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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 10/2560-2562 
 
วนั-เวลา   วนัศุกร์ท่ี   24  สิงหาคม  พ.ศ. 2561      เวลา  16.30 น. – 19.00 น. 
สถานท่ี   หอ้งประชุม บริษทั ที คิว อาร์ จ ากดั อาคารรุ่งโรจนธ์นกุล ( อาคาร A )   
   ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพ ฯ 
  
ผูเ้ขา้ประชุม  คุณชนะพนัธ์ุ  พิริยะพนัธ์ุ  นายกสมาคม ฯ 
   คุณพงษธ์วทัน ์ กา้วสัมพนัธ์ อุปนายก 
   คุณรุจิรา  โพธ์ิศรีวิสุทธิกลุ  เหรัญญิก 
   คุณบุชย ์  จิระปัทมะ  นายทะเบียน 
   คุณสุนทร  ศิริมหทัธโน  ฝ่ายวิชาการ 
   คุณเอกพงษ ์บุญมาเอง  ฝ่ายวิชาการ 
   คุณโสภณ  พรตั้งจิตลิขิต  ฝ่ายวิชาการ 
   คุณพดัชา คงศิริวรกลู  ฝ่ายกิจกรรม 
   คุณศุภกิจ ศุภบรรณพงษ ์ ท่ีปรึกษา 
   คุณทศันี  ดวงรัตน ์ ผูอ้  านวยการสมาคม ฯ 
  
องคป์ระชุม มีกรรมการบริหารเขา้ร่วมประชุมครบตามองค์ประชุม  คุณชนะพนัธ์ุจึงกล่าวเปิดประชุม 

ก่อนจะเร่ิมด าเนินการประชุมตามวาระต่าง ๆ  ดงัต่อไปน้ี 
 
วาระท่ี 1  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 9/2560-2562 
  ผอ.ทศันี ขอให้ผูเ้ขา้ประชุมทุกท่านอ่านรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 9/2560-
2562  ท่ีไดป้ระชุมไปเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี  21 มิถุนายน  พ.ศ. 2561  ท่ีผ่านมา และสอบถามว่ากรรมการท่านใดมีขอ้
แกไ้ขในรายงานการประชุมหรือไม่ โดยกรรมการท่ีเขา้ประชุมทุกท่านไม่มีขอ้แกไ้ข 
  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร คร้ังท่ี 9/2560-2562 
 
วาระท่ี 2  เร่ืองแจง้เพ่ือทราบ 
  ก าหนดการงานสัปดาห์ประกนัภยัประจ าปี 2561 ซ่ึงส านกังาน คปภ. มีก าหนดจดังานในวนัท่ี 7 - 9 
กนัยายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องเพลนารี 1 - 3 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ  ยงัคงแนวคิดเดิมท่ีทั้ง 4 สมาคม ฯ อยู่ใน
พ้ืนท่ีเดียวกนั โดยวา่จา้งออแกนไนซ์เซอร์เป็นผูอ้อกแบบและตกแต่งตามแนวคิดการจดังานดงักล่าว 
  ท่ีประชุมรับทราบ 
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  ไดรั้บแจง้จากสมาคมประกนัวินาศภยัไทย เชิญอีก 3  สมาคม ฯ คือ สมาคมประกนัชีวิตไทย สมาคม
ตวัแทนประกนัชีวิตและท่ีปรึกษาการเงิน สมาคมนายหนา้ประกนัภยัไทย เขา้ร่วมงาน “ Digital Thailand Big Bang 
2018 ” วนัท่ี 19-23 กนัยายน 2561 ณ ศูนยก์ารประชุมอิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จดัโดยกระทรวงดิจิตลั ซ่ึงทาง
สมาคมประกนัวินาศภยัไทย ไดข้อใหอี้ก 3 สมาคมดงักล่าวเขา้ร่วมงานซ่ึงจะน าบูททั้งหมดท่ีงานสัปดาห์ประกนัภยัไป
ร่วมงานท่ีอิมแพค ฯ  
  ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 3  เร่ืองสืบเน่ือง   
  Web site สมาคม ฯ โดยสมาคม ฯ ไดแ้กไ้ขปรับปรุงเวบ็ไซตใ์หดู้ทนัสมนัข้ึน และเพ่ือใหมี้การเขา้
เยี่ยมชมมากข้ึน ซ่ึงไดรั้บความช่วยเหลือจากทีมงานคุณศุภกิจ บริษทั  เอ เอน็ ซี โบรกเกอร์เรจ  จ ากดั 
 ท่ีประชุมรับทราบ  
 
 ผอ.ทศันี แจง้ท่ีประชุมทราบถึงก าหนดการจดัสัมมนาคร้ังต่อไปคือวนัท่ี 13 กนัยายน พ.ศ. 2561 
เร่ือง Digital Insurance Go ! จดัท่ีโรงแรมเอทสั ลุมพินี หอ้งอินฟินิต้ี ชั้น 7 พระราม 4 กรุงเทพ ฯ โดยภาคเชา้ บรรยาย
โดย ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ และภาคบ่ายบรรยายโดย คุณดวงจันทร์ ขจรอุดมฤทธ์ิ จากบริษทัชับบ์ สามคัคี
ประกนัภยั จ ากดั  ซ่ึงไดย้ื่นขอรับการอนุมติัใหก้ารสัมมนานบัชัว่โมงสะสมส าหรับการต่ออายุใบอนุญาตตวัแทนและ
นายหนา้ คร้ังท่ี 4 เป็นตน้ไป 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 4    เร่ืองพิจารณา  
  ผอ. ทศันี แจง้ท่ีประชุมว่า ส านกังาน คปภ. ไดมี้จดหมายขออนุเคราะห์สนบัสนุนโฆษณา หนงัสือ
ครบรอบ 11 ปี ส านกังาน คปภ. เป็นเงินทั้งส้ิน 25,000 บาท 
  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ใหก้ารสนบัสนุนดงักล่าว 
 
  นิตยสาร Thailand Insurance  ขอรับการสนบัสนุนเน่ืองในโอกาสครบรอบ 19 ปี ของนิตยสาร ฯ 
เป็นเงิน 20,000 บาท  
  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ใหก้ารสนบัสนุน 10,000 บาท  
 
  พิจารณารับรองสมาชิกใหม่  2 บริษทั  
  ผอ.ทศันี รายงานใหท่ี้ประชุมทราบวา่ในเดือนน้ีมีบริษทัยื่นสมคัรสมาชิกใหม่ เขา้มา 2 บริษทั 
  1. บริษทั เอเชียไดเร็ค อินชวัรันส์ โบรคเกอร์ จ ากดั  ซ่ึงบริษทัตั้งอยู่ท่ี  626  อาคารบีบีดี ชั้น 11 
ถนนพระรามท่ี 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ 10500 ใบอนุญาตนายหนา้วินาศภยัเลขท่ี ว00012/2546  
ส าหรับผูแ้ทนบริษทัท่ีจะใชสิ้ทธิในสมาคม ฯ ผูแ้ทนล าดบัท่ี 1 คือ นายนฤทธ์ิ สุวณิช  และผูแ้ทนล าดบัท่ี 2 คือ นาง
ปัญจรัตน ์นพวชัร์เศรณี  
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  2. บริษทั อีซ่ี คอมแพร์ (ประเทศไทย) จ ากดั  ซ่ึงบริษทัตั้งอยู่ท่ี  เลขท่ี 57 ซอยพิพฒัน์ ถนนสีลม 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ 10500  ใบอนุญาตนายหนา้วินาศภยัเลขท่ี ว00007/2560  ส าหรับผูแ้ทนบริษทัท่ีจะใช้
สิทธิในสมาคม ฯ ผูแ้ทนล าดบัท่ี 1 คือ นางสาวอลิสา อภยัวงศ ์และผูแ้ทนล าดบัท่ี 2 คือ นางสาวธนาวีร์ เริกหร่ิง  
  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติรับเขา้เป็นสมาชิกใหม่ทั้งหมด 
 
  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารคร้ังต่อไป คร้ังท่ี  11/2560-2562  วนัพุธท่ี 19 กนัยายน 
2561 สถานท่ีจะแจง้ใหท้ราบภายหลงั 
  ท่ีประชุมรับทราบ          
        
วาระท่ี 5         เร่ืองอ่ืน ๆ ( ถา้มี )  
                           เม่ือไม่มีเร่ืองใดแลว้  คุณชนะพนัธ์ุกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านท่ีมาเขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ี  
และปิดประชุมเวลา 19.00  น.        

 

                                     
.................................................................  .................................................................. 

   ชนะพนัธ์ุ  พิริยะพนัธ์ุ                   รุจิรา  โพธ์ิศรีวิสุทธิกลุ 
        นายกสมาคม ฯ              เหรัญญิก 


