บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุ ขภาพ จํากัด (มหาชน)
แบบ ปผช. ! รายไตรมาส
รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูล
ไตรมาส ! ปี !+,!

ส่ วนที/ 0. การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลทีเ/ ปิ ดเผย

บริ ษทั แปซิ ฟิค ครอส ประกันสุ ขภาพ จํากัด (มหาชน)ได้สอบทานข้อมูลที$เปิ ดเผย ด้วยความระมัดระวัง
และบริ ษ ทั ขอรั บ รองว่า ข้อมู ล ดัง กล่ า วถู ก ต้องครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผูอ้ ื$ น สํา คัญผิด หรื อไม่ข าด
ข้อมู ลที$ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ และขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลที$ได้เปิ ดเผยทุกรายการของบริ ษทั

ลงนาม
ชื$อ นายโธมัส เพรสทิส ธอมสัน
ตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที$บริ หาร

ลงนาม
ชื$อ นายธนฉัตร แก้วใจเพชร
ตําแหน่ง กรรมการ

เปิ ดเผยข้อมูล ณ วันที$ 56 มิถุนายน 7897 ข้อมูลประจําไตรมาสที$ 7 ปี 7897

ส่ วนที$ 7 รายละเอียดการเปิ ดเผยข้อมูล

1. ความเพียงพอของเงินกองทุนบริษทั
นโยบาย
เพื$ อ ให้ ก ารดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของ บริ ษ ัท แปซิ ฟิ ค ครอส ประกัน สุ ขภาพ จํา กัด (มหาชน) เป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ และ ประสิ ทธิ ผล มีระดับความเพียงพอของเงินกองทุนที$สามารถควบคุมและยอมรับได้ บริ ษทั
จึงได้มีการกําหนดนโยบายและมาตรการ ในการบริ หารจัดการความเพียงพอของเงิ นกองทุนบริ ษทั กรอบ
นโยบายการลงทุนและการบริ หารความเสี$ ยง โดยมีคณะกรรมการบริ หารการลงทุน กํากับ ควบคุมดูแล และมี
หน่วยงานที$ เกี$ยวข้องทําหน้าที$บริ หารงาน เพื$อให้มีการปฏิบตั ิตามนโยบายและมาตรการในการบริ หารจัดการ
เงินกองทุนของ บริ ษทั ฯ ที$กาํ หนดไว้ และให้มีการติดตามแก้ไขอย่างเหมาะสม และทันสถานการณ์

วัตถุประสงค์
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องนโยบายนี> มี เพื$ อ ช่ ว ยให้ บริ ษ ัท มี ก ารบริ ห ารจัด การสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี> สิ นได้ อ ย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ การกํากับดู แล ตรวจสอบและประเมิ นผลการลงทุ นในสิ นทรั พย์ของบริ ษ ทั ฯ การลงทุ นใน
สิ น ทรั พ ย์เหล่ านั>นจะถู กจัดขึ> นโดยคณะกรรมการลงทุ น เพื$ อประโยชน์ ในการดําเนิ นการตามภารกิ จและ
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ

การบริหารเงินกองทุนและการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน
ในปี 7892 บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการกําหนดอัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุนที$ตอ้ งดํารงไว้ที$ระดับที$ไม่
ตํ$ากว่าร้อยละ 200 ซึ$ งไม่ต$าํ กว่าเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบ
ธุ รกิจประกันภัย ตามกฎหมายกําหนดคือระดับร้ อยละ 140 รวมทั>งได้มีการบริ หาร จัดการระดับเงิ นกองทุน
ของบริ ษทั ฯ ตามระดับความเสี$ ยง ดังนี>
1 กําหนดระดับความเพียงพอของเงินกองทุนที$ยอมรับได้และไม่ต$าํ กว่าเกณฑ์มาตรฐานเพื$อใช้เป็ นแนวทาง
ในการรักษาระดับของเงิ นกองทุ นให้เพียงพอในการรองรับความเสี$ ยงอย่างเหมาะสมกับการประกอบ
ธุ รกิจ
2 สื$ อสารระดับความเสี$ ยงของระดับเงิ นกองทุนที$ ยอมรับได้ด้านเงิ นกองทุนเพื$อให้หน่ วยงานที$ เกี$ ยวข้อง
ปฏิบตั ิ

