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กรงุเทพประกนัภยั ผูน้�ำธุรกจิประกนัวนิำศภยั ด�ำเนนิ

ธุรกิจมำยำวนำนถึง 70 ปี ในปี 2560 โดยยึดหลักกำร

ด�ำเนินงำน ใจเขำ ใจเรำ ต่อลูกค้ำ คู่ค้ำ น�ำจริยธรรมมำ

ใช้ควบคู่กันพร้อมจัดกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสังคม  

อีกทั้งบริษัทฯ ได้พัฒนำธุรกิจก้ำวให้ทันโลกยุคใหม่ 4.0 

ด้วยกำรพฒันำควำมคดิสร้ำงสรรค์ พัฒนำสนิค้ำและบรกิำร 

ผ่ำนเทคโนโลยนีวตักรรมให้ทนัสมยั เพิม่ควำมสะดวกสบำย 

ให้แก่ลูกค้ำอย่ำงต่อเน่ือง รองรับทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุค

ดิจิทัล

อย่ำงเทคโนโลยี Telematics ท่ีกรุงเทพประกันภัย 

น�ำมำใช้กับประกันภัยรถยนต์เป็นแห่งแรกของไทยและ

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนำเป็น BKI Telematics 

สำมำรถใช้งำนกบัรถยนต์ส่วนบุคคลและขององค์กรท่ีมรีถ

จ�ำนวนมำก และกำรยกระดับนวัตกรรมไปอีกขั้นกับ BKI 

EsCard บัตรผู้เอำประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ที่ช่วย

อ�ำนวยควำมสะดวกยิง่ข้ึน ตดิตำมรำยละเอยีดได้ใน BKI Story 

นอกจำกน้ี เรำยงัรวบรวมเรือ่งรำวทนักระแสโลกดจิทิลั 

เช่น Smart Living ข้อดีของกำรช้อปปิ้งออนไลน์ด้วย 

บัตรเครดิต Hot Issue ท�ำควำมรู้จักบิทคอยน์ เงินตรำ

อเิลก็ทรอนกิส์ รวมถงึน�ำสำระดีๆ  เร่ืองสขุภำพมำแบ่งปันใน 

BKI Care ทีจ่ะพำไปท�ำควำมรูจ้กักบัมะเรง็กระดกู ภยัเงยีบ 

ที่คร่ำชีวิตผู้คน แต่หำกรู้ไวก็รักษำได้ทัน Backpack  

พำเที่ยว Line Village Bangkok ช้อปสินค้ำสุดน่ำรักจำก

ไลน์เฟรนด์ ปิดท้ำยด้วยข่ำวครำวควำมเคล่ือนไหวมำกมำย

รอบรั้วกรุงเทพประกันภัยใน We’re Together

ทกุสนิค้ำและบรกิำรของกรงุเทพประกนัภยั เรำหวงัว่ำ

จะตอบโจทย์ทุกควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงตรงใจ  
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กรุงเทพประกันภัย ผู้น�านวัตกรรมเทคโนโลยี Telematics มาใช้กับการ 
ประกันภัยรถยนต์เป็นแห่งแรกของประเทศไทย และแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ปี 2558 พัฒนาขึ้นเป็น BKI Telematics กรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ซึ่งนอกจากจะให้ความคุ้มครองผู้ขับขี่ รถยนต ์
คันที่เอาประกันภัย และความรับผิดต่อบุคคลภายนอกแล้ว ยังช่วยส่งเสริม 
พฤติกรรมการขับขี่ที่ดีและปลอดภัยให้แก่สังคม ช่วยสร้างความอุ่นใจและใส่ใจ
การขับขี่รถยนต์ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

BKI Telematics ยกระดับนวัตกรรม
ห่วงใยการขับขี่รถยนต์

เทคโนโลยี Telematics มีฟังก์ชั่นกำรใช้งำนที่หลำกหลำยตอบโจทย์ทุกควำม
ต้องกำรของลูกค้ำกรุงเทพประกันภัย เช่น กำรประมวลผลคะแนนกำรขับข่ีจำก
พฤติกรรมกำรขับขี่ กำรบันทึกเส้นทำงกำรขับขี่ กำรบันทึกพฤติกรรมกำรขับขี่ที่มี
ควำมเสีย่ง กำรแจ้งเตอืนเมือ่รถยนต์ออกนอกพืน้ทีท่ีก่�ำหนด รำยงำนกำรขบัขีส่ำมำรถ
เรียกดูย้อนหลังได้สูงสุด 6 เดือน

กรุงเทพประกนัภยั ยงัได้ยกระดบักำรพฒันำรปูแบบ BKI Telematics ในโครงกำร 
Pay As You Drive (PAYD) ด้วยกำรมอบส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีต่ออำยุกรมธรรม์
ให้แก่ลูกค้ำ ซึ่งเป็นส่วนลดพิเศษที่ค�ำนวณจำกระยะทำงกำรขับขี่รถยนต์สูงสุด 20% 
โดยส่วนลดดังกล่ำว เพิ่มเติมจำกส่วนลดปกติซึ่งเป็นไปตำมเงื่อนไขของกำรต่ออำยุ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

