บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จํากัด (มหาชน)
แบบ ปผว. " รายไตรมาส
รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูล
ไตรมาส 1 ปี -./3

ส่ วนที2 ". การรั บรองความถูกต้ องของข้อมูลทีเ2 ปิ ดเผย

บริ ษทั แปซิ ฟิค ครอส ประกันสุ ขภาพ จํากัด (มหาชน)ได้สอบทานข้อมูลที$ เปิ ดเผย ด้วยความ
ระมัดระวัง และบริ ษ ทั ขอรับ รองว่า ข้อ มูล ดัง กล่า วถูก ต้อ งครบถ้วน ไม่เป็ น เท็จ ไม่ทาํ ให้ผู อ้ ื $น
สํา คัญ ผิด หรื อไม่ขาดข้อ มูลที$ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ และขอรั บรองความถูกต้องของข้อมูลที$ได้
เปิ ดเผยทุกรายการของบริ ษทั

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

ลงนาม
ชื$อ นายธนฉัตร แก้วใจเพชร
ตําแหน่ง กรรมการ

เปิ ดเผยข้อมูล ณ วันที$ 56 พฤษภาคม 5689 ข้อมูลประจําไตรมาสที$ 1 ปี 5689

ส่วนที$ 5 รายละเอียดการเปิ ดเผยข้อมูล

1. ความเพียงพอของเงินกองทุนบริษทั
นโยบาย
เพื$ อให้การดําเนิ นธุ รกิ จของ บริ ษทั แปซิ ฟิค ครอส ประกันสุ ข ภาพ จํากัด (มหาชน) เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และ ประสิ ทธิ ผล มีระดับความเพียงพอของเงินกองทุนที$สามารถควบคุมและยอมรับ
ได้ บริ ษัท จึ ง ได้มีก ารกํา หนดนโยบายและมาตรการ ในการบริ ห ารจัด การความเพี ย งพอของ
เงิ นกองทุนบริ ษทั กรอบนโยบายการลงทุนและการบริ หารความเสี$ ยง โดยมีค ณะกรรมการบริ หาร
การลงทุน กํากับ ควบคุ มดู แล และมีหน่ วยงานที$ เกี$ ยวข้องทําหน้าที$บริ หารงาน เพื$ อให้มีการปฏิ บตั ิ
ตามนโยบายและมาตรการในการบริ หารจัดการเงิ นกองทุนของ บริ ษทั ฯ ที$กาํ หนดไว้ และให้มีการ
ติดตามแก้ไขอย่างเหมาะสม และทันสถานการณ์

วัตถุประสงค์
วัตถุ ประสงค์ของนโยบายนี?มีเพื$อช่วยให้ บริ ษทั มีก ารบริ หารจัดการสิ นทรัพย์แ ละหนี? สิน ได้อย่า งมี
ประสิ ทธิภาพ การกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการลงทุนในสิ นทรั พย์ของบริ ษทั ฯ การลงทุน
ในสิ น ทรั พย์เหล่ านั?นจะถูก จัดขึ?น โดยคณะกรรมการลงทุน เพื$อ ประโยชน์ ในการดําเนิ น การตาม
ภารกิจและวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ

การบริหารเงินกองทุนและการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน
ในปี 5683 บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการกําหนดอัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุนที$ตอ้ งดํารงไว้ที$
ระดับที$ไม่ต$ าํ กว่าร้ อยละ 180 ซึ$ งไม่ต$าํ กว่าเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุ ร กิ จประกันภัย ตามกฎหมายกํา หนดคื อระดับร้ อยละ 120 รวมทั?ง ได้มีก าร
บริ หาร จัดการระดับเงินกองทุนของบริ ษทั ฯ ตามระดับความเสี$ ยง ดังนี?
1 กําหนดระดับความเพียงพอของเงินกองทุนที$ยอมรับได้และไม่ต$าํ กว่าเกณฑ์มาตรฐานเพื$อใช้เป็ น
แนวทางในการรักษาระดับของเงินกองทุนให้เพียงพอในการรองรั บความเสี$ ยงอย่างเหมาะสมกับ
การประกอบธุรกิจ
2 สื$ อ สารระดับความเสี$ ยงของระดับเงิ นกองทุนที$ ย อมรั บได้ด้านเงิ นกองทุน เพื$ อ ให้หน่ วยงานที$
เกี$ยวข้องปฏิบตั ิ
3 ในการดํา เนิ นการใดๆ ที$จะส่ งผลต่ อเงิ นกองทุนที$ ตอ้ งดํารงไว้สําหรับความเสี$ ยงด้านต่างๆ เช่ น การรั บ

