
LLUU Ui:J'll.111UL!i11l-J1� 

";;>I v 
II 'U'U 'j 1 t.l m ·n 1J vllf.l t.l'IH) J.j '1 

' ' 
' -=l QJ " ii d �I 

tT1'U'YI I fll'i'i'U 'iel-3f11U.Jfl fl� el-3'Uel-3'UeliJ '1'Yll1J �Uf.lt.l 
" " 

., ., IIJ ' �I � II) ' o 9 ., y.,j o ., "' <!I IIJ ' ., .d ., ., 9 o ., 
Qn\9ltN mrnn'W U.Jlu'WIVl,J !l.Jl'll !l'l�el'W'fflflt):!f:·rn l1':iel 1:JJ'Ul�'Uell,Ji'll'lfl1'rnel,:JU,J,:J !'W'ffU�'fflflt):! lli'l�'IJe) 

HC'/ 1}\JoJ o/J l"3��

�

,:J'Wl
:JJ 

..... /" ........................................ y ...... . 
d d' Q OJ 
'lfel 'WltlUU.ltl-:Jfl tl-:Jl1l':itl.lH 

q u u � 

o , 3/di o 

\9l1U'H'W-:J nn:JJmrn:JJeJ1'W1,Ji'!-:J'Wl
:JJ "' 

0 I 9-),d O 

\,llU'H'W,:J mrnm1�:J.Jell'W11Ji'i,:J'WllJ 

j/ .I O \Ii .d d 

'Uell,Ji'lu':i�1l1 !\,l':i:JJl'ff'VI 3 U 'V' Lff

.
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เปิดเผยข้อมูล ณ วนัที� 10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2565



ปผช. 1 รายไตรมาส 

1. ความเพยีงพอของเงินกองทุนบริษัท 

บริษทั เคดบับลิวไอ ประชีวิต  จาํกดั (มหาชน)  มีนโยบายในการดาํรงเงินกองทุนตามประกาศของคปภ. เร่ือง กาํหนดประเภท

และชนิดของเงินกองทุนรวมทั้งหลกัเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขในการคาํนวณเงินกองทุนของบริษทัประกนัชีวิต โดยมีการ

กาํหนดอตัราส่วนความเพียงพอขั้นตํ่าของเงินกองทุน (Internal Minimum Target) ซ่ึงเป็นมุมมองภายในของบริษทัมากกว่าท่ี

กฎหมายกาํหนด (มากกว่า 140%) เพ่ือเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบติัตามพนัธะสัญญาท่ีมีต่อผูถื้อกรมธรรมใ์นกรณี

ท่ีเกิดความเสียหายท่ีอาจสูงกว่าท่ีคาดการณ์ไว ้และเป็นสัญญาเตือนภยัล่วงหน้าเม่ือระดบัความเพียงพอของเงินกองทุนตํ่าลง 

เพ่ือท่ีบริษทัจะดาํเนินมาตรการแกไ้ขท่ีจาํเป็นไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

บริษทั เคดบับลิวไอ ประชีวิต จาํกดั (มหาชน) มีการตรวจสอบ (Monitor) และพยากรณ์ระดบัความเพียงพอของเงินกองทุนทุก

เดือน รวมถึงมีการทบทวนและรับรองการประเมินประสิทธิภาพการบริหารความเส่ียงและความเพียงพอของเงินกองทุนเป็น

ประจาํทุกปี เพ่ือให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์ของบริษทัฯ โดยมีเป้าหมายในการรักษาสถานะเงินกองทุนของบริษทัใหอ้ยูใ่นระดบัท่ี

มัน่คงและเพียงพอท่ีจะรองรับการดาํเนินธุรกิจทั้งในปัจจบุนัและอนาคตอยา่งเหมาะสม 

เปิดเผย ณ วนัท่ี 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

รายการ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

2565 2564 2565 2564 2565 2564 

อัตราส่วนเงินกองทนุชัน้ที่ 

1 ที่เป�นส่วนของเจ้าของ

ต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรง

ตามกฎหมาย (ร้อยละ)  

201.63% 158.84% 237.03% 226.38% 202.02% 242.99% 

อัตราส่วนเงินกองทนุชัน้ที่ 

1 ต่อเงินกองทุนที่ต้องดำรง

ตามกฎหมาย (ร้อยละ) 

