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ปีที่ 4 ฉบับที่ 5/2562 ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2562

กำรเลือกตั้งและแต่งตั้ง คณะกรรมกำร ชมรมในสังกัดคณะกรรมกำรสำขำต่ำงๆ และสโมสรสมำชิกประกันภัย ประจ ำปี 2562–64
สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้มีประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ครั้งท่ี 53 เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2562 เพ่ือด าเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร

สมาคมฯ และคณะกรรมการในสาขาต่างๆ ประจ าปี 2562-64 พร้อมท้ังได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการชมรมในสังกัดคณะกรรมการทุกคณะกรรมการ 
และสโมสรสมาชิกประกันภัย ประจ าปี 2562-64 ตั้งแต่วันท่ี 29 เมษายน 2562 ถึง วันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 โดยผลการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ 
กรรมการท่ีปรึกษา ประธานชมรมต่างๆ และสโมสรสมาชิกประกันภัย ดังน้ี

คณะกรรมกำรประกันภัยทรัพย์สิน

คณะกรรมกำรประกันภัยทำงทะเลและโลจิสติกส์

คณะกรรมกำรประกันภัยยำนยนต์

คณะกรรมกำรประกันภัยเบ็ดเตล็ด

คณะกรรมกำรประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภำพ

คณะกรรมกำรพัฒนำธุรกิจและวิชำกำรประกันภัย

คณะกรรมกำรกฎหมำยและกฎระเบียบ

นางสาวเดือนเด่น ชื่นจิตต์ศิริ บริษัท ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการ
นายทิวากร กาญจนกิจ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) กรรมการท่ีปรึกษา
นายปิยวัฒน์ สุดเจริญ บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ประธานชมรมบริหารความเสี่ยงภัย
นายภาสกร แก้วประเสริฐ บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ประธานชมรมสินไหมทดแทน

นายวิชัย สันติมหกุลเลิศ บริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จ ากัด สาขาประเทศไทย ประธานคณะกรรมการ
นายชาติชาย พานิชชีวะ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) กรรมการท่ีปรึกษา
นางสาวพีรินทร แก้วลาย บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ประธานชมรมประกันภัยทางทะเลและโลจิสติกส์

นายวาสิต ล่ าซ า บริษัท เมืองไทยประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการ
นายเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จ ากัด (มหาชน) กรรมการท่ีปรึกษา
นายวรวัจน์ เจริญชัยพงศ์ บริษัท น าสินประกันภัย จ ากัด (มหาชน) กรรมการท่ีปรึกษา
นายเชิดชัย ทองกุนา บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ประธานชมรมสินไหมยานยนต์
นายเพิ่มศักดิ์ รอยศิริกุล บริษัท น าสินประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ประธานชมรมนักกฎหมายประกันภัยยานยนต์
นายวัลลภ จิตต์สนอง บริษัท สหมงคลประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ประธานชมรมพิจารณารับประกันภัยยานยนต์

นายปัญญ์  รอดลอยทุกข์ บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ ประธานคณะกรรมการ
นายปิติพงศ์  พิศาลบุตร บริษัท นวกิจประกันภัย จ ากัด (มหาชน) กรรมการท่ีปรึกษา
นายธนพล ไกรทอง บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ประธานชมรมประกันภัยเบ็ดเตล็ด

นายชาติชาย ชินเวชกิจวานิชย์ บริษัท เทเวศประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการ
นายสุวัฒน์ ฤกษ์สุจริต บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จ ากัด (มหาชน) กรรมการท่ีปรึกษา
นางสาวดวงพร ศรีว่องไทย บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จ ากัด ประธานชมรมประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ

นายมนตรี วงศ์ท่าเรือ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย  จ ากัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการ
นายไพชยนต์  สุธีรพงศ์พันธ์ บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) กรรมการท่ีปรึกษา
นายชูชัย วชิรบรรจง บริษัท ประกันคุ้มภัย จ ากัด (มหาชน) ประธานชมรมไอทีประกันภัย
นางสาวเขมญดา คงรักษ์กุล บริษัท แอกซ่าประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ประธานชมรม Young Insurers Club
นางเสริมสุข คิดเจริญสุข บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด(มหาชน) ประธานชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย
ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จ ากัด (มหาชน) ประธานชมรมบริหารและจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย

นายอรัญ ศรีว่องไทย บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการ



2ปีที่ 4 ฉบับที่ 5/2562 ประจ ำเดือนพฤษภำคม 2562

วัน/เดือน/ปี คณะกรรมกำร/ชมรม หัวข้อ สถำนที/่เวลำ
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภำคม 2562 ถึง

วันอังคำรที่ 14 พฤษภำคม 2562

ส านักงานบริหารสมาคมฯ โครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the 

Trainers) ส าหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ ประจ าปี 2562 (ครั้งที่ 3)

โรงแรมเจ้าพระยาธารา ริเวอร์ไซด์ 

จังหวัดชัยนาท

วันอังคำรที่ 21 พฤษภำคม 2562 ถึง

วันพุธที่ 22 พฤษภำคม 2562

ส านักงานบริหารสมาคมฯ โครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the 

Trainers) ส าหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ ประจ าปี 2562 (ครั้งที่ 4)

โรงแรมโฆษิตฮิลล์ 

จังหวัดเพชรบูรณ์

วันพุธที่ 29 พฤษภำคม 2562 ถึง

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภำคม 2562

ส านักงานบริหารสมาคมฯ โครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the 

Trainers) ส าหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ ประจ าปี 2562 (ครั้งที่ 5)

โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท

จังหวัดน่าน

คณะกรรมกำรกำรบัญชี – กำรเงิน และกำรลงทุน

ส่วนกลำง

นายพีระพัฒน์ เมฆสิงห์วี บริษัท ธนชาตประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ประธานคณะกรรมการ
นายจีรพันธ์  อัศวะธนกุล บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) กรรมการท่ีปรึกษา
นางสาวสุมณฑา พุ่มเจ้า บริษัท เจพีประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ประธานชมรมนักบัญชีประกันภัย

นายธิติพันธุ์ สุวรรณปากแพรก บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย   จากรถ จ ากัด ประธานชมรมประชาสัมพันธ์ประกันภัย 
นายวัลลภ จิตต์สนอง บริษัท สหมงคลประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ประธานสโมสรสมาชิกประกันภัย

กำรพัฒนำและปรับปรุงสัญญำประกันภัยสุขภำพ
ด้วยส านักงาน คปภ. ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาและปรับปรุงสัญญาประกันภัยสุขภาพเพื่อพิจารณาจัดท าแบบและข้อความสัญญาประกันภัย

สุขภาพมาตรฐานให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางการแพทย์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป และรองรับกับแผนปฏิรูประบบสาธารณสุขของประเทศไทย อีกท้ังพิจารณา
จัดท าคู่มือแนวปฏิบัติเพื่อใช้ประกอบกับสัญญาประกันสุขภาพมาตรฐาน ในการสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องโดยไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีการแต่ งตั้ง
คณะท างานย่อยปรับปรุงสัญญาประกันภัยสุขภาพ ซ่ึงมีผู้แทนจากสมาคมประกันวินาศภัยไทยเข้าร่วมเป็นคณะท างานดังกล่าว เพื่อให้การด าเนินก าร
จัดท า (ร่าง) สัญญาประกันภัยสุขภาพ เป็นไปอย่างเรียบร้อย รวมท้ังเตรียมด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างข้อมูลการประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ 
(Insurance Bureau System) เพื่อให้มีการจัดเก็บข้อมูลสถิติเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ในอนาคตต่อไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี นางสาวภัทรพร น้ าเงิน 
โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1202

กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อกลุ่มชำวประมง (ภำคบังคับ) และกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อชำวประมง (ภำคสมัครใจ) 
ด้วยส านักงาน คปภ. ได้รับมอบนโยบายจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ให้ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดท ารูปแบบการประกันภัยประมง เพื่อช่วย

บรรเทาความเสียหายจากภัยธรรมชาติให้กับชาวประมง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายต่อตัวเรือประมง การบาดเจ็บหรือเสียชีวิตของชาวประมงและ
ลูกเรือประมง ในการน้ีส านักงาน คปภ. สมาคมประกันวินาศภัยไทย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้ ในการจัดท าประกันภัย
ประมง โดยก าหนดเบื้องต้น ให้ความคุ้มครองส าหรับความสูญเสียหรือเสียหายท่ีได้รับการชดเชยตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเ หลือ
เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าหรือชาวประมงท่ีประสบภัยธรรมชาติ พ .ศ. 2541 หรือตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ซ่ึงเป็นภัยท่ีเกิดขึ้นจากอุทกภัย วาตภัย พายุ คลื่นลมแรง แผ่นดินไหว และสึนามิ มีรูปแบบการจ่ายเงินค่า
สินไหมทดแทนเป็นการจ่ายเงินชดเชยเพิ่มเติมจากเงินชดเชยของภาครัฐ คือ

รูปแบบท่ี 1 กรมธรรม์ประกันภัยเพ่ือกลุ่มชาวประมง (ภาคบังคับ) ส าหรับกรณีท่ีรัฐบาลให้การอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัย ท่ีมีขนาดเรือไม่ถึง 10 ตัน
กรอส จะได้รับความคุ้มครองค่ากู้เรือ 10,000 บาทต่อล า ค่าซ่อมเรือ 10,000 บาทต่อล า ค่าชดเชยเรือกรณีเรือสูญหายหรือเสียหายจนไม่สามารถ
ซ่อมแซมได้ 20,000 บาทต่อล า และค่าท าศพกรณีเสียชีวิตหรือ สูญหาย 10,000 บาทต่อล า โดยคาดว่างบประมาณท่ีรัฐจะสนับสนุนค่าเบี้ยประกันภัยท้ัง
จ านวนอยู่ท่ี 9,769,500 บาท จากจ านวนเรือประมง 21,710 ล า

รูปแบบท่ี 2 กรมธรรม์ประกันภัยเพื่อชาวประมง (ภาคสมัครใจ) ส าหรับกรณีท่ีชาวประมงจ่ายเบี้ยประกันภัยเอง จะได้รับความคุ้มครองค่าชดเชยเรือ
กรณีเสียหายสิ้นเชิง 10,000 บาทต่อล า และประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับเจ้าของเรือ และ/หรือผู้ได้รับความคุ้มครอง 1 รายจ่ายไม่เกิน 100,000 บาท
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี นางสาวนันทภรณ์ คุ้มปิยะผล โทรศัพท์หมายเลข 0 2108 8399 ต่อ 1203

สายงานวิชาการ สมาคมประกันวินาศภัยไทย โทรศัพท์ 0 2108 8399 ต่อ 1101-1105 หรือ ต่อ 1201-1212


