
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับและส่งเสริมก�รประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 5 เดือนมกร�คม - มีน�คม 2556

ภ�วะธุรกิจประกันภัยไตรม�สแรก 2556 ขย�ยตัว
ต่อเน่ืองท่ีร้อยละ 20.73 เบ้ียประกันภัยรับโดยตรง
ทะลุ 1.5 แสนล้�น

 ธุรกิจประกันภัยในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างต่อเน่ือง วัดได้จาก
อัตราการเจริญเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับที่สูงขึ้นเป็นลำาดับ เพื่อรองรับการขยายตัวของ 
อุตสาหกรรมประกันภัย และมุ่งเน้นให้สาธารณชนทุกระดับสามารถเข้าถึงระบบประกันภัย
อย่างทั่วถึง สำานักงาน คปภ. จึงได้กำาหนดนโยบาย และทิศทางการกำากับธุรกิจประกันภัย 
ในหลายด้าน อาทิ การส่งเสริมการประกันภัยสำาหรับรายย่อย  (Micro Insurance) เพื่อ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อย การจัดทำาฐานข้อมูลสำาหรับการประกันภัย (Insurance Bureau  
System : IBS) เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านการประกันภัยที่จะช่วยสนับสนุนการกำากับดูแล 
และส่งเสริมธุรกิจประกันภัยให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึนและโครงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน 
ผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ (E - Claim) ซึ่งได้เริ่มดำาเนินการมาระยะหนึ่ง รวมถึงแผนการ

 “เราต้องพัฒนาระบบประกันภัยให้มีศักยภาพ มีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น ด้วยเป้าหมายสำาคัญ คือ
การทำาให้ประเทศไทยรุกก้าวเข้าสู่ความเป็นผู้นำาในการให้บริการด้านการประกันภัย ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC”

 ธุรกิจประกันภัยไตรมาสแรก 2556 (มกราคม - 
มีนาคม) ขยายตัวได้ดีอย่างต่อเนื่อง มีเบี้ยประกันภัย
รับโดยตรงรวมทั้งสิ้น 159,339 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ
20.73 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยแบ่งเป็น
 ธุรกิจประกันชีวิต มีเบี้ยประกันภัยรับโดยตรง 
รวมทั้งสิ้น 108,273 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 20.73 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเบี้ยประกันภัย
รับสูงสุด คือ การประกันชีวิต ประเภทสามัญ จำานวน 
89,261 ล้านบาท ขยายตัว ร้อยละ 19.03 รองลงมาการ
ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม จำานวน 15,575 ล้านบาท

ขยายตัวอย่างโดดเด่นท่ีร้อยละ 37.05 และการประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) จำานวน 1,391 ล้านบาท ขยาย
ตัวร้อยละ 13.22 
 ธุรกิจประกันวินาศภัย มีเบี้ยประกันภัยรับ
โดยตรงรวมทั้งสิ้น 51,066 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 
20.73 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีเบี้ย
ประกันภัยรับสูงสุดคือ การประกันภัยรถยนต์ จำานวน 
30,160 ล้านบาท ขยายตัวสูงสุดที่ร้อยละ 23.70 
รองลงมาการประกันภัยเบ็ดเตล็ด จำานวน 16,635 
ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 18.02 ซึ่งในจำานวนนี้พบว่า
เป็นการขยายตัวของเบี้ยประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
ในอัตราเร่งถึงร้อยละ 46.38 และการประกันอัคคีภัย 
จำานวน 2,902 ล้านบาท ขยายตัวร้อยละ 13.79    
 ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556  ธุรกิจประกันภัย 
มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,354,448 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.44 โดยเป็นสินทรัพย์
ของธุรกิจประกันชีวิต 1,787,915 ล้านบาท และเป็น
สินทรัพย์ของธุรกิจประกันวินาศภัย 566,533 ล้านบาท 
และเป็นสินทรัพย์ลงทุนของธุรกิจประกันภัย จำานวน 
ทั้งสิ้น 1,911,205 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน 
ของปีก่อนร้อยละ 16.84 
   
  

เปลี่ยนแปลงวิธีการขายประกันภัยรถภาคบังคับให้เป็นแบบ On-Line และการรายงานข้อมูลการรับประกันภัยแบบ Real time 
เพื่อให้สามารถรับทราบข้อมูลด้านการประกันภัยอย่างรวดเร็ว และเกิดประโยชน์ต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยจากรถอย่างแท้จริง
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คว�มคืบหน้�ก�รจ่�ยค่�สินไหมทดแทนผู้ประสบอุทกภัย 

(ไม่รวมความเสียหายจากการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก)  
ที่มา : สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำานักงาน คปภ.)

 สำานักงาน คปภ. ได้ติดตามเร่งรัด
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากเหตุ
อุทกภัย ของบริษัทประกันวินาศภัย
ท้ัง 57 บริษัท จากรายงานล่าสุด 
สรุปได้ดังนี้
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 
มีผู้เอาประกันภัยเรียกร้องความเสียหาย 
จำานวน ทั้งสิ้น 90,619 ราย คิดเป็น
มูลค่าความเสียหายทั้งสิ้น 435,415 
ล้านบาท มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
แล้วจำานวน 362,046 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.15 ของจำานวนค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด โดยการประกันภัยรถยนต์ 
และการประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยที่ให้ความคุ้มครองนำ้าท่วม ได้ดำาเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้วกว่าร้อยละ 98 ของ
จำานวนผู้เอาประกันภัยที่เรียกร้องความเสียหาย สำาหรับภาคธุรกิจ SME มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้วกว่า 8,490 ล้านบาท 
ส่วนภาคอุตสาหกรรม ได้มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแล้วกว่า 346,430 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.18 คาดการณ์ว่าจะจ่าย
ค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนภายในเดือนสิงหาคมนี้

คว�มคืบหน้�กองทุนส่งเสริมก�รประกันภัยพิบัติ
 กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ (กองทุนฯ) จัดตั้งขึ้นตามพระราชกำาหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ 
พ.ศ. 2555 มีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติได้แก่ นำ้าท่วม แผ่นดินไหว และลมพายุ โดยการรับประกัน
ภัยพิบัติและการทำาประกันภัยต่อ ในอัตราเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความคุ้มครองภัยพิบัติได้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง รวมถึงสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนต่างชาติ และผู้ประกอบการต่างๆ ให้ยังคงดำาเนินกิจการต่อไป
ในประเทศไทย ทั้งนี้ สรุปจำานวนกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ดังนี้

สรุปจำ�นวนกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติ ณ วันท่ี 31 มีน�คม 2556

กลุ่มผู้เอาประกันภัย จำานวนกรมธรรม์     

(ฉบับ)

ทุนประกันภัย

พิบัติ

(ล้านบาท)

เบี้ยประกันภัย

พิบัติ

(ล้านบาท)

ทุนประกันภัยต่อตามสัดส่วน

ของกองทุนฯ

(ล้านบาท)

เบี้ยประกันภัยต่อตามสัดส่วน

ของกองทุนฯ

(ล้านบาท)

บ้านอยู่อาศัย 827,892 55,914 281 31,519 159

ธุรกิจขนาดกลางและย่อม 63,764 9,667 100 8,565 89

อุตสาหกรรม 4,842 15,711 219 14,108 197

รวม	 896,498 81,291 600 54,192 445

 ข้อมูลจาก ผู้จัดการประกันภัยต่อ กองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ

 จากตารางสรุปได้มีจำานวนกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติทั้งสิ้น 896,498 ฉบับ โดยมีทุนประกันภัยพิบัติทั้งสิ้น  81,291 
ล้านบาท มีเบี้ยประกันภัยพิบัติรวม 600 ล้านบาท กองทุนฯ เข้ารับการประกันภัยต่อ จำานวน  54,192 ล้านบาท และมีเบี้ย
ประกันภัยต่อตามสัดส่วนของกองทุนฯ 445 ล้านบาท การที่ประชาชน และภาคอุตสาหกรรมตื่นตัวให้ความสำาคัญทำาประกัน
ภัยพิบัติเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าทุกภาคส่วนมีความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำาคัญของการประกันภัยพิบัติ และเชื่อมั่นใน
การดำาเนินงานของกองทุนฯ ขณะนี้ สถานการณ์ภัยพิบัติได้คลี่คลายลงไปมาก คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ อยู่ระหว่างการ
หารือแนวโน้มการปรับลดเบี้ยประกันภัยโดยเฉพาะภาคครัวเรือน เพื่อส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนได้รับประโยชน์ และไม่ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อน โดยจะพิจาณาจากสภาพแวดล้อม การแข่งขันในธุรกิจประกันภัย และลดภาระให้กับประชาชน 

สรุปข้อมูลคว�มเสียห�ยและก�รจ่�ยค่�สินไหมทดแทนจ�กสถ�นก�รณ์อุทกภัย ปี 2554
ณ วันเกิดเหตุ ถึง วันท่ี 31 มีน�คม 2556
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เปิดโลกประกันภัย

รอบร้ัว คปภ.

 นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. ให้เกียรติเป็นประธานกล่าว
เปิดงานสัมมนา ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทประกันภัยในหัวข้อ “Thailand : Insurance 
Market Towards a New Era” เพื่อพัฒนาเรื่องการจัดอันดับทางการเงินของ
บริษัท รวมทั้งการบริหารความเสี่ยงของบริษัทประกันภัย จัดโดยสมาคมประกัน
วินาศภัย และบริษัท A.M. Best ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2556

  คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในการประชุม คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 18 มกราคม 2556 มีมติเห็นชอบ
ร่างกรอบการโฆษณาเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต/ วินาศภัย และนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย โดยมีสาระ
สำาคัญ อาทิ ข้อความที่โฆษณาต้องไม่เป็นเท็จ หรือเกินความจริง มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่กำากวม และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ในสาระสำาคัญเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์หรือการจ่ายผลประโยชน์  เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ให้กับประชาชน ในการสร้างความเข้าใจที่ถูก
ต้อง โดยกรอบดังกล่าวเป็นมาตรฐานเดียวกันกับหน่วยงานกำากับอื่น อาทิ  สคบ.  ธปท. และ กลต. 
  คณะกรรมการกำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในการประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2556  มีมติเห็น
ชอบร่างประกาศ คปภ. เรื่องการลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต/บริษัทประกันวินาศภัย  พ.ศ .... เพื่อให้บริษัทมีความ
คล่องตัวในการบริหารเงินลงทุนในการประกอบธุรกิจอื่นที่สอดคล้องกับลักษณะการรับประกันภัยซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทประกันภัย 
โดยมีการแก้ไขประเด็นหลัก 3 ส่วน ดังนี้ 
 1. ทบทวนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการลงทุนโดยคำานึงถึงความมั่นคง สอดคล้องกับลักษณะการประกอบธุรกิจ และภาระหนี้สิน
ของบริษัทประกันภัย และเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการลงทุนประกอบธุรกิจอ่ืนให้มีความชัดเจน และทันต่อการเปล่ียนแปลงในตลาดเงิน ตลาดทุน  
 3. เพิ่มเติมหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงจากการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น หลักธรรมาภิบาล และ
ข้อกำาหนดเกี่ยวกับความสามารถและความเหมาะสมของบุคคลากร 
  สำานักงาน คปภ. ได้เริ่มโครงการขยายฐานความรู้ และเสริมสร้างบุคลากรประกันภัยให้เข้มแข็ง โดยได้จัดตั้งคณะผู้ทรง
คุณวุฒิ อันประกอบด้วยผู้แทนสมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย สมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน 
และคณาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์มาตรฐานในการให้ความเห็นชอบ สถานที่จัดสอบใบอนุญาตตัวแทนและ
นายหน้าประกันภัย สถานฝึกอบรม วิทยากรผู้ให้การอบรม หลักสูตรการอบรม จำานวนชั่วโมงอบรม และทบทวนข้อสอบให้เป็นปัจจุบัน 
สำาหรับชั่วโมงอบรม คณะผู้ทรงคุณวุฒิได้เห็นชอบในหลักการให้มีการปรับลดช่ัวโมงฝึกอบรมในการต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่ 4 
เป็นต้นไป  สำาหรับผู้ที่อยู่ในวิชาชีพ  และมีคุณสมบัติตามที่กำาหนด อาทิ จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาโท ขึ้นไปทุกสาขา
  เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้การประกันภัยสามารถเข้าถึงประชาชนทุกระดับ อย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง สำานักงาน 
คปภ. ได้กำาหนดนโยบายการส่งเสริมโครงการประกันภัยสำาหรับรายย่อย (Micro insurance)  โดยได้ประชุมร่วมกับสมาคมประกันชีวิต
ไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย กำาหนดแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำาหรับรายย่อยมาตรฐาน สามารถขายได้ทั้งบริษัทประกันชีวิตและ
บริษัทประกันวินาศภัย ตลอดจนมาตรการประชาสัมพันธ์ ช่องทางการจำาหน่าย โดยมีเบี้ยประกันภัยไม่สูง เงื่อนไขไม่ซับซ้อน เข้าใจ
ง่าย และหาซื้อได้ทั่วไป ให้ความคุ้มครองพื้นฐานทั้งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จากโรคภัยไข้เจ็บ การเสียชีวิตจากการขับขี่ซ้อนท้ายรถ
จักรยานยนต์ รวมถึงค่าปลงศพ 
   
กฎหม�ยและก�รบังคับใช้ :
 เพ่ือให้การกำากับดูแลธุรกิจประกันภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับแผนพัฒนาการประกันภัยฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553-2557) สำานักงาน คปภ. ได้ออกประกาศนายทะเบียน คำาสั่งนายทะเบียนดังนี้ 
 - ประกาศนายทะเบียน เรื่อง “หลักเกณฑ์ก�รให้คว�มเห็นชอบแบบและข้อคว�มก�รจ�่ยผลประโยชน์ต�มกรมธรรม์ประกัน
ภัยและอัตร�เบี้ยประกันภัย ของกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองสินเชื่อ ที่มีระยะเวล�เอ�ประกันภัย 1 ปี พ.ศ. 2556” ลงวันที่ 21 
มกราคม พ.ศ. 2556 เพื่อลดขั้นตอนให้เกิดความคล่องตัวในการให้ความเห็นชอบแบบและข้อความการจ่ายผลประโยชน์ตามกรมธรรม์
ประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัย รวมทั้งเพื่อปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
 - คำาสั่งนายทะเบียน ที่ 7/2556 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  เรื่อง “ให้นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจน�ยหน้�ประกัน
วิน�ศภัยยื่นร�ยง�นเกี่ยวกับผลของก�รประกอบธุรกิจ” เพื่อลดภาระของนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ที่ต้องส่ง
รายงานทั้งรูปกระดาษ และในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยื่นรายงานเกี่ยวกับผลประกอบการของธุรกิจนาย
หน้าประกันวินาศภัย
 - คำาส่ังนายทะเบียน ท่ี 10/2556 ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2556 เร่ือง “ก�รใช้ข้อคว�มหรือ ตร�สัญลักษณ์ระบบสินไหมอัตโนมัติ 
(E-Claim) เพื่อก�รโฆษณ�และประช�สัมพันธ์ในกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจ�กรถ” เพื่อให้บริษัทประกันวินาศภัยที่
ได้รับรองมาตรฐานให้บริการผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-Claim) ใช้ข้อความหรือภาพตราสัญลักษณ์ระบบสินไหมอัตโนมัติ เพื่อการ
โฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับใบรับรองมาตรฐานการให้บริการผ่านระบบสินไหมอัตโนมัติ (E-Claim) 
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หน้�ต่�งประกันภัย

 นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าว
เปิดงาน การประชุม 13th CEO Insurance Summit ในหัวข้อ 
“Changing Threats to Profits” Doing business in a 
crisis-ridden world ซึ่งเป็นการประชุมของผู้บริหารระดับสูง
ของภาครัฐ ภาคเอกชนจากต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับภาค
อุตสาหกรรมประกันภัย โดยมีนายประเวช องอาจสิทธิกุล 
เลขาธิการ คปภ. เข้าร่วมเสวนา ณ โรงแรมแกรนด์มิลเลนเน่ียม 
สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556

 นายประเวช องอาจสิทธิกุล  เลขาธิการ คปภ. ดร. ประสาร 
ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  ดร. วรพล 
โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการ สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และนายจรัมพร โชติกเสถียร  กรรมการ
และผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ได้ร่วมลงนาม
บันทึกความตกลงว่าด้วยโครงการ แลกเปลี่ยนพนักงานไปปฏิบัติงาน 
และรับมาปฏิบัติงาน ระหว่างสำานักงาน คปภ. กับองค์กรกำากับตรวจ
สอบสถาบันการเงินในประเทศไทย  เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่าง
องค์กร พัฒนาพนักงานโดยส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์

 สำานักงาน คปภ. โดยสถาบันวิทยาการประกันภัยระดับสูง 
(วปส.) จัดพิธีมอบเกียรติบัตรผู้สำาเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 2 ประจำาปี 2555 โดยได้รับเกียรติ
จาก นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง ให้เกียรติเป็นประธาน ณ อาคารสถาบันวิทยาการ
ประกันภัยระดับสูง สำานักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556

 สำานักงาน คปภ. โดยนายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ 
คปภ. ร่วมเป็นสักขีพยานในงาน “ครั้งแรกในประเทศไทยกับไมโคร
อินชัวรันส์ในร้านสะดวกซื้อ โดยประชาชนสามารถซ้ือกรมธรรม์ประกัน
ภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) ผ่านร้านสะดวกซ้ือ “เซเว่นอีเลฟเว่น”  
กว่า 6,500 สาขา ท่ัวประเทศ ด้วยบริการ “All Insurance” ณ ห้อง 
เอสเตอร์ บอลรูม โรงแรม เดอะเซนต์ รีจีส โดยมีนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม 
ปลัดกระทรวงการคลังให้เกียรติเป็นประธาน เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 
2556

ในการทำางาน และเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน  ณ ห้องประชุมวิวัฒนไชย ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 
11 มกราคม 2556


