สรุปบันทึกความร่วมมือภายใต้โครงการ Mutual Empowering
ชื่อโครงการ Mutual Empowering สาหรับ ตัวแทน/นายหน้าประกันวินาศภัย

ที่อยู่ :

48/16 ซอยรัชดำภิเษก 20 ถนนรัชดำภิเษก แขวงสำมเสนนอก
เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ :

0-2276-9112-4

E-mail :

technic@trtraining.co.th

บริษัทสมาชิก :

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหำชน)

ผู้ประสานงาน :

คุณสุพัตรำ ธนำพรโสภณกุล

ที่อยู่ :

48/11 ซอยรุ่งเรือง (รัชดำฯ 20) ถนนรัชดำภิเษก
แขวงสำมเสนนอก เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ :

053-308-670-1 ต่อ 114, 085-155-4331

E-mail :

chmpr@upp.co.th

ระยะเวลาโครงการ
เริ่มใช้สิทธิ์กำรใช้บริกำรตำมตำรำงกำรอบรม โครงกำร ฯ ได้ตั้งแต่ 1 กันยำยน
2557 ถึง 31 สิงหำคม 2558
ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก (ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม)


ค่ำสมำชิกในรูป Corporate fee

ปีละ

10,000 บำท

ในกรณีที่ขอยกเลิกกำรเป็นสมำชิกระหว่ำงปี ไทยรี เทรนนิ่งฯ ขอสงวนสิทธิใน
กำรคืนค่ำสมำชิก
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เจ้าของโครงการและผู้รับผิดชอบดาเนินโครงการ :
บริษัท ไทยรี เทรนนิ่ง จำกัด
(ชื่อเดิม: บริษัท ทีอำร์ เทรนนิ่งแอนคอนซัลติ้ง จำกัด)
(บริษัทในเครือ ของ บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหำชน))
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ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ
สาหรับการอบรมตามตาราง Plublic Training Class
ค่ำลงทะเบีย นเข้ำอบรมต่ออำยุของตัวแทน/นำยหน้ำต่อ ครั้ ง/คน
อบรมตำมตำรำงที่กำหนด (Public Training Class)

ส ำหรับกำร

รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว
กรุงเทพมหานคร

ต่างจังหวัด

กำรอบรม 6 ชั่วโมง

550 บาท

750 บาท

(1 วัน)

(จำกปกติ 1,000 บำท)

(จำกปกติ 1,500 บำท)

กำรอบรม 10 ชั่วโมง
หรือมำกกว่ำ(1 วัน)

1,400 บาท

1,500 บาท

(จำกปกติ 2,000 บำท)

(จำกปกติ 2,200 บำท)

ผู้ เ ข้ ำ อบรมที่ จ่ ำ ยค่ ำ ลงทะเบี ย นแล้ ว จะได้ รั บ เอกสำรประกอบกำรอบรมของ
บริษัท อำหำรกลำงวัน และ อำหำรว่ำง
สาหรับการอบรมเฉพาะเป็นรายบริษัท Inhouse Training Class
●

ค่ำใช้จ่ำยในกำรอบรมที่บริษัทสมำชิกขอจัดเป็นกรณีพิเศษเฉพำะบริษัท
(In-house Training Class)

ยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
สถำนที่

วันจัดอบรม
วันธรรมดำ

กรุงเทพฯ

ต่ำงจังหวัด

กำรอบรม 6 ชั่วโมง
(1 วัน)
20,000 บำท

กำรอบรม 10 ชั่วโมง
หรือมำกกว่ำ(1 วัน)
30,000 บำท

วันเสำร์-อำทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์

25,000 บำท

35,000 บำท

วันธรรมดำ

25,000 บำท

35,000 บำท

วันเสำร์-อำทิตย์ และ
วันหยุดนักขัตฤกษ์

30,000 บำท

40,000 บำท
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หมำยเหตุ :


อัตรำค่ำใช้จำ่ ยกรณี In house Training นี้ ครอบคลุมเฉพำะค่ำตอบแทนวิทยำกร
เอกสำรประกอบกำรอบรมของบริษัท (ต้นฉบับ 1 ชุด) เท่ำนั้น ไม่รวมค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ
เช่น ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเดินทำงและค่ำที่พักของวิทยำกร อย่ำงน้อย 2 ท่ำน (กรณีจัด
ในต่ำงจังหวัด)



จำนวนผูเ้ ข้ำรับกำรอบรมสูงสุดในแต่ละครั้งไม่เกิน 80 คน ในกรณีมีผู้เข้ำอบรมมำกกว่ำ
80 คน จะคิดค่ำใช้จำ่ ยเพิ่มในอัตรำที่ตกลงกันเป็นกรณีๆ ไป
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รายละเอียดเพิ่มเติมโครงการ
ที่มาของโครงการ

