดัใหม้กีารประชุมอยา่งน้อยป�ละ 1 ครั�ง 

    5.2 ในการประชุมแต่ละครั�ง จะต้องมกีรรมการเขา้รว่มประชุมไมน่้อยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวน
    กรรมการทั�งหมด 

    5.3 ในกรณีที�ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล การสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และบรหิาร  
    ทรพัยากรบุคคลไมอ่ยูใ่นที�ประชุม หรอืไมส่ามารถปฏิบติัหน้าที�ประธานได้ ใหก้รรมการที�มารว่มประชุม 
    เลือกกรรมการหนึ�งคนเป�นประธานในที�ประชุม 

    5.4 การวนิิจฉัยชี�ขาดของที�ประชุมใหถื้อเสยีงขา้งมาก ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากันใหป้ระธานในที�ประชุมออก 
    เสยีงเพิ�มอีกเสยีงหนึ�งเป�นชี�ขาด 

    5.5 กรรมการบรรษัทภิบาล การสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และบรหิารทรพัยากรบุคคลคนใดมี
    สว่นได้เสยีในเรื�องหนึ�งเรื�องใด จะต้องไมเ่ขา้รว่มในการพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนนในเรื�องนั�น 

6. การรายงาน 

    6.1 รายงานผลการดําเนินงานต่อคณะกรรมการบรษัิท ป�ละ 1 ครั�ง 

    6.2 สรุปผลการดําเนินงานไวใ้นรายงานประจาํป�และแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํป� 
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การสรรหาและการแต่งตั�งกรรมการ กรรมการอิสระ และผูบ้รหิาร  

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล การสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ทําหน้าที�สรรหาบุคคลเพื�อดํารงตําแหน่ง
กรรมการใหเ้หมาะสมกับลักษณะขององค์กร เชน่ พจิารณากรรมการเดิมเพื�อเสนอใหด้ํารงดําแหน่งต่อ
เป�ดรบัการเสนอชื�อจากผูถื้อหุน้ การใชบ้รษัิทภายนอกใหช้ว่ยสรรหา การพจิารณาจากทําเนียบกรรมการ
หรอืการใหก้รรมการแต่ละคนเสนอชื�อบุคคลที�เหมาะสม โดยพจิารณาถึงคณุสมบติั ความรูค้วามสามารถ
ประสบการณ์ที�เหมาะสม เพื�อนําเสนอรายชื�อบุคคลที�ได้รบัการคัดเลือกต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้เพื�อดําเนินการ
พจิารณาแต่งตั�งบุคคลดังกล่าวเป�นกรรมการอิสระและ กรรมการของบรษัิท การคัดเลือกแต่งตั�งผูบ้รหิาร
เป�นอํานาจหน้าที�ของคณะผูบ้รหิารที�จะพจิารณา  

ฝ�ายทรพัยากรบุคคลเสนอความเหน็ต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ เกี�ยวกับโครงสรา้งและองค์ประกอบ
ค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการเป�นประจาํ ทกุป� 
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบและทบทวนแบบประเมนิผลการปฏิบติังานของคณะกรรมการบรษัิทฯ  เพื�อ
เสนอใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาอนุมติัและดําเนินการประเมนิ โดย คณะกรรมการบรรษัท

เสนอหลักเกณฑ์การพจิารณาค่าตอบแทนอยา่งเหมาะสมกับหน้าที�ความรบัผดิชอบของกรรมการโดย
เชื�อมโยงค่าตอบแทนกับผลประเมนิ แผนธุรกิจ และผลการดําเนินงานของบรษัิทฯ โดยรวมเพื�อให้
สามารถจูงใจ และรกัษากรรมการที�มคีวามสามารถ มคีณุภาพ และศักยภาพ ทั�งนี� ใหค้ณะกรรมการ

นโยบายการจา่ยค่าตอบแทน (Remuneration policy)   

องค์ประกอบของการพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้รหิาร 

      ภิบาล การสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน จะนํา ผลการประเมนิดังกล่าวมาใชป้ระกอบการพจิารณา
     กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

      บรษัิทฯ เป�นผูพ้จิารณาเพื�อใหค้วามเหน็ชอบก่อนนํา เสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํป�เพื�อ        
พจิารณาอนุมติั
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  ชื�อ  - นามสกลุ  ตําแหน่ง 

1.  นางสาวทรงวไิล จริโพธิ�ทอง  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.  นางสาวสายใจ หวงัพฒันศิรกิลุ  คณะกรรมการตรวจสอบ 

3.  นางสาวสฤุทัย ทรงศิรเิดช  คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

นางสาวทรงวไิล จริโพธิ�ทอง 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

นางสาวสายใจ หวงัพฒันศิรกิลุ 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

นางสาวสฤุทัย ทรงศิรเิดช 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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กฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. วตัถปุระสงค์ 

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) เป�นคณะกรรมการอิสระได้จดัตั�งขึ�นโดยมติของคณะ
กรรมการบรษัิท  เพื�อสง่เสรมิระบบการกํากับ  ดแูลกิจการที�ด ี และ เสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการดําเนิน
การ  โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะใหก้ารสนับสนุนและปฏิบติัการในนามของคณะกรรมการบรษัิท  
 เพื�อสรา้งความเชื�อมั�นและความน่าเชื�อถือของรายงานทางการเงินที�เสนอแก่ผูถื้อหุน้และผูที้�เกี�ยวขอ้งอื�น  
สอบทานและประเมนิระบบการควบคมุภายใน ระบบการบรหิารความเสี�ยงและระบบการตรวจสอบภายใน 
 มกีารปฏิบติัตามสาํนักงานคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัยรวมทั�งกฏหมาย
อื�นที�เกี�ยวขอ้ง 

2. องค์ประกอบ และ คณุสมบติัของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2.1 องค์ประกอบ 
     2.1.1  คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยอยา่งน้อย  3 ท่าน 
     2.1.2 ได้รบัมติแต่งตั�งจากคณะกรรมการบรษัิทหรอืที�ประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป�นกรรมการตรวจสอบ 
     2.1.3 มกีรรมการอิสระเป�นจาํนวนไมน่้อยกวา่สองในสามของจาํนวนกรรมการตรวจสอบทั�งหมด 
     2.1.4 ประธานกรรมการตรวจสอบ ต้องเป�นกรรมการอิสระในคณะกรรมการบรษัิท 
     2.1.5 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการตรวจสอบอยา่งน้อย 1 ท่าน  ที�มคีวามรูแ้ละ    
              ประสบการณ์ด้านการบญัช ีหรอื การเงินอยา่งเพยีงพอที�จะทําหน้าที�ในการสอบทานความน่า   
              เชื�อถือของงบการเงินได ้
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2.2 คณุสมบติั 
คณะกรรมการตรวจสอบ  ต้องมคีณุสมบติัครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และไมข่ดัต่อหลักเกณฑ์ขอ้ 18 ขอ้ 19
และ ขอ้ 20  ตามประกาศของคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื�อง   หลัก
เกณฑ์  วธิกีาร และเงื�อนไขในการรบัเงิน  การจา่ยเงิน  การตรวจสอบ และ การควบคมุภายในของบรษัิท
ประกันวนิาศภัย พ.ศ. 2557 กําหนดขึ�น  โดยกรรมการตรวจสอบ  ต้องมคีวามเป�นกลาง ไมม่ี
ผลประโยชน์หรอืสว่นได้เสยี  ไมว่า่ทางตรงหรอืทางอ้อม  ในลักษณะที�อาจจะมผีลต่อการใชด้ลุยพนิิจตาม
หน้าที�และความรบัผดิชอบอยา่งอิสระ 

3. วาระการดํารงตําแหน่ง 

3.1 วาระการดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจสอบมกํีาหนดเวลาคราวละ 3 ป� นับตั�งแต่วนัได้รบัการแต่งตั�ง 

3.2 กรรมการตรวจสอบซึ�งพน้จากตําแหน่งเพราะครบกําหนดตามวาระอาจได้รบัการแต่งตั�งอีกได้โดยมติ
คณะกรรมการบรษัิทหรอืที�ประชุมผูถื้อหุน้  

3.3 กรณีมเีหตจุาํเป�นต้องเปลี�ยนแปลงหรอืเพิ�มหรอืลดจาํนวนกรรมการตรวจสอบ ต้องเป�นไปตามมติ
คณะกรรมการบรษัิทหรอืที�ประชุมผูถื้อหุน้ 

3.4 นอกเหนือจากการพน้จากตําแหน่งเมื�อครบวาระการดํารงตําแหน่งตามที�กําหนด  กรรมการตรวจสอบ
จะพน้ตําแหน่งเมื�อ 

     3.4.1 ลาออก 
     3.4.2 ตาย  
     3.4.3 คณะกรรมการบรษัิทมมีติใหพ้น้จากตําแหน่ง 
     3.4.4 ขาดคณุสมบติัของการเป�นกรรมการตรวจสอบ ตามหลักเกณฑ์ขอ้กําหนดประกาศคณะ  
               กรรมการกํากับและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัยเรื�อง  หลักเกณฑ์ วธิกีารและเงื�อนไขใน  
               การรบัเงิน การจา่ยเงิน  การตรวจสอบ และการควบคมุภายในของบรษัิทประกันวนิาศภัย พ.ศ.   
               2557 
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4. ขอบเขตอํานาจหนา้ที�และความรบัผดิชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.1 สอบทานใหบ้รษัิทฯ มกีารรายงานทางเงินที�มคีวามสมบูรณ์ ถกูต้อง ครบถ้วน เชื�อถือได้มกีารเป�ดเผย
ขอ้มูลที�สาํคัญโดยครบถ้วนและเป�นไปตามมาตรฐานบญัชทีี�รบัรองโดยทั�วไป 

4.2 สอบทานและประเมนิผลใหบ้รษัิทมรีะบบการควบคมุภายใน  ระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการ
บรหิารความเสี�ยงที�เหมาะสม  มปีระสทิธผิล  และรดักมุ  ตามกรอบที�ได้รบัการยอมรบัเป�นมาตรฐานสากล  
รวมถึงกําหนดอํานาจหน้าที�  ความรบัผดิชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

4.3 สอบทานใหบ้รษัิทปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยการประกันวนิาศภัย  ขอ้กําหนดของสาํนักงานและ
กฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งกับธุรกิจของบรษัิท 

4.4 พจิารณาคัดเลือก  เสนอแต่งตั�งบุคคลซึ�งมคีวามเป�นอิสระเพื�อทําหน้าที�เป�นผูส้อบบญัชขีองบรษัิท
และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว  รวมทั�งเขา้ประชุมรว่มกับผูส้อบบญัช ี โดยไมม่ผีูบ้รหิารเขา้รว่ม
ประชุมด้วย  อยา่งน้อยป�ละหนึ�งครั�ง
 
4.5  ใหข้อ้เสนอแนะแก่ฝ�ายบรหิารเพื�อการกํากับดแูลการปฏิบติังานใหเ้ป�นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพและ
ประสทิธผิล และรายงานต่อคณะกรรมการบรษัิทเพื�อดําเนินการปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาที�คณะกรรมการ
ตรวจสอบเหน็สมควร ในกรณีที�คณะกรรมการตรวจสอบพบหรอืมขีอ้สงสยัวา่มรีายการหรอืการกระทํา
ดังต่อไปนี�
 
     1.  รายการที�เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ 
     2. การทจุรติ มสีิ�งผดิปกติ หรอืมคีวามบกพรอ่งที�สาํคัญในระบบควบคมุภายใน 
     3. การฝ�าฝ�นกฎหมายวา่ด้วยการประกันวนิาศภัย หรอื กฎหมายอื�นที�เกี�ยวขอ้งกับธุรกิจของบรษัิท     
         หากคณะกรรมการบรษัิทหรอืผูบ้รหิารไมด่ําเนินการใหม้กีารปรบัปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที�คณะ 
         กรรมการ ตรวจสอบกําหนด คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องรายงานต่อสาํนักงานคณะกรรมการ 
         กํากับและสง่เสรมิ การประกอบธุรกิจประกันภัยโดยไมช่กัชา้ 
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4.6 แสดงความเหน็ประกอบรายงานผลการประเมนิการควบคมุภายในของบรษัิทโดยรวมต่อคณะ
กรรมการบรษัิท 

4.7 พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบต่อแผนงานตรวจสอบและกํากับดแูลการปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจ
สอบภายใน 

4.8 ในกรณีที�จาํเป�นคณะกรรมการตรวจสอบอาจขอคําปรกึษาจากที�ปรกึษาภายนอกหรอืผูเ้ชี�ยวชาญทาง
วชิาชพีเกี�ยวกับการปฏิบติังานตรวจสอบภายใน ด้วยค่าใชจ้า่ยของบรษัิท 

4.9 จดัทํารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเป�ดเผยไวใ้นรายงานประจาํป�ของบรษัิทซึ�งลงนาม
โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

4.10 สอบทานและประเมนิกฏบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบอยา่งสมํ�าเสมอและนําเสนอขออนุมติัจาก
คณะกรรมการบรษัิทเมื�อมกีารแก้ไข 

4.11 จดัใหม้กีารประเมนิตนเองอยา่งน้อยป�ละ 1 ครั�งและรายงานผลการประเมนิต่อคณะกรรมการบรษัิท 

4.12 ปฏิบติัการอื�นใดตามที�คณะกรรมการบรษัิทมอบหมายด้วยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

5. การประชุม 

5.1 คณะกรรมการตรวจสอบจดัใหม้กีารประชุมเป�นประจาํอยา่งน้อยทกุไตรมาส เพื�อติดตามการดําเนิน
งานของหน่วยงานตรวจสอบภายในและการดําเนินงานของบรษัิทและมอํีานาจในการเรยีกประชุมเพิ�มได้
ตามความจาํเป�น และองค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�ง 

5.2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชญิผูบ้รหิารสงูสดุของกลุ่มบรหิารความเสี�ยง ฝ�ายบรหิาร  
ผูส้อบบญัชหีรอืบุคคลที�เกี�ยวขอ้งเขา้รว่มประชุมและขอขอ้มูลตามความจาํเป�นและเหมาะสมกับวาระการ
ประชุมนั�น ๆ 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ บรษัิท แปซฟิ�คครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน) ไดร้บัการแต่งตั�งจากคณะกรรมการ
บรษัิท ประกอบด้วยกรรมการอิสระผูท้รงคณุวุฒ ิจาํนวน 3 ท่าน โดยมรีายนามดงันี�
1..นางสาวทรงวไิล จริโพธิ�ทอง       ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
2..นางสาวสายใจ หวงัพฒันศิรกิลุ  กรรมการตรวจสอบ 
3..นางสาวสฤุทัย ทรงศิรเิดช         กรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านเป�นผูม้คีณุวุฒแิละประสบการณเ์พยีงพอที�จะทําหนา้ที�ในการสอบความนา่เชื�อถือ
ของงบการเงินและมคีณุสมบติัครบถ้วนตามที�สาํนกังานคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจ
ประกันภัยกําหนดและได้ปฏิบติัหนา้ที�ตามขอบเขตและความรบัผดิชอบที�ไดร้บัมอบหมาย เพื�อใหส้อดคล้องตาม
แนวทางขอ้กําหนด กฏระเบยีบ ขอ้บงัคับของหนว่ยกํากับ สาํนกังานคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิการ
ประกอบธุรกิจประกันภัย
  
ในป� 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้มกีารประชุมรวมทั�งสิ�นจาํนวน 6 ครั�ง เป�นการประชุมรว่มกับผูบ้รหิาร 
ผูส้อบบญัช ี 

ผูต้รวจสอบเทคโนโลยสีารสนเทศและผูต้รวจสอบภายในตามความเหมาะสม เพื�อทําการพจิารณาในเรื�องต่างๆ 
โดยมปีระเด็นและสาระสาํคัญ ดังต่อไปนี� 

2. สอบทานและใหค้วามเหน็ชอบแผนการตรวจสอบภายในประจาํป� 2564 การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบ
ตามแผนงานและรายงานผลการตรวจสอบด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ รวมถึงการใหข้อ้เสนอแนะ เพื�อใหก้ารปฏิบติั
งานเกิดประสทิธภิาพและประสทิธผิล เพื�อใหม้ั �นใจวา่ บรษัิทฯ มรีะบบการควบคมุภายในที�ดแีละมกีารปฏิบติังาน
ที�ถกูต้องตามกฏหมาย ขอ้บงัคับและระเบยีบปฏิบติัที�เกี�ยวขอ้ง 

3. การพจิารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั�งผูส้อบบญัช ี พจิารณาและนาํเสนอต่อคณะกรรมการบรษัิทฯ ขออนมุติัที�
ประชุมผูถื้อหุน้ แต่งตั�งคณุพรรณทิพย ์กลุสนัติธาํรงค์ เลขที�ใบอนญุาต 4208 และคณุชาญชยั สกลุเกิดสนิ เลขที�
ใบอนญุาต 6827 และคณุอรพนิท์ สนิถาวรกลุ เลขที�ใบอนญุาต 9441 โดยผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ�งดงักล่าว
ขา้งต้นของบรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิทย สอบบญัช ีเป�นผูส้อบบญัชปีระจาํป� 2565  

4. คณะกรรมการตรวจสอบได้จดัทําแบบประเมนิตนเอง เพื�อเสรมิสรา้งประสทิธผิลในการทํางานและเพื�อใหเ้กิด
ความมั�นใจวา่ มกีารปฏิบติัหนา้ที�ครบถ้วนตามขอบเขตที�กําหนดไวใ้นกฏบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ

5. ใหข้อ้แนะนําแก่ฝ�ายบรหิารในดา้นการบรหิารจดัการ เพื�อใหเ้กิดการตรวจสอบและคานอํานาจอยา่งเหมาะสมการ
บรหิารความเสี�ยงที�อาจมผีลต่อการดาํเนนิธุรกิจของบรษัิทฯ เพื�อสรา้งความเชื�อมั�นแก่ผูถื้อหุน้ ผูล้งทนุและ
ผูเ้กี�ยวขอ้งทกุฝ�าย 