ในปี 2560 นี้ บริษัทฯ ได้พัฒนำโครงกำร BKI Telematics ไปอีกขั้น ซึ่งมุ่งเน้น
ไปยังกลุ่มลูกค้ำองค์กร หรือเจ้ำของกิจกำรที่ใช้รถยนต์เป็นจ�ำนวนมำก ชื่อว่ำ BKI 
Telematics Fleet Solution คือ Insurance Value Added Service ระบบแสดง
ต�ำแหน่งรถยนต์ได้หลำยคันภำยในเวลำเดยีวกนั เพือ่ดแูลและตดิตำมรถยนต์ทัง้หมด 
โดยมีฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้อย่ำงสะดวกสบำย ดังนี้

All Live Vehicle สำมำรถตดิตำมและตรวจสอบรถยนต์หลำยคนัในเวลำเดยีวกนั 
และสำมำรถเลอืกตดิตำมเพือ่เข้ำถงึข้อมลูแบบเฉพำะกลุ่มพืน้ท่ีได้อย่ำงสะดวกสบำย 
เช่น ระดับภำค ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 

แบ่งกลุ่มผู้ดูแลรถยนต์ (Monitor and Management) 
ช่วยอ�ำนวยควำมสะดวกสบำยให้แก่เจ้ำหน้ำที่ที่ติดตำม
รถยนต์ในระบบ โดยใน Fleet ลกูค้ำสำมำรถจัดกลุม่รถยนต์
และเจ้ำหน้ำที่ดูแลเฉพำะกลุ่มได้เอง ท�ำให้ติดตำม และ
ตรวจสอบรถยนต์อย่ำงมปีระสทิธภิำพ และสำมำรถควบคุม 
ดูแลข้อมูลได้อย่ำงทั่วถึง

การแจ้งเตือนพฤติกรรมการขับขี่ (Score + Event)  
แจ้งเตอืนพฤตกิรรมกำรขบัขีท่ีมี่ควำมเส่ียง เช่น กำรหกัเลีย้ว 
กะทันหัน กำรเบรกกะทันหัน กำรเหยียบคันเร่งกะทันหัน 
เพ่ือช่วยเพ่ิมควำมปลอดภัยในกำรขับข่ีและลดโอกำสที่จะ
เกิดควำมเสียหำยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

บันทึกการเดินทาง (Trip Log) บันทึกเส้นทำงและสถำนที่ 
ที่ผู ้ขับขี่รถยนต์เดินทำง โดยลูกค้ำสำมำรถตรวจสอบ 
กำรท�ำงำนของพนักงำนขับรถได้ และสำมำรถน�ำข้อมูล 
ดังกล่ำวมำเปรียบเทียบเวลำกับระยะทำงที่เดินทำงได้

จำาลองการขับขี่ย้อนหลัง (Trip Playback) ระบบ Fleet 
สำมำรถจ�ำลองกำรขับข่ีย้อนหลังบนแผนที่ พร้อมแสดง
สถำนะของรถยนต์ในแต่ละช่วงเวลำ โดยสำมำรถดูควำม
เคลือ่นไหว เส้นทำงกำรเดนิทำง และเหตกุำรณ์ต่ำงๆ ทีเ่กดิ 
ระหว่ำงกำรขับขี่แต่ละครั้งได้อย่ำงละเอียด ซึ่งสำมำรถน�ำ
ข้อมูลดังกล่ำวมำวิเครำะห์และพัฒนำแผนงำนกำรขับขี่ได้

รายงานผล (Report) สำมำรถแสดงผลกำรขบัขีไ่ด้อย่ำง
ครบถ้วน ได้แก่ เวลำสตำร์ทและดับเครื่องยนต์ ต�ำแหน่ง
และเส้นทำงที่ผู้ขับข่ีขับรถผ่ำน พร้อมช่วงเวลำที่เดินทำง 
ข้อมูลกำรแจ้งเตือนพฤติกรรมกำรขับขี่ โดยสำมำรถ 
ท�ำกำรรำยงำนผลย้อนหลงัได้ถงึ 6 เดอืน ข้อมลูรำยงำนผล
กำรขับข่ีจะอยู่ในรูปแบบ Excel หรือ PDF File ซึ่งช่วย 
อ�ำนวยควำมสะดวกในกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลของลูกค้ำ
เป็นอย่ำงมำก 

ทั้งนี้ ลูกค้ำที่สนใจ สำมำรถติดต่อหรือสอบถำมข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ Telematics Contact Center 0 2285 8999
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บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหำชน) เปิดตัว 
นวัตกรรมกำรบริกำรบัตรผู ้เอำประกันภัยรถยนต์ 
รูปแบบใหม่ โดยน�ำระบบ Electronic Card มำพัฒนำ
เป็น BKI EsCard บัตรผู้เอำประกันภัยรูปแบบใหม่  
ที่รวบรวมข้อมูลของผู ้เอำประกันภัย ได้แก่ บัตร 
ผูเ้อำประกนัภยั หน้ำตำรำงกรมธรรม์ กรมธรรม์ประกนัภยั 
รถยนต์ และรำยละเอียดควำมคุ้มครองต่ำงๆ เช่น  
เลขที่กรมธรรม์ ควำมคุ้มครอง ระยะเวลำคุ้มครอง ที่มี 
อยู ่ในกรมธรรม์ประกันภัยมำรวมอยู่ในสมำร์ตโฟน 
ที่เดียว รวมถึงข้อมูลกำรติดต่อกับบริษัทฯ เพื่ออ�ำนวย
ควำมสะดวกรวดเร็วให้แก่ลูกค้ำผู้เอำประกันภัย เมื่อ
ต้องกำรค้นหำข้อมูลต่ำงๆ เบอร์โทรที่อยู่ของแต่ละ
สำขำและศูนย์บริกำรทั้งในกรุงเทพฯ และต่ำงจังหวัด 
กำรตดิต่อแจ้งเคลมรถยนต์และบรกิำรช่วยเหลอืฉกุเฉนิ
บนท้องถนน ทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติของ BKI EsCard 
ซ่ึงแตกต่ำงจำกเดิมที่ผู้เอำประกันภัยจะได้รับและต้อง
จัดเก็บบัตรผู้เอำประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ในรูปแบบของเอกสำรควำมคุ้มครอง

