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เป็นองค์กรที่ให้ความเชื่อมั่นในการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกันภัยเพื่อส่งเสรมิธุรกิจประกันชีวิตให้ยั่งยืน วิสัยทัศน ์
Vision 

1. เสริมสร้างความเช่ือมั่นการประกันชีวิตของประชาชนเมื่อบริษัทลม้ละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต   
2. มีความพร้อมในการจา่ยเงินใหแ้ก่เจ้าหนี้จากการเอาประกันภัยเมื่อบริษัทล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต   
3. คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าหนี้จากการเอาประกันภยัเมื่อบริษทัล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต  
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ 
 

พันธกิจ 
Mission 

เป้าประสงค์ 
Goals 

ประชาชนมีความเช่ือมั่นในระบบ 
ประกันชีวิต 

มีระบบติดตามข้อมูลของบริษัทประกันชีวิต
อย่างต่อเนื่อง 
 

เจ้าหนี้ผูเ้อาประกันภัยได้รบั 
ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามภารกิจ
ของกองทุน 

การบริหารจัดการองค์กรมีประสิทธิภาพ 

เสรมิสร้างความเชื่อมั่นการประกนัชีวิต
ของประชาชนผู้เอาประกันภัย ว่าจะไดร้ับ 
ความช่วยเหลือเมื่อบริษัทล้มละลายหรือ
ถูกเพิกถอนใบอนุญาต   

มาตรการหลัก 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ 
กองทุนประกันชีวิต 

ประเมินสถานการณ์กองทุนในกรณีที่บริษัท
ล้มละลายหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต   

คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของเจ้าหนีจ้าก
การเอาประกันภัยเมื่อบริษัทล้มละลาย  
หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 

มาตรการ
ส าคัญท่ีจะ
ด าเนินการ 

และแผนงาน 
โครงการ 

-1- 

1.1  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ 
ของกองทุนฯ ให้กับประชาชนผู้มีส่วนได ้
ส่วนเสียผ่านการประชาสัมพันธ์                                                                             
      1.1.1 จัดท าวีดีทศัน์แนะน ากองทุนฯ 
     1.1.2 เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ
กองทุนฯผ่านส านักงาน คปภ.ภาค/
จังหวัด 
     1.1.3 เข้าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับกองทุนประกันชีวิตร่วมกบั
ส านักงาน คปภ. หรือหน่วยงานอ่ืนๆ 
เพื่อให้ประชาชนรู้จักกองทุนฯ 
 
 
 
 
 
 

2.1 ประสานส านักงาน คปภ. เพื่อประเมิน
ความเสีย่งเกี่ยวกับบริษัทประกันชีวิตที่ถูก
เปรียบเทยีบปรับ 
     2.1.1 จัดท าบัญชีรายชื่อบริษทั 
ประกันชีวิตที่ส านักงาน คปภ.น าสง่เงิน
ค่าปรับเป็นปัจจุบันและรวบรวมสถิติบริษัท 
ทีก่ระท าการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบตัิตาม
กฎหมายที่ถูกส านักงาน คปภ. เปรียบเทียบ
ปรับเพื่อติดตามสถานการณ์ของบริษัทน้ัน 
     2.1.2 รวบรวมข้อมลูการเงินของ 
บริษัทประกันชีวิตจากส านักงาน คปภ. หรือ
จากเว็บไซต์ของสมาคมประกันชีวติไทยหรือ
บริษัทประกันชีวิตเข้าฐานข้อมูลของกองทนุฯ 
 
 

3.1 จัดท าแผนเตรียมความพร้อมด้าน
การเงินหากมีบริษัทถูกควบคุมกิจการ  
หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
      3.1.1 ศึกษาแนวทางการหา 
แหล่งเงินกู้ยืม 
3.2 เตรียมความพร้อมหากกองทนุฯ 
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช าระบญัชีเมื่อบริษัท 
ถูกเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมาย      
ที่แก้ไข 
      3.2.1 จัดท าแผนการท างาน 
ของการช าระบัญชีของบริษัทท่ีถูก 
เพิกถอนใบอนุญาต 
 

4.1 พัฒนาบุคลากร 
      4.1.1 ฝึกอบรมสัมมนาโครงการ 
 พัฒนาความรู้ความสามารถงานในหน้าท่ี 
 และอื่นๆ 
4.2 พัฒนาการบริหารจดัการ 
      4.2.1 ทบทวนแผนกลยุทธ์กองทุนฯ  
ปี 2557-2559 
      4.2.2 จัดท าแผนงบประมาณ 
ประจ าปี 2558 
      4.2.3 จัดท าแผนปฏิบัติการกองทุนฯ
ประจ าปี 2558 
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       1.1.4 จัดพิมพ์แผ่นพับหรือเอกสารให้ความรู้
เพื่อประชาสัมพันธ์การรับรู้สิทธิประโยชน์
เกี่ยวกับความคุ้มครองของกองทุนฯต่อประชาชน 
1.2  บริหารเงินกองทุนให้ยั่งยืน 
และมีประสทิธิภาพ 
      1.2.1 บริหารเงินกองทุนฯให้ยั่งยืน 
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เกีย่วข้อง 
โดยค านึงถึงความมั่นคงสภาพคลอ่ง
ผลประโยชน์ตอบแทนและความเสี่ยง 
      1.2.2 อัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน 
      1.2.3 ศึกษาข้อมูลตราสารหนี้
รัฐวิสาหกิจและหรือบริษัทเอกชนที่
เหมาะสมกับการลงทุนหาผลประโยชน์ 
ของกองทุนฯ  
       1.2.4 ทบทวนระเบียบการลงทุน 
หาผลประโยชน์ของกองทุนฯ 
 

    4.2.4 จัดท าการประเมินความเสี่ยง
กองทุนฯประจ าปี 2557 
    4.2.5 จัดกิจกรรมหรือเข้าร่วม
กิจกรรมของหน่วยงานหรือสมาคม 
ที่เกี่ยวข้องในโครงการรับผิดชอบต่อ
สังคมไทย (Corporate Social 
Responsibility) 
4.3 พัฒนาด้านระบบข้อมูลและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     4.3.1 จัดซื้อเครื่องแม่ข่ายและ
คอมพิวเตอรส์ าหรับพนักงานกองทุนฯ  
     4.3.2 พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ด้านการเก็บฐานข้อมูลทางบัญช ี
ของกองทุนฯ 
4.4 เตรียมความพร้อมส าหรับกฎหมาย 
ที่แก้ไข 
     4.4.1 ติดตามกฎหมายเกีย่วข้องกับ
กองทุนฯที่แก้ไขและการบังคับใช้ 
     4.4.2 ทบทวนระเบียบข้อบังคบั 
ประกาศ ค าสั่ง กองทุนประกันชีวิต 
 

2.2 ประสานส านักงาน คปภ. เกี่ยวกับ 
อัตราการด ารงเงินกองทุนตามระดับ 
ความเสีย่ง (Risk Based Capital:RBC)  
ของบริษัทประกันชีวิต 
      2.2.1 เก็บหรือรวบรวมข้อมูลอัตราการ
ด ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง 
(Risk Based Capital:RBC) ของ 
บริษัทประกันชีวิต 
 

3.3 ด าเนินการจ่ายเงินคืนกรมธรรม์ 
ล่วงพ้นอายุความ 
     3.3.1 จ่ายเงินคืนกรมธรรม์ล่วงพ้น
อายุความ 

1. การรับรู้เกีย่วกับบทบาท ภารกจิ  
ของกองทุนฯ ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 55.00  
2. มีวีดีทัศน์แนะน ากองทุนฯ 
3. มีแผ่นพับหรือเอกสารให้ความรู้
ประชาสมัพันธ์การรับรู้สิทธิประโยชน์ 
เกี่ยวกับความคุ้มครองของกองทุนฯ 
4. การลงทุนหาผลประโยชน์เป็นไปตาม
แผนการลงทุนปี 2557 
5. มีการศึกษาข้อมูลตราสารหนี้รฐัวิสาหกิจ
และหรือบริษัทเอกชนท่ีเหมาะสมกับ 
การลงทุนหาผลประโยชน์ของกองทุนฯ  
6. มีการทบทวนระเบยีบการลงทุน 
หาผลประโยชน์ของกองทุนฯ 
 

1. มีการเก็บฐานข้อมลูเกี่ยวกับการด ารง 
เงินกองทุนและข้อมูลที่ส าคัญของ 
บริษัทประกันชีวิต ปี 2557 ตามข้อมูล 
ที่เปิดเผย เพื่อพิจารณาความเสีย่ง 
ที่อาจถูกเพิกถอนใบอนุญาต  
2. มีการเก็บหรือรวบรวมข้อมลูอตัราการ 
ด ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง 
(Risk Based Capital:RBC) ของ 
บริษัทประกันชีวิต 
3. มีการติดตามกฎหมายเกี่ยวข้องกับ 
กองทุนฯที่แก้ไขและการบังคับใช้ 
4. มีการทบทวนระเบยีบข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสั่ง กองทุนประกันชีวิต 
 

1. มีการศึกษาแนวทางการหา 
แหล่งเงินกู้ยืม       
2. มแีผนการท างานของการช าระบัญชี
ของบริษัทท่ีถูกเพิกถอนใบอนุญาต 
3. เสนอขออนุมัติการจา่ยเงินกรมธรรม์
ล่วงพ้นอายุความคืนต่อผู้จัดการ 
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เอกสาร
ครบถ้วนสมบรูณ ์
 

1. พัฒนางานโครงสร้างพื้นฐานของ
กองทุนประกันชีวิต งานทรัพยากรบุคคล 
งานสารสนเทศ  
 
 

 

 

 

 

มาตรการ
ส าคัญท่ีจะ
ด าเนินการ 

และแผนงาน 
โครงการ 

(ต่อ) 
 

เป้าหมาย  
ปี 2557 
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