คณะกรรมการตรวจสอบได้ใหค้วามสาํคัญด้านการกํากับดแูลกิจการที�ด ีการควบคมุภายในและการบรหิารความ 
เสี�ยงอยา่งต่อเนื�อง เพื�อใหบ้รษัิทฯ มกีารกํากับดแูลกิจการที�ด ีมกีารควบคมุภายในที�เพยีงพอเหมาะสมกับการ 
ดําเนนิธุรกิจ มกีารบรหิารความเสี�ยงอยูใ่นระดบัที�ยอมรบัได ้ระบบบญัชแีละรายงานทางการเงินมคีวามถกูต้องเชื�อ 
ถือได้รวมทั�งมกีารปฏิบติัตามกฏหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคับที�เกี�ยวขอ้งกับการดาํเนนิธุรกิจของบรษัิทฯ 

นางสาวทรงวไิล จริโพธิ�ทอง 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 60
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ความเห็น
ขา้พเจา้ได้ตรวจสอบงบการเงินของบรษัิท แปชฟิ�ด ครอส
ประกันสขุภาพ จาํกัด(มหาชน) ("บรษัิท") ซึ�งประกอบดว้ย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 งบกําไร
ขาดทนุเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสว่นของเจา้ของ
และงบกระแสเงินสด สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัเดยีวกัน รวมถึง
หมายเหตซุึ�งประกอบดว้ยสรปุนโยบายการบญัชทีี�สาํคัญและ
เรื�องอื�นๆ ขา้พเจา้เหน็วา่ งบการเงินขา้งต้นนี�แสดงฐานะการ
เงินของบรษัิท ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 ผลการดําเนนิ
งานและกระแสเงินสดสาํหรบัป�สิ�นสดุวนัเดยีวกันโดยถกูต้อง
ตามที�ควรในสาระสาํคัญดามมาตรฐานการรายงานทางการ
เงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ขา้พเจา้ได้ปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นวรรคความรบัผดิ
ชอบของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงินในรายงาน
ของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มคีวามเป�นอิสระจากบรษัิทตาม
ขอ้กําหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีี�กําหนด
โดยสภาวชิาชพีบญัชใีนสว่นที�เกี�ยวขอ้งกับการตรวจสอบงบ
การเงินและขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามความรบัผดิชอบดา้นจรรยา
บรรณอื�นๆ  ซึ�งเป�นไปตามขอ้กําหนดเหล่านี� ขา้พเจา้เชื�อวา่
หลักฐานการสอบบญัชทีี�ขา้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสม
เพื�อไชเ้ป�นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้
ขอ้มูลอื�น
ผูบ้รหิารเป�นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื�น..ขอ้มูลอื�นประกอบ
ดว้ยขอ้มูลซึ�งรวมอยูใ่นรายงานประจาํป�แต่ไมร่วมถึงงบการ
เงินและรายงานของผูช้อบบญัชทีี�อยูใ่นรายงานนั�น..ซึ�งคาด
วา่รายงานประจาํป�จะถกูจดัเตรยีมใหข้า้พเจา้ภายหลังวนัที�ใน
รายงานของผูส้อบบญัชนีี� ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการ
เงินไมค่รอบคลมุถึงขอ้มูลอื�นและขา้พเจา้ไมไ่ดใ้หค้วามเชื�อ
มั�นต่อขอ้มูลอื�นความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ที�เกี�ยวเนื�องกับ
การตรวจสอบงบการเงิน คือการอ่านขอ้มูลอื�นตามที�ระบุขา้ง
ต้นเมื�อจดัทําแล้วและพจิารณาวา่ขอ้มูลอื�นมคีวามขดัแขง้ที�มี
สาระสาํกัญกับงบการเงินหรอืกับความรูที้�ใดร้บัจากการ
ตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอื ปรากฏวา่ขอ้มูลอื�นมกีารแสดง
ขอ้มูลที�ขดัต่อขอัเท็จจรงิอันเป�นสาระสาํคัญหรอืไม่
เมื�อขา้พเจา้ได้ผา่นรายงานประจาํป� หากขา้พเจา้สรปุได้วา่มี
การแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอันเป�นสาระสาํคัญ 
ขา้พเจา้ต้องสื�อสารเรื�องดงักล่าวกับผูม้หีน้ที�ในการกํากับ
ดแูลและขอใหทํ้าการแก้ไข

รายงานของผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต
เสนอ ผูถื้อหุ้นบรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

ความรบัผดิชอบของผู้บรหิารและผู้มหีนา้ที� ในการ
กํากับดแูลต่องบการเงิน
ผูบ้รหิารมหีนา้ที�รบัผดิชอบในการจดัทําและนาํเสนองบการ
เงินเหล่านี� โดยถกูต้องตามที�ควรมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน และรบัผดิชอบเกี�ยวกับการควบคมุภายในที�ผูบ้รหิาร
พจิารณาวา่จาํเป�นเพื�อใหส้ามารถจดัทํางบการเงินที�
ปราศจากการแสดงขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอันเป�นสาระ
สาํคัญไมว่า่จะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด

ในการจดัทํางบการเงิน..ผูบ้รหิารรบัผดิชอบในการประเมนิ
ความสามารถของบรษัิทในการดาํเนนิงานต่อเนื�อง เป�ดเผย
เรื�องที�เกี�ยวกับการดําเนินงานต่อเนื�อง (ตามความเหมาะสม)
และการไชเ้กณฑ์การบญัชสีาํหรบัการดาํเนินงานต่อเนื�อง
เวน้แต่ผูบ้รหิารมคีวามตั�งใจที�จะเลิกบรษัิท หรอืหยุดดาํเนนิ
งานหรอืไมส่ามารถดาํเนนิงานต่อเนื�องต่อไปไดผู้ม้หีนา้ที�ใน
การกํากับดแูลมหีนา้ที�ในการสอดสอ่งดแูลกระบวนการใน
การจดัทํารายงานทางการเงินของบรษัิท ความรบัผดิชอบ
ของผูส้อบบญัชต่ีอการตรวจสอบงบการเงินการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ม ี วตัถปุระสงค์เพื�อใหไ้ดค้วามเชื�อมั�นอยา่งสม
เหตสุมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลที�
ขคัต่อขอ้เท็จจรงิอันเป�นสาระสาํคัญหรอืไม ่
ไมว่า่จะเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาดและเสนอรายงาน
ของผูส้อบบญัชซีึ�งรวมความเหน็ของขา้พเจา้อยูด่ว้ย 
ความเชื�อมั�นอยา่งสมเหตสุมผลคือความเชื�อมั�นในระดบัสงู
แค่ไมไ่ดเ้ป�นการรบัประกันวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้บูลที�ขดัต่อ
ขอ้เท็จจรงิอันเป�นสาระสาํคัญที�มอียูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลที�ขดั
ต่อชอ้เท็จจรงิอาจเกิดจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาดและ
ถือวา่มสีาระสาํคัญเมื�อคาดการณใ์ดอ้ยา่งสมเหตสุมผลวา่
รายการที�ขดัต่อขอ้เท็จจรงิแต่ละรายการหรอืทกุรายการรวม
กันจะมผีลต่อการตัดสนิใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงิน
จากการใชง้บการเงินเหล่านี�
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ระบุและประเมนิความเสี�ยงจากการแสดงขอ้บูลที�ขดัต่อขอ้
เท็จจรงิอันเป�นสาระสาํคัญในงบการเงินไมว่า่จะเกิดจาก

ทําความเขา้ใจในระบบการควบคมุภายในที�เกี�ยวขอ้งกับ
การตรวจสอบ เพื�อออกแบบ

สรปุเกี�ยวกับความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชี
สาํหรบัการดาํเนนิงานต่อเนื�องของผูบ้รหิารและจากหลัก
ฐานการสอบบญัขทีี�ไดร้บัสรปุวา่มคีวามไมแ่น่นอนที�มสีาระ
สาํคัญที�เกี�ยวกับเหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ที�อาจเป�นเหตุ
ใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมนัียสาํคัญต่อความสามารถของ
บรษัิทในการคําเนินงานต่อเนื�องหรอืไม ่

ประเมนิการนาํเสนอโครงสรา้งและเนื�อหาของงบการเงิน
โดยรวม รวมถึงการเป�ดเผยขอ้บูลวา่งบการเงิน

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี
ขา้พเจา้ได้ใชด้ลุยพนิจิและการสงัเกตและสงสยัเยี�ยงผูป้ระกอบ
วชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏิบติังานของขา้พเจา้รวมถึง

      การทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตาม     
      วธิกีารตรวจสอบเพื�อตอบสนองต่อความเสี�ยงเหล่านั�น    
      และใด้หลักฐานการสอบบญัชทีี�เพยีงพอและเหมาะสมเพื�อ
      เป�นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ความเสี�ยงที�
      ไมพ่บขอ้มูลที�ขดัต่อขอ้เท็จจรงิอันเป�นสาระสาํคัญซึ�งเป�น
      ผลมาจากการทจุรติจะสงูกวา่ความเสี�ยงที�เกิดจากขอ้ผดิ
      พลาดเนื�องจากการทจุรติอาจเกี�ยวกับการสมรูร้ว่มคิด
      การปลอมแปลงเอกสารหลักฐานการตั�งใจละเวน้การแสดง  
      ขอ้มูลการแสดงขอ้มูลที�ไมต่รงตามขอ้เท็จจรงิหรอืการ 
      แทรกแซงการควบคมุภายใน

      วธิกีารตรวจสอบที�เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไมใ่ชเ่พื�อ  
      วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิล
      ของการควบคมุภายในของบรษัิทประเมนิความเหมาะสม
      ของนโยบายการบญัชทีี�ผูบ้รหิารใชแ้ละความสมเหตสุมผล
      ของประมาณการทางบญัชแีละการเป�ดเผยขอ้มูลที�
      เกี�ยวขอ้งซึ�งจดัทําขึ�นไดยผูบ้รหิาร 

      ถ้าขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มคีวามไมแ่น่นอนที�มสีาระสาํคัญ 
      ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีอง
      ขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถึงการเป�ดเผยขอ้มูลในงบการ
      เงินที�เกี�ยวขอ้ง.หรอืถ้าการเป�ดเผยขอ้มูลดงักล่าวไมเ่พยีง    
      พอความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลี�ยนแปลงไปขอ้สรปุของ
      ขา้พเจา้ขึ�นอยูกั่บหลักฐานการสอบบญัชทีี�.ไดร้บัจนถึงวนัที�  
      ในรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้อยา่งไรก็ตาม 
      เหตกุารณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป�นเหตใุหบ้รษัิท
      ต้องหยุดการ ดาํเนินงานต่อเนื�อง

      แสดงรายการและเหตกุารณใ์นรปูแบบที�ทําใหม้กีาร
      นําเสนอขอ้มูลโดยถกูต้องตามที�ควรหรอืไม่

ขา้พเจา้ไดส้ื�อสารกับผูม้หีนา้ที�ในการกํากับดแูลในเรื�องต่างๆ
ที�สาํคัญซึ�งรวมถึงขอบเขตและชว่งเวลาของการตรวงสอบ
ตามที�ไดว้างแผนไว ้ ประเดน็ที�มนียัสาํคัญที�พบจากการตรวจ
สอบรวมถึงขอ้บกพรอ่งที�มนียัสาํคัญในระบบการควบคมุ
ภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของ
ขา้พเจา้

(พรรณทิพย ์กลุสนัติธาํรงค์)
ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาต
เลขทะเบยีน 4208

 
 

บรษัิท เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย สอบบญัช ีจาํกัด
กรุงเทพมหานคร
4 เมษายน 2565
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สนิทรพัย์ หมายเหตุ   

(บาท)

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  4 186,171,560      161,843,351 

 เบี�ยประกันภัยค้างรบั - สทุธิ  5   55,179,912   50,780,613 

 รายได้จากการลงทนุค้างรบั     1,620,550    1,321,669 

 สนิทรพัยจ์ากการประกันภัยต่อ  12   147,811,750   161,041,184 

 ลกูหนี�จากการประกันภัยต่อ  6   20,335,767   23,827,266 

 สนิทรพัยท์างการเงิน  7, 24, 25   409,723,503 301,050,828

 อุปกรณ์  8 2,477,506    1,479,374 

 สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้  9    7,722,140 12,101,111 

 สนิทรพัยไ์มม่ตัีวตน  10     92,940     305,997 

 สนิทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตัดบญัชี  21   21,702,494  14,514,032 

 สนิทรพัยอื์�น  11    6,861,821         4,214,845 

 รวมสนิทรพัย์ 859,699,943     732,480,270 

บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน

31 ธนัวาคม
25632564
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หนี�สนิเเละสว่นของเจา้ของ หมายเหตุ   

 หนี�สนิ   

 หนี�สนิจากสญัญาประกันภัย  12     451,733,611      381,300,495 

 เจา้หนี�จากการประกันภัยต่อ  13 110,430,485      122,020,014 

 ภาษีเงินได้ค้างจา่ย  17,418,736 1,324,014 

 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นักงาน  14 1,981,993 1,863,353 

 หนี�สนิตามสญัญาเชา่  6 8,077,898      12,374,931 

 หนี�สนิอื�น  15, 23     46,247,705  45,734,802 

 รวมหนี�สนิ   635,890,428 564,617,609 

 สว่นของเจา้ของ   

 ทนุเรอืนหุน้  16   

       ทนุจดทะเบยีน
        (หุน้สามญัจาํนวน 20,000,000 หุน้ มูลค่า 25 บาทต่อหุน้)

    
500,000,000 

 
500,000,000 

       ทนุที�ออกและชาํระแล้ว
        (หุน้สามญัจาํนวน 20,000,000 หุน้ มูลค่า 25 บาทต่อหุน้)

 
500,000,000 

 
500,000,000 

 ขาดทนุสะสม   

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

 รวมสว่นของเจา้ของ 223,809,515 167,862,661 

 รวมหนี�สนิและสว่นของเจา้ของ 859,699,943 732,480,270 

31 ธนัวาคม
25632564

(บาท)
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บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

งบกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็

 หมายเหตุ   

 รายได้    

 เบี�ยประกันภัยรบั  693,473,436 593,913,075 

 หกั เบี�ยประกันภัยต่อ     (195,832,887)   (218,724,683)  

 เบี�ยประกันภัยรบัสทุธิ   497,640,549 375,188,392 

 หกั สาํรองเบี�ยประกันภัยที�ยงัไมถื่อเป�นรายได้เพิ�มขึ�น จากป�ก่อน  (44,419,014) (89,089,693) 

 หกั(บวก) สาํรองเบี�ยประกันภัยที�ยงัไมถื่อเป�นรายได้จากการประกันภัยต่อ    

       (เพิ�มชึ�น)จากป�ก่อนของผูเ้อาประกันภัยต่อ    (17,969,611)     31,243,286 

 เบี�ยประกันภัยที�ถือเป�นรายได้สทุธิ  435,251,924 317,341,985 

 รายได้ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ  79,834,711 83,100,270 

 รายได้จากการลงทนุสทุธิ  2,784,868 3,959,556 

 รายได้อื�น 23     4,965,832      4,606,584 

 รวมรายได้  522,837,335 409,008,395 

 ค่าใชจ้า่ย    

 ค่าสนิไหมทดแทน 19, 23 301,963,771 230,776,423 

 หกั ค่าสนิไหมทดแทนรบัคืนจากการประกันภัยต่อ    (99,117,055)     (87,464,354) 

 ค่าสนิไหมทดแทนสทุธิ  202,846,716 143,312,069 

 ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ  86,313,466 79,021,524 

 ค่าใชจ้า่ยในการรบัประกันภัยอื�น 19, 23, 26 50,557,660  53,337,764 

 ค่าใชจ้า่ยในการดําเนินงาน 17, 19, 23 111,720,836 97,558,096 

 ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น 20         133,159           34,994 

 รวมค่าใชจ้า่ย  451,571,837 373,264,447 

 กําไร ก่อนภาษีเงินได้  71,265,498 35,743,948 

ภาษีเงินได้(รายได้) 21    15,151,030   (12,923,350) 

 กําไรสาํหรบัป�    56,114,468   48,667,298 

 กําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น    

 รายการที�จะไมถ่กูจดัประเภทใหมไ่วใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลัง    

 ผลขาดทนุจากการวดัมูลค่าใหมข่องผลประโยชน์พนักงานที�กําหนดไว้ 14 (209,517) (331,716) 

 ภาษีเงินได้ของรายการที�จะไมถ่กูจดัประเภทใหมไ่วใ้นกําไรหรอืขาดทนุในภายหลัง 21         41,903           66,343 

 ขาดทนุเบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัป� - สทุธจิากภาษี      (167,614)        (265,373)  

 กําไรเบด็เสรจ็รวมสาํหรบัป�  55,946,854    48,401,925 

 กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 22               2.81                 2.43 

สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม
25632564

(บาท)
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สนิทรพัย์ ทนุเรอืนหุ้นที�ออก
และชาํระแล้ว ขาดทนุสะสม รวมสว่นของ

ผู้ถือหุ้น

(บาท)  

 สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2563   

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

 กําไรขาดทนุเบด็เสรจ็สาํหรบัป�    

                  กําไรสาํหรบัป� - 48,667,298 48,667,298 

                  ขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น                       -       (265,373)       (265,373)  

 รวมกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็สาํหรบัป�                       -    48,401,925   48,401,925 

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

   

 สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564    

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

 กําไรขาดทนุเบด็เสรจ็สาํหรบัป�    

              กําไรสาํหรบัป�                          - 56,114,468       56,114,468 

              ขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น                       -        (167,614)      (167,614) 

 รวมกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็สาํหรบัป�                       -  55,946,854  55,946,854 

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

บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงสว่นของเจา้ของ

66
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บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

 หมายเหตุ   

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน    

 เบี�ยประกันภัยรบั  666,643,498 574,252,884 

 เงินจา่ยเกี�ยวกับการประกันภัยต่อ  (24,482,457) (12,872,866) 

 ดอกเบี�ยรบั  2,447,813     4,426,740 

 รายได้อื�น  4,965,832 4,606,584 

 ค่าสนิไหมทดแทน  (266,112,426) (227,451,867) 

 ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ  (82,751,932) (72,837,061) 

 ค่าใชจ้า่ยในการรบัประกันภัยอื�น  (50,501,782) (53,531,706) 