ด้วยวิธีกำรที่ไม่ยุ ่งยำกในกำรใช้งำน เพียงเพิ่ม  
BKI EsCard ลงในแอปพลิเคชัน Wallet บนสมำร์ตโฟน 

BKI EsCard นวัตกรรม 
บัตรผู้เอาประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่

ได้ทั้งในระบบ iOS และระบบ Android โดยลูกค้ำที่
ท�ำประกันภัยรถยนต์จะได้รับ SMS เพื่อแจ้งกำรใช้
บรกิำร และอเีมล เพือ่แจ้งรำยละเอยีดคูม่อืกำรใช้งำน

เริม่เข้ำใช้งำนจะพบหน้ำแรกของ BKI EsCard ซึง่
ระบุข้อมูลของผู้เอำประกันภัย ได้แก่ ชื่อ-นำมสกุล
ของผู้เอำประกันภัย รำยละเอียดของรถยนต์ เลขที่
กรมธรรม์ประกันภัย และระยะเวลำเอำประกันภัย 
ซึ่งสำมำรถเรียกดูได้ตลอดเวลำแม้ไม่ได้เชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ต

รายละเอียดกรมธรรม์หน้าแรก BKI EsCard

Wallet ส�ำหรับ iso Wallet ส�ำหรบั Andriod
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เมื่อคลิกไปยังหน้ำหลังของ BKI EsCard จะระบุ 
รำยละเอียดเพ่ิมเติมของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 
ได้แก่ ทุนประกันภัย รำยละเอียดควำมคุ้มครอง หน้ำ 
ตำรำงกรมธรรม์ประกันภัย นอกจำกนี้ ยังสำมำรถด ู
รำยละเอียดของสินค้ำประกันภัยอื่นๆ ที่นอกเหนือ 
จำกประกนัภยัรถยนต์ รวมถงึโปรโมชนั สิทธปิระโยชน์ 
และข้อมูลกำรติดต่อกับบริษัทฯ 

นอกจำกนี้ BKI EsCard สำมำรถรองรับกำรบริกำร
แจ้งเคลมรถยนต์ หำกรถยนต์ของผู้เอำประกันภัย 
เกิดอุบัติเหตุขึ้น ด้วย Push Notification เพียงลูกค้ำ
กดเลือกฟังก์ชั่นกำรแจ้งเคลม สำมำรถแจ้งเคลมได้
ทันที โดยไม่ต้องกรอกเลขกรมธรรม์หรือทะเบียน
รถยนต์ให้เสียเวลำ ซึ่งระบบจะส่งต�ำแหน่งจุดเกิดเหตุ
ไปยงัศนูย์รบัแจ้งอบุติัเหตุของบรษิทัฯ เพือ่ควำมถกูต้อง 
แม่นย�ำ และเจ้ำหน้ำท่ีรับแจ้งอุบัติเหตุจะโทรติดต่อ
กลับไปยังผู้เอำประกันภัย หรือผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เกิด
อุบัติเหตุตำมเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ เพื่อทวนสอบ 
จุดเกิดเหตุ พร้อมส่งเจ้ำหน้ำที่ส�ำรวจอุบัติเหตุไปยัง 
จดุเกดิเหตโุดยเรว็ทีส่ดุ ซึง่ลกูค้ำไม่ต้องเสียเวลำค้นหำ
หมำยเลขโทรศพัท์จำกเอกสำรประกนัภยั อกีทัง้มบีรกิำร 
ช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน Roadside Service 
สำมำรถติดต่อเพื่อขอรับบริกำรกำรช่วยเหลือกรณ ี
รถเสีย ซึ่งมีเจ้ำหน้ำที่คอยอ�ำนวยควำมสะดวกตลอด 
24 ชัว่โมง อำท ิบรกิำรต่อพ่วงแบตเตอรี ่บรกิำรเปล่ียน
ยำงอะไหล่ บรกิำรจดัส่งน�ำ้มนั บรกิำรต่ำงๆ ช่วยเหลอื
เบ้ืองต้น ณ จุดเกิดเหตุ และบริกำรลำกรถฟรีใน 
ระยะทำง 30 กิโลเมตร รวมถึงให้บริกำรค�ำแนะน�ำ 
ด้ำนเทคนิคและสถำนพยำบำลต่ำงๆ

ส�ำหรับลูกค้ำท่ีใช้งำน BKI EsCard ยังจะได้รับ 
สิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์อีกมำกมำย ตลอดระยะ
เวลำกำรคุ้มครอง และจะได้รับข้อควำมแจ้งเตือน
ส�ำหรับแจ้งข่ำวสำรโปรโมชันของบริษัทฯ 