ประสบกำรณ์กำรทำงำนช่วงปีที่ผ่ำนมำ บริษัทฯ พบประเด็นอุปสรรคเกี่ยวกับกำร
จัดอบรมตัวแทน/นำยหน้ำเพื่อขอต่ออำยุใบอนุญำตบำงประกำร กล่ำวคือ
ตัวแทน/นำยหน้ำบำงรำยขำดกำรวำงแผนกำรอบรมล่วงหน้ำ เป็นผลให้ขำด
กำรต่ออำยุและต้องเริ่มต้นขอรับใบอนุญำตใหม่
1.

หำกบริษัทประกันภัยประสงค์จะดำเนินกำรจัดอบรมให้กับตัวแทน/นำยหน้ำ
ของตน อำจไม่คุ้มค่ำเพรำะต้องใช้บุคลำกร ทรัพยำกร และเวลำมำกพอควร เนื่องจำกมี
ขั้นตอนและรำยละเอียดในกำรดำเนินงำนที่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตำมประกำศของ คปภ.
2.

3. ตั ว แทนหรื อ นำยหน้ ำ ในต่ ำ งจั ง หวั ด ต้ อ งเดิ น ทำงเข้ ำ มำรั บ กำรอบรมใน
กรุงเทพ เพรำะกำรจัด กำรอบรมในต่ำงจังหวัด ไม่ เพี ย งพอต่อ ควำมต้อ งกำร ซึ่ งท ำให้
ค่ำใช้จ่ำยที่ต้องจ่ำยต่อคนสูงมำก

บำงครั้ง สถำบันอบรมต่ำงๆ ต้องยกเลิ ก/เลื่อนกำรจัดฝึกอบรมจำกตำรำงที่
ก ำหนดเพรำะจ ำนวนผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรอบรมไม่ เ พี ย งพอ ไม่ คุ้ ม ทุ น ที่ จ ะด ำเนิ น งำน ท ำให้
ผูส
้ มัครต้องเสียโอกำสและควำมตั้งใจ
4.

จำกเหตุผลข้ำงต้น ไทยรี เทรนนิ่งฯ จึงจัดทำโครงกำร “Mutual Empowering”
ขึ้น เพื่อสร้ำงกลไกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำให้ กำรพัฒนำบุคลำกรสำหรับขอรับและ
ต่อ ใบอนุ ญำตของตัว แทน/นำยหน้ำ ในประเทศไทยเป็ น ไปอย่ ำ งมี ป ระสิ ท ธิภ ำพ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยรวมพลังสมำชิกโครงกำรเพื่อทำให้กำร
จัดอบรมให้แก่ตัวแทน/นำยหน้ำทั่วประเทศ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่อสร้ำงหลักประกันในกำรต่อใบอนุญำตของตัวแทน/นำยหน้ำทั่วประเทศ
ให้เป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง ตรงเวลำ ไม่เสียโอกำสต้องมำขอรับใบอนุญำตใหม่
1.

เพื่ อ อ ำนวยควำมสะดวกให้ แ ก่ ตั ว แทน/นำยหน้ ำ โดยเฉพำะอย่ ำ งยิ่ ง ใน
ต่ำงจังหวัด สำมำรถกำหนดช่วงเวลำที่ตนเองต้องกำรเข้ำอบรมได้อย่ำงมั่นใจ
2.

เพื่อประหยัดค่ำใช้จ่ำยให้แก่ตัวแทน/นำยหน้ำ หรือบริษัทประกันภัยในกำร
ส่งเสริมพัฒนำตัวแทน/นำยหน้ำเพื่อกำรขอรับและต่ออำยุใบอนุญำต
3.
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บริ ษัท ไทยรี เทรนนิ่ง จ ำกัด (ชื่อ เดิม : บริ ษัท ทีอ ำร์ เทรนนิ่งแอนคอนซั ล ติ้ ง
จำกัด) (ไทยรี เทรนนิ่ง) เป็นหนึ่งในสถำบันฝึกอบรมที่ได้รับกำรอนุมัติจำก คปภ. อย่ำง
เป็ น ทำงกำรในกำรจั ด หลั ก สู ต รฝึ ก อบรมเพื่ อ ขอรั บ และต่ อ อำยุ ใ บอนุ ญ ำตทั้ ง ส ำหรั บ
ตัวแทนและนำยหน้ำ

4. เพื่อสร้ำงหลักประกันคุณภำพในกำรบริ กำรควำมรู้ด้ำนประกันภัย โดย ไทยรี
เทรนนิ่ง จะจัดวิทยำกรที่มีคุณภำพและหลักสูตรที่เข้มข้นบริกำรผู้เข้ำอบรมดังเช่นที่เคย
ยึดปฏิบัติมำโดยตลอด

ลักษณะของโครงการ
สมำชิกโครงกำรจะประกอบด้วยบริษัทประกันวินำศภัย โดยแต่ละบริษัทฯ จะร่วม
ลงขันกันในรูปของ Corporate Fee โดย ไทยรี เทรนนิ่ง จะนำค่ำสมำชิกดังกล่ำวไปใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อจัดตำรำงอบรมทั้งในกรุงเทพและต่ำงจังหวัด
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ประโยชน์ที่บริษัทสมาชิกจะได้รับ

2. ส่วนลดในกำรเข้ำรับกำรอบรมแต่ละคน ในฐำนะเป็นตัวแทนหรือนำยหน้ำจำก

บริษัทสมำชิก ประมำณ 30 - 50%
ระเบียบของการสารองที่นั่งในการอบรม


บริษัทสมำชิก และ/หรือ ผู้เข้ำรับกำรอบรมที่ใช้สิทธิของบริษัทสมำชิก ต้องแจ้ง
สำรองที่นั่งในกำรอบรมพร้อมทั้งชำระค่ำอบรมให้แก่ ไทยรี เทรนนิ่งฯ ล่วงหน้ำ
ก่อนวันอบรม โดย ไทยรี เทรนนิ่งฯ จะปิดรับสมัครกำรอบรมหลักสูตรใดๆ ก่อน
วันอบรมเป็นเวลำ 5 วันสำหรับกำรอบรมในกรุงเทพ และ 10 วันสำหรับกำร
อบรมในต่ ำ งจั ง หวั ด * เพื่ อ กำรสรุ ป และตรวจสอบควำมถู ก ต้ อ งของรำยชื่ อ
ผู้สมัครกับฐำนข้อมูลของสำนักงำน คปภ. และเตรียมกำรจัดอบรม

* ทั้งนี้ กรณีมีผู้สมัครอบรมจำนวนมำก ทำงไทยรี เทรนนิ่งฯ อำจมีควำม
จำเป็นต้องปิดรับสมัครก่อนกำหนดข้ำงต้น


ไทยรี เทรนนิ่งฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
o กำรเปลี่ยนแปลงวันและเวลำในกำรจัดอบรมตำมควำมเหมำะสม โดยจะแจ้ง
ให้สมำชิกทรำบล่วงหน้ำเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 5 วันก่อนกำรอบรม
o กำรยกเลิก กำรอบรมหลัก สู ต ร เมื่ อ ถึง วัน ปิด รั บ สมั ค รหลั ก สู ต รใดๆ ก็ต ำม
และปรำกฎว่ำไม่มีผู้สมัครเข้ำรับกำรอบรมในหลักสูตรนั้นๆ
o กรณีที่ผู้สมัครเข้ำรับกำรอบรมมำสำยเกิน 30 นำที (ตำมประกำศฯ คปภ.)
บริษัท ไทยรี เทรนนิ่งฯ จะไม่อนุญำตให้เข้ำรับกำรอบรม และขอสงวนสิทธิ์
ในกำรคืนค่ำใช้จ่ำย
o กรณีที่ผู้สมัครเข้ำรับกำรอบรมเข้ำอบรมไม่ครบตำมจำนวนชั่วโมงที่ คปภ.
กำหนด หรือไม่เข้ำอบรมในวันที่สมัครมำ บริษัท ไทยรี เทรนนิ่งฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในกำรคืนค่ำใช้จ่ำย

 กรณี ที่ ผู้ส มั ค รเข้ ำรั บ กำรอบรมในกรุง เทพฯ จ ำนวนเกิ น กว่ ำ 35 ท่ ำนในแต่ ล ะ

หลั ก สู ต ร ทำงบริ ษั ท ฯ จะเพิ่ ม รอบกำรอบรมเพื่ อ รองรั บ ควำมต้ อ งกำรของ
ตัวแทน/นำยหน้ำ
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1. มีตำรำงกำรจัดอบรมสำหรับตัวแทนและนำยหน้ำที่แน่นอนทั้ง 7 หลักสูตร ใน
กรุงเทพ อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และต่ำงจังหวัด 10 ครั้งใน 5 ภูมิภำค (ยกเว้นเดือน
เมษำยน และเดือนธันวำคม ที่มีจำนวนผู้เข้ำอบรมน้อย คำดว่ำปี 2557-8 ผู้เข้ำอบรมจะ
สำมำรถวำงแผนล่ ว งหน้ ำ ได้ จ ำกตำรำงที่ น ำส่ ง ให้ ) ซึ่ ง ทำง ไทยรี เทรนนิ่ ง ฯ จะ
ดำเนินกำรจัดกำรอบรมตำมตำรำงที่แจ้งไว้
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การใช้สิทธ์บริการของตัวแทน นายหน้าของบริษัทสมาชิกสาหรับ
Public Training Class (รำยละเอียดใบสมัคร ตัวแทน นำยหน้ำ แนบท้ำย)

กรณีที่ 2 ตัวแทน นำยหน้ำของบริษัทท่ำนสมัครตรง โดยกรอกรำยละเอียดใน
ใบสมัครกำรเข้ำรับกำรอบรมตำมหลักสูตร ซึ่งมีกำรกรอกข้อมูลเป็นตัวแทน นำยหน้ำของ
บริษัท ท่ำ น หรื อ บริ ษัท ใดๆ พร้ อ มเอกสำรส ำเนำรำยบุค คลของตัวแทนนำยหน้ำ ตำม
ระเบียบของ คปภ.
ตารางการอบรม (รายละเอียดตารางแนบท้าย)
กำรอบรมตัวแทนประกันวินำศภัย รวม 4 หลักสูตร ตั้งแต่หลักสูตร กำรขอรับ(6
ชั่วโมง) ต่ออำยุครั้งที่ 1(6 ชั่วโมง) ต่ออำยุครั้งที่ 2(6 ชั่วโมง) และกำรต่ออำยุครั้งที่
3(11 ชั่วโมง)
กำรอบรมนำยหน้ำประกันวินำศภัย รวม 3 หลักสูตร ตั้งแต่หลักสูตร กำรต่ออำยุ
ครั้งที่ 1(10 ชั่วโมง) ต่ออำยุครั้งที่ 2(10 ชั่วโมง) และกำรต่ออำยุครั้งที่ 3(10 ชั่วโมง)

 หลั ก สู ตรที่ จั ดส ำหรั บตั วแทน นำยหน้ ำตำมหลัก สู ต รดั ง กล่ ำว 7 หลั ก สูต ร ใน
กรุงเทพฯ อย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

 หลั ก สู ต รที่ จั ด ส ำหรั บ ตั ว แทน นำยหน้ ำตำมหลั ก สู ต รดั ง กล่ ำ ว 7 หลั ก สู ต รใน
ต่ำงจังหวัด 10 ครั้งใน 5 ภูมิภำค (ยกเว้นเดือนเมษำยน และเดือนธันวำคม ที่มี
จำนวนผู้เข้ำอบรมน้อย คำดว่ำปี 2557-8 ผู้เข้ำอบรมจะสำมำรถวำงแผนล่วงหน้ำ
ได้จำกตำรำงที่นำส่ งให้) ซึ่ งทำง ไทยรี เทรนนิ่งฯ จะด ำเนินกำรจัด กำรอบรม
ตำมตำรำงที่แจ้งไว้

 ตำรำงกำรอบรมทำงบริษัทฯ จะลงตำรำงไว้ ทั้งปี และแนบส่งพร้อมโครงกำรนี้

ให้แก่บริษัทสมำชิก เพื่อควำมสะดวกของตัวแทน นำยหน้ำในกำรจัดเวลำตนเอง
ที่ ส ะดวก ก่ อ นหมดอำยุ ใ บอนุ ญ ำต และจะส่ ง ตำรำงข้ อ มู ล ทำง E-mail ให้ แ ก่
บริ ษัท สมำชิก ทุก เดือ นล่วงหน้ำ เพื่ อ แจ้งรำยละเอีย ดเพิ่ ม เติม ถึงสถำนที่ เวลำ
และเพื่อให้บริษัทสมำชิกส่งต่อ ประชำสัมพันธ์ แก่ตัวแทน นำยหน้ำของบริษัท
หรือบุคลกรที่เกี่ยวข้อง

 ตำรำงรำยละเอียดทั้งปี บริษัทได้จัดแนบมำด้วยแล้วกับโครงกำรฯ

THAIRE TRAINING CO., LTD.

กรณีที่ 1 บริษัทท่ำนสำมำรถดำเนินกำรสมัครแทนตัวแทน นำยหน้ำของท่ำน
โดยกรอกรำยละเอียดในใบสมัครกำรเข้ำรับกำรอบรมตำมหลักสูตร พร้อมเอกสำรสำเนำ
รำยบุคคลของตัวแทนนำยหน้ำ ตำมระเบียบของ คปภ.
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