 ค่าใชจ้า่ยในการดําเนินงาน  (103,664,369) (82,578,763) 

 ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้  (6,244,770) (266,668) 

 เงินรบั - สนิทรพัยท์างการเงิน     204,147,438    214,305,368 

 เงินจา่ย - สนิทรพัยท์างการเงิน     (312,953,272)     (265,215,295) 

 กระแสเงินสดสทุธไิด้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน        31,493,573        82,837,350 

   

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ    

 กระแสเงินสดใชไ้ปใน    

 เงินสดจา่ยเพื�อซื�ออุปกรณ์ 8        (1,657,265)            (608,951)  

 กระแสเงินสดสทุธใิชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ         (1,657,265)           (608,951)  

   

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน    

 กระแสเงินสดใชไ้ปใน    

 เงินสดจา่ยชาํระหนี�สนิตามสญัญาเชา่        (5,508,099)        (4,846,981) 

 กระแสเงินสดสทุธใิชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน        (5,508,099)        (4,846,981) 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�นสทุธิ  24,328,209 77,381,418 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 1 มกราคม         161,843,351       84,461,933 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 4       186,171,560      161,843,351 

สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม
25632564

(บาท)
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บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564

หมายเหตุ สารบญั

ขอ้มูลทั�วไป
เกณฑ์การจดัทํางบการเงิน
นโยบายการบญัชทีี�สาํคัญ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เบี�ยประกันภัยค้างรบั - สทุธิ
ลกูหนี�จากการประกันภัยต่อ
สนิทรพัยท์างการเงิน
อุปกรณ์
สญัญาเชา่
สนิทรพัยไ์มม่ตัีวตน
สนิทรพัยอื์�น
หนี�สนิจากสญัญาประกันภัย
เจา้หนี�บรษัิทประกันภัยต่อ
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน
หนี�สนิอื�น
ทนุเรอืนหุน้
ค่าใชจ้า่ยในการดําเนินงาน
ค่าใชจ้า่ยผลประโยชน์พนักงาน
ค่าใชจ้า่ยตามลักษณะ
ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น
ภาษีเงินได้ (รายได้)
กําไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐาน
บุคคลหรอืกิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน
การบรหิารจดัการความเสี�ยงและเครื�องมอืทางการเงิน
หลักทรพัยป์ระกันและทรพัยส์นิที�จดัสรรไวเ้ป�นเงินสาํรองวางไวกั้บนายทะเบยีน
เงินสมทบกองทนุประกันภัยวนิาศภัย
ภาระผกูพนักับบุคคลหรอืกิจการที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกัน
เหตกุารณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564

รายงานประจาํป� 
2564

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป�นสว่นหนึ�งของงบการเงินนี�
งบการเงินนี�ได้รบัอนมุติัใหอ้อกงบการเงินโดยคณะกรรมการบรษัิทเมื�อวนัที� 4 เมษายน 2565

1. ขอ้มูลทั�วไป

บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน) “บรษัิท” เป�นนิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นในประเทศไทย
และมทีี�อยูจ่ดทะเบยีนตั�งอยูเ่ลขที� 152 อาคารชารเ์ตอร ์สแควร ์ชั�น 21 ถนนสาทรเหนือ แขวงสลีม 
เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหวา่งป�ได้แก่ บรษัิท เมด-ชวัร ์ เซอรว์สิเซส จาํกัด ถือหุน้รอ้ยละ 69.15 ซึ�งเป�น
นิติบุคคลที�จดัตั�งขึ�นในประเทศไทย

บรษัิทดําเนินธุรกิจหลักเกี�ยวกับการรบัประกันสขุภาพ

2. เกณฑ์การจดัทํางบการเงิน

(ก) เกณฑ์การถือปฏิบติั

งบการเงินนี�จดัทําขึ�นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบญัชทีี�ประกาศใช้
โดย สภาวชิาชพีบญัชฯี นอกจากนี� งบการเงินยงัได้จดัทําขึ�นตามประกาศสาํนักงานคณะกรรมการกํากับ
และสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื�องหลักเกณฑ์ วธิกีาร เงื�อนไข และระยะเวลาในการจดัทําและ
ยื�นงบการเงิน และรายงานเกี�ยวกับผลการดําเนินงานของบรษัิทประกันวนิาศภัย (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2562
ลงวนัที� 4 เมษายน 2562 ซึ�งมผีลบงัคับใชส้าํหรบัรอบระยะเวลาบญัชทีี�เริ�มในหรอืหลังวนัที� 1 มกราคม
2563
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บรษัิทได้ถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรบัปรุงเป�นครั�งแรกซึ�งมผีลบงัคับใชตั้�งแต่
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นอกจากนี� บรษัิทไมไ่ด้นํามาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรบัปรุงใหมซ่ึ�งยงัไมม่ผีลบงัคับใช้
ในงวดป�จจุบนัมาถือปฏิบติัในการจดัทํางบการเงินนี�ก่อนวนัที�มผีลบงัคับใช ้ บรษัิทได้ประเมนิผลกระทบที�
อาจเกิดขึ�นต่องบการเงินจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที�ออกและปรบัปรุงใหม่
เหล่านี� ซึ�งคาดวา่ไมม่ผีลกระทบที�มสีาระสาํคัญต่องบการเงินในงวดที�ถือปฏิบติั

(ข) เกณฑ์การวดัมูลค่า

งบการเงินนี�ได้จดัทําขึ�นโดยถือหลักเกณฑ์การบนัทึกตามราคาทนุเดิม ยกเวน้รายการดังต่อไปนี� 

รายการ
หนี�สนิผลประโยชน์ที�กําหนดไว้

เกณฑ์การวดัมูล
มูลค่าป�จจุบนัของภาระผกูพนัธต์ามผลประโยชน์ที�กําหนดไวไ้ด้เป�ดเผยไวใ้นค่าหมายเหตขุอ้ 3 (ฎ) 

(ค) สกลุเงินที�ใชใ้นการดําเนินงานและนําเสนองบการเงิน  

 งบการเงินนี�นําเสนอเป�นเงินบาท ซึ�งเป�นสกลุเงินที�ใชใ้นการดําเนินงานของบรษัิท 

(ง) การใชว้จิารณญาณและการประมาณการ

ในการจดัทํางบการเงินนี�ใหเ้ป�นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินผูบ้รหิารต้องใชว้จิารณญาณ การ
ประมาณและขอ้สมมติหลายประการ ซึ�งมผีลกระทบต่อการปฏิบติัตามนโยบายการบญัชขีองบรษัิท ทั�งนี�
ผลที�เกิดขึ�นจรงิอาจแตกต่างจากที�ประมาณการไว ้ ประมาณการและขอ้สมมติที�ใชใ้นการจดัทํางบการเงิน
จะได้รบัการทบทวนอยา่งต่อเนื�อง การปรบัประมาณการทางบญัชจีะบนัทึกโดยวธิเีปลี�ยนทันทีเป�นต้นไป
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ขอ้สมมติและความไมแ่น่นอนของการประมาณการ

ขอ้มูลเกี�ยวกับการใชว้จิารณญาณ ขอ้สมมติ และความไมแ่น่นอนของการประมาณการณวนัที�31 ธนัวาคม
2564 ซึ�งมคีวามเสี�ยงอยา่งมนีัยสาํคัญที�จะสง่ผลใหต้้องมกีารปรบัปรุงที�มสีาระสาํคัญในมูลค่าตามบญัชี
ของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิในป�บญัชถัีดไป ซึ�งประกอบด้วยหมายเหตปุระกอบงบการเงินต่อไปนี�

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  7
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  12
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  14
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  20
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน  24

สนิทรพัยท์างการเงิน
หนี�สนิจากสญัญาประกันภัย
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน
ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น
การบรหิารจดัการความเสี�ยงและเครื�องมอืทางการเงิน
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กระบวนการที�เกี�ยวขอ้งในการกําหนดขอ้สมมติของสาํรองค่าสนิไหมทดแทนและค่าสนิไหมทดแทน
ค้างจา่ย

ขอ้สมมติที�ใชใ้นการประมาณการมจุีดมุง่หมายเพื�อใหป้ระมาณการหนี�สนิเพยีงพอที�จะรองรบัหนี�สนิที�เกิด
จากสญัญาประกันภัยเท่าที�สามารถคาดการณ์ได้อยา่งสมเหตสุมผล.อยา่งไรก็ตามเนื�องจากมคีวามไม่
แน่นอนในการประมาณการหนี�สนิสาํหรบัค่าสนิไหมทดแทนมโีอกาสที�ค่าสนิไหมทดแทนสดุท้ายอาจมผีล
แตกต่างอยา่งเป�นสาระสาํคัญกับหนี�สนิที�ได้ประมาณไว้

ประมาณการหนี�สนิประมาณขึ�น ณ วนัที�รายงาน สาํหรบัประมาณการค่าสนิไหมทดแทนที�คาดวา่จะเกิดขึ�น
ทั�งหมด ณ วนัที�รายงานไมว่า่จะได้รบัรายงานหรอืไมก็่ตาม รวมถึงค่าใชจ้า่ยในการจดัการค่าสนิไหม
ทดแทนหกัด้วยจาํนวนเงินที�จา่ยแล้ว

บรษัิทได้ใชว้ธิ ีChain-Ladder วธิ ีBornhuetter-Ferguson และ 
วธิ ีThe Expected loss ratio (ELR) ในการประมาณการค่าสนิไหมทดแทนทั�งหมด 

วธิ ี Chain-Ladder เกี�ยวขอ้งกับการวเิคราะหอั์ตราการพฒันาของค่าสนิไหมทดแทนในอดีต และการ
เลือกอัตราการพฒันาการของค่าสนิไหมทดแทนขึ�นอยูกั่บรูปแบบการพฒันาการของค่าสนิไหมทดแทนใน
อดีต โดยอัตราการพฒันาการค่าสนิไหมทดแทนที�เลือกดังกล่าวใชว้ธิคํีานวณค่าสนิไหมทดแทนแบบสะสม
สาํหรบัแต่ละป�อุบติัเหตุ

วธิ ีBornhuetter-Ferguson เป�นประมาณการค่าสนิไหมทดแทนสมบูรณ์ โดยการรวมความเสยีหาย
ที�ได้รบัรายงานจรงิและค่าประมาณของพฒันาการของความเสยีหายที�เกิดขึ�นในอนาคตเขา้ด้วยกัน 
ค่าประมาณการพฒันาของความเสยีหายในอนาคตนี�จะขึ�นอยูกั่บความเสยีหายที�คาดวา่จะเกิดขึ�นและอัตรา
พฒันาการของมูลค่าความเสยีหายที�เลือกของแต่ละป�อุบติัเหต ุการประมาณการทั�งสองค่าจะถกูนํามารวม
กันโดยการใชส้ตูรที�ใหก้ารถ่วงนํ�าหนักบนการประมาณการจากประสบการณ์มากขึ�นตามระยะเวลาที�ผา่นไป 

วธิ ีExpected Loss Ratio (ELR) เป�นอัตราสว่นค่าสนิไหมทดแทนสมบูรณ์ต่อเบี�ยประกันภัยรบัที�ถือ
เป�นรายได้ คํานวณจากผลคณูของอัตราค่าสนิไหมทดแทนที�คาดการณ์กับเบี�ยประกันภัยรบัที�ถือเป�น
รายได้
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3. นโยบายการบญัชทีี�สาํคัญ
 
นโยบายการบญัชทีี�นําเสนอดังต่อไปนี�ได้ถือปฏิบติัโดยสมํ�าเสมอสาํหรบังบการเงินทกุรอบระยะเวลาที�
รายงาน 

(ก) เงินตราต่างประเทศ 
รายการบญัชทีี�เป�นเงินตราต่างประเทศ

รายการบญัชทีี�เป�นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป�นสกลุเงินที�ใชใ้นการดําเนินงาน (สกลุเงินบาท) โดยใช้
อัตราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ
สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที�เป�นตัวเงินและเป�นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัที�รายงาน แปลงค่าเป�นสกลุเงินที�ใชใ้น
การดําเนินงาน โดยใชอั้ตราแลกเปลี�ยน ณ วนันั�น  

สนิทรพัยแ์ละหนี�สนิที�ไมเ่ป�นตัวเงินซึ�งเกิดจากรายการบญัชทีี�เป�นเงินตราต่างประเทศซึ�งบนัทึกตามเกณฑ์
ราคาทนุเดิม แปลงค่าเป�นสกลุเงินที�ใชใ้นการดําเนินงาน โดยใชอั้ตราแลกเปลี�ยน ณ วนัที�เกิดรายการ

ผลต่างของอัตราแลกเปลี�ยนที�เกิดขึ�นจากการแปลงค่าใหร้บัรูเ้ป�นกําไรหรอืขาดทนุในงวดบญัชนีั�น

(ข) การจดัประเภทของสญัญาประกันภัย

สญัญาประกันภัยคือสญัญาที�อยูภ่ายใต้เงื�อนไขซึ�งบรษัิทรบัความเสี�ยงด้านการรบัประกันภัยที�มนีัยสาํคัญ
จากคู่สญัญาอีกฝ�ายหนึ�งโดยตกลงจะชดใชค่้าสนิไหมทดแทนแก่ผูเ้อาประกันภัยหากเหตกุารณ์ในอนาคต
อันไมแ่น่นอนที�ระบุไว ้(เหตกุารณ์ที�เอาประกันภัย) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผูเ้อาประกันภัย 

เมื�อสญัญาถกูจดัประเภทเป�นสญัญาประกันภัยแล้ว สญัญาจะยงัคงเป�นสญัญาประกันภัยจนกวา่สทิธเิเละ
ภาระผกูพนัทั�งหมดสิ�นสดุหรอืสิ�นผลบงัคับ
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(ค) การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่าของสญัญาประกันภัย

เบี�ยประกันภัยค้างรบั 

เบี�ยประกันภัยค้างรบัแสดงในราคาตามจาํนวนมูลค่าสทุธทีิ�คาดวา่จะได้รบั

ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญูประเมนิโดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการเก็บเงินค่าเบี�ยประกันภัยค้างรบัไมไ่ด้ ซึ�ง
โดยทั�วไปพจิารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะหอ์ายุเบี�ยประกันภัยค้างรบั หนี�สญูจะถกู
ตัดจาํหน่ายเมื�อทราบวา่เป�นหนี�สญู

สาํรองค่าสนิไหมทดแทนและค่าสนิไหมทดแทนค้างจา่ย

บรษัิทบนัทึกบญัชสีาํรองค่าสนิไหมทดแทนเมื�อได้รบัแจง้การเรยีกชดเชยจากผูเ้อาประกันอยา่งเป�น
ทางการ โดยบนัทึกตามมูลค่าประมาณการค่าสนิไหมทดแทนที�ประเมนิโดยผูป้ระเมนิอิสระหรอืผูป้ระเมนิ
ของบรษัิทแล้วแต่กรณี และบรษัิทได้ตั�งสาํรองสาํหรบัค่าสนิไหมทดแทนที�อาจเกิดขึ�นแต่ยงัมไิด้รายงานให้
บรษัิททราบ (Incurred but not yet reported) ซึ�งถกูประเมนิโดยนักคณิตศาสตรป์ระกันภัยที�ได้
รบัอนุญาต 

สาํรองเบี�ยประกันภัย

สาํรองเบี�ยประกันภัยประกอบด้วยสาํรองเบี�ยประกันภัยที�ยงัไมถื่อเป�นรายได้ และสาํรองความเสี�ยงภัยที�
ยงัไมส่ิ�นสดุ

สาํรองเบี�ยประกันภัยที�ยงัไมถื่อเป�นรายได้

สาํรองเบี�ยประกันภัยที�ยงัไมถื่อเป�นรายได้เป�นสดัสว่นของเบี�ยประกันรบัสทุธซิึ�งจะรบัรูเ้ป�นรายได้ในป�
บญัชถัีดไป คํานวณโดยวธิเีฉลี�ยเป�นรายวนัจากเบี�ยประกันภัยรบัสทุธ ิ(วธิเีศษหนึ�งสว่นสามรอ้ยหกสบิหา้)
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สาํรองความเสี�ยงภัยที�ยงัไมส่ิ�นสดุ 

สาํรองความเสี�ยงภัยที�ยงัไมส่ิ�นสดุเป�นประมาณการที�ดีที�สดุของค่าสนิไหมทดแทนที�จะคาดวา่จะเกิดขึ�นใน
ระยะเวลาเอาประกันที�เหลืออยูส่าํหรบักรมธรรมป์ระกันภัยที�ยงัมผีลบงัคับอยู ่ ตามการวเิคราะหข์อ้มูลค่า
สนิไหมทดแทนในอดีตโดยนักคณิตศาสตรป์ระกันภัยที�ได้รบัอนุญาต

สาํรองความเสี�ยงภัยที�ยงัไมส่ิ�นสดุจะถกูรบัรูใ้นงบการเงินในกรณีที�สาํรองความเสี�ยงภัยที�ยงัไมส่ิ�นสดุ
มากกวา่สาํรองเบี�ยประกันภัยที�ยงัไมถื่อเป�นรายได้

เบี�ยประกันภัยรบัและเบี�ยประกันภัยที�ถือเป�นรายได้

เบี�ยประกันภัยรบัรูเ้ป�นรายได้ตามวนัที�ที�มผีลบงัคับใชใ้นกรมธรรมป์ระกันภัยก่อนหกัเบี�ยประกันภัยต่อและ
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ

เบี�ยประกันภัยที�ถือเป�นรายได้ประกอบด้วย เบี�ยประกันภัยรบั และการเปลี�ยนแปลงในสาํรองเบี�ยประกันภัย
ที�ยงัไมถื่อเป�นรายได้ และรบัรูเ้ป�นรายได้ตามสดัสว่นตลอดระยะเวลาความคุ้มครองของกรมธรรม์

เบี�ยประกันภัยรบัต่อ

เบี�ยประกันภัยรบัต่อถือเป�นรายได้เมื�อบรษัิทได้รบัใบคําขอเอาประกันภัยต่อหรอืใบแจง้ การประกันภัยต่อ
จากบรษัิทผูเ้อาประกันภัยต่อและเงินสว่นแบง่กําไรจากการรบัประกันภัยต่อรบัรูเ้มื�อได้รบัใบแจง้จากบรษัิท
รบัประกันภัยต่อรายหลัก

