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สัมมนำ : B.A.N.KTM ที่สุดของนวัตกรรมแห่งกำรสื่อสำร กำรเจรจำต่อรอง และกำรปิดกำรขำย
คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย โดยชมรม Young Insurer Club จัด

สัมมนาหัวข้อ B.A.N.KTM ท่ีสุดของนวัตกรรมแห่งการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการปิดการขาย 
ในวันศุกร์ท่ี 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ ซ่ึงมีเนื้อหาด้านการบริหาร
และการสื่อสาร ท้ังด้านการบริหารงานตลาด บริหารงานขาย หรือองค์กรโดยใช้แนวของ 
B.A.N.KTM ระบบเฉพาะท่ีถูกออกแบบมาเพ่ือพัฒนาการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการเข้าใจ
ผู้อื่นตามบุคลิกภาพแต่ละแบบ เพื่อก่อให้เกิดความเข้าใจในการบริหารจัดการและวางระบบเพื่อ
การท างานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้ท่ีสนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ท่ี 
http://seminar.tgia.org ตั้งแต่วันน้ีถึงวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 โดยมีค่าใช้จ่าย ดังน้ี

คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย เชิญชวนประชาชนคนรุ่นใหม่มาร่วม
แสดงพลังความคิดสร้างสรรค์และผลิตผลงานคลิปวิดีโอ ประชาสัมพันธ์ความรู้ ความเข้าใจ 
และความจ าเป็นของการประกันวินาศภัย ในโครงการประกวดคลิปวิดีโอแนวสร้างสรรค์ 
หัวข้อ ประกันภัย จ าเป็นกว่าท่ีคิด ชิงเงินรางวัลมูลค่า 2 แสนบาท และลุ้นสิทธิพิเศษร่วม 
Exclusive Workshop กับนายอิทธิศักดิ์ เอื้อสุนทรวัฒนา (นิว) ผู้ก ากับภาพยนตร์มิสเตอร์
เฮิร์ท มือวางอันดับเจ็บ และนายนันทวัฒน์ ชัยพรแก้ว (กอล์ฟ) ครีเอทีฟมือทอง เจ้าของ
รางวัล Gold Cannes จาก Lions Cannes และกรรมการตัดสินโฆษณาในเวทีประกวด 
London International Awards, Kancil Award Malaysia และ Adman Thailand ผู้ท่ี
สนใจสามารถกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://service.tgia.org/vdocontest หรือดู
รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการสมัครที่ Fanpage Facebook : สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
หรือ http://www.tgia.org ได้ตั้งแต่วันน้ีถึงวันจันทร์ท่ี 20 สิงหาคม 2561 สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ท่ี นางสาวปรียาพรรณ ศรีชาย หรือนางสาวโศรดา หนูแย้ม โทรศัพท์ 0 2256
6032-8 ต่อ 612 หรือ 616

เงื่อนไข

รำคำพิเศษ

สมัครและช ำระเงินภำยใน

วันที่ 10 สิงหำคม 2561

รำคำปกติ

ช ำระเงินวันที่ 

11 สิงหำคม 2561 เป็นต้นไป
สมำชิกชมรม Y.I.C. 1,500 บาท 2,000 บาท
ไม่ใช่สมำชิกชมรม Y.I.C. 2,000 บาท 2,500 บาท
บุคคลทั่วไป 2,500 บาท 3,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี นางสาวปรียาพรรณ ศรีชาย หรือนางสาวโศรดา หนูแย้ม โทรศัพท์  0 2256 6032-8 ต่อ 612 หรือ 616

สมาคมประกันวินาศภัยญี่ปุ่น ได้มอบทุน ISJ General Course รุ่นท่ี 45  ซ่ึงอบรมในหัวข้อ Non-Life Insurance and Risk 
Management in Japan ระหว่างวันท่ี 22 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี  2 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงโตเกียว จ านวน 2 ทุน ให้กับสมาคมประกัน
วินาศภัยไทย โดยคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัย ได้ด าเนินการจัดสอบเพื่อคัดเลือกบุคลากรจากบริษัทประกันวินาศภัย 
และหน่วยงานในสังกัดสมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้ารับทุนอบรม ซ่ึงมีรายชื่อผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุน ดังน้ี

1. นายเมธาสิทธิ์ อนันต์ศิริภัณฑ์ บริษัท เอไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)
2. นางสาวกมลวัลย์ รัตนธีรโรจน์ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จ ากัด (มหาชน)

http://seminar.tgia.org/
https://service.tgia.org/vdocontest
https://www.facebook.com/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-827913250715412/
http://www.tgia.org/
https://service.tgia.org/vdocontest
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วัน/เดือน/ปี คณะกรรมกำร/ชมรม หัวข้อ สถำนที่/เวลำ
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการ

ประกันภัย
งานแถลงข่าว โครงการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ 
“ประกันภัย จ าเป็นกว่าที่คิด”

ห้องประชุม 221 อาคาร 2 ชั้น 2
สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน ประชุมชี้แจง กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก 
(เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน)

โรงแรมสวิสโซเทล 
เลอ คองคอร์ด

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 ชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ โครงการอบรมหลักสูตรการประกันภัยอุบัติเหตุ และ
การประกันภัยสุขภาพ รุ่นที่ 1 (วันที่หนึ่ง)

ห้องประชุม 221 อาคาร 2 ชั้น 2
สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 ชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์ สัมมนา เรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้รับจัดการขนส่ง
สินค้า (Freight Forwarder) และการประกันภัยที่
เกี่ยวข้อง

ห้องประชุม 221 อาคาร 2 ชั้น 2
สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ โครงการอบรมหลักสูตรการประกันภัยอุบัติเหตุ และ
การประกันภัยสุขภาพ รุ่นที่ 1 (วันที่สอง)

ห้องประชุม 221 อาคาร 2 ชั้น 2
สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ โครงการอบรมหลักสูตรการประกันภัยอุบัติเหตุ และ
การประกันภัยสุขภาพ รุ่นที่ 1 (วันที่สาม)

ห้องประชุม 221 อาคาร 2 ชั้น 2
สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ถึง
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561

ชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายส าหรับบุคลากร
บริษัทประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
รถยนต์ (วันที่หนึ่งและวันที่สอง)

ห้องประชุม 221 อาคาร 2 ชั้น 2
สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ชมรม Young Insurer Club สัมมนา หัวข้อ B.A.N.KTM ที่สุดของนวัตกรรมแห่งการ
สื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการปิดการขาย

โรงแรม S31 สุขุมวิท 31

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 ชมรมสินไหมยานยนต์ ประชุมชี้แจง เรื่อง การใช้ระบบการเรียกร้องค่า
สินไหมทดแทนระหว่างบริษัทประกันภัยผ่านระบบ
สารสนเทศ (ระบบ E-Recovery)

ห้องประชุม 221 อาคาร 2 ชั้น 2
สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์ โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายส าหรับบุคลากร
บริษัทประกันวินาศภัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
รถยนต์ (วันที่สาม)

ห้องประชุม 221 อาคาร 2 ชั้น 2
สมาคมประกันวินาศภัยไทย 

คณะกรรมการประกันภัยเบ็ดเตล็ด ได้จัดท า (ร่าง) เอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก 
จ านวน 9 แบบ โดยเป็นการแก้ไขจ านวน 2 แบบ (แบบ ร.บ.001 และ แบบ ร.บ.008) และจัดท าเพิ่มเติมจ านวน 7 แบบ (แบบ ร.บ.010 -
แบบ ร.บ.016) เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และกลไกทางการตลาดในปัจจุบัน ขณะน้ีอยู่ระหว่างการสอบถามบริษัทสมาชิกเพื่อ
ขอความคิดเห็นต่อร่างกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ก่อนยื่นขอรับความเห็นชอบในหลักการแบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวต่อ
นายทะเบียน สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีนางสาวนันทภรณ์ คุ้มปิยะผล โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 516

เอกสำรแนบท้ำยกรมธรรม์ประกันภัยควำมรับผิดตำมกฎหมำยต่อบุคคลภำยนอก

คณะกรรมการประกันภัยทรัพย์สิน ได้จัดท ากรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เน่ืองจากภัยท่ีเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) ประกอบด้วยกรมธรรม์ประกันภัย ข้อก าหนดความคุ้มครองเฉพาะ จ านวน 5 แบบ อัตราเบี้ยประกันภัยฯ และ 
เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจ ากัดจ านวนเงินความรับผิดส าหรับภัยน้ าท่วม ลมพายุ แผ่นดินไหว ลูกเห็บ กลุ่มภัยธรรมชาติ และภัยจากการ
ประท้วง การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือการกระท าอันมีเจตนาร้าย จ านวน 6 แบบ (แบบ ธก.1.00 - 1.05) โดยได้ยื่นขอรับความเห็นชอบใน
แบบและข้อความกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไปยังนายทะเบียน ขณะน้ีได้มีออกค าสั่งนายทะเบียนท่ี 38/2561 เรื่อง ให้ใช้แบบ ข้อความและ
อัตราเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยท่ีเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) 
ลงวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562 ท้ังน้ีบริษัทประกันภัยจะต้องยื่นขอใช้แบบ ข้อความ อัตราเบี้ย
ประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยฯ และเอกสารแนบท้ายฯ ต่อนายทะเบียน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ีนางสาวภัทรพร น้ าเงิน โทรศัพท์
หมายเลข 0 2256 6032-8 ต่อ 522

กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจำกภัยที่เอำประกันภัยภำยใต้กรมธรรม์ประกันภัยควำมเสี่ยงภัยทรัพย์สิน) และ
เอกสำรแนบท้ำยฯ

สายงานวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โทรศัพท์ 0 2256 6032-8 ต่อ 511-523 หรือ ต่อ 612-616 โทรสาร 0 2256 6039-40