ประกันภัย รายใหญ่หน่วยงานเจ้าของความเสี$ ยงจะต้องมีการประเมินผลกระทบทีจ$ ะเกิดขึ?นกับเงินกองทุน
และเสนอให้ผบู ้ ริ หารรับทราบเพือ$ ประกอบการพิจารณาอนุมตั ิให้ดาํ เนินการ
4 ความเสี$ ย งด้านตลาด ของการลงทุน ในหลักทรั พย์ซ$ ึ งเป็ นความเสี$ ยงหลัก ของเงิ นกองทุนของ
บริ ษทั ฯ ฝ่ ายที$ทาํ การลงทุนจะทํา การคํา นวณอัตราส่ วนความเพี ย งพอของเงิ นกองทุน จากการ
เปลีย$ นแปลงมูลค่าหลักทรั พย์ทลี$ งทุน และ รายงานต่อคณะกรรมการลงทุน อย่างสมํ$าเสมอ
5 เมื$อมีเหตุการณ์ ที$แสดงให้เห็นว่าจะมีผลต่ออัตราส่ วนความเพียงพอของเงิ นกองทุนของบริ ษทั ฯ
อย่างมีนยั สําคัญ ฝ่ ายบริ หารจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารทันที
6 บริ ษทั ใช้ก ารประเมิ นตามหลัก การดํารงเงิ นกองทุนตามระดับความเสี$ ยง (Risk Based Capital)
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย

เปิ ดเผย ณ วันที2 =" เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1
รายการ

2563

อัตราส่ วนความเพีย งพอ
194.31%
ของเงินกองทุน (ร้ อยละ)
เงิ น กองทุ นที2 สาม าร ถ
122.94
นํามาใช้ ได้ทAงั หมด
เงิ น กองทุ น ที2 ต้ องดํ ารง
ตามกฎหมาย

63.27

ไตรมาส -

หน่วย : ล้านบาท
ไตรมาส 3

2562

2562

2562

439.45%

448.94%

417.40%

131.83

134.68

133.49

30.00

30.00

31.98

หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกับกับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัยว่าด้วยการ
กําหนดประเภทและชนิ ดของเงิ นกองทุน รวมทั?งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื$ อนไขใน
การคํานวณเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันวินาศภัย กําหนดให้นายทะเบียนอาจกําหนด
มาตรการที$จาํ เป็ นในการกํากับดูแลบริ ษทั ที$มีอตั ราส่ วนความเพียงพอของเงิ นกองทุน
ตํ$ากว่าร้อยละหนึ$งร้ อยสี$ สิบได้
- เงิ นกองทุน เป็ น เงิ นกองทุนตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี? สิ น

ของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
- ไตรมาสที$ 2 หมายถึ งผลการดํา เนิ นงานสะสม 6 เดือ น และไตรมาสที$ 3 หมายถึ งผล
การดําเนินงานสะสม 9 เดือน

2. รายงานทางการเงิน
งบการเงิ น รายไตรมาสทีผ$ ูส้ อบบัญชีได้สอบทานแล้ว สามารถดูรายละเอียดได้ที$
https://www.pacificcrosshealth.com/financials/