3 ในการดําเนิ นการใดๆ ที$จะส่ งผลต่อเงิ นกองทุนที$ตอ้ งดํารงไว้สําหรับความเสี$ ยงด้านต่างๆ เช่ น การรับ
ประกัน ภัย รายใหญ่ ห น่ ว ยงานเจ้า ของความเสี$ ย งจะต้อ งมี ก ารประเมิ น ผลกระทบที$ จ ะเกิ ด ขึ> นกับ
เงินกองทุนและเสนอให้ผบู ้ ริ หารรับทราบเพื$อประกอบการพิจารณาอนุมตั ิให้ดาํ เนินการ
4 ความเสี$ ยงด้านตลาด ของการลงทุนในหลักทรัพย์ซ$ ึ งเป็ นความเสี$ ยงหลักของเงินกองทุนของบริ ษทั ฯ ฝ่ าย
ที$ ท าํ การลงทุ นจะทําการคํานวณอัตราส่ วนความเพี ย งพอของเงิ นกองทุ น จากการเปลี$ ยนแปลงมู ล ค่ า
หลักทรัพย์ที$ลงทุน และ รายงานต่อคณะกรรมการลงทุน อย่างสมํ$าเสมอ
5 เมื$อมีเหตุการณ์ ที$แสดงให้เห็ นว่าจะมีผลต่ออัตราส่ วนความเพียงพอของเงิ นกองทุนของบริ ษทั ฯ อย่างมี
นัยสําคัญ ฝ่ ายบริ หารจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารทันที
6 บริ ษ ัท ใช้ก ารประเมิ น ตามหลัก การดํารงเงิ น กองทุ น ตามระดับ ความเสี$ ย ง (Risk Based Capital) ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย

เปิ ดเผย ณ วันที/ <= เดือน มิถุนายน พ.ศ. !+,!
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

ไตรมาส 1
7897

อัตราส่ วนความเพียงพอ
X5Y.X8%
ของเงินกองทุน (ร้ อยละ)
เงิ น กอ งทุ น ที/ ส าม ารถ
13U.\5
นํามาใช้ ได้ ทAงั หมด
เงิ น กองทุ น ที/ ต้ องดํ า รง
ตามกฎหมาย

30.00

ไตรมาส !

ไตรมาส 3

789U

2562

7861

2562

789U

XX9.90%

XX\.YX%

459.72%

X_5.58%

133.98

134.68

137.92

142.01

30.00

30.00

30.00

30.00

หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกับกับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยการกําหนด
ประเภทและชนิ ด ของเงิ น กองทุ น รวมทั>ง หลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร และเงื$ อนไขในการคํานวณ
เงินกองทุนของบริ ษทั ประกันวินาศภัย กําหนดให้นายทะเบียนอาจกําหนดมาตรการที$จาํ เป็ น
ในการกํากับดู แลบริ ษทั ที$ มีอตั ราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุนตํ$ากว่าร้อยละหนึ$ งร้ อยสี$
สิ บได้
- เงิ นกองทุน เป็ นเงินกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ ม
การประกอบธุ รกิจประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี> สินของบริ ษทั ประกัน
วินาศภัย
- ไตรมาสที$ 2 หมายถึ ง ผลการดําเนิ น งานสะสม 6 เดื อ น และไตรมาสที$ 3 หมายถึ ง ผลการ
ดําเนินงานสะสม 9 เดือน

2. รายงานทางการเงิน
งบการเงิน รายไตรมาสที$ผสู ้ อบบัญชีได้สอบทานแล้ว สามารถดูรายละเอียดได้ที$
https://www.pacificcrosshealth.com/financials/