รายได้ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จ 

รายได้ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จถือเป�นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง

เบี�ยประกันภัยจา่ยจากการเอาประกันภัยต่อ 

เบี�ยประกันภัยต่อจา่ยจากการเอาประกันภัยต่อรบัรูเ้ป�นรายการหกัออกจากเบี�ยประกันภัยรบัเมื�อได้โอน
ความเสี�ยงจากการประกันภัยใหบ้รษัิทรบัประกันภัยต่อแล้วตามจาํนวนที�ระบุไวใ้นกรมธรรม ์
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ค่าสนิไหมทดแทนและค่าใชจ้า่ยในการจดัการค่าสนิไหมทดแทน 

ค่าสนิไหมทดแทนและค่าใชจ้า่ยในการจดัการค่าสนิไหมทดแทนประกอบด้วยค่าสนิไหมทดแทนและค่าใชจ้า่ย
ในการจดัการค่าสนิไหมทดแทนจากการรบัประกันภัยโดยตรงและจากการรบัประกันภัยต่อ  และ  สาํหรบัทั�ง
ความเสยีหายที�ได้รบัรายงานแล้วและที�ยงัไมไ่ด้รบัรายงาน ซึ�งแสดงตามมูลค่าของค่าสนิไหมทดแทนและค่า
ใชจ้า่ยอื�นที�เกี�ยวขอ้งและรายการปรบัปรุงค่าสนิไหมของงวดป�จจุบนัและงวดก่อนที�เกิดขึ�นในระหวา่งป� 
หกัด้วยมูลค่าซากและการรบัคืนอื�น (ถ้าม)ี และหกัด้วยค่าสนิไหมรบัคืนจากการเอาประกันภัยต่อที�เกี�ยวขอ้ง
 
ค่าสนิไหมทดแทนและค่าใชจ้า่ยในการจดัการค่าสนิไหมทดแทนจากการรบัประกันภัยโดยตรง จะรบัรูเ้มื�อได้
รบัแจง้จากผูเ้อาประกันภัยตามจาํนวนที�ผูเ้อาประกันภัยแจง้และโดยการประมาณการของฝ�ายบรหิาร มูลค่า
ประมาณการสนิไหมทดแทนสงูสดุจะไมเ่กินทนุประกันของ..กรมธรรมที์�เกี�ยวขอ้ง และค่าสนิไหมทดแทน
และค่าใชจ้า่ยในการจดัการค่าสนิไหมทดแทนจาก  การรบัประกันภัยต่อจะรบัรูเ้มื�อได้รบัแจง้จากบรษัิท
ประกันภัยต่อตามจาํนวนที�ได้รบัแจง้
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ค่าสนิไหมทดแทนรบัคืนจากการประกันภัยต่อ 

ค่าสนิไหมรบัคืนจากการเอาประกันภัยต่อรบัรูเ้มื�อได้บนัทึกค่าสนิไหมทดแทนและค่าใชจ้า่ยในการจดัการ
สนิไหมทดแทน โดยประมาณขึ�นตามสดัสว่นการเอาประกันภัยต่อและเงื�อนไขใน สญัญาประกันภัยต่อที�
เกี�ยวขอ้ง และแสดงเป�นรายการหกัจากค่าสนิไหมทดแทน 

ค่าจา้งและบาํเหน็จ
 
ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จเป�นค่าใชจ้า่ยตามเกณฑ์คงค้าง

สนิทรพัยจ์ากการประกันภัยต่อ

สนิทรพัยจ์ากการประกันภัยต่อแสดงด้วยสาํรองประกันภัยสว่นที�เรยีกคืนจากการประกันภัยต่อซึ�ง
ประมาณขึ�นโดยอ้างอิงสญัญาประกันภัยต่อที�เกี�ยวขอ้งของสาํรองเบี�ยประกันภัยตามกฎหมายวา่ด้วยการ
คํานวณสาํรองประกันภัยและสาํรองเบี�ยประกันภัยที�ยงัไมถื่อเป�นรายได้ที�เกิดขึ�นจากการประกันภัยต่อ

ลกูหนี�และเจา้หนี�บรษัิทประกันภัยต่อ

ลกูหนี�จากสญัญาการประกันภัยต่อแสดงด้วยเงินค้างรบัจากการประกันภัยต่อซึ�งประกอบด้วยเบี�ยประกัน
ภัยต่อค้างรบั ค่าจา้งและค่าบาํเหน็จค้างรบั และค่าสนิไหมค้างรบัจากการประกันภัยต่อ บรษัิทบนัทึกค่า
เผื�อหนี�สงสยัจะสญูสาํหรบัผลขาดทนุโดยประมาณที�อาจเกิดขึ�นจากการไมไ่ด้รบั ชาํระหนี� ซึ�งโดยทั�วไป
พจิารณาจากประสบการณ์การรบัชาํระหนี�และการวเิคราะหอ์ายุหนี�ของลกูหนี�จากสญัญาการประกันภัยต่อ
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เจา้หนี�บรษัิทประกันภัยต่อแสดงด้วยเงินถือไวจ้ากการประกันภัยต่อและเงินค้างจา่ยเกี�ยวกับ การประกัน
ภัยต่อซึ�งประกอบด้วย เบี�ยประกันภัยต่อค้างจา่ย และรายการค้างจา่ยอื�นๆ ใหกั้บบรษัิทประกันภัยต่อ
ยกเวน้ค่าสนิไหมทดแทนค้างจา่ย ทั�งนี�ยอดสทุธสิามารถแสดงในงบแสดงฐานะการเงินได้ก็ต่อเมื�อกิจการ
มสีทิธติามกฎหมายในการนํามาหกักลบลบกัน และตั�งใจที� จะรบัหรอืจา่ยชาํระด้วยยอดสทุธ ิ หรอืรบัชาํระ
รายการสนิทรพัยห์รอืจา่ยชาํระรายการหนี�สนิไปพรอ้มกัน

(ง) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด เชค็ในมอื และยอดเงิน
ฝากธนาคารทกุประเภทที�มกํีาหนดไมเ่กิน 3 เดือน โดยไมร่วมเงินฝากธนาคารที�มภีาระผกูพนั

(จ) เครื�องมอืทางการเงิน

    (1)  การรบัรูร้ายการและการวดัมูลค่าเมื�อเริ�มแรก 

          สนิทรพัยท์างการเงินรบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรกเมื�อบรษัิทเป�นคู่สญัญาตามขอ้กําหนดของเครื�องมอื
          ทางการเงินนั�น 

    (2) การจดัประเภทรายการและการวดัมูลค่าภายหลัง 

          สนิทรพัยท์างการเงิน
          สนิทรพัยท์างการเงินจะถกูวดัมูลค่าด้วยราคาทนุตัดจาํหน่ายหากเขา้เงื�อนไขทั�งสองขอ้ดังต่อไปนี�   
          -.ถือครองสนิทรพัยท์างการเงินนั�นตามโมเดลธุรกิจที�มวีตัถปุระสงค์เพื�อรบักระแสเงินสดตาม
          สญัญา และ
          -.ขอ้กําหนดตามสญัญาของสนิทรพัยท์างการเงินซึ�งทําใหเ้กิดกระแสเงินสดซึ�งเป�นการจา่ยเพยีง 
          เงินต้นและดอกเบี�ยจากยอดคงเหลือของเงินต้นในวนัที�กําหนดไว้
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การวดัมูลค่าภายหลัง

สนิทรพัยเ์หล่านี�วดัมูลค่าภายหลังด้วยราคาทนุตัดจาํหน่ายถกูวดัมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทนุตัด
จาํหน่ายตามวธิดีอกเบี�ยที�แท้จรงิ ราคาทนุตัดจาํหน่ายลดลงด้วยผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น
รายได้ดอกเบี�ย ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น กําไรหรอืขาดทนุที�เกิดจากการตัดรายการออก
จากบญัชรีบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทนุ

(3) การตัดรายการออกจากบญัชี

บรษัิทตัดรายการสนิทรพัยท์างการเงินออกจากบญัชเีมื�อสทิธติามสญัญาที�จะได้รบักระแสเงินสดจาก
สนิทรพัยท์างการเงินหมดอายุหรอืมกีารโอนสทิธใินการรบักระแสเงินสดตามสญัญาในธุรกรรมซึ�งความ
เสี�ยงและผลตอบแทนของความเป�นเจา้ของเกือบทั�งหมดของสนิทรพัยท์างการเงินได้ถกูโอนหรอืในกรณี
ที�บรษัิทไมไ่ด้ทั�งโอนหรอืคงไวซ้ึ�งความเสี�ยงและผลตอบแทนของความเป�นเจา้ของเกือบทั�งหมดและไมไ่ด้
คงไวซ้ึ�งการควบคมุในสนิทรพัยท์างการเงิน 

(ฉ) สญัญาเชา่

ณ..วนัเริ�มต้นของสญัญาบรษัิทจะประเมนิวา่สญัญาเป�นสญัญาเชา่หรอืประกอบด้วยสญัญาเชา่หรอืไม่
บรษัิทนําคํานิยามของสญัญาเชา่ตาม TFRS 16 มาใชใ้นการประเมนิวา่สญัญานั�นใหส้ทิธใินการควบคมุ
การใชส้นิทรพัยที์�ระบุหรอืไม่

ในฐานะผูเ้ชา่

บรษัิทรบัรูส้นิทรพัยส์ทิธกิารใชแ้ละหนี�สนิตามสญัญาเชา่ ณ วนัที�สญัญาเชา่เริ�มมผีล ยกเวน้สญัญาเชา่ซึ�ง
สนิทรพัยม์มูีลค่าตํ�าหรอืสญัญาเชา่ระยะสั�นจะรบัรูเ้ป�นค่าใชจ้า่ยโดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญา

สนิทรพัยส์ทิธกิารใชว้ดัมูลค่าด้วยราคาทนุหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและผลขาดทนุจากการด้อยค่าและ
ปรบัปรุงเมื�อมกีารวดัมูลค่าใหมข่องหนี�สนิตามสญัญาเชา่ต้นทนุของสนิทรพัยส์ทิธกิารใชป้ระกอบด้วย
จาํนวนเงินที�รบัรูเ้มื�อเริ�มแรกของหนี�สนิตามสญัญาเชา่ปรบัปรุงด้วยจาํนวนเงินที�จา่ยชาํระตามสญัญาเชา่
ณ วนัที�สญัญาเชา่เริ�มมผีลหรอืก่อนวนัที�สญัญาเริ�มมผีลรวมกับต้นทนุทางตรงเริ�มแรก ค่าเสื�อมราคารบั
รูใ้นกําไรหรอืขาดทนุด้วยวธิเีสน้ตรงนับจากวนัที�สญัญาเชา่เริ�มมผีลจนถึงวนัสิ�นสดุของอายุสญัญาเชา่
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หนี�สนิตามสญัญาเชา่วดัมูลค่าเมื�อเริ�มแรกด้วยมูลค่าป�จจุบนัของค่าเชา่ที�ยงัไมไ่ด้จา่ยชาํระ ณ วนัที�สญัญา
เชา่เริ�มมผีล คิดลดด้วยอัตราดอกเบี�ยตามนัยของสญัญาเชา่ เวน้แต่อัตรานั�นไมส่ามารถกําหนดได้ บรษัิท
ใชอั้ตราดอกเบี�ยเงินกู้ยมืสว่นเพิ�มของบรษัิท

บรษัิทกําหนดอัตราดอกเบี�ยเงินกู้ยมืสว่นเพิ�มโดยนําอัตราดอกเบี�ยจากแหล่งขอ้มูลทางการเงินภายนอก
หลายแหง่และได้ปรบัปรุงบางสว่นเพื�อใหส้ะท้อนระยะเวลาของสญัญาเชา่และลักษณะของสนิทรพัยที์�เชา่

หนี�สนิตามสญัญาเชา่วดัมูลค่าด้วยวธิรีาคาทนุตัดจาํหน่ายตามอัตราดอกเบี�ยที�แท้จรงิ

ในฐานะผูใ้หเ้ชา่

สญัญาเชา่ดําเนินงาน

รายได้ค่าเชา่และค่าบรกิารรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทนุ โดยวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเชา่ ค่าใชจ้า่ยเริ�มแรก
ที�เกิดขึ�นเป�นการเฉพาะเพื�อใหเ้กิดสญัญาเชา่รบัรูเ้ป�นสว่นหนึ�งของค่าเชา่ทั�งสิ�นตามสญัญา ค่าเชา่ที�อาจ
เกิดขึ�นรบัรูเ้ป�นรายได้ในรอบระยะเวลาบญัชซีึ�งค่าเชา่นั�นเกิดขึ�น

(ช) อุปกรณ์

การรบัรูแ้ละการวดัมูลค่า

สนิทรพัยที์�เป�นกรรมสทิธิ�ของกิจการ

อุปกรณ์แสดงในราคาทนุหกัค่าเสื�อมราคาสะสมและขาดทนุจากการด้อยค่า (ถ้าม)ี

ราคาทนุรวมถึงต้นทนุทางตรงที�เกี�ยวขอ้งกับการได้มาของสนิทรพัย ์สาํหรบัเครื�องมอืที�ควบคมุโดย
ลิขสทิธซ์อฟต์แวรซ์ึ�งไมส่ามารถทํางานได้โดยปราศจากลิขสทิธซ์อฟต์แวรน์ั�นใหถื้อวา่ ลิขสทิธซ์อฟต์แวร์
ดังกล่าวเป�นสว่นหนึ�งของอุปกรณ ์
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กําไรหรอืขาดทนุจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ คือผลต่างระหวา่งสิ�งตอบแทนสทุธทีิ�ได้รบัจากการจาํหน่ายกับ
มูลค่าตามบญัชขีองอุปกรณ์ โดยรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทนุ

ต้นทนุที�เกิดขึ�นในภายหลัง

ต้นทนุในการเปลี�ยนแทนสว่นประกอบจะรบัรูเ้ป�นสว่นหนึ�งของมูลค่าตามบญัชขีองรายการอุปกรณ ์
ถ้ามคีวามเป�นไปได้ค่อนขา้งแน่ที�บรษัิทจะได้รบัประโยชน์เชงิเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั�นและ
สามารถวดัมูลค่าต้นทนุของรายการนั�นได้อยา่งน่าเชื�อถือ ชิ�นสว่นที�ถกูเปลี�ยนแทนจะถกูตัดจาํหน่ายตาม
มูลค่าตามบญัช ี ต้นทนุที�เกิดขึ�นในการซอ่มบาํรุงอุปกรณ์ที�เกิดขึ�นเป�นประจาํจะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทนุเมื�อ
เกิดขึ�น

ค่าเสื�อมราคา

ค่าเสื�อมราคาคํานวณจากมูลค่าเสื�อมสภาพของสนิทรพัยซ์ึ�งประกอบด้วยราคาทนุของสนิทรพัยห์รอื
ต้นทนุในการเปลี�ยนแทนอื�น หกัด้วยมูลค่าคงเหลือของสนิทรพัย ์

ค่าเสื�อมราคาบนัทึกเป�นค่าใชจ้า่ยในกําไรหรอืขาดทนุคํานวณโดยวธิเีสน้ตรงตามเกณฑ์อายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณของสว่นประกอบของสนิทรพัยแ์ต่ละรายการ ประมาณการอายุการใหป้ระโยชน์ของ
สนิทรพัยแ์สดงได้ดังนี�

เครื�องตกแต่งติดตั�ง   
อุปกรณ์สาํนักงาน      

วธิกีารคิดค่าเสื�อมราคา อายุการใหป้ระโยชน์ของสนิทรพัย ์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รบัการทบทวนทกุสิ�น
รอบป�บญัช ีและปรบัปรุงตามความเหมาะสม

81

5  ป�
5  ป�



บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564

รายงานประจาํป� 
2564

(ซ) สนิทรพัยไ์มม่ตัีวตน

ซอฟต์แวรค์อมพวิเตอร์

ซอฟต์แวรค์อมพวิเตอรที์�บรษัิทซื�อมาและมอีายุการใชง้านจาํกัด แสดงในราคาทนุหกัค่าตัดจาํหน่ายสะสม
และ ผลขาดทนุจากการด้อยค่าสะสม (ถ้าม)ี

รายจา่ยภายหลังการรบัรูร้ายการ

รายจา่ยภายหลังการรบัรูร้ายการจะรบัรูเ้ป�นสนิทรพัยเ์มื�อก่อใหเ้กิดประโยชน์เชงิเศรษฐกิจในอนาคตโดย
รวมเป�นสนิทรพัยที์�สามารถระบุได้ที�เกี�ยวขอ้งนั�น ค่าใชจ้า่ยอื�นที�เกิดขึ�นรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทนุเมื�อเกิดขึ�น

ค่าตัดจาํหน่าย  

ค่าตัดจาํหน่ายคํานวณจากราคาทนุของสนิทรพัยห์รอืจาํนวนรบัที�ใชแ้ทนราคาทนุหกัด้วยมูลค่าคงเหลือ

ค่าตัดจาํหน่ายรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทนุโดยวธิเีสน้ตรงซึ�งโดยสว่นใหญ่จะสะท้อนรูปแบบที�คาดวา่จะได้รบั
ประโยชน์เชงิเศรษฐกิจในอนาคตจากสนิทรพัยนั์�นตามระยะเวลาที�คาดวา่จะได้รบัประโยชน์จากสนิทรพัย์
ไมม่ตัีวตน โดยเริ�มตัดจาํหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตัีวตนเมื�อสนิทรพัยน์ั�นพรอ้มที�จะใหป้ระโยชน์ ระยะเวลาที�คาด
วา่จะได้รบัประโยชน์สาํหรบัป�ป�จจุบนัและป�เปรยีบเทียบแสดงได้ดังนี�

ซอฟต์แวรค์อมพวิเตอร ์3 ป�

วธิกีารตัดจาํหน่าย ระยะเวลาที�คาดวา่จะได้รบัประโยชน์ และมูลค่าคงเหลือจะได้รบัการทบทวนทกุสิ�นรอบป�
บญัชแีละปรบัปรุงตามความเหมาะสม
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(ฌ) การด้อยค่าของสนิทรพัยท์างการเงิน

การวดัมูลค่าผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น 

ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นเป�นการประมาณผลขาดทนุด้านเครดิตด้วยความน่าจะเป�นถ่วงนํ�า
หนัก ผลขาดทนุด้านเครดิตคํานวณโดยใชมู้ลค่าป�จจุบนัของจาํนวนเงินที�คาดวา่จะไมไ่ด้รบั (เชน่ ผลต่าง
ระหวา่งกระแสเงินสดที�กิจการจะต้องจา่ยตามสญัญาและกระแสเงินสดที�บรษัิทคาดวา่จะได้รบั)
ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นคิดลดด้วยอัตราดอกเบี�ยที�แท้จรงิของสนิทรพัยท์างการเงิน 

การวดัมูลค่าผลขาดทนุด้านเครดิตนั�นคํานวณดังต่อไปนี�
- ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นในอีก 12 เดือนขา้งหน้า ผลขาดทนุดังกล่าวประมาณจากผล
ขาดทนุที�คาด วา่จะเกิดขึ�นจากการผดิเงื�อนไขตามสญัญาที�คาดวา่จะเกิดขึ�นในอีก 12 เดือนขา้งหน้าภาย
หลังวนัสิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน หรอื
- ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นตลอดอายุของสญัญา ผลขาดทนุดังกล่าวประมาณจากผล
ขาดทนุที�คาดวา่จะเกิดขึ�นจากการผดิเงื�อนไขตามสญัญาที�คาดวา่จะเกิดขึ�นในชว่งระยะเวลาทั�งหมดที�เหลือ
อยูข่องสญัญา
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บรษัิทรบัรูผ้ลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นด้วยผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นในอีก 12
เดือนขา้งหน้า ยกเวน้สนิทรพัยท์างการเงินที�มกีารเพิ�มขึ�นอยา่งมนัียสาํคัญของความเสี�ยงด้านเครดิตนับ
แต่การรบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรกหรอืเป�นสนิทรพัยท์างการเงินที�มกีารด้อยค่าด้านเครดิต ซึ�งกรณีดังกล่าว
จะวดัค่าเผื�อผลขาดทนุด้วยผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นตลอดอายุของสญัญา 

ระยะเวลาสงูสดุที�ใชใ้นการประมาณผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นพจิารณาจากระยะเวลาที�ยาว
ที�สดุตามสญัญาที�บรษัิทมฐีานะเป�ดต่อความเสี�ยงด้านเครดิต

ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�นมกีารประเมนิใหม ่ณ สิ�นรอบระยะเวลาที�รายงาน เพื�อสะท้อนการ
เปลี�ยนแปลงของความเสี�ยงด้านเครดิตของเครื�องมอืทางการเงินนับจากวนัที�รบัรูร้ายการเมื�อเริ�มแรก
การเพิ�มขึ�นของค่าเผื�อผลขาดทนุแสดงเป�นขาดทนุจากการด้อยค่าในกําไรหรอืขาดทนุ ค่าเผื�อผลขาดทนุ
ด้านเครดิตแสดงเป�นรายการหกัออกจากมูลค่าตามบญัชขีั�นต้นของสนิทรพัยท์างการเงิน 

(ญ) การด้อยค่าของสนิทรพัยที์�ไมใ่ชส่นิทรพัยท์างการเงิน

ยอดสนิทรพัยต์ามบญัชขีองบรษัิท ได้รบัการทบทวน ณ ทกุวนัที�รายงานวา่มขีอ้บง่ชี�เรื�องการด้อยค่าหรอื
ไม ่ในกรณีที�มขีอ้บง่ชี�จะทําการประมาณมูลค่าสนิทรพัยที์�คาดวา่จะได้รบัคืน 

ขาดทนุจากการด้อยค่ารบัรูเ้มื�อมูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยห์รอืมูลค่าตามบญัชขีองหน่วยสนิทรพัยที์�
ก่อใหเ้กิดเงินสดสงูกวา่มูลค่าที�จะได้รบัคืน ขาดทนุจากการด้อยค่าบนัทึกในกําไรหรอืขาดทนุ
 
การคํานวณมูลค่าที�คาดวา่จะได้รบัคืน

มูลค่าที�คาดวา่จะได้รบัคืนของสนิทรพัยที์�ไมใ่ชส่นิทรพัยท์างการเงินหมายถึงมูลค่าจากการใชข้อง
สนิทรพัยห์รอืมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัยห์กัต้นทนุในการขายแล้วแต่มูลค่าใดจะสงูกวา่ในการประเมนิ
มูลค่าจากการใชข้องสนิทรพัยป์ระมาณการกระแสเงินสดที�จะได้รบัในอนาคตจะคิดลดเป�นมูลค่าป�จจุบนั
โดยใชอั้ตราคิดลดก่อนคํานึงภาษีเงินได้เพื�อใหส้ะท้อนมูลค่าที�อาจประเมนิได้ในตลาดป�จจุบนัซึ�งแปรไปตาม
เวลาและความเสี�ยงที�มต่ีอสนิทรพัยส์าํหรบัสนิทรพัยที์�ไมก่่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรบัโดยอิสระจากสนิทรพัย์
อื�นจะพจิารณามูลค่าที�คาดวา่จะได้รบัคืนรวมกับหน่วยสนิทรพัยที์�ก่อใหเ้กิดเงินสดที�สนิทรพัยน์ั�นเกี�ยวขอ้ง
ด้วย
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การกลับรายการด้อยค่า

ขาดทนุจากการด้อยค่าของสนิทรพัยที์�ไมใ่ชส่นิทรพัยท์างการเงินอื�นๆ ที�เคยรบัรูใ้นงวดก่อนจะถกูประเมนิ        
ณ   ทกุวนัที�ที�ออกรายงานวา่มขีอ้บง่ชี�เรื�องการด้อยค่าหรอืไม ่  ขาดทนุจากการด้อยค่าจะถกูกลับรายการ
หากมกีารเปลี�ยนแปลงประมาณการที�ใชใ้นการคํานวณมูลค่าที�คาดวา่จะได้รบัคืน ขาดทนุจากการด้อยค่าจะ
ถกูกลับรายการเพยีงเท่าที�มูลค่าตามบญัชขีองสนิทรพัยไ์มเ่กินกวา่มูลค่าตามบญัชภีายหลังหกัค่าเสื�อม
ราคาหรอืค่าตัดจาํหน่าย เสมอืนหนึ�งไมเ่คยมกีารบนัทึกขาดทนุจากการด้อยค่ามาก่อน

(ฎ) ผลประโยชน์ของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

ภาระผกูพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถกูรบัรูเ้ป�นค่าใชจ้า่ยพนักงานในกําไรหรอืขาดทนุในรอบ
ระยะเวลาที�พนักงานได้ทํางานใหกั้บบรษัิท 

โครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไว้

ภาระผกูพนัสทุธขิองบรษัิทจากโครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไวถ้กูคํานวณแยกต่างหากเป�นรายโครงการ
จากการประมาณผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจากการทํางานของพนักงานในงวดป�จจุบนัและงวดก่อนๆ
และผลประโยชน์ดังกล่าวได้มกีารคิดลดกระแสเงินสดเพื�อใหเ้ป�นมูลค่าป�จจุบนั

การคํานวณภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไวน้ั �นจดัทําเป�นประจาํทกุป� โดยวธิคิีดลด
แต่ละหน่วยที�ประมาณการไว ้ 
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ในการวดัมูลค่าใหมข่องหนี�สนิผลประโยชน์ที�กําหนดไวส้ทุธ.ิกําไรหรอืขาดทนุจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรป์ระกันภัยจะถกูรบัรูร้ายการในกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�นทันที บรษัิทกําหนดดอกเบี�ยจา่ย
ของหนี�สนิผลประโยชน์ที�กําหนดไวส้ทุธโิดยใชอั้ตราคิดลดที�ใชว้ดัมูลค่าภาระผกูพนัตามโครงการผล
ประโยชน์ ณ ต้นป� โดยคํานึงถึงการเปลี�ยนแปลงใดๆ ในหนี�สนิผลประโยชน์ที�กําหนดไวส้ทุธซิึ�งเป�นผลมา
จากการสมทบเงินและการจา่ยชาํระผลประโยชน์ ดอกเบี�ยจา่ยสทุธแิละค่าใชจ้า่ยอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งกับ
โครงการผลประโยชน์รบัรูร้ายการในกําไรหรอืขาดทนุ 

เมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงผลประโยชน์ของโครงการหรอืการลดขนาดโครงการ.การเปลี�ยนแปลงในผล
ประโยชน์ที�เกี�ยวขอ้งกับการบรกิารในอดีต หรอื กําไรหรอืขาดทนุจากการลดขนาดโครงการต้องรบัรูใ้น
กําไรหรอืขาดทนุทันที บรษัิทรบัรูกํ้าไรและขาดทนุจากการจา่ยชาํระผลประโยชน์พนักงานเมื�อเกิดขึ�น 

ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั�นของพนักงานรบัรูเ้ป�นค่าใชจ้า่ยเมื�อพนักงานทํางานให ้ หนี�สนิรบัรูด้้วยมูลค่าที�คาดวา่
จะจา่ยชาํระ หากบรษัิทมภีาระผกูพนัตามกฎหมายหรอืภาระผกูพนัโดยอนุมานที�จะต้องจา่ยอันเป�นผลมา
จากการที�พนักงานได้ทํางานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนันี�สามารถประมาณได้อยา่งสมเหตสุมผล 

ผลประโยชน์พนักงานอื�น

ภาระผกูพนัสทุธขิองบรษัิท ที�เป�นผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเป�นผลประโยชน์ในอนาคตที�เกิดจาก
การทํางานของพนักงานในงวดป�จจุบนัและงวดก่อนๆ ซึ�งผลประโยชน์นี�ได้คิดลดกระแสเงินสดเพื�อใหเ้ป�น
มูลค่าป�จจุบนั การวดัมูลค่าใหมจ่ะรบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทนุเมื�อเกิดขึ�น

(ฏ) ประมาณการหนี�สนิ

ประมาณการหนี�สนิจะรบัรูก็้ต่อเมื�อบรษัิทมภีาระผกูพนัตามกฎหมายหรอืภาระผกูพนัจากการอนุมานที�เกิด
ขึ�นในป�จจุบนัอันเป�นผลมาจากเหตกุารณ์ในอดีตซึ�งสามารถประมาณจาํนวนของภาระผกูพนัได้อยา่งน่า
เชื�อถือ และมคีวามเป�นไปได้ค่อนขา้งแน่นอนวา่ประโยชน์เชงิเศรษฐกิจจะต้องถกูจา่ยไปเพื�อชาํระภาระ
ผกูพนัดังกล่าว ประมาณการหนี�สนิพจิารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที�จะจา่ยในอนาคตโดยใชอั้ตรา
คิดลดในตลาดป�จจุบนัก่อนคํานึงถึงภาษีเงินได้ เพื�อใหส้ะท้อนจาํนวนที�อาจประเมนิได้ในตลาดป�จจุบนัซึ�ง  
แปรไปตามเวลาและความเสี�ยงที�มต่ีอหนี�สนิ ประมาณการหนี�สนิสว่นที�เพิ�มขึ�นเนื�องจากเวลาที�ผา่นไปรบัรู ้
เป�นต้นทนุทางการเงิน
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ขอ้มูลระดับ 1 เป�นราคาเสนอซื�อขายในตลาดที�มสีภาพคล่องสาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี�สนิอยา่งเดียวกัน
ขอ้มูลระดับ 2 เป�นขอ้มูลอื�นที�สงัเกตได้โดยตรงหรอืโดยอ้อมสาํหรบัสนิทรพัยนั์�นหรอืหนี�สนินั�นนอก
เหนือจากราคาเสนอซื�อขายซึ�งรวมอยูใ่นขอ้มูลระดับ 1
ขอ้มูลระดับ 3 ขอ้มูลที�ใชเ้ป�นขอ้มูลที�ไมส่ามารถสงัเกตได้สาํหรบัสนิทรพัยห์รอืหนี�สนินั�น

(ฐ) การวดัมูลค่ายุติธรรม

บรษัิทกําหนดกรอบแนวคิดของการควบคมุเกี�ยวกับการวดัมูลค่ายุติธรรม กรอบแนวคิดนี�รวมถึงกลุ่มผู้
ประเมนิมูลค่าซึ�งมคีวามรบัผดิชอบโดยรวมต่อการวดัมูลค่ายุติธรรมที�มนัียสาํคัญ รวมถึงการวดัมูลค่า
ยุติธรรมระดับ 3 

การวดัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี�สนิ บรษัิทใชข้อ้มูลที�สามารถสงัเกตได้ใหม้ากที�สดุเท่าที�จะทําได้
มูลค่ายุติธรรมเหล่านี�ถกูจดัประเภทในแต่ละลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมตามขอ้มูลที�ใชใ้นการประเมนิ
มูลค่า ดังนี� 

หากขอ้มูลที�นํามาใชใ้นการวดัมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัยห์รอืหนี�สนิถกูจดัประเภทลําดับชั�นของมูลค่า
ยุติธรรมที�แตกต่างกัน การวดัมูลค่ายุติธรรมโดยรวมจะถกูจดัประเภทในภาพรวมในระดับเดียวกันตาม
ลําดับชั�นของมูลค่ายุติธรรมของขอ้มูลที�อยูใ่นระดับตํ�าสดุที�มนัียสาํคัญสาํหรบัการวดัมูลค่ายุติธรรม
โดยรวม
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(ฑ)  รายได้

ดอกเบี�ยรบั

ดอกเบี�ยรบับนัทึกในงบกําไรขาดทนุตามเกณฑ์คงค้าง 

รายได้อื�น 

รายได้อื�นรบัรูต้ามเกณฑ์คงค้าง

(ฒ) ค่าใชจ้า่ย

ค่าใชจ้า่ยอื�น

ค่าใชจ้า่ยอื�นรบัรูต้ามเกณฑ์คงค้าง

ต้นทนุทางการเงิน 

ดอกเบี�ยจา่ยและค่าใชจ้า่ยในทํานองเดียวกันบนัทึกในกําไรหรอืขาดทนุในงวดที�ค่าใชจ้า่ยดังกล่าวเกิดขึ�น

(ณ) ภาษีเงินได้

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้สาํหรบัป�ประกอบด้วยภาษีเงินได้ของป�ป�จจุบนัและภาษีเงินได้รอการตัดบญัช ี ภาษีเงิน
ได้ ของงวดป�จจุบนัและภาษีเงินได้รอการตัดบญัชรีบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทนุเวน้แต่ในสว่นที�เกี�ยวกับรายการ
ที�รบัรูโ้ดยตรงในสว่นของเจา้ของหรอืกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น

ภาษีเงินได้ของป�ป�จจุบนัได้แก่ภาษีที�คาดวา่จะจา่ยชาํระหรอืได้รบัชาํระโดยคํานวณจากกําไรหรอืขาดทนุ
ประจาํป�ที�ต้องเสยีภาษี โดยใชอั้ตราภาษีที�ประกาศใชห้รอืที�คาดวา่มผีลบงัคับใช ้ณ วนัที�รายงาน ตลอดจน
การปรบัปรุงทางภาษี  ที�เกี�ยวกับรายการในป�ก่อนๆ 

ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชบีนัทึกโดยคํานวณจากผลแตกต่างชั�วคราวที�เกิดขึ�นระหวา่งมูลค่าตามบญัชี
ของสนิทรพัยแ์ละหนี�สนิสาํหรบัความมุง่หมายทางรายงานทางการเงินและจาํนวนที�ใชเ้พื�อความมุง่หมาย
ทางภาษี การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบญัชต้ีองสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษี

88



การวดัมูลค่าของภาษีเงินได้รอการตัดบญัชต้ีองสะท้อนถึงผลกระทบทางภาษีที�จะเกิดจากลักษณะวธิทีี�
บรษัิทคาดวา่จะได้รบัผลประโยชน์จากสนิทรพัยห์รอืจะจา่ยชาํระหนี�สนิตามมูลค่าตามบญัช ีณ วนัที�สิ�น
รอบระยะเวลาที�รายงาน

ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชวีดัมูลค่าโดยใชอั้ตราภาษีที�คาควา่จะใชกั้บผลแตกต่างชั�วคราวเมื�อมกีารกลับ
รายการ โดยใชอั้ตราภาษีที�ประกาศใชห้รอืที�คาดวา่มผีลบงัคับใช ้ณ วนัที�รายงาน

ในการกําหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของป�ป�จจุบนัและภาษีเงินได้รอการตัดบญัช ีบรษัิทต้องคํานึงถึงผล
กระทบของสถานการณ์ทางภาษีที�ไมแ่น่นอนและอาจทําใหจ้าํนวนภาษีที�ต้องจา่ยเพิ�มขึ�น และมดีอกเบี�ยที�
ต้องชาํระ บรษัิทเชื�อวา่ได้ตั�งภาษีเงินได้ค้างจา่ยเพยีงพอสาํหรบัภาษีงินได้ที�จะจา่ยในอนากต ซึ�งเกิดจาก
การประเมนิผลกระทบจากหลายป�จจยั รวมถึงการตีความทางกฎหมายภาษี และจากประสบการณ์ใน
อดีต การประเมนินี�อยูบ่นพื�นฐานการประมาณการและขอ้สมมติ และอาจจะเกี�ยวขอ้งกับการตัดสนิใจ
เกี�ยวกับเหตกุารณ์ในอนาคต ขอ้มูลใหม่ๆ อาจจะทําใหบ้รษัิทเปลี�ยนการตัดสนิใจโดยขึ�นอยูกั่บความเพยีง
พอของภาษีเงินได้ค้างจา่ยที�มอียู ่การเปลี�ยนแปลงในภาษีเงินได้ค้างจา่ยจะกระทบต่อค่าใชจ้า่ยภาษีเงิน
ได้ในงวดที�เกิดการเปลี�ยนแปลง

สนิทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตัคบญัชแีละหนี�สนิภาษีเงินได้รอการตัดบญัชสีามารถหกักลบได้เมื�อกิจการมี
สทิธติามกฎหมายที�จะนําสนิทรพัยภ์าษีเงินได้ของป�ป�จจุบนัมาหกักลบกับหนี�สนิภาษีเงินได้ของป�ป�จจุบนั
และภาษีเงินได้นี�ประเมนิโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกันสาํหรบัหน่วยภาษีเดียวกัน

สนิทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตัดบญัชจีะบนัทึกต่อเมื�อมคีวามเป�นไปได้ค่อนขา้งแน่วา่กําไรเพื�อเสยีภาษีใน
อนาคตจะมจีาํนวนเพยีงพอกับการใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชั�วคราวดังกล่าว กําไรเพื�อเสยีภาษีใน
อนาคดต้องพจิารณาถึงการกลับรายการผลแตกต่างชั�วคราวที�เกี�ยวขอ้ง ดังนั�น กําไรเพื�อเสยีภาษีใน
อนาคตหลังปรบัปรุงการกลับรายการผลแตกต่างชั�วคราวที�พจิารณาจากแผนธุรกิจแล้วอาจมจีาํนวนไม่
เพยีงพอที�จะบนัทึกสนิทรพัยภ์าษีเงินได้ทั�งจาํนวนสนิทรพัยภ์าษีเงิน ได้รอการตัดบญัชจีะถกูทบทวน ณ
ทกุวนัที�รายงานและจะถกูปรบัลดลงเท่าที�ประโยชน์ทางภาษีจะมโีอกาสถกูใชจ้รงิ
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     เงินสด 12,466     29,523     

     เงินฝากธนาคารประเภทไมกํ่าหนดระยะเวลาจา่ยคืน    186,159,094         161,813,828     

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด     186,171,560         161,843,351     

บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564

ANNUAL REPORT 
2021

(ด) กําไรต่อหุ้น 

บรษัิทแสดงกําไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานสาํหรบัหุน้สามญั กําไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานคํานวณโดยการหารกําไรหรอื
ขาดทนุของผูถื้อหุน้สามญัของบรษัิทด้วยจาํนวนหุน้สามญัที�ออกจาํหน่ายระหวา่งป�

(ต) บุคคลหรอืกิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน 

บุคคลหรอืกิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน หมายถึง บุคคลหรอืกิจการที�มอํีานาจควบคมุทั�งทางตรงและทางอ้อม
หรอืมอิีทธพิลอยา่งมสีาระสาํคัญในการตัดสนิใจทางการเงินและการบรหิารของบรษัิท  หรอืบุคคลหรอื
กิจการที�อยูภ่ายใต้การควบคมุเดียวกันหรอือยูภ่ายใต้อิทธพิลอยา่งมสีาระสาํคัญเดียวกันกับบรษัิท หรอื
บรษัิทมอํีานาจควบคมุทั�งทางตรงและทางอ้อม หรอืมอิีทธพิลอยา่งมสีาระสาํคัญในการตัดสนิใจทางการ
เงินและการบรหิารต่อบุคคลหรอืกิจการนั�น

(บาท)

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
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บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564

รายงานประจาํป� 
2564

 2564 2563

   

     ยงัไมค่รบกําหนดชาํระ 21,192,807     15,575,581    

     เกินกําหนดชาํระ   

             ไมเ่กิน 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 ป� 2,714,039             5,860,627    

             มากกวา่ 1 ป� 790,187                   427,364

     รวมเบี�ยประกันภัยค้างรบั  55,970,099      51,207,977    

     หกั ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญู              (790,187)      (427,364)   

     เบี�ยประกันภัยค้างรบั - สทุธิ  55,179,912      50,780,613    

(บาท)

ในระหวา่งป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 สาํนักงานคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย ได้ออกประกาศมาหลายฉบบั เพื�อรองรบัสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสั 
โคโรนา 2019 โดยขยายระยะเวลาผอ่นผนัการชาํระเบี�ยประกันภัยออกไปอีก 60 วนัสาํหรบักรมธรรมที์� 
ระยะเวลาผอ่นผนัเดิมครบกําหนดในระหวา่งวนัที� 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564

6. ลกูหนี�จากการประกันภัยต่อ

 2564 2563

   

     เงินค้างรบัเกี�ยวกับการประกันภัยต่อ      20,335,767         23,827,266     

     ลกูหนี�จากการประกันภัยต่อ    186,159,094         161,813,828     

(บาท)
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5. เบี�ยประกันภัยค้างรบั - สทุธิ
ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เบี�ยประกันภัยค้างรบัมอีายุหนี� ดังนี�



 2564 2563

   

     ยงัไมถึ่งกําหนดรบัชาํระ 20,335,767     23,827,266      

     เกินกําหนดชาํระ   

      ไมเ่กิน 1 ป�              -                                -                  

     รวมเงินค้างรบัเกี�ยวกับการประกันภัยต่อ    20,335,767        23,827,266     

บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564

ANNUAL REPORT 
2021

(บาท)

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 เงินค้างรบัเกี�ยวกับการประกันภัยต่อแยกตามอายุมดีังนี�
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 ราคาทนุ /
ราคาทนุตัดจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรม ราคาทนุ /

ราคาทนุตัดจาํหน่าย มูลค่ายุติธรรม

     

     

     เงินฝากสถาบนัการเงินที�ครบกําหนด    

           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    

     หกั ค่าเผื�อผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น             (228,648)                -                               (95,489)                   -               

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

บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564

รายงานประจาํป� 
2564

(บาท)

7. สนิทรพัยท์างการเงิน

7.1 ประเภทของสนิทรพัยท์างการเงินตามการวดัมูลค่า มดีังนี�

สนิทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยวธิรีาคาทนุตัดจาํหน่าย

2564 2563
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บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564
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  2564  

 มูลค่าตามบญัชี
ค่าเผื�อผลขาดทนุ

ด้านเครดิต
ที�คาดวา่จะเกิดขึ�น

มูลค่าตามบญัชสีทุธิ

    
     ตราสารหนี� - ไมม่กีารเพิ�มขึ�นอยา่งมนีัยสาํคัญ
     ของความเสี�ยงด้านเครดิต (ชั�น 1)

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

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

  2563  

 มูลค่าตามบญัชี
ค่าเผื�อผลขาดทนุ

ด้านเครดิต
ที�คาดวา่จะเกิดขึ�น

มูลค่าตามบญัชสีทุธิ

    
     ตราสารหนี� - ไมม่กีารเพิ�มขึ�นอยา่งมนีัยสาํคัญ
     ของความเสี�ยงด้านเครดิต (ชั�น 1)

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

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

(บาท)

(บาท)

7.2 สนิทรพัยท์างการเงินที�วดัมูลค่าด้วยราคาทนุตัดจาํหน่าย
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บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564

รายงานประจาํป� 
2564

 เครื�องตกแต่งติดตั�ง อุปกรณ์สาํนกังาน รวม

  (บาท)  

     ราคาทนุ    

     ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 7,099,958      5,822,374     12,922,332     

     เพิ�มขึ�น           -           713,989        713,989     

     จาํหน่ายและตัดบญัชี           -             (105,038)            (105,038)     

     ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 7,099,958        6,431,325      13,531,283     

     เพิ�มขึ�น  202,010      1,588,837      1,790,847     

     จาํหน่ายและตัดบญัชี           -                   (133,582)       (133,582)    

     ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564     7,301,968        7,886,580     15,188,548     

     ค่าเสื�อมราคาสะสม

     ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 6,504,063       4,727,221     11,231,284     

     ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัป�เพิ�มขึ�น 307,453       614,867      922,320     

     จาํหน่ายและตัดบญัชี           -                      (101,695)          (101,695)    

     ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564     6,811,516           5,240,393     12,051,909     

     ค่าเสื�อมราคาสาํหรบัป� 80,016        712,543     792,559     

     จาํหน่ายและตัดบญัชี            -             (133,426)        (133,426)    

     ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564     6,891,532         5,819,510        12,711,042     

8. อุปกรณ์ - สทุธิ
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 เครื�องตกแต่งติดตั�ง อุปกรณ์สาํนกังาน รวม

  (บาท)  

     มูลค่าสทุธทิางบญัชี

     ณ วนัที� 1 มกราคม 2563       595,895          1,095,153        1,691,048     

     ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564       288,442         1,190,932        1,479,374     

     ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564        410,436         2,067,070      2,477,506     

บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564

ANNUAL REPORT 
2021

ราคาทรพัยส์นิของบรษัิทก่อนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมของอุปกรณ์ ซึ�งได้หกัค่าเสื�อมราคาเต็มจาํนวนแล้ว 
แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 มจีาํนวน 11.44 ล้านบาท (2563: 10.98 ล้านบาท)

ในฐานะผูเ้ชา่

ในป� 2564 สนิทรพัยส์ทิธกิารใชข้องบรษัิทเพิ�มขึ�นเป�นจาํนวน 9.76 ล้านบาท (2563: 13.39 ล้านบาท)

9. สญัญาเชา่

     ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 2563

   

     สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้   

     อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร 6,187,890     9,485,375     

     ยานพาหนะ        1,534,250              2,615,736     

     รวม       7,722,140                12,101,111     

(บาท)
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บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564

รายงานประจาํป� 
2564

     สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 2563

   

     จาํนวนที�รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทนุ    

     ค่าเสื�อมราคาของสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้   

         - อาคารและสว่นปรบัปรุงอาคาร        4,508,551            3,507,227     

         - ยานพาหนะ 1,081,486       930,566     

     ดอกเบี�ยจา่ยของหนี�สนิตามสญัญาเชา่  610,173       683,009     

     ค่าเชา่จา่ย        408,000             899,588     

 ในป� 2564 กระแสเงินสดจา่ยทั�งหมดของสญัญาเชา่ของ บรษัิท มจีาํนวน 5.51 ล้านบาท (2563: 4.85 
ล้านบาท)

(บาท)
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บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564

ANNUAL REPORT 
2021

ค่าคอมพวิเตอรซ์อฟต์แวร์

 (บาท)

     ราคาทนุ

     ณ วนัที� 1 มกราคม 2563        3,108,313     

     เพิ�มขึ�น                   -                      

     ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 3,108,313     

     เพิ�มขึ�น                    -                   

     ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564        3,108,313     

  

     ค่าตัดจาํหน่ายสะสม

     ณ วนัที� 1 มกราคม 2563 2,464,266     

     ค่าตัดจาํหน่ายสาํหรบัป�            338,050     

     ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564 2,802,316     

     ค่าตัดจาํหน่ายสาํหรบัป�           213,057     

     ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564          3,015,373     

  

     มูลค่าสทุธทิางบญัชี

     ณ วนัที� 1 มกราคม 2563        644,047     

     ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 และ 1 มกราคม 2564         305,997     

     ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564               92,940     

10. สนิทรพัยไ์มม่ตัีวตน
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บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564

รายงานประจาํป� 
2564

ราคาทรพัยส์นิของบรษัิทก่อนหกัค่าเสื�อมราคาสะสมของสนิทรพัยไ์มม่ตัีวตน ซึ�งได้คิดค่าตัดจาํหน่ายเต็ม 
จาํนวนแล้ว แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 มจีาํนวน 2.57 ล้านบาท (2563: 2.05
ล้านบาท)

2564 2563

   

     เงินมดัจาํ 1,537,492       1,590,130     

     ค่าใชจ้า่ยล่วงหน้า  863,000       545,752     

     อื�นๆ        4,461,329           2,078,963     

     รวม        6,861,821           4,214,845     

(บาท)

11. สนิทรพัยอื์�น
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บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564

ANNUAL REPORT 
2021

  2564   2563

 หนี�สนิตามสญัญา
ประกันภัย

สว่นแบง่หนี�สนิของ
ผู้เอาประกันภัยต่อ สทุธิ หนี�สนิตามสญัญา

ประกันภัย
สว่นแบง่หนี�สนิของ
ผู้เอาประกันภัยต่อ สทุธิ

     สาํรองค่าสนิไหมทดแทนและค่าสนิไหม
     ทดแทนค้างจา่ย

     - ค่าสนิไหมทดแทนที�เกิดขึ�นที�ไดร้บัรายงานแล้ว     60,611,328 (42,493,187)         18,118,141        41,443,430  (35,940,666)      5,502,764     

     - ค่าสนิไหมทดแทนที�เกิดขึ�นแต่ยงัไมไ่ดร้บัรายงาน  30,093,564      (4,810,230)    25,283,334   23,247,360       (6,622,575)    16,624,785 

     รวมสาํรองค่าสนิไหมทดแทนและค่าสนิไหม     
     ทดแทนค้างจา่ย  90,704,892 (47,303,417)   43,401,475    64,690,790    (42,563,241)      22,127,549     

     สาํรองเบี�ยประกันภัยที�ยงัไมถื่อเป�นรายได้  361,028,719  (100,508,333) 260,520,386    316,609,70  (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   

     ณ วนัที� 1 มกราคม 64,690,790 (42,563,241)     22,127,549        71,933,888     (47,312,621)          24,621,267   

    ค่าสนิไหมทดแทนที�เกิดขึ�นระหวา่งป� 293,305,222 (95,492,365)   197,812,857  223,746,405  (86,250,631)     137,495,774  

    การเปลี�ยนแปลงที�เกิดจากขอ้สมมติในการคํานวณ       

     สาํรองค่าสนิไหมทดแทน     6,846,204       (1,812,345)          5,033,859            7,030,018         (1,213,723)              5,816,295   

     ค่าสนิไหมทดแทนจา่ยระหวา่งป�  (274,137,324)   92,564,534  (181,572,790)  (238,019,521)  92,213,734  (145,805,787) 

      ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 90,704,892  (47,303,417)   43,401,475  64,690,790  (42,563,241)        22,127,549    

12. หนี�สนิจากสญัญาประกันภัย

12.1 สาํรองค่าสนิไหมทดแทนและค่าสนิไหมทดแทนค้างจา่ย

(บาท)

สาํรองประกันภัยสาํหรบัสญัญาประกันภัยระยะสั�น
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บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564

รายงานประจาํป� 
2564

  2564   2563

 หนี�สนิตามสญัญา
ประกันภัย

สว่นแบง่หนี�สนิของ
ผู้เอาประกันภัยต่อ สทุธิ หนี�สนิตามสญัญา

ประกันภัย
สว่นแบง่หนี�สนิของ
ผู้เอาประกันภัยต่อ สทุธิ

     ณ วนัที� 1 มกราคม     316,609,705 (118,477,943)    198,131,762  227,520,012  (87,234,657)  140,285,355

     เบี�ยประกันภัยรบัสาํหรบังวด/ป�    693,473,436 (195,832,888) 497,640,548   593,913,075 (218,724,683)  375,188,392

     เบี�ยประกันภัยที�ถือเป�นรายไดใ้นงวด/ป�   (649,054,422) 213,802,498  (435,251,924)  (504,823,382)  187,481,397   (317,341,985) 

     ณ วนัที� 31 ธนัวาคม       361,028,719  (100,508,333) 260,520,386 316,609,705  (118,477,943)   198,131,762

     สาํรองความเสี�ยงภัยที�ยงัไมส่ิ�นสดุ      197,617,884 (67,098,078)  130,519,806 178,824,674   (62,210,767)   116,613,907

(บาท)

12.2 สาํรองเบี�ยประกันภัยที�ยงัไมถื่อเป�นรายได้  

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 บรษัิทไมม่กีารตั�งสาํรองความเสี�ยงภัยที�ยงัไมส่ิ�นสดุ เนื�องจากสาํรองความเสี�ยงที�ยงัไมส่ิ�นสดุที�ประมาณขึ�นของ 
บรษัิท มจีาํนวน 197.62 ล้านบาท (31 ธนัวาคม 2563: 178.82 ล้านบาท) ซึ�งมจีาํนวนตํ�ากวา่สาํรองเบี�ยประกันภัยที�ยงัไมถื่อเป�นรายได้
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บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564

ANNUAL REPORT 
2021

     ป�อุบติัเหต ุ/ ป�ที�รายงาน 2560 2561 2562 2563 2564 รวม
     

     ประมาณการค่าสนิไหมทดแทน :      

     - ณ สิ�นป�อุบติัเหตุ 135,247,450   163,511,359 248,745,906 228,997,126 290,149,892  

     - หนึ�งป�ถัดไป 132,741,870  159,141,249 238,107,164 213,578,259   

     - สองป�ถัดไป 132,616,252 159,584,772 238,434,413    

     - สามป�ถัดไป 132,616,252    159,613,48     

     - สี�ป�ถัดไป 132,631,296      

     ประมาณการค่าสนิไหมทดแทนสมับูรณ์ 132,631,296 159,613,485 238,434,413      213,578,25  290,149,892 1,034,407,345

     ค่าสนิไหมทดแทนจา่ยสะสม 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  

     การปรบัปรุงสาํรองค่าสนิไหมทดแทนทางการบญัชี                1,617,305  

     การประกันภัยต่อตามสญัญา               5,328,229 

     รวมสาํรองค่าสนิไหมทดแทน            89,929,778  

     ค่าใชจ้า่ยในการจดัการค่าสนิไหมทดแทนที�จดัสรรไมไ่ด้                   775,113  

        90,704,892

12.3 ตารางค่าสนิไหมทดแทน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564

(บาท)

     ป�อุบติัเหต ุ/ ป�ที�รายงาน 2559 2560 2561 2562 2563 รวม
     

     ประมาณการค่าสนิไหมทดแทน :      

     - ณ สิ�นป�อุบติัเหตุ 202,097,346 135,247,450   163,511,359 248,745,906 228,997,126  

     - หนึ�งป�ถัดไป 194,724,087 132,741,870   159,141,249 238,107,164   

     - สองป�ถัดไป 194,577,769 132,616,252 159,584,772    

     - สามป�ถัดไป 194,638,239 132,616,252     

     - สี�ป�ถัดไป 194,639,381      

     ประมาณการค่าสนิไหมทดแทนสมับูรณ์ 194,639,381 132,616,252 159,584,772   238,107,164 228,997,126 953,944,695

     ค่าสนิไหมทดแทนจา่ยสะสม 194,639,381 132,616,25 159,583,972 238,084,924 167,488,424 892,412,953

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

     การปรบัปรุงสาํรองค่าสนิไหมทดแทนทางการบญัชี               504,989    

     การประกันภัยต่อตามสญัญา          2,004,270  

     รวมสาํรองค่าสนิไหมทดแทน         64,041,001 

     ค่าใชจ้า่ยในการจดัการค่าสนิไหมทดแทนที�จดัสรรไมไ่ด้               649,789   

     64,690,790

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2563

(บาท)
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บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564

