บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุ ขภาพ จํากัด (มหาชน)
แบบ ปผว. รายไตรมาส
รายงานการเปิ ดเผยข้ อมูล
ไตรมาส 3 ปี

ส่ วนที . การรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลทีเปิ ดเผย

บริ ษทั แปซิ ฟิค ครอส ประกันสุ ขภาพ จํากัด (มหาชน)ได้สอบทานข้อมูลที เปิ ดเผย ด้วยความ
ระมัดระวัง และบริ ษ ทั ขอรั บ รองว่า ข้อ มูล ดัง กล่า วถูก ต้อ งครบถ้ว น ไม่เ ป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผู อ้ ื น
สําคัญผิด หรื อไม่ข าดข้อมูลทีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ และขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลทีได้
เปิ ดเผยทุกรายการของบริ ษทั

ลงนาม
ชือ นายโธมัส เพรสทิส ธอมสัน
ตําแหน่ง ประธานเจ้าหน้าทีบริ หาร

ลงนาม
ชือ นายธนฉัตร แก้วใจเพชร
ตําแหน่ง กรรมการ

เปิ ดเผยข้อมูล ณ วันที 18 พฤศจิกายน

ข้อมูลประจําไตรมาสที 3 ปี

ส่วนที รายละเอียดการเปิ ดเผยข้อมูล

1. ความเพียงพอของเงินกองทุนบริษัท
นโยบาย
เพือให้การดําเนิ นธุ รกิ จของ บริ ษทั แปซิ ฟิค ครอส ประกันสุ ขภาพ จํากัด (มหาชน) เป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และ ประสิ ทธิ ผล มีระดับความเพียงพอของเงินกองทุนทีสามารถควบคุมและยอมรับ
ได้ บริ ษ ัท ฯ จึ ง ได้มี ก ารกําหนดนโยบายและมาตรการ ในการบริ ห ารจัด การความเพี ย งพอของ
เงินกองทุนบริ ษทั กรอบนโยบายการลงทุนและการบริ หารความเสี ยง โดยมีคณะกรรมการบริ หาร
การลงทุน กํากับ ควบคุมดูแล และมีหน่ วยงานที เกียวข้องทําหน้าทีบริ หารงาน เพือให้มีการปฏิบตั ิ
ตามนโยบายและมาตรการในการบริ หารจัดการเงินกองทุนของ บริ ษทั ฯ ทีกําหนดไว้ และให้มีการ
ติดตามแก้ไขอย่างเหมาะสม และทันสถานการณ์

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของนโยบายนี มีเพือช่วยให้ บริ ษทั มีการบริ หารจัดการสิ นทรัพย์และหนี สิ นได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ การกํากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการลงทุนในสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯ การลงทุน
ในสิ น ทรั พย์เหล่ านันจะถู ก จัด ขึนโดยคณะกรรมการลงทุ น เพื อประโยชน์ ในการดําเนิ น การตาม
ภารกิจและวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯ

การบริหารเงินกองทุนและการประเมินความเพียงพอของเงินกองทุน
ในปี 3 บริ ษทั ฯ มีนโยบายในการกําหนดอัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุนทีต้องดํารงไว้ที
ระดับที ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 180 ซึ งไม่ตากว่
ํ าเกณฑ์มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและ
ส่ งเสริ ม การประกอบธุ รกิจประกันภัย ตามกฎหมายกําหนดคือระดับร้ อยละ 20 รวมทังได้มี การ
บริ หาร จัดการระดับเงินกองทุนของบริ ษทั ฯ ตามระดับความเสี ยง ดังนี
1 กําหนดระดับความเพียงพอของเงินกองทุนทียอมรับได้และไม่ตากว่
ํ าเกณฑ์มาตรฐานเพือใช้เป็ น
แนวทางในการรักษาระดับของเงินกองทุนให้เพียงพอในการรองรับความเสี ยงอย่างเหมาะสมกับ
การประกอบธุรกิจ
2 สื อสารระดับความเสี ยงของระดับเงินกองทุนที ยอมรั บได้ด้านเงินกองทุ นเพือให้หน่ วยงานที
เกียวข้องปฏิบตั ิ
3 ในการดําเนิ นการใดๆ ที จะส่ งผลต่อเงินกองทุนที ต้องดํารงไว้สําหรั บความเสี ยงด้านต่างๆ เช่ น การรั บ

ประกันภัย รายใหญ่หน่วยงานเจ้าของความเสี ยงจะต้องมีการประเมินผลกระทบทีจะเกิดขึนกับเงินกองทุน
และเสนอให้ผบู ้ ริ หารรับทราบเพือประกอบการพิจารณาอนุมตั ิให้ดาํ เนินการ
4 ความเสี ยงด้านตลาด ของการลงทุนในหลักทรั พย์ซึ งเป็ นความเสี ยงหลัก ของเงิ นกองทุน ของ
บริ ษทั ฯ ฝ่ ายที ทําการลงทุ นจะทําการคํานวณอัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุ นจากการ
เปลียนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์ทีลงทุน และ รายงานต่อคณะกรรมการลงทุน อย่างสมําเสมอ
5 เมือมีเหตุการณ์ทีแสดงให้เห็นว่าจะมีผลต่ออัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุนของบริ ษทั ฯ
อย่างมีนยั สําคัญ ฝ่ ายบริ หารจะรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารทันที
6 บริ ษทั ใช้การประเมินตามหลัก การดํารงเงินกองทุนตามระดับความเสี ยง (Risk Based Capital)
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัย

เปิ ดเผย ณ วันที 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563
ไตรมาส 1
รายการ

2563

อัตราส่ วนความเพียงพอ
194.31%
ของเงินกองทุน (ร้ อยละ)
เงิ น ก อ งทุ น ที ส าม ารถ
122.94
นํามาใช้ ได้ ทังหมด
เงิ น กองทุ น ที ต้ องดํ า รง
ตามกฎหมาย

63.27

หน่วย : ล้านบาท
ไตรมาส 3

ไตรมาส

2562

2563

2562

2563

2562

439.45%

230.18%

448.94%

281.40%

417.40%

131.83

139.76

134.68

159.37

133.49

30.00

60.72

30.00

56.63

31.98

หมายเหตุ - ตามประกาศคณะกรรมการกับกับและส่ งเสริ มการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการ
กําหนดประเภทและชนิ ดของเงินกองทุน รวมทังหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขใน
การคํานวณเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันวินาศภัย กําหนดให้นายทะเบียนอาจกําหนด
มาตรการทีจําเป็ นในการกํากับดูแลบริ ษทั ทีมีอตั ราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุน
ตํากว่าร้อยละหนึงร้อยยีสิ บได้
- เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตามราคาประเมิ น ตามประกาศคณะกรรมการกํากับและ
ส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สินและหนี สิ น

ของบริ ษทั ประกันวินาศภัย
- ไตรมาสที 2 หมายถึงผลการดําเนิ นงานสะสม 6 เดือน และไตรมาสที 3 หมายถึงผล
การดําเนินงานสะสม 9 เดือน

2. รายงานทางการเงิน
งบการเงิน รายไตรมาสทีผูส้ อบบัญชีได้สอบทานแล้ว สามารถดูรายละเอียดได้ที
https://www.pacificcrosshealth.com/financials/

