แบบรายการเปิ ดเผยข้อมูล (แบบ ปผว. 1)
ประจาไตรมาส 2 ปี 2565
บริษทั เคดับบลิวไอ ประกันภัย จากัด (มหาชน)
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สารบัญ
ส่วนที่ 1 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิ ดเผย
ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิ ดเผยข้อมูล
1 ความเพียงพอของเงินกองทุน
2 งบการเงินรายไตรมาสทีผ่ สู้ อบบัญชีได้สอบทานแล้ว
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ส่วนที่ 1 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
บริษทั ได้สอบทานข้อมูลทีเ่ ปิ ดเผย ด้วยความระมัดระวัง และบริษทั ขอรับของว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาให้ผอู้ ่นื สาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ และขอรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลทีไ่ ด้เปิ ดเผยทุกรายการของบริษทั
ชื่อ

นายเหมรัศมิ์ จรัลนามศิริ

ตาแหน่ ง

ผูจ้ ดั กำรทั่วไป

ลายมือชื่อ

_______________________________________

เปิ ดเผยข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2565
ข้อมูลประจาไตรมาสที่ 2 ปี 2565
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ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิ ดเผยข้อมูล
1. ความเพียงพอของเงิ นกองทุน
บริษทั ได้จดั ให้มีกรอบการบริหารเงินกองทุน โดยมีกระบวนการเพื่อให้ม ั ่นใจถึงความเพียงพอของระดับเงินกองทุน
ดังต่อไปนี้
▪ กาหนดระดับเงินกองทุนเป้ าหมาย
Capital Adequacy
▪ จัดทาแผนกลยุทธ์เงินกองทุน 3 ปี และแผนงานเพื่อให้บรรลุ
targets set
ระดับเงินกองทุนเป้ าหมาย
▪ ระบุ เ หตุ ก ารณ์ ที่ อ าจส่ ง ผลให้ ไ ม่ ส ามารถบรรลุ ร ะดั บ
3 yr Capital
เงินกองทุนเป้ าหมายได้
Action plan
Strategy to meet
targets
▪ ติดตามผลการดาเนินงานเทียบกับระดับเงินกองทุนเป้ าหมาย
อย่างสม่าเสมอ รวมถึงการทดสอบภาวะวิกฤตและประมาณ
การเงินกองทุน
Trigger Events &
Levels set
Yes
▪ พัฒ นา อนุ ม ัติ และปฏิบัติต ามแผนงานเมื่อ เกิดเหตุ ก ารณ์
ส่งผลให้ไม่สามารถบรรลุระดับเงินกองทุนเป้ าหมายได้ หรือ
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายกาหนด
Regular monitoring
Trigger
& reporting
Level
No
▪ ทบทวนและแก้ ไ ขระดับเงินกองทุ นเป้ าหมาย แผนกลยุทธ์
Breach
เงิน กองทุ น และเหตุ การณ์ ที่อ าจส่ งผลให้ไม่ ส ามารถบรรลุ
ระดับเงินกองทุนเป้ าหมายให้เหมาะสม
ซึ่งกระบวนการนี้ได้รบั การกากับดูแล ทบทวน และอนุมตั โิ ดย
คณะกรรมการบริษทั

No

Trigger
Event

Yes
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เปิ ดเผย ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565
หน่วย : ล้านบาท
รายการ

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

2565

2564

2565

2564

189

296

171

276

348

189

296

171

276

348

อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน (ร้อยละ)

189

296

171

276

348

เงินกองทุนทีส่ ามารถนามาใช้ได้ทงั ้ หมด

244

246

221

236

336

อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ทีเ่ ป็ นส่วนของเจ้าของ
ต่อเงินกองทุนทีต่ ้องดารงตามกฎหมาย (ร้อยละ)
อัตราส่วนเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อเงินกองทุน
ทีต่ ้องดารงตามกฎหมาย (ร้อยละ)

2565

2564

85
96
128
83
129
เงินกองทุนทีต่ ้องดารงตามกฎหมาย
หมายเหตุ
- ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยการกาหนดประเภทและชนิดของ
เงินกองทุน รวมทัง้ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคานวณเงินกองทุนของบริษัทประกันวินาศภัยกาหนดให้
นายทะเบียนอาจกาหนดมาตรการทีจ่ าเป็ นในการกากับดูแลบริษทั ทีม่ อี ตั ราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนต่ ากว่า
ร้อยละหนึ่งร้อยสีส่ บิ ได้
- เงิน กองทุ น เป็ น เงิน กองทุ น ตามราคาประเมิน ตามประกาศคณะกรรมการกากับและส่ งเสริม การประกอบธุรกิจ
ประกันภัยว่าด้วยการประเมินราคาทรัพย์สนิ และหนี้สนิ ของบริษทั ประกันวินาศภัย
- ไตรมาสที่ 2 หมายถึงผลการดาเนินงานสะสม 6 เดือน และไตรมาสที่ 3 หมายถึงผลการดาเนินงานสะสม 9 เดือน
2. รายงานทางการเงิ น
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้จดั ทาขึน้ ในสกุลเงินบาทและตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง
“การรายงานทางการเงินระหว่างกาล และวิธปี ฏิบตั ทิ างการบัญชีทรี่ บั รองทัวไปในประเทศไทย
่
และประกาศ
คณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาใน
การจัดทาและยื่นงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษทั ประกันวินาศภัย 2559
ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 โดยหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็ นแบบย่อ
งบการเงินรายไตรมาสทีผ่ สู้ อบบัญชีได้สอบทานแล้ว ได้มีการนาเสนอข้อมูลขึน้ บน website ของบริษทั ฯ แล้ว
โดยสามารถเข้าไปตามลิงค์ได้ที่ > https://www.kwii.com/img/financial/FS_2Q_2022_TH.pdf