ยงัมบีรกิำรแจ้งเตอืนกำรต่ออำยกุรมธรรม์ประกันภัย 
ล่วงหน้ำโดยอตัโนมตั ิโดยจะเริม่ให้บรกิำรดงักล่ำวเมือ่
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของผู ้เอำประกันภัยที่ 
ใช้งำน BKI EsCard ก่อนครบก�ำหนดระยะเวลำคุม้ครอง 
60 วัน ท�ำให้ผู้เอำประกันภัยได้รับบริกำรแจ้งเตือน 
ต่ออำยุประกันภัยอย่ำงรวดเร็วและสะดวกสบำยผ่ำน 
สมำร์ตโฟน และยังได้รับควำมคุ้มครองอย่ำงต่อเนื่อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขยำยกำรให้บริกำร BKI EsCard 
กับกำรประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัย
อุบัติเหตุกำรเดินทำง และประกันภัยสุขภำพต่อไป

บริการแจ้งเคลมรถยนต์

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

ลูกค้ำที่สนใจ สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2285 8888
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อำกำรมะเร็งกระดูก อำจเกิดขึ้นที่กระดูกบริเวณใดก็ได้ แต่ส่วนมำกมักเกิดกับ
กระดูกแนวยำว แขนส่วนบนหรือขำ อำกำรของโรคที่พบได้บ่อยที่สุดคือ อำกำรปวด 
บวม หรือมีก้อนบริเวณที่เป็น ซึ่งอำกำรอำจคล้ำยปวดกล้ำมเนื้อ แต่หำกอำกำรปวด
ไม่ดีขึ้นหรือมีอำกำรบวมมำกขึ้นหลังจำกได้รับกำรรักษำอย่ำงเต็มที่ประมำณ 2 - 3 
สัปดำห์ ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจหำสำเหตุที่แน่ชัด ซึ่งสำมำรถสังเกตอำกำรอื่นๆ 
ร่วมด้วย ที่พบรองลงมำ ได้แก่ ไข้ขึ้นสูง มีเหงื่อออก โดยเฉพำะช่วงกลำงคืน น�้ำหนัก 
ลดลงอย่ำงไม่ทรำบสำเหตุ ในผู้ป่วยบำงรำย มะเร็งอำจส่งผลให้กระดูกอ่อนแอลง 
จนแตกหักได้ง่ำยเพียงหกล้มหรือได้รับบำดเจ็บเล็กน้อย 

ส�ำหรับสำเหตุของมะเร็งกระดูก ยังไม่พบสำเหตุกำรเกิดโรค แต่ปัจจุบันพบว่ำ
ปัจจัยที่เพิ่มควำมเสี่ยงต่อกำรเกิดมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิคือ พันธุกรรม หรือ

มะเร็งกระดูก ภัยเงียบ
ที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง รู้ไวก็รักษาได้ทัน 
มะเร็งกระดูก (Bone Cancer) คือ เซลล์มะเร็งที่เริ่มก่อตัวบริเวณกระดูก 
ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายซึ่งเรียกว่า โรคมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิ และ 
เซลล์มะเร็งท่ีมีต้นก�าเนิดจากอวยัวะอืน่แล้วแพร่กระจายไปยงักระดกูจะเรยีกว่า 
โรคมะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิ

กระบวนกำรรักษำโรคอื่นๆ ที่ผู ้ป่วยต้องเผชิญกับรังสี
มำกๆ อำจท�ำให้เซลล์มะเร็งพัฒนำขึ้นในเซลล์กระดูกได้ 
หรือเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูก เช่น โรค Paget’s Disease 
of The Bone โรคที่เป็นควำมผิดปกติของพัฒนำกำร 
ในเซลล์กระดูก เพ่ิมควำมเส่ียงต่อกำรเป็นมะเรง็กระดกูใน
ผู้ที่มีอำยุ 50 - 60 ปี รวมถึงเนื้องอกในกระดูกอย่ำงโรค 
Ollier’s Disease ในขณะที่มะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิ  
โรคบำงโรค เช่น มะเร็งเต้ำนมในระยะรุนแรงอำจท�ำให้
เซลล์มะเร็งกระจำยมำที่กระดูกได้ ฯลฯ 

นอกจำกนี ้โรคมะเรง็กระดกูยงัแบ่งออกเป็นประเภทย่อย 
ตำมชนดิของเซลล์ทีพ่ฒันำเป็นเซลล์มะเรง็ และแต่ละชนดิ
ยังพบได้ในแต่ละเพศแต่ละวัยแตกต่ำงกันไป เช่น 

มะเร็งกระดูกออสทิโอซำร์โคมำ (Osteosarcoma)  
เป็นมะเร็งกระดูกที่พบได้บ่อยที่สุดในเด็กโต วัยรุ่น และ 
วัยผู้ใหญ่ตอนต้น หรือช่วงอำยุ 10 - 19 ปี พบในเพศชำย
มำกกว่ำหญิง กลุ ่มผู ้ป่วยที่มีอำยุน้อยมักเป็นโรคนี้ที่ 
บริเวณปลำยกระดูกแนวยำวซึ่งก�ำลังเจริญเติบโต บริเวณ
ทีเ่ป็นมำกทีสุ่ดคอื รอบๆ หวัเข่ำ และรองลงมำคอื บรเิวณ
กระดูกแขน 

มะเร็งกระดูกคอนโดรซำร์โคม่ำ (Chondrosarcoma) 
เป็นชนิดที่พบบ่อยรองลงมำ เกิดขึ้นในเซลล์กระดูกอ่อนที่
ติดอยู่กับกระดูก มักเกิดกับบริเวณกระดูกเชิงกรำนและ
สะโพก ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่มีอำยุมำกกว่ำ 40 ปี 