201.63% 158.84% 237.03% 226.38% 202.02% 242.99% 

อัตราส่วนความเพียงพอ

ของเงินกองทุน (ร้อยละ) 

225.60% 294.60% 261.83% 248.48% 225.66% 269.35% 

เ ง ินกองท ุนท ี ่ สามารถ

นำมาใช้ได้ทั้งหมด  

588.53 748.77 658.57 632.21 593.92 573.09 

เง ินกองท ุนท ี ่ต ้องดำรง    

ตามกฎหมาย  

260.88 254.16 251.53 254.43 263.19 212.77 

     หน่วย : ลา้นบาท 

      

      



 

รายการ 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 

2565 2564 2565 2564 2565 2564 

อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของ

เจา้ของต่อเงินกองทุนท่ีตอ้งดาํรงตามกฎหมาย 

 (ร้อยละ) 201.63 158.84 237.03 226.38 202.02 242.99 

อตัราส่วนเงินกองทุนชั้นท่ี 1 ท่ีเป็นส่วนของ

เจา้ของต่อเงินกองทุนท่ีตอ้งดาํรงตามกฎหมาย 

 (ร้อยละ) 201.63 158.84 237.03 226.38 202.02 242.99 

อตัราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน  

(ร้อยละ) 225.60 294.60 261.83 248.48 225.66 269.35 

เงินกองทุนท่ีสามารถนาํมาใชไ้ดท้ั้งหมด 588.53 748.77 658.57 632.21 593.92 573.09 

เงินกองทุนท่ีตอ้งดาํรงตามกฎหมาย 260.88 254.16 251.53 254.43 263.19 212.77 
 

หมายเหตุ : -  ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการกาํหนดประเภทและชนิดของเงินกองทุน รวมทั้งหลกัเกณฑ ์

วิธีการ และเง่ือนไขในการคาํนวณเงินกองทุนของบริษทัประกนัชีวิต กาํหนดให้นายทะเบียนอาจกาํหนดมาตรการท่ีจาํเป็นในการกาํกบัดูแลบริษทัท่ีมี

อตัราส่วนความเพยีงพอของเงินกองทุนท่ีใชใ้นการกาํกบั (supervisory CAR) ท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศฯได ้

- รายการขา้งตน้คาํนวณโดยใชมู้ลค่าตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการประเมินราคาทรัพยสิ์นและ

หน้ีสินของบริษทัประกนัชีวิต และประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยัว่าดว้ยการกาํหนดประเภทและชนิดของ

เงินกองทุน รวมทั้งหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขในการคาํนวณเงินกองทุนของบริษทัประกนัชีวิต 

- ไตรมาสท่ี 2 หมายถึงผลการดาํเนินงานสะสม 6 เดือน และไตรมาสท่ี 3 หมายถึงผลการดาํเนินงานสะสม 9 เดือน 



2 . รายงานทางการเงิน 

งบการเงิน รายไตรมาสท่ีผูส้อบบญัชีไดส้อบทานแลว้ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล โดย

บริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี และ

เป็นไปตามรูปแบบงบการเงินท่ีกาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภยั (“คปภ.”) 

เร่ือง หลกัเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไขและระยะเวลาในการจดัทาํและย่ืนงบการเงินและรายงานเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั

ประกนัชีวิต ลงวนัท่ี 4 มีนาคม 2559 และฉบบัท่ี 2 พ.ศ.2562 ลงวนัท่ี 4 เมษายน 2562 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํขึ้นเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด ดงันั้นงบการเงิน

ระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้าซอ้นกบัขอ้มูลท่ี

ไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงินระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

ไตรมาสท่ี 1 ปี พ.ศ. 2565 คลิกท่ีน่ี 

ไตรมาสท่ี 2 ปี พ.ศ. 2565 คลิกท่ีน่ี 

ไตรมาสท่ี 3 ปี พ.ศ. 2565 คลิกท่ีน่ี 

 

https://www.kwilife.com/public/asset/download/annual-report/2565/KWL_2022_Q1_TH.pdf
https://www.kwilife.com/public/uploads/annual_report/files/KWL_2022_Q2_TH+(Signed).pdf
https://www.kwilife.com/public/uploads/annual_report/files/KWL_2022_Q3_TH+(Signed).pdf
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