
สภาวิชาชีพบญัชี และส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั

และส่งเสรมิการประกอบธุรกจิประกนัภยั (ส�านักงาน 

คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกัน

วินาศภยั ได้เล็งเห็นประโยชน์ร่วมกนั ในการร่วมมอื

ทางวิชาการ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม พัฒนา 

และก�ากับดูแลการประกอบธุรกิจประกันภัยให้เจริญ

เติบโตอย่างย่ังยืนและมีเสถยีรภาพ จงึได้ร่วมมือกนั

จัดหลักสูตรอบรมเพื่อบุคลากรประกันภัยนี้ขึ้น

เพื่อให้ผู ้เข้าอบรมมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ความ 

คาดหวังของส�านักงาน คปภ. การก�ากับดูแลกิจการ 

ความเส่ียงและการจัดการความเสี่ยง ระบบบัญชี 

ตลอดจนการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ

ประกันภัย

สมัครอบรมออนไลน์ได้ที่ www.fap.or.th 

เลขที่ 133 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

สนใจติดต่อ คุณปิยวรรณ ฐิตยานุรักษ์ โทร. 02-685-2500 ต่อ 2559 

Email: marketing@fap.or.th  www.facebook.com/FAP.FAMILY

วันอังคารท่ี 17 และ วันพฤหัสบดีท่ี 19 มกราคม 2560 

เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ ห้อง SALOCHA ชั้น 3 

โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ถนนรัชดาภิเษก 

หลักสูตรนี้เหมาะส�าหรับบุคลากรประกันภัย

• คณะกรรมการบริษัท
• คณะกรรมการตรวจสอบ
• คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)
• หัวหน้าสูงสุดของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

โดยคณะวิทยากรผู้มีประสบการณ์

• คุณวราวรรณ เวชชสัสถ์ 
• คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ 
• คุณอานนท์ วังวสุ
• คุณวารุณี ปรีดานนท์ 
• คุณวรางคณา มุสิกะสังข์
• คุณรัชฎา อนันตวราศิลป์
• ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์
• ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ 
• คุณอนุชา เหล่าขวัญสถิตย์  
• คุณอโนทัย ลีกิจวัฒนะ      
• คุณสินสิริ ทังสมบัติ    
• คุณพิเชษฐ เจียรมณีทวีสิน                                                                            

ก า ร อ บ ร ม บุค ล า ก ร ป ร ะ กั น ภั ย

Board of Director & 

Senior Leader  Course

อัตราค่าอบรม

(รวมเอกสาร อาหารกลางวัน และอาหารว่าง)

สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

สมาชิกสมาคมประกันวินาศภัยไทย

สมาชิกสมาคมประกันชีวิตไทย

รับจ�านวน 

จ�ากัด !!

อัตราพเิศษราคา 10,000 บาท (รวม VAT)

 Leading  Role 

in Insurance 

Business

“

“

บุคคลทั่วไป 

ราคา 12,000 บาท (รวม VAT)



รายละเอียดหลักสูตร

วันที่ 1 : 17 มกราคม 2560

เวลา หัวข้อการอบรม วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ

9:00 – 9:15
กล่าวเปิดการอบรม

คุณประสัณห์ เชื้อพานิช 
นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

9:15 – 10:15

การเสวนาหัวข้อ 
“ภาพรวมและแนวโน้มของธุรกิจประกันภัย” 
ครอบคลุมเรื่องต่อไปนี้ ผลิตภัณฑ์ ช่องทาง 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในธุรกิจประกันภัย 
เป็นต้น

คุณวราวรรณ เวชชสัสถ ์
รองเลขาธิการ ด้านก�ากับ 
ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
คุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน ์นายกสมาคมประกันชีวิตไทย
นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย
 
ด�าเนินการเสวนาโดย 
คุณอรัญ ศรีว่องไทย 
กรรมการบรหิารและรองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส บรษิทั มติรแท้ประกนัภยั จ�ากดั (มหาชน)

10:30 – 11:15 แผนพัฒนาประกันภัย ฉบับที่ 3 ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

11:15 – 12:15
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท 
ในธุรกิจประกันภัย

ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ ์
ประธานกรรมการ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ�ากัด

13:15 – 13:45
การเข้ารบัการประเมนิ Financial Sector 
Assessment Program (FSAP) 
ของประเทศไทยและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน

คุณรัชฎา อนันตวราศิลป ์
Senior Financial Sector Specialist, The World Bank 

13:45 – 14:30 กฎหมายส�าคัญส�าหรับธุรกิจประกันภัย ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

14:45 – 15:30 ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง 
ของธุรกิจประกันภัย

ดร.ปิยวดี โขวิฑูรกิจ 
Senior Vice President  บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ

15:30 – 16:30 การควบคุมภายใน

คุณวารุณี ปรีดานนท ์
หุ้นส่วนที่ปรึกษาด้านการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการวางระบบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี 
คุณวรางคณา มุสิกะสังข ์
ผู้อ�านวยการ บจก. ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
อุปนายก ISACA Bangkok Chapter

วันที่ 2 : 19 มกราคม 2560

เวลา หัวข้อการอบรม วิทยากร/ผู้ทรงคุณวุฒิ

9:00 – 9:45
การลงทุน

คุณอนุชา เหล่าขวัญสถิตย ์
รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Risk Officer ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)

9:45 – 10:15
การอ่านรายงานทางการเงินส�าหรับธุรกิจ
ประกันภัย (การจัดท�างบการเงิน และ IFRS 4 
ระยะที่ 1 และ IFRS 9) 

คุณอโนทัย ลีกิจวัฒนะ 
หุ้นส่วน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

10:30 – 12:15
การอ่านรายงานทางการเงินส�าหรับธุรกิจ
ประกันภัย (การจัดท�างบการเงิน และ IFRS 4 
ระยะที่ 1 และ IFRS 9) 

คุณสินสิริ ทังสมบัต ิ
หุ้นส่วน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด

13:15 – 13:45 ตัวชี้วัดในการก�ากับดูแลธุรกิจประกันภัย 
และตัวชี้วัดทางการเงิน

คุณอโนทัย ลีกิจวัฒนะ 
หุ้นส่วน บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ�ากัด 

13:45 – 14:30 การด�ารงเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง 
(Risk Based Capital: RBC) 10

คุณพิเชษฐ เจียรมณีทวีสิน 
นายกสมาคมนักคณิตศาสตร์ประกันภัยแห่งประเทศไทย

14:45 – 16:30 กรณีศึกษา

*Coffee Break 10.15 - 10.30 และ 14.30 - 14.45      ** รับประทานอาหารกลางวัน 12:15 - 13:15