มะเรง็กระดูกอวิีงซำร์โคม่ำ (Ewing Sarcoma) เกดิขึน้
ในกระดูกหรือเนื้อเยื่ออ่อนนุ่ม เป็นมะเร็งกระดูกชนิด
รุนแรงที่พบได้บ่อยที่สุดในเด็กอำยุ 4 - 15 ปี พบในเพศ
ชำยมำกกว่ำเพศหญงิ มักเป็นบรเิวณส่วนกลำงของกระดกู
แนวยำวอย่ำงแขนหรือขำ

อย่ำงไรก็ดี หำกดูแลสุขภำพร่ำงกำยให้แข็งแรงเพื่อ
ป้องกันกำรเกิดโรคด้วยกำรรับประทำนอำหำรครบ 5 หมู่ 
เน้นรับประทำนผักและผลไม้ ออกก�ำลังกำยสม�่ำเสมอ 
หมัน่ตรวจสขุภำพเพือ่หำควำมผดิปกตขิองร่ำงกำย โอกำส
ของกำรเกิดมะเร็งกระดูกก็จะลดลง หรือหำกเป็นแล้ว 
กำรรักษำให้หำย จะขึ้นอยู่กับชนิดและระยะของมะเร็ง 
หำกตรวจพบแต่เนิ่นๆ อัตรำกำรรอดชีวิตก็จะเพิ่มขึ้น
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ข้อดีของการช้อปปิ้งออนไลน์
ด้วยบัตรเครดิต

โลกยุค 4.0 คนไทยใช้เวลำว่ำงไปกับกำรเล่นอินเทอร์เน็ต
และท่องโซเชียลมีเดีย รวมถึงกำรเลือกซื้อสินค้ำและบริกำร
ต่ำงๆ ผ่ำนช่องทำงออนไลน์กนัมำกขึน้ โดยศนูย์วจิยัเศรษฐกิจ
ธุรกิจให้ข้อมูลวำ่ 90% ในกลุ่มผู้บริโภคที่อำยุต�่ำกว่ำ 40 ปี 
ล้วนเคยซื้อของทำงออนไลน์ และเมื่อมีกำรซื้อของออนไลน์ 
กำรช�ำระเงินจึงมีหลำกหลำยช่องทำง โดยกำรช�ำระเงินด้วย
บัตรเครดิตนั้นท�ำได้ง่ำย สะดวกสบำย ช่องทำงนี้จึงถือเป็น 
อนัดบัต้นๆ ทีผู่ซ้ือ้ในโลกออนไลน์นยิมใช้ ซึง่กำรใช้บตัรเครดติ
ในกำรช�ำระเงินมีข้อดีอื่นๆ ดังนี้ 

1. ใช้บตัรเครดติจ่ายเงนิซือ้ของออนไลน์ เวลาไหนหรอืใช้
บริการที่ไหนก็ได้ ไม่ว่ำในประเทศหรือต่ำงประเทศ ตรำบใด
ทีใ่ช้ระบบอนิเทอร์เนต็ได้ เรียกได้ว่ำซือ้ขำยเบด็เสรจ็ได้ตลอด 
24 ชั่วโมง ทั่วโลก 

2. ไม่มเีงนิสดอยูใ่นมอื กส็ามารถซือ้ของได้ เพรำะธนำคำร
จะให้กูเ้งนิเพือ่ซือ้สนิค้ำหรอืบรกิำรต่ำงๆ ในทันที โดยสำมำรถ
ช�ำระค่ำใช้จ่ำยได้ในเดือนถัดไป 

3. บัตรเครดิตทำาให้ได้พ้อยท์ แต้ม หรือคะแนนสะสม  
หำกช้อปสนิค้ำออนไลน์ด้วยบตัรเครดติ เรำจะได้รบัผลตอบแทน 
เป็นคะแนนท่ีสำมำรถสะสมไปได้เรื่อยๆ ซึ่งคะแนนสะสม 
ดังกล่ำวสำมำรถน�ำไปแลกเป็นของสมนำคุณต่ำงๆ ได้อีก
มำกมำย เช่น ส่วนลดชมภำพยนตร์ ส่วนลดร้ำนอำหำร  
ตัดคะแนนแลกรับเครื่องดื่ม Voucher ที่พัก เครื่องใช้ไฟฟ้ำ 
ซึ่งกำรใช้คะแนนสะสมเป็นไปตำมที่แต่ละธนำคำรก�ำหนด 

4. บัตรเครดิต มีโปรโมชันส่วนลดที่จัดไว้รองรับลูกค้า 
หลำยเว็บไซต์ที่ขำยของออนไลน์จะกระตุ้นยอดขำยโดยจัด
โปรโมชนัร่วมกบับตัรเครดติของแต่ละธนำคำร ท�ำให้เรำได้สนิค้ำ 
ที่รำคำถูกกว่ำซื้อด้วยเงินสดจำกหน้ำร้ำนหรือกำรโอนเงิน