รายงานประจาํป� 
2564

2564 2563

   

     เงินถือไวจ้ากการประกันภัยต่อ 58,948,432     65,676,001     

     เงินค้างจา่ยเกี�ยวกับการประกันภัยต่อ      51,482,053           56,344,013     

     รวม    110,430,485         122,020,014     

2564 2563

   

     ผลประโยชน์หลังออกจากงาน 1,635,152     1,709,987     

     ผลประโยชน์ระยะยาวอื�น           346,841                 153,366     

     รวม        1,981,993             1,863,353     

(บาท)

(บาท)

13. เจา้หนี�บรษัิทประกันภัยต่อ 

14. ภาระผูกพนัผลประโยชนพ์นกังาน

โครงการผลประโยชนที์�กําหนดไว้

บรษัิทจดัการโครงการผลประโยชนที์�กําหนดไวต้ามขอ้กําหนดของพระราชบญัญติัคุ้มครองแรงงาน (ฉบบัที� 7)   พ.ศ. 2562
ในโครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไวก้ารใหผ้ลประโยชนเ์มื�อเกษียณแก่พนกังานตามสทิธแิละอายุงาน 

โครงการผลประโยชนที์�กําหนดไวม้คีวามเสี�ยงจากการประมาณการตามหลักคณติศาสตรป์ระกันภัย ไดแ้ก่ ความเสี�ยงของชว่ง
ชวีติ ความเสี�ยงจากอัตราดอกเบี�ย และความเสี�ยงจากตลาด (เงินลงทนุ)
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บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564

รายงานประจาํป� 
2564

    2564 2563

   

     ณ วนัที� 1 มกราคม 1,863,353     1,313,195    

     รบัรูใ้นกําไรขาดทนุ   

     ต้นทนุบรกิารป�จจุบนั   521,837     270,600   

     ดอกเบี�ยจากภาระผกูพนั 27,285       22,842    

มูลค่าป�จจุบนัของภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไว้

(บาท)

  

รบัรูใ้นกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น   

     ขาดทนุจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัย   

     - ขอ้สมมติทางการเงิน          (81,954)                32,636    

     - การปรบัปรุงจากประสบการณ์          291,472                299,080    

      2,621,993              1,938,353    

     ผลประโยชน์จา่ย  (640,000)              (75,000)     

     ณ วนัที� 31 ธนัวาคม        1,981,993           1,863,353    
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บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564

ANNUAL REPORT 
2021

     อัตราการเสยีชวีติ ตารางการเสยีชวีติของไทยป� 2560 ตารางการเสยีชวีติของไทยป� 2560

     อัตราการหมุนเวยีนของพนักงาน รอ้ยละ 15 - รอ้ยละ 30 ต่อป� รอ้ยละ 15 - รอ้ยละ 30 ต่อป�

     อัตราคิดลด รอ้ยละ 2.34 ต่อป� รอ้ยละ 1.46 ต่อป�

     การเพิ�มขึ�นของเงินเดอืนในอนาคต รอ้ยละ 4.41 ต่อป� รอ้ยละ 4.03 ต่อป�

105

    2564 2563

     อายุเกษียนของพนกังาน 60 ป� 60 ป�

ขอ้สมมติหลักในการประมาณการตามหลักการคณิตศาสตรป์ระกันภัย ณ วนัที�รายงาน 
(แสดงโดยวธิเีฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก)



บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564

รายงานประจาํป� 
2564

     ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชนที์�กําหนดไว้     

     ณ วนัที� 31 ธนัวาคม เพิ�มขึ�น ลดลง เพิ�มขึ�น ลดลง

    

     การเพิ�มขึ�นของเงินเดือนในอนาคต (เปลี�ยนแปลงรอ้ยละ 1) 151,435 (136,215) 132,039 (118,330)

     อัตราการหมุนเวยีนของพนักงาน (เปลี�ยนแปลงรอ้ยละ 1 ของขอ้สมมติ) (193,329) 219,019 (155,136) 176,838

     อัตราคิดลด (เปลี�ยนแปลงรอ้ยละ 1) (160,355) 181,339 (129,854) 147,768

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว

การเปลี�ยนแปลงในแต่ละขอ้สมมติที�เกี�ยวขอ้งในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรป์ระกันภัยที�อาจ
เป�นไปได้อยา่งสมเหตสุมผล ณ วนัที�รายงาน โดยถือวา่ขอ้สมมติอื�นๆคงที�จะมผีลกระทบต่อภาระผกูพนั
ของโครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไวเ้ป�นจาํนวนเงินดังต่อไปนี�

2564

(บาท)

2563

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวขา้งต้นอาจไมไ่ด้แสดงถึงการเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นจรงิในโครงการผลประโยชน์ที�กําหนดไว ้เนื�องจากเป�นการยาก 
ที�การเปลี�ยนแปลงขอ้สมมติต่างๆจะเกิดขึ�นแยกต่างหากจากขอ้สมมติอื�น เนื�องจากขอ้สมมติเหล่านั�นอาจมคีวามสมัพนัธกั์น

    2564 2563

  

     ค่าใชจ้า่ยค้างจา่ยอื�น 28,146,176     23,445,982     

     ค่านายหน้าค้างจา่ย 11,445,191     11,812,976     

     เงินรบัล่วงหน้าค่าเบี�ย 4,433,770     7,913,278    

     อื�นๆ               2,222,568                    2,562,566     

     รวม           46,247,705                45,734,802     

15. หนี�สนิอื�น

(บาท)
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มูลค่าหุ้นต่อหุ้น     

(บาท) จาํนวนหุ้น จาํนวนเงิน จาํนวนหุ้น จาํนวนเงิน

      

     ทนุจดทะเบยีน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 20,000,000 500,000,000 20,000,000 500,000,000

     ทนุที�ออกและชาํระแล้ว     

     ณ วนัที� 1 มกราคม     

     - หุน้สามญั 25 20,000,000 500,000,000 20,000,000 500,000,000

     ณ วนัที� 31 ธนัวาคม      

     -  หุ้นสามญั 25 20,000,000 500,000,000 20,000,000 500,000,000

หมายเหตุ 2564 2563

   

     ค่าใชจ้า่ยพนักงาน 19 63,164,502      55,875,247     

     ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจาํหน่าย      6,595,653      5,698,164     

     ค่าธรรมเนียมวชิาชพี 4,353,000     3,789,000     

     ค่าเชา่อุปกรณ์ อาคารและค่าบรกิารพื�นที� 276,000     1,329,680     

     ค่าภาษีอากร 82,787     139,243     

     หนี�สงสยัจะสญู 362,823     16,016     

     ค่าใชจ้า่ยในการดําเนินงานอื�น          36,886,071               30,710,746     

     รวม         111,720,836             97,558,096     

บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564

ANNUAL REPORT 
2021

16. ทนุเรอืนหุ้น

2564 2563

17. ค่าใชจ้า่ยในการดําเนนิงาน

(บาท)
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บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564

รายงานประจาํป� 
2564

2564 2563

   

     เงินเดือนและค่าแรง 64,045,813     56,760,727     

     ค่าใชจ้า่ยผลประโยชน์หลังออกจากงาน      555,123     218,442     

     กองทนุสาํรองเลี�ยงชพี 1,628,827     1,333,975     

     อื�นๆ                  1,674,966                       1,328,423     

     รวม              67,904,729                    59,641,567     

18. ค่าใชจ้า่ยผลประโยชนพ์นกังาน

(บาท)

หมายเหตุ 2564 2563

   

     ค่าใชจ้า่ยพนักงาน    

     รวมอยูใ่นค่าสนิไหมทดแทนและค่าใชจ้า่ยการจดัการ  2,241,984     2,260,632     

         ค่าสนิไหมทดแทน       

     รวมอยูใ่นค่าใชจ้า่ยในการรบัประกันภัยอื�น 1,943,120     1,287,247     

     รวมอยูใ่นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินงาน 17          63,164,502              55,875,247     

     รวม        67,349,606              59,423,126     

  

     ค่าเชา่อุปกรณ์ อาคารและค่าบรกิารพื�นที�   

     รวมอยูใ่นค่าใชจ้า่ยในการดําเนินงาน              276,000                 1,329,680     

     รวม             276,000                1,329,680     

19. ค่าใชจ้า่ยตามลักษณะ

(บาท)
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บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564

ANNUAL REPORT 
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2564 2563

   

     สนิทรพัยท์างการเงิน   

           สนิทรพัยท์างการเงินวดัมูลค่าด้วยราคาทนุตัดจาํหน่าย                       133,159                            34,994     

     รวม                      133,159                           34,994     

(บาท)

20. ผลขาดทนุด้านเครดิตที�คาดวา่จะเกิดขึ�น

2564 2563

   

     ภาษีเงินได้ป�จจุบนั   

     สาํหรบังวดป�จจุบนั    22,297,589      1,524,339     

     ภาษีเงินได้รอการตัดบญัชี   

     การเปลี�ยนแปลงของผลแตกต่างชั�วคราว                 (7,146,559)              (14,447,689) 

     รวม                 15,151,030                   (12,923,350) 

(บาท)

21. ภาษีเงินได้ (รายได้)

ภาษีเงินได้ที�รบัรูใ้นกําไรหรอืขาดทนุ
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บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564

รายงานประจาํป� 
2564

  2564   2563  

 ก่อนภาษี
รายได้ (ค่าใช ้

จา่ย)
ทางภาษี

สทุธภิาษี ก่อนภาษี
รายได้ (ค่าใช ้

จา่ย)
ทางภาษี

สทุธภิาษี

 

     ขาดทนุจากการประมาณการตามหลัก
     คณติศาสตรป์ระกันภัยสาํหรบัโครงการ
     ผลประโยชนพ์นกังาน

 (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) 

(บาท)

ภาษีเงินได้ที�รบัรูใ้นกําไรขาดทนุเบด็เสรจ็อื�น

     
     

 (รอ้ยละ) (บาท) (รอ้ยละ) (บาท)

    

     กําไรก่อนภาษีเงินได้  71,265,498  35,743,948

     จาํนวนภาษีตามอัตราภาษีเงินได้ 20 14,253,100 20   7,148,789

     ขาดทนุทางภาษีป�ก่อนๆที�ใชป้ระโยชน์ในป�ป�จจุบนั  -  (11,071,004)

     รายได้ที�ไมต้่องเสยีภาษี  (4,554,210)  (16,115,535)

     ค่าใชจ้า่ยต้องหา้มทางภาษี                       5,452,140                           7,114,400

     รวม          21         15,151,030         (36)         (12,923,350) 

การกระทบยอดเพื�อหาอัตราภาษีที�แท้จรงิ

2564 2563

อัตราภาษี อัตราภาษี
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บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564
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2564 2563

   

     สนิทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตัดบญัชี               21,702,494                     14,514,032     

(บาท)

สนิทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตัดบญัช ี

รายการเคลื�อนไหวของสนิทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตัดบญัชทีี�เกิดขึ�นในระหวา่งป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ดังนี�

 ณ วนัที�   ณ วนัที�

 1 มกราคม 2564 กําไรหรอื
ขาดทนุ

กําไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็อื�น  31 ธนัวาคม 2564

   

     สนิทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตัดบญัชี    

     ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญู        85,473       72,565 -      158,038

     ค่าเผื�อการด้อยค่า         19,098       26,632 -        45,730

     สาํรองเบี�ยประกันภัย      9,611,281 2,681,552 - 12,292,833

     สาํรองค่าสนิไหมทดแทน    4,425,510 4,254,785 - 8,680,295

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน        372,670         111,025      41,903            525,598  

     รวม    14,514,032      7,146,559       41,903       21,702,494   

บนัทึกเป�น(รายจา่ย) / รายได้ใน

2563

(บาท)
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บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564

รายงานประจาํป� 
2564

 ณ วนัที�   ณ วนัที�

 1 มกราคม 2563 กําไรหรอื
ขาดทนุ

กําไรขาดทนุ
เบด็เสรจ็อื�น  31 ธนัวาคม 2563

   

     สนิทรพัยภ์าษีเงินได้รอการตัดบญัชี    

     ค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญู -         85,473 -      85,473

     ค่าเผื�อการด้อยค่า -          19,098 -       19,098

     สาํรองเบี�ยประกันภัย -      9,611,281 -   9,611,281

     สาํรองค่าสนิไหมทดแทน -    4,425,510 - 4,425,510

     ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน           -                 306,327      66,343          372,670  

     รวม           -            14,447,689      66,343      14,514,032   

บนัทึกเป�น(รายจา่ย) / รายได้ใน

2563

(บาท)

กําไรต่อหุน้ขั�นพื�นฐานสาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 คํานวณจากกําไรสาํหรบัป�ที�เป�นสว่นของผูถื้อหุน้ 
สามญัของบรษัิทและจาํนวนหุน้สามญัที�ออกจาํหน่ายแล้วระหวา่งป�โดยแสดงการคํานวณดงันี�

22. กําไรต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน

2564 2563

   

     กําไรที�เป�นสว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิท (บาท)              56,114,468                 48,667,298     

     จาํนวนหุน้สามญัที�ออกจาํหน่ายแล้ว (หุน้)            20,000,000                 20,000,000     

     กําไรต่อหุ้น (ขั�นพื�นฐาน) (บาท)                         2.81                             2.43     

(บาท)
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หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
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23. บุคคลหรอืกิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน

บนัทึกเป�น(รายจา่ย) / รายได้ใน

ความสมัพนัธที์�มกัีบบรษัิท บุคคลหรอืกิจการอื�นที�เกี�ยวขอ้งกันและผูบ้รหิารสาํคัญที�บรษัิทมรีายการระหวา่งกันที�สาํคัญ มดัีงนี�

ชื�อกิจการ/บุคคล
บรษัิท เมด-ชวัร ์เซอรว์สิเซส จาํกัด
บรษัิท ลีกัล คอนเซป็ท์ จาํกัด
ผูบ้รหิารสาํคัญ

ประเทศที�จดัตั�ง
ไทย
ไทย
ไทย/ต่างชาติ

ลักษณะความสมัพนัธ์
เป�นผูถื้อหุน้รายใหญ ่(ถือหุน้ในบรษัิท รอ้ยละ 69.15)
กิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน
บุคคลที�มอํีานาจและความรบัผดิชอบการวางแผน สั�งการและ 
ควบคมุกิจกรรมต่าง ๆ ของกิจการไมว่า่ทางตรงหรอืทางอ้อม 
ทั�งนี� รวมถึงกรรมการของบรษัิท (ไมว่า่จะทําหนา้ที�ในระดับ 
บรหิารหรอืไม)่

ความสมัพนัธกั์บผู้บรหิารสาํคัญและบุคคลหรอืกิจการที�เกี�ยวขอ้งกันอื�น มดัีงนี�

นโยบายการกําหนดราคาสาํหรบัรายการแต่ละประเภทโดยมรีายการที�สาํคัญอธบิายได้ดังต่อไปนี�

รายการที�สาํคัญ นโยบายการกําหนดราคา

รายได้ค่าเชา่และบรกิาร (รายได้อื�น) ราคาที�ตกลงกันตามสญัญา

ค่าใชจ้า่ยในการรบัประกันภัยและค่าจดัการสนิไหมทดแทน 
      (ค่าใชจ้า่ยในการรบัประกันภัยอื�นและค่าสนิไหมทดแทน)

ราคาที�ตกลงกันตามสญัญา

ค่าใชจ้า่ยทางกฎหมาย (ค่าใชจ้า่ยในการดําเนินงาน) ราคาที�ตกลงกันตามสญัญา
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บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564

รายงานประจาํป� 
2564

รายการที�สาํคัญกับบุคคลหรอืกิจการที�เกี�ยวขอ้งกันและผูบ้รหิารสาํคัญสาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สรุปได้ดังนี�   

ยอดคงเหลือที�สาํคัญกับบุคคลหรอืกิจการที�เกี�ยวขอ้งกัน ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 มดีังนี�

 2564 2563

  

     บรษัิท เมด-ชวัร ์เซอรว์สิเซส จาํกัด   

     รายได้ค่าเชา่และบรกิาร 3,840,000       3,840,000

     ค่าใชจ้า่ยในการรบัประกันภัยและค่าจดัการสนิไหมทดแทน 41,239,009       36,031,009

  

     บรษัิท ลีกัล คอนเซป็ท์ จาํกัด   

     ค่าใชจ้า่ยทางกฎหมาย       48,500              40,870

  

     ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บรหิารสาํคัญ   

     ผลประโยชนร์ะยะสั�นของพนกังาน 16,856,893         17,753,061

     ค่าตอบแทนกรรมการ     495,000            410,000

     ผลประโยชนห์ลังออกจากงาน         227,123                    174,047      

     รวม      17,579,016                  18,337,108     

 2564 2563

  

     บรษัิท เมด-ชวัร ์เซอรว์สิเซส จาํกัด   

     ค่าใชจ้า่ยในการรบัประกันภัยและค่าจดัการสนิไหมทดแทนค้างจา่ย 4,229,277        4,055,467

(บาท)

(บาท)
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บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564

รายงานประจาํป� 
2564

24. การบรหิารความเสี�ยงและเครื�องมอืทางการเงิน

นโยบายการจดัการความเสี�ยงทางด้านการรบัประกันภัย

ความเสี�ยงจากการรบัประกันภัย คือ ความเสี�ยงที�เกิดจากอัตราการตาย อัตราการเจบ็ป�วย อัตราความคงอยู ่หรอือัตราค่าใช้
จา่ยที�เกิดขึ�นจรงิแตกต่างจากอัตราค่าใชจ้า่ยที�ไดป้ระมาณการไว ้ทําใหเ้กิดผลกระทบทางลบกับผลการดําเนนิงานของบรษัิท
โดยบรษัิทมหีน่วยงานพฒันาผลิตภัณฑ์ซึ�งมหีน้าที�ในการสรา้งแนวคิดและพฒันาสนิค้าให ้เป�นไปตามความต้องการของกลุ่ม
เป�าหมายและสอดคล้องกับกลยุทธใ์นการดาํเนินงาน ภายใต้กรอบนโยบายความเสี�ยงของบรษัิท

นอกจากนี� บรษัิทยงัมกีารกําหนดแนวทางในการพจิารณารบัประกันที�เป�นมาตรฐาน ตามแบบประกัน อายุ และเพศไวอ้ยา่ง
ชดัเจนในการคัดเลือกภัยจากกลุ่มเป�าหมายที� ต้องการทําประกัน โดยพจิารณาจากป�จจยัต่าง ๆ หรอืความสามารถในการชาํระ
เบี�ย ประกันภัยของผูเ้อาประกันดว้ย บรษัิทยงัไดด้าํเนนิการประเมนิความเพยีงพอของ สาํรองประกันภัยและเงินกองทนุตาม
ระดับความเสี�ยงใหอ้ยูใ่นระดบัที�เพยีงพอและสงู กวา่เกณฑ์ที�กฎหมายกําหนด เพื�อใหม้ั �นใจวา่ บรษัิทจะสามารถรองรบัควาเสี�ยง
ที� อาจจะเกิดขึ�นในอนาคตได้

การวเิคราะห์ความอ่อนไหว

การวเิคราะหค์วามอ่อนไหวจะพจิารณาจากสาํรองค่าสนิไหมทดแทนและค่าสนิไหมทดแทนค้างจา่ยซึ�งขึ�นอยูกั่บการเปลี�ยนแปลง
ในตัวแปรความเสี�ยงที�จะสง่ผลกระทบต่อ ระดบัของหนี�สนิ ผลกระทบจากการเปลี�ยนแปลงในตัวแปรความเสี�ยงที�เกี�ยวขอ้ง ณ
วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สามารถแสดงได้ดังนี�
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ผลกระทบต่อหนี�สนิการประกันภัยของบรษัิทจากการปรบัค่าสมมติฐานหลักเพิ�มขึ�น ที�มผีลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของหนี�สนิการประกันภัย 
ทั�งธุรกิจก่อนและหลังการประกันภัยต่อ ณ ระดับความเชื�อมั�น 75%  

   2564   

 การเปลี�ยนแปลง
ในตัวแปร หนี�สนิ หนี�สนิสทุธิ กําไรก่อนหัก

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้
สว่นของ
เจา้ของ 

(รอ้ยละ)  

     อัตราสว่นความเสยีหายสมบูรณ์ป�อุบติัเหตุ
     ป�สดุท้าย +5% การคณู 16,459,623 10,798,624 (10,798,624) (8,638,899)

อัตราสว่นค่าใชจ้า่ยสนิไหมทดแทนที�ไมส่ามารถ
     จดัสรรได้ +20% การคณู       173,625       173,625       (173,625)    (138,900)

(บาท)
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   2563   

 การเปลี�ยนแปลง
ในตัวแปร หนี�สนิ หนี�สนิสทุธิ กําไรก่อนหัก

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้
สว่นของ
เจา้ของ 

(รอ้ยละ)  

     อัตราสว่นความเสยีหายสมบูรณ์ป�อุบติัเหตุ
     ป�สดุท้าย +5% การคณู 13,016,197  7,924,392   (7,924,392) (6,339,514)

อัตราสว่นค่าใชจ้า่ยสนิไหมทดแทนที�ไมส่ามารถ
     จดัสรรได้ +20% การคณู      145,553       145,553       (145,553)     (116,442)

(บาท)



บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564

รายงานประจาํป� 
2564

ผลกระทบต่อหนี�สนิการประกันภัยของบรษัิทจากการปรบัค่าสมมติฐานหลักลดลง ที�มผีลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมของหนี�สนิการประกันภัย
ทั�งธุรกิจก่อนและหลังการประกันภัยต่อ ณ ระดับความเชื�อมั�น 75%  
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   2564   

 การเปลี�ยนแปลง
ในตัวแปร หนี�สนิ หนี�สนิสทุธิ กําไรก่อนหัก

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้
สว่นของ
เจา้ของ 

(รอ้ยละ)  

     อัตราสว่นความเสยีหายสมบูรณ์ป�อุบติัเหตุ
     ป�สดุท้าย -5% การคณู (16,459,623) (10,798,624) 10,798,624 8,638,899

อัตราสว่นค่าใชจ้า่ยสนิไหมทดแทนที�ไมส่ามารถ
     จดัสรรได้ -20% การคณู     (173,625)       (173,625)       173,625   138,900

(บาท)

   2563   

 การเปลี�ยนแปลง
ในตัวแปร หนี�สนิ หนี�สนิสทุธิ กําไรก่อนหัก

ค่าใชจ้า่ยภาษีเงินได้
สว่นของ
เจา้ของ 

(รอ้ยละ)  

     อัตราสว่นความเสยีหายสมบูรณ์ป�อุบติัเหตุ
     ป�สดุท้าย -5% การคณู (13,016,197)   (7,924,392)   7,924,392 6,339,514

อัตราสว่นค่าใชจ้า่ยสนิไหมทดแทนที�ไมส่ามารถ
     จดัสรรได้ -20% การคณู     (145,553)       (145,553)       145,553    116,442

(บาท)

ความเสี�ยงการกระจุกตัวด้านการรบัประกันภัย

ความเสี�ยงการกระจุกตัวดา้นการรบัประกันภัย เป�นความเสี�ยงจากการเอาประกันภัยต่อกับบรษัิทใดบรษัิทหนึ�งหรอืในระดับใด 
ระดับหนึ�งมากเกินไป หรอืการกระจุกตัวของภัยที�รบัประกันภัยในดา้นต่าง ๆ โดยบรษัิทบรหิารการประกันภัยต่อเพื�อลดความ 
เสี�ยงจากการกระจุกตัวนั�น บรษัิทใหค้วามสาํคัญตั�งแต่กระบวนการคัดเลือกผูร้บัประกันภัยต่อที�มคีณุภาพ โดยพจิารณาจาก 
การจดัอันดบัความน่าเชื�อถือของบรษัิทประกันภัยต่อ นอกจากนี� ยงัใหค้วามสาํคัญกับกระบวนการติดตามและประเมนิความ 
มั�นคงทางการเงินรวมถึงการกระจายคู่สญัญาประกันภัยต่อ

นโยบายการจดัการความเสี�ยงทางด้านการเงิน

บรษัิทมคีวามเสี�ยงจากการดาํเนนิธุรกิจตามปกติจากการเปลี�ยนแปลงอัตราดอกเบี�ย และจากการไมป่ฏิบติัตามขอ้กําหนดตาม 
สญัญาของคู่สญัญา บรษัิทไมม่กีารถือหรอืออกเครื�องมอืทางการเงินที�เป�นตราสารอนพุนัธ ์เพื�อการเก็งกําไรหรอืการค้า

การจดัการความเสี�ยงเป�นสว่นที�สาํคัญของธุรกิจของบรษัิท บรษัิทมรีะบบในการควบคมุใหม้คีวามสมดลุของระดับความเสี�ยง 
ใหเ้ป�นที�ยอมรบัได ้โดยพจิารณาระหวา่งต้นทนุที�เกิดจากความเสี�ยงและต้นทนุของการจดัการความเสี�ยง ฝ�ายบรหิารได้มกีาร 
ควบคมุกระบวนการการจดัการความเสี�ยงของบรษัิทอยา่งต่อเนื�องเพื�อใหม้ั �นใจวา่มคีวามสมดลุระหวา่งความเสี�ยงและการ 
ควบคมุความเสี�ยง 
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การบรหิารจดัการทนุ

ความเสี�ยงด้านอัตราดอกเบี�ย

วตัถปุระสงค์ในการบรหิารทนุของบรษัิทเป�นไปเพื�อการดํารงไวซ้ึ�งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเนื�องของบรษัิท เพื�อ 
สรา้งผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้และเป�นประโยชนต่์อผูที้�มสีว่นไดเ้สยีอื�น

บรษัิทดแูลรกัษาระดบัเงินกองทนุของบรษัิทใหเ้ป�นไปตามเกณฑ์การดํารงเงินกองทนุตามขอ้กําหนดของสาํนกังานคณะกรรม 
การกํากับและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัย 

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษัิทไดด้าํรงระดบัเงินกองทนุใหเ้ป�นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว

ความเสี�ยงดา้นอัตราดอกเบี�ยหมายถึง ความเสี�ยงที�เกิดจากการเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดขึ�นในอนาคตของอัตราดอกเบี�ยในตลาด 
ที�มผีลกระทบต่อรายไดด้อกเบี�ยจากเงินฝากธนาคารของบรษัิท โดยมผีลตอบแทนเป�นอัตราดอกเบี�ยคงที� บรษัิทได้บรหิาร
ความเสี�ยงจากการลงทนุโดยคํานึงถึงความเสี�ยงจากการลงทนุควบคู่กับความเหมาะสมของผลตอบแทนจากการลงทนุนั�น

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สนิทรพัยท์างการเงินที�สาํคัญ จดัตามประเภทของอัตราดอกเบี�ยได้ดังนี�

บนัทึกเป�น(รายจา่ย) / รายได้ใน

2563
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  2564  

 อัตราดอกเบี�ยคงที� ไมม่ดีอกเบี�ย รวม

(บาท)  

     สนิทรพัยท์างการเงิน   

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 185,337,606     833,954     186,171,560     

     สนิทรพัยท์างการเงิน      409,952,151                       -                      409,952,151     

     รวม      595,289,757                833,954            596,123,711     



บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)
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รายงานประจาํป� 
2564
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  2563  

 อัตราดอกเบี�ยคงที� ไมม่ดีอกเบี�ย รวม

(บาท)  

     สนิทรพัยท์างการเงิน   

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 160,848,982     994,369     161,843,351     

     สนิทรพัยท์างการเงิน        301,146,317                   -                        301,146,317     

     รวม      461,995,299                994,369         462,989,668     

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 สนิทรพัยท์างการเงินที�มอัีตราดอกเบี�ยคงที� จาํแนกตามระยะเวลานบัจากวนัที�ที� 
รายงานถึงวนัที�มกีารกําหนดอัตราดอกเบี�ยใหมห่รอืวนัที�ครบกําหนดแล้วแต่วนัใดจะถึงก่อน มรีายละเอียดดังนี� 

      

 อัตราดอกเบี�ย
 

ภายใน 1 ป� เกิน 1 ป� ถึง 5 ป� เกิน 5 ป� รวม

(รอ้ยละต่อป�)

     ณ 31 ธนัวาคม 2564      

     สนิทรพัยท์างการเงิน      

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.125 - 0.50 185,337,606 - - 185,337,606

     สนิทรพัยท์างการเงิน 0.05 - 2.00 288,343,492 121,608,659          -         409,952,151

     รวม  473,681,098 121,608,659          -         595,289,757

(บาท)

ระยะเวลาการครบกําหนด
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 อัตราดอกเบี�ย
 

ภายใน 1 ป� เกิน 1 ป� ถึง 5 ป� เกิน 5 ป� รวม

(รอ้ยละต่อป�)

     ณ 31 ธนัวาคม 2563      

     สนิทรพัยท์างการเงิน      

     เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 0.125 - 0.50 160,848,982 - - 160,848,982

     สนิทรพัยท์างการเงิน 0.05 - 2.00 192,646,317 108,500,000          -         301,146,317

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

(บาท)

ระยะเวลาการครบกําหนด
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บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564

รายงานประจาํป� 
2564

ความเสี�ยงด้านการให้สนิเชื�อ

มูลค่าตามบญัชแีละมูลค่ายุติธรรม 

ความเสี�ยงจากสภาพคล่อง

เครื�องมอืทางการเงินที�ไมไ่ด้วดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม

ความเสี�ยงเกี�ยวกับการกระจุกตัวของสนิเชื�อซึ�งเกิดจากเบี�ยประกันภัยค้างรบัไมม่สีาระสาํคัญเนื�องจากผูเ้อาประกันภัยของ 
บรษัิทกระจายอยูใ่นอุตสาหกรรมที�แตกต่างกัน และภมูภิาคต่าง ๆ ในประเทศไทย จาํนวนเงินสงูสดุที�บรษัิทอาจต้องสญูเสยีจาก 
การใหส้นิเชื�อคือมูลค่าตามบญัชขีองเบี�ยประกันภัยค้างรบัดังกล่าวหกัด้วยค่าเผื�อหนี�สงสยัจะสญูตามที�แสดงไวใ้นงบแสดง 
ฐานะการเงิน

ในการเป�ดเผยมูลค่ายุติธรรมของสนิทรพัยท์างการเงินหรอืหนี�สนิทางการเงินต้องใชด้ลุยพนิิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรม 
ดงันั�นมูลค่ายุติธรรมที�ประมาณขึ�นที�เป�ดเผยในหมายเหตปุระกอบงบการเงินนี�จงึไมจ่าํเป�นต้องบง่ชี�ถึงจาํนวนเงินซึ�งเกิดขึ�น 
จรงิในตลาดแลกเปลี�ยนในป�จจุบนั การใชข้อ้สมมติฐานทางการตลาดและ/หรอืวธิกีาร ประมาณที�แตกต่างกันอาจมผีลกระทบที� 
มสีาระสาํคัญต่อมูลค่ายุติธรรมที�ประมาณขึ�น บรษัิทใชว้ธิกีารและขอ้สมมติฐานดงัต่อไปนี� ในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ 
เครื�องมอืทางการเงิน

ความเสี�ยงดา้นสภาพคล่อง เป�นความเสี�ยงที�เกิดจากการที�ไมส่ามารถชาํระหนี�สนิและภาระผกูพนัเมื�อถึงกําหนด หรอืไมส่ามารถ 
จดัหาเงินทนุใหเ้พยีงพอ  

บรษัิทบรหิาร ควบคมุ และติดตามอัตราสว่นสภาพคล่องอยา่งใกล้ชดิเพื�อใหเ้พยีงพอต่อการรองรบักับภาระหนี�ที�เกิดจาก 
สญัญาประกันภัยและความต้องการใชเ้งินในแต่ละชว่งเวลา โดยสนิทรพัยท์างการเงินของบรษัิทสว่นใหญป่ระกอบด้วย เงินสด 
และเงินฝากสถาบนัการเงิน ซึ�งมสีภาพคล่องสงู

ราคาตามบญัชขีองสนิทรพัยท์างการเงิน ไดแ้ก่ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รายได้จากการลงทนุค้างรบั เบี�ยประกันภัย 
ค้างรบั ลกูหนี�จากการประกันภัยต่อ ลกูหนี�อื�น เจา้หนี�บรษัิทประกันภัยต่อ และเจา้หนี�อื�นมมูีลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม 
เนื�องจากครบกําหนดชาํระในระยะเวลาอันสั�น
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 2564 2563

 ราคาตามบญัชี ราคาตามบญัชี

  

     เงินฝากธนาคารประเภทจา่ยคืน เมื�อสิ�นกําหนดระยะเวลา                3,500,000                    3,500,000     

(บาท)

122

25. หลักทรพัยป์ระกันและทรพัยส์นิที�จดัสรรไวเ้ป�นเงินสาํรองวางไวกั้บนายทะเบยีน

25.1  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษัิทไดนํ้าเงินฝากธนาคารเป�นประกันวางไวกั้บนายทะเบยีนตามพระราช 
บญัญัติประกันวนิาศภัย (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2551 มดีงันี�

 2564 2563

 ราคาตามบญัชี ราคาตามบญัชี

  

     เงินฝากธนาคารประเภทจา่ยคืน เมื�อสิ�นกําหนดระยะเวลา                77,405,715                    60,261,662     

25.2  ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 บรษัิทไดจ้ดัสรรเงินฝากธนาคารเป�นเงินสาํรองประกันภัยวางไวกั้บนายทะเบยีน 
เพื�อใหเ้ป�นไปตามประกาศของคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกัยภัย เรื�อง อัตรา หลักเกณฑ์ และวธิกีาร 
วางเงินสาํรองสาํหรบัเบี�ยประกันภัยที�ยงัไมต่กเป�นรายได้ของ บรษัิทประกันวนิาศภัย พ.ศ. 2557 มดีงันี�

(บาท)



บรษัิท แปซฟิ�ค ครอส ประกันสขุภาพ จาํกัด (มหาชน)

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
สาํหรบัป�สิ�นสดุวนัที� 31 ธนัวาคม 2564

รายงานประจาํป� 
2564
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 2564 2563

  

       ณ วนัที� 1 มกราคม                5,478,887      4,041,278     

       เพิ�มขึ�นระหวา่งป�                 1,686,306                     1,437,609     

       ณ วนัที� 31 ธนัวาคม                 7,165,193                   5,478,887     

     จาํนวนเงินขั�นตํ�าที�ต้องจา่ยในอนาคตทั�งสิ�นภายใต้ 2564 2563

     สญัญาเชา่ดําเนินงานที�บอกเลิกไมไ่ด้   

   

       ภายใน 1 ป�      309,000     342,000     

       1 - 5 ป�                    120,500                        363,500     

       รวม                  429,500                       705,500     

(บาท)

(บาท)

26. เงินสมทบทนุประกันภัย

27. ภาระผูกพนักับบุคคลหรอืกิจการที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกัน

ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564 และ 2563 ยอดสะสมเงินสมทบกองทนุประกันวนิาศภัย มจีาํนวนดังนี�

28. เหตกุารณภ์ายหลังรอบระยะเวลารายงาน

สาํนักงานคณะกรรมการกํากับและสง่เสรมิการประกอบธุรกิจประกันภัยอนุมติัใหบ้รษัิทสามารถรบัโอนกรมธรรมป์ระกันภัย 
ประเภทประกันสขุภาพและอุบติัเหตจุากบรษัิทประกันภัยอื�นที�ไมเ่กี�ยวขอ้งกัน โดยบรษัิทดงักล่าวมแีผนงานที�จะหยุดดําเนนิ 
ธุรกิจประกันภัยในป� 2565 เมื�อวนัที� 14 กมุภาพนัธ ์2565 คณะกรรมการของบรษัิทได้อนุมติัใหเ้ขา้รว่มขอ้ตกลงนี� ต่อมาเมื�อ 
วนัที� 8 มนีาคม 2565 บรษัิทไดร้บัเงินสดจาํนวน 289 ล้านบาทเพื�อใชช้าํระหนี�สนิจากการรบัประกันภัยจาํนวน 260 ล้านบาท 
ซึ�งเป�นสว่นหนึ�งของขอ้ตกลงการโอนรายการเหล่านี�




