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แบบรายการเปิดเผยข้อมูล
บริษทั คิง ไว ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
ส่วนที 1 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลทีเปิ ดเผย

บริษทั ได้สอบทานข้อมูลทีเปิ ดเผย ด้วยความระมัดระวัง และบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูล ดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็ นเท็จ ไม่ทาํ ให้ผู้อนสํ
ื าคัญผิด หรือ ไม่ขาดข้อมูลทีควรต้องแจ้งในสาระสําคัญ และ ขอรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลทีได้เปิ ดเผยทุกรายการของบริษทั

กรรมการผูม้ อี ํานาจลงนาม

เปิ ดเผยข้อมูล ณ วันที 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564
ข้อมูลประจําไตรมาสที 3 ปี พ.ศ. 2564

ปผช. 1 รายไตรมาส
1. ความเพียงพอของเงินกองทุนบริษัท
บริ ษ ัท คิง ไว ประกัน ชี วิต จ ำกัด (มหำชน) มีน โยบำยในกำรดำรงเงิน กองทุนตำมประกำศของคปภ. เรื่ อง
กำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุนรวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรคำนวณเงินกองทุนของ
บริ ษทั ประกันชีวิต โดยมีกำรกำหนดอัตรำส่ วนควำมเพียงพอขั้นต่ำของเงินกองทุน (Internal Minimum Target)
ซึ่งเป็ นมุมมองภำยในของบริ ษทั มำกกว่ำที่กฎหมำยกำหนด (มำกกว่ำ 120%) เพื่อเป็ นกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถ
ในกำรปฏิบตั ิตำมพันธะสัญญำที่มีต่อผูถ้ ือกรมธรรม์ในกรณี ที่เกิดควำมเสียหำยที่อำจสูงกว่ำที่คำดกำรณ์ไว้ และ
เป็ นสัญญำเตือนภัยล่วงหน้ำเมื่อระดับควำมเพียงพอของเงินกองทุนต่ำลง เพื่อที่บริ ษทั จะดำเนินมำตรกำรแก้ไขที่
จำเป็ นได้อย่ำงรวดเร็ว
บริ ษทั คิง ไว ประกันชีวิต จำกัด (มหำชน) มีกำรตรวจสอบ (Monitor) และพยำกรณ์ระดับควำมเพียงพอของ
เงินกองทุนทุกเดือน รวมถึงมีกำรทบทวนและรับรองกำรประเมินประสิ ทธิภำพกำรบริ หำรควำมเสี่ยงและควำม
เพียงพอของเงินกองทุนเป็ นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริ ษทั ฯ โดยมีเป้ำหมำยในกำรรักษำ
สถำนะเงินกองทุนของบริ ษทั ให้อยู่ในระดับที่มนั่ คงและเพียงพอที่จะรองรับกำรดำเนินธุรกิจทั้งในปั จจุบนั และ
อนำคตอย่ำงเหมำะสม
เปิ ดเผย ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ. 2564
หน่วย : ล้ำนบำท
รำยกำร

ไตรมำส 1

ไตรมำส 2

ไตรมำส 3

ไตรมำส 4

2564

2563

2564

2563

2564

2563

2564

2563

294.60%

353.77%

-

324.47%

269.35%

310.11%

-

281.36%

เงินกองทุนที่สำมำรถนำมำใช้ได้
ทั้งหมด

748.77

845.9

-

803.94

573.09

710.45

-

678.7

เงินกองทุนที่ตอ้ งดำรงตำมกฎหมำย

254.16

239.11

-

247.77

212.77

229.1

-

241.22

อัตรำส่วนควำมเพียงพอของ
เงินกองทุน
(ร้อยละ)

หมายเหตุ : - ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยกำรกำหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลักเกณฑ์
วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรคำนวณเงินกองทุนของบริ ษทั ประกันชีวิต กำหนดให้นำยทะเบียนอำจกำหนดมำตรกำรที่จำเป็ นในกำรกำกับดูแลบริ ษทั ที่ มี
อัตรำส่วนควำมเพียงพอของเงินกองทุนต่ำกว่ำร้อยละหนึ่ งร้อยสี่สิบได้
- เงินกองทุน เป็ นเงินกองทุนตำมรำคำประเมิน ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัยว่ำด้วยกำรประเมินรำคำ
ทรัพย์สินและหนี้สินของบริ ษทั ประกันชีวิต
- ไตรมำสที่ 2 หมำยถึงผลกำรดำเนินงำนสะสม 6 เดือน และไตรมำสที่ 3 หมำยถึงผลกำรดำเนินงำนสะสม 9 เดือน

2 . รายงานทางการเงิน
งบกำรเงิน รำยไตรมำสที่ผสู ้ อบบัญชีได้สอบทำนแล้ว
งบกำรเงิน ระหว่ำงกำลนี้จ ัด ทำขึ้น ตำมมำตรฐำนกำรบัญ ชี ฉบับที่ 34 เรื่ อง กำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ระหว่ำงกำล โดยบริ ษทั ฯเลือกนำเสนองบกำรเงินระหว่ำงกำลแบบย่อ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษทั ฯได้แสดงรำยกำรใน
งบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้ำของ และงบกระแสเงินสด
ในรู ปแบบเช่ น เดี ย วกับ งบกำรเงิ น ประจ ำปี และเป็ นไ ปตำมรู ป แบบงบกำรเงิ น ที่ ก ำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุรกิจประกันภัย (“คปภ.”) เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร เงื่อนไขและ
ระยะเวลำในกำรจัดทำและยื่นงบกำรเงินและรำยงำนเกี่ยวกับผลกำรดำเนินงำนของบริ ษทั ประกันชีวิต ลงวันที่ 4
มีนำคม 2559
งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้จดั ทำขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจำกงบกำรเงินประจำปี ที่นำเสนอครั้งล่ำสุ ด
ดังนั้นงบกำรเงินระหว่ำงกำลจึงเน้นกำรให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้
ข้อมูลที่นำเสนอซ้ ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้รำยงำนไปแล้ว ผูใ้ ช้งบกำรเงินควรใช้งบกำรเงินระหว่ำงกำลนี้ควบคู่ไป
กับงบกำรเงินประจำปี ล่ำสุด
ไตรมำสที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่
ไตรมำสที่ 2 ปี พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่
ไตรมำสที่ 3 ปี พ.ศ. 2564 คลิกที่นี่