5. การใช้บัตรเครดิต มีความปลอดภัย เพรำะสำมำรถ
ตรวจสอบข้อมลูหรอืแหล่งทีม่ำทีไ่ปของกำรใช้ได้ เช่น ทกุครัง้
เวลำที่มีควำมเคลื่อนไหวของบัตรจะมีกำรแจ้งเตือน หรือมี
กำรร้องขอให้กรอกรหสั OTP หรอื One Time Password ตวัเลข 
6 หลัก ซึ่งระบบจะส่งไปยัง SMS โทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ตรวจ
สอบและยืนยันกำรเป็นเจ้ำของบัญชีก่อนกำรตัดยอดเงินใน
บัตรเครดิต เพ่ือสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรท�ำธุรกรรมทำง
อนิเทอร์เนต็ รวมถงึหำกยอดกำรใช้บตัรเป็นเงินสกลุทีแ่ปลกไป 
เช่น สกุลเงินต่ำงประเทศ ก็สำมำรถติดต่อธนำคำรเพื่อให้

ตรวจสอบข้อมูลได้ ซึ่งปกติหำกร้ำนค้ำออนไลน์ไม่สำมำรถหำหลักฐำนมำยืนยัน 
กำรสั่งสินค้ำของผู้ใช้งำนได้ ธนำคำรจะคืนเงินให้เต็มจ�ำนวน 

6. บตัรเครดติบางบตัรมปีระกนั เมือ่ซือ้ของออนไลน์แล้วไม่ได้สนิค้ำหรอืบรกิำร
ตำมที่สั่งหรือตกลงกันไว้ บัตรเครดิตน้ีจะช่วยลดควำมเสี่ยงและท�ำให้ไม่ต้อง 
เสียเงิน ซึ่งหำกซื้อของออนไลน์ผ่ำนกำรโอนเงินแล้วโดนโกง หรือไม่ได้ของตำมที่สั่ง 
ผู้ใช้งำนจะไม่สำมำรถท�ำอะไรได้เลย นอกจำกต้องตำมเงินจำกผู้ประกอบกำรเอง

อย่ำงไรกต็ำม กำรช้อปป้ิงออนไลน์ด้วยบตัรเครดิตจะมีข้อดีอยูม่ำก แต่ผูใ้ช้ควร
เลอืกร้ำนค้ำออนไลน์ทีม่คีวำมน่ำเชือ่ถอื ได้รบัใบรบัรองดจิทิลั มเีครือ่งหมำยรบัรอง
ควำมปลอดภัยของกำรส่งผ่ำนข้อมูลแบบ SSL (Secure Socket Layer) รวมทั้ง 
ไม่ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สำธำรณะในกำรท�ำรำยกำรช�ำระค่ำสินค้ำและบริกำร
ทำงอินเทอร์เน็ต 

รูอ้ย่ำงนีแ้ล้ว กำรซือ้ผลติภณัฑ์ประกนัภยั หรอื ช�ำระเบีย้ประกนัภยัของกรงุเทพ
ประกันภัย ผ่ำนช่องทำง bangkokinsurance.com หรือแอปพลิเคชัน BKI iCare 
ก็เป็นอีกช่องทำงหน่ึงที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ในกำรเลือกท�ำประกันภัย 
สะดวกสบำยและไม่ยุง่ยำก สำมำรถสอบถำมข้อมลูเกีย่วกบักำรซือ้ประกนัภยั หรอื
ช�ำระเงินผ่ำนระบบออนไลน์ได้ที่โทร. 0 2285 8585
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เปิดตัวกันไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 
ที่ผ ่านมา กับ LINE VILLAGE Store  
ร้านค้าขายของลิขสิทธ์ิ LINE Friends  
ตัวละครน่ารักๆ จากแอปพลิเคชันชื่อดัง
อย่าง LINE ส่วนหนึ่งในโครงการ LINE 
VILLAGE BANGKOK แหล่งท่องเที่ยว 
แห่งใหม่ใจกลางกรุง ที่รวบรวมความบันเทิง
เอาไว ้ครบครัน ท้ังแหล ่งช ้อปป ิ ้ง  โซน 
Adventure Park และร้านอาหาร

โดยหมูบ้่ำนในฝัน LINE VILLAGE BANGKOK 
จะถูกเนรมิตให้เป็น Adventure Park ในร่ม 
แห่งแรกของโลกที่แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ชั้น  
รวมแล้วประมำณ 1,500 ตำรำงเมตร แบ่งเป็น

LINE VILLAGE BANGKOK พาเที่ยว
แหล่งช้อปแห่งใหม่ เอาใจแฟนคลับ LINE

ส่วนร้ำนค้ำขำยของซึ่งเปิดท�ำกำรไปแล้ว ส่วนของ Adventure Park และร้ำนอำหำร ซึ่งจะเปิด
เต็มรูปแบบปลำยปี 2560 

LINE VILLAGE Store ชั้น 1 คือแหล่งรวบรวมสินค้ำของที่ระลึกสุดน่ำรักจำก LINE Friends 
เรียงหน้ำเข้ำมำให้เลือกกันแทบไม่ไหว มีมำกกว่ำ 2,000 ไอเท็ม เป็นสินค้ำลิขสิทธิ์แบบเดียวกับ 
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ที่ขำยในประเทศเกำหลีใต้และญี่ปุ่น อำทิ หมอน พวงกุญแจ เคสใส่ไอโฟน-สมำร์ตโฟน 
หูฟัง ตุ๊กตำ เสื้อผ้ำ กระเป๋ำ ถุงผ้ำ เครื่องประดับ เครื่องเขียน และอื่นๆ อีกมำกมำย 
นอกจำกนั้น ไฮไลท์ในโซนนี้อยู่ที่สินค้ำสุด Exclusive ที่มีจ�ำหน่ำยเฉพำะในประเทศไทย 
เช่น ตุก๊ตำหมบีรำวน์ท�ำท่ำสวสัด ีโคนีน่ัง่รถตุก๊ตุก๊ ฯลฯ ซึง่ใครอยำกสะสมกต้็องมำหอบ
มำหิว้กนัถึงเมอืงไทย อีกท้ัง LINE Store ยงัออกสนิค้ำตำมเทศกำลหมุนเวยีนผลัดเปล่ียน
ในร้ำนตลอดปี เป็นกิมมคิเลก็ๆ ไว้ล่อตำล่อใจบรรดำสำวกนกัสะสมไอเทม็น่ำรกัๆ ของ 
LINE อีกด้วย 

ด้ำน Adventure Park ส่วนจ�ำลองห้องของตัวละครต่ำงๆ จำก LINE Friends ให้ 
ผูเ้ข้ำชมได้เดนิเล่น ถ่ำยรปู โดยจะออกแบบห้องต่ำงๆ ให้มคีำแรคเตอร์ตำมแบบตวักำร์ตนู 
ไม่ว่ำจะเป็นบ้ำนของหมี Brown แนะน�ำซุปตำร์ตัวใหม่ของครอบครัวอย่ำง Choco  
น้องสำวแท้ๆ ของ Brown, สวนจ�ำลอง, บ้ำนกระต่ำย Cony, ห้องทดลองอวกำศของ 
Moon, Plaza เมืองจ�ำลอง, ห้องฟินำเล่กระจกรอบทิศทำง และสุดท้ำยคือห้อง VR 
Experience ท่ีจัดสร้ำงขึ้นโดยกำรร่วมมือกับซัมซุง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ควำมรู้สึก
เสมือนก�ำลังเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์อยู่กับเหล่ำไลน์คำแรคเตอร์จริงๆ 

ปิดท้ำยด้วย โซนอำหำรและเครื่องดื่มแสนอร่อย ที่
หมูบ้่ำนไลน์แห่งนีจ้ดัเตรยีมมมุ Snack Bar มป็ีอปคอร์น
ระดับโลก มำพร้อม Package น่ำรักสไตล์ LINE รวมถึง
มีแบบ Limited มำให้สะสม ดึงดูดชำวไลน์เลิฟเวอร์ 
ให้เข้ำมำแวะเวียน เรียกได้ว่ำเข้ำมำแล้วอยู่ได้ทั้งวัน  
ไม่มีเบื่อ 

ส�ำหรับผู้ที่สนใจเยี่ยมชม LINE VILLAGE BANGKOK 
ต้ังอยูใ่นห้ำงสยำมสแควร์ วัน เปิดให้บรกิำรทกุวนั ตัง้แต่
เวลำ 10.00 - 22.00 น. แวะมำถ่ำยรูปคู่กับหมี Brown 
ไซส์ใหญ่ยกัษ์ แลนด์มำร์คของ LINE VILLAGE BANGKOK 
พร้อมช้อปสินค้ำได้แล้ววันน้ี ติดตำมรำยละเอียด 
เพ่ิมเติมได้ที่ www.linevillagebangkok.com และ 
Facebook : LINE Village Bangkok
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บทิคอยน์ คอื หน่วยเงนิทีอ่ยูใ่นแพลตฟอร์มกำรเงนิบนอนิเทอร์เนต็ ถูกสร้ำงข้ึน 
ด้วยภำษำคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี 2552 โดยนักพัฒนำด้ำนซอฟต์แวร์ผู้ใช้นำมแฝงว่ำ 
ซำโตช ินำคำโมโตะ จดุประสงค์ทีส่ร้ำงเพือ่ต้องกำรสกลุเงนิทีเ่ป็นอสิระจำกรฐับำล
และธนำคำร สำมำรถส่งหำกันผ่ำนระบบอินเทอร์เน็ตและมีค่ำธรรมเนียมที่ถูก 

ปัจจุบัน บิทคอยน์ ถูกใช้เป็นตัวกลำงในกำรแลกเปลี่ยนสินค้ำและบริกำร 
ในโลกออนไลน์ มีหน่วยเงินตรำเป็น BTC นอกจำก บิทคอยน์ ยังมีเงินตรำ
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ถูกคิดค้นขึ้น อำทิ สกุลเงิน Ethereum ใช้ตัวย่อว่ำ ETH,  
สกุลเงิน Ripple ใช้ตัวย่อว่ำ XRP และสกุลเงิน Litecoin ใช้ตัวย่อว่ำ LTC แต่ 
บิทคอยน์ก็ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับควำมนิยมสูงสุด 

เมื่อโอนบิทคอยน์ให้ใครบำงคน เครือข่ำยคอมพิวเตอร์จะมองเห็นกำรโอนเงิน 
ทั้งหมด และรำยกำรโอนเงินทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ระบบบล็อคเชน (Blockchain) 
ซึ่งบล็อคเชนจะเป็นเหมือนบัญชีสำธำรณะ โดยจะบันทึกกำรโอนบิทคอยน์ทุกครั้ง 
รวมถึงทุกคนบนเครือข่ำยน้ีสำมำรถติดตำมบัญชีได้ตั้งแต่ต้นจนถึงปลำยทำง  
และเพื่อป้องกันกำรเกิดภำวะเงินเฟ้อและเส่ือมค่ำลงอย่ำงรวดเร็วของสกุลเงิน 
ดิจิทัล ระบบบล็อคเชนมีกำรก�ำหนดปริมำณเงินบิทคอยน์ไว้ในระบบไม่ให้เกิน  
21 ล้ำนหน่วย 

ท�าความรู้จักสกุลเงินดิจิทัลที่ชื่อ  
บิตคอยน์ (Bitcoin)
เป็นที่สนใจกันมากกับสกุลเงินรูปแบบใหม่ท่ีเรียกว่า บิทคอยน์ (Bitcoin)  
โดยบิทคอยน์เริ่มเป็นกระแสในเมืองไทย เนื่องจากมีกลุ่มแฮกเกอร์ได้ปล่อย
ไวรัสเรียกค่าไถ่ WannaCry เรียกเก็บเงินกับผู ้ที่ติดไวรัสเป็นสกุลเงิน 
บิทคอยน์ ท�าให้สกุลเงินน้ีเป็นท่ีพูดถึงกัน จนเม่ือเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา 
มูลค่าบิทคอยน์พุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

เรำจะได้บิทคอยน์มำได้อย่ำงไร วิธีแรก คือ ซื้อผ่ำนเว็บ
บิทคอยน์ที่ให้บริกำร วิธีถัดมำ คือ ขุด โดยนักขุดบิทคอยน์  
จะมีคอมพิวเตอร์เฉพำะทำงที่ท�ำงำนตำมค�ำสั่ง เพื่อเข้ำไป
ยนืยนั ตรวจสอบ และช่วยบนัทกึกำรโอนย้ำยเงนิในบลอ็คเชน 
เม่ือท�ำส�ำเร็จ จะได้รับรำงวัลตอบแทนเป็นบิทคอยน์ และวิธี 
ที่ 3 โอนบิทคอยน์ให้แก่กัน โดยใช้วิธีกำรส่งรหัสกระเป๋ำ 
ของเรำให้กับคนที่ต้องกำรจะโอนให้แก่เรำ

มูลค่ำของบทิคอยน์เปล่ียนแปลงตลอดเวลำเหมอืนสกลุเงนิ
อื่นๆ ตำมกลไกตลำด Demand Supply โดยเมื่อช่วงเดือน
มิถุนำยน 2560 บิทคอยน์ได้สร้ำงสถิติสูงสุด คือ 1 BTC เท่ำกับ 
2,999 USD หรือคิดเป็นประมำณ 100,000 บำท ซึ่งเป็นผล 
มำจำกกำรเข้ำมำเก็งก�ำไรของนักลงทุนที่ท�ำให้มูลค่ำพุ่งสูง
มหำศำล ปัจจุบัน (ณ วันที่ 13 กันยำยน 2560) 1 BTC มีค่ำ
เท่ำกบั 127,419 บำท จำกอตัรำกำรแลกเปลีย่นแรกถกูก�ำหนด
ขึ้นในเดือนตุลำคม 2552 ไว้ที่ 1 BTC เท่ำกับ 0.000764 USD 

ควำมเสี่ยงของเงินสกุลนี้ยังมีให้เห็นอยู่ เพรำะบิทคอยน์ 
ถือเป็นสกุลเงินที่มีควำมผันผวนมำก โดยเฉลี่ยแล้วในหนึ่งวัน 
มูลค่ำของบิทคอยน์จะเปลี่ยนแปลงประมำณ 5% ซึ่งนับว่ำสูง
มำกเมื่อเทียบกับเงินสกุลปกติ รวมทั้งยังเป็นช่องทำงให้เกิด
กำรโจรกรรมทำงอินเทอร์เน็ตอีกด้วย แต่ทว่ำมีหลำยประเทศ
ที่ยอมรับบิทคอยน์ เช่น ประเทศในทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกำ 
แคนำดำ ญี่ปุ ่น รวมถึงผู้ประกอบกำรหลำยรำยที่ยอมรับ 
กำรช�ำระสินค้ำผ่ำนเงินสกุลบิทคอยน์ เช่น Dell, Expedia, 
Greenpeace และ Wikipedia ขณะที่ทำงธนำคำรแห่ง
ประเทศไทยเอง ยังไม่ยอมรับสกุลเงินดิจิทัล ท�ำให้ธุรกิจ 
ดังกล่ำวไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้อย่ำงถูกกฎหมำยในไทย 
อย่ำงไรก็ดี เงินตรำอิเล็กทรอนิกส์น้ีได้เข้ำมำมีบทบำทใน 
ชีวิตประจ�ำวัน เพรำะไม่จ�ำเป็นต้องพกเงินสด ท�ำให้ได้รับ 
ควำมสะดวกสบำยในกำรใช้งำน
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ดูรายละเอียดโปรโมชันได้ที่ bangkokinsurance.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2285 8585
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วิธีเอาตัวรอดเมื่อไฟไหม้บ้าน
ไฟไหม้เป็นเหตกุารณ์ที่ไม่มใีครอยากให้เกดิขึน้ เพราะส่งผล
ต่อความสูญเสยีทัง้เวลา ชวีติ และทรพัย์สิน การมสีติอยูใ่น
ความไม่ประมาทและหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้
ภายในบ้านเสมอ ถอืเป็นวธิป้ีองกันไม่ให้เกิดเหตุไฟไหม้ได้ดี
ที่สุด แต่ทว่าวันหนึ่ง หากต้องตกอยู ่ในสถานการณ ์
ความไม่ปลอดภัยจากไฟไหม้ที่เกิดขึ้นภายในบ้าน วิธีการ
เอาตัวรอดเมