
ท่ี  IPR.4/2559 

      15 กุมภาพันธ์ 2559 

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “แนวโน้มการประชาสัมพันธ์และการเตรียมความพร้อมรับมือ 
การเปล่ียนแปลงของธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันและอนาคต” 

เรียน กรรมการผู้จัดการ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. ก าหนดการ จ านวน 2 แผ่น 2. แบบตอบรับ จ านวน 1 แผ่น 

  ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย ก าหนดจัดการสัมมนาเรื่อง 
“แนวโน้มการประชาสัมพันธ์และการเตรียมความพร้อมรับมือการเปล่ียนแปลงของธุรกิจประกันภัยในปัจจุบัน
และอนาคต” ในวันศุกร์ที่ 11-วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัด
ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ท่ีปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารองค์กรของบริษัทสมาชิกได้เรียนรู้
ถึงแนวโน้มของการประชาสัมพันธ์ในยุคดิจิทัลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของสื่อประเภทต่าง ๆ ซึ่งส่งผลต่อการ
ด าเนินงานประชาสัมพันธ์ขององค์กร และเพื่อเรียนรู้เทคนิค วิธีการบริหารจัดการกรณีเกิดภาวะวิกฤตท่ีมาจากสื่อ
สังคมออนไลน์ได้อย่างทันท่วงที รวมถึงวิธีการบริหารความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนอย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ต่อ
การท าการประชาสัมพันธ์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ ท่ีมีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านการ
ประชาสัมพันธ์โดยตรง และผู้ ท่ีมีบทบาทในฐานะของสื่อมวลชนมาเป็นวิทยากรในการสัมมนาครั้งนี้ ได้แก่        
คุณเปรมศิริ ดิลกปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามพีอาร์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด และคุณภูวนารถ ณ สงขลา 
บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ รายละเอียดก าหนดการตามเอกสารท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

  ชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย จึงใคร่ขอเรียนเชิญบริษัทของท่านพิจารณาส่งบุคลากรเข้าร่วม
การสัมมนาบริษัทละ 1 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากส่งเพิ่มเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 3,800 บาท (รับจ ำนวน
จ ำกัด และขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครหำกมีผู้เข้ำร่วมสัมมนำเต็มจ ำนวนแล้ว) และขอความกรุณาแจ้งรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมสัมมนามายังสมาคมฯ ทาง โทรสาร: 0 2256 6039 หรือ E-mail: nualprang@tgia.org ภายใน    
วันพฤหัสบดทีี่ 3 มีนาคม 2559  

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้ 

      ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายธิติพันธุ์  สุวรรณปากแพรก) 

ประธานชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย 

ฝ่ายส่ือสารองค์กร 1 
นางสาวนวลปรางค์ เขตสินชัย โทรศัพท์  0 2256 6032-8 ต่อ 413 
 

mailto:nualprang@thaigia.com


ก าหนดการสัมมนา 

เรื่อง “แนวโน้มการประชาสัมพันธ์และการเตรยีมความพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลง 
ของธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันและอนาคต” 

วันศุกร์ที่ 11-วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 
ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี 

 

********************************************* 
 

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 

เวลา 07.00-07.30 น. ลงทะเบียน ณ จุดนัดหมายขึ้นรถบัส (โบสถ์พระมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี) 

เวลา 07.30-10.00 น. ออกเดินทางสู่ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี 

เวลา 10.00-10.20 น. เดินทางถึงโรงแรม/ ลงทะเบียน/ รับประทานอาหารว่าง ณ ห้องนุสา 4 

เวลา 10.20-10.30 น.  พิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “แนวโน้มการประชาสัมพันธ์และการเตรียมความ
 พร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันและอนาคต” 

เวลา 10.30-12.00 น.  การสัมมนาหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของสื่อที่ส่งผลกระทบต่องาน 
  ประชาสัมพันธ์และการปรับตัว”  
  (การเปลี่ยนแปลงของสื่อดั้งเดิม/ การปรับตัวของ PR/ สื่อสายประกันภัย  
  สื่อใดยังทรงอิทธิพล?) 

  โดย  คุณเปรมศิริ ดิลกปรีชากุล  
   กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามพีอาร์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 

เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00-14.45 น.  การสัมมนาหัวข้อ “บทบาทของสื่อใหม่ที่มีผลต่อธุรกิจประกันภัย  
  และการบริหารจัดการภาวะวิกฤตที่เกิดจากสื่อสังคมออนไลน์” 

  โดย  คุณเปรมศิริ ดิลกปรีชากุล  
   กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามพีอาร์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 

เวลา 14.45-15.00 น. รับประทานอาหารว่างชา-กาแฟ 

เวลา 15.00-16.00 น.  การสัมมนาหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมและเทคนิคการท างาน 
  ประชาสัมพันธ์ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง”  

  โดย  คุณเปรมศิริ ดิลกปรีชากุล  
   กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามพีอาร์ คอนซัลแทนท์ จ ากัด 

เวลา 16.00-16.30 น. ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1 



เวลา 16.30-18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

เวลา 18.00-22.00 น. รับประทานอาหารเย็นและงานเลี้ยงสังสรรค์  
 “Summer Aloha Night Party PR Club”  
  ขอเชิญผู้เข้าร่วมสัมมนาร่วมแต่งกายด้วยชุดสีสันสดใส หรือลายดอกแบบ Aloha 

เข้าร่วมงาน 
 
วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 

เวลา 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า 

เวลา 09.00-12.00 น.  การสัมมนาหัวข้อ “การบริหารความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนอย่างสร้างสรรค์ในยุค
  ดิจิทัล” ณ ห้องนุสา 4 
  (การสร้างและขยายเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
  ประชาสัมพันธ์ขององค์กร) 
  โดย คุณภูวนารถ ณ สงขลา 
    บรรณาธิการบริหาร หนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ 
 (รับประทานอาหารว่างชา-กาแฟ เวลา 10.45-11.00 น.) 

เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00-16.00 น. Check-Out/ เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

แบบตอบรับเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “แนวโน้มการประชาสัมพันธ์และการเตรียมความพร้อมรับมือ 
การเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันและอนาคต” 

วันศุกร์ที่ 11-วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมดีวารี จอมเทียน บีช พัทยา จังหวัดชลบุรี 
**************************************** 

วันที่......................................................... 
 

เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “แนวโน้มการประชาสัมพันธ์และการเตรียมความพร้อม
 รับมือการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันและอนาคต” 
เรียน ประธานชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย (IPR Club) 
อ้างถึง หนังสือสมาคมฯ ที ่IPR.4/2559 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 
 

  ตามหนังสือที่อ้างถึงข้างต้น บริษัท.............................................................................................................
ขอแจ้งความประสงค์ ดังนี้   ไม่ส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา  ขอส่งบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา ดังนี้ 

 ฟรี 1 ท่านไม่เสียค่าใช้จ่าย ** กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่องด้วยตัวบรรจง **  

 นาย/ นาง/ นางสาว.......................................................ต าแหน่ง................................................................. 

 เบอรมื์อถือ.................................................อีเมล............................................................................................ 

   การเดินทาง  เดินทางพร้อมรถบัส  เดินทางเอง 
   

   ส่งเพิ่มเสียค่าใช้จ่ายท่านละ 3,800 บาท  

  นาย/ นาง/ นางสาว.......................................................ต าแหน่ง................................................................. 

 เบอรมื์อถือ.................................................อีเมล............................................................................................ 

   การเดินทาง  เดินทางพร้อมรถบัส  เดินทางเอง 

ลงชื่อ............................................................. 
                             (................................... ...........................) 

                        ต าแหน่ง................................................................... 
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หมายเหตุ: 1. ช าระเงินตามรายละเอียดข้างต้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) โดยท าเช็คสั่งจ่าย “สมาคมประกันวินาศภัยไทย” หรือ “ช าระ
เป็นเงินสด” ได้ที่ฝ่ายบัญชี-การเงิน ช้ัน 1 อาคาร 2 สมาคมประกันวินาศภัยไทย ต้ังแต่วันนี้ ถึง วันพฤหัสบดีท่ี 10 มีนาคม 
2559 

 2. สมาคมฯ เสียภาษีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) ผู้จ่ายเงินเข้าสัมมนาจึงไม่ต้องหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามข้อ 8 (2) 
แห่งค าสั่งอธิบดีกรมสรรพากรที่ ทป.4/252 ลงวันท่ี 26 กันยายน 2528 

กรุณาส่งคืนฝ่ายสื่อสารองค์กร 1 
โทรสาร: 0 2256 6039 หรือ E-mail: nualprang@tgia.org 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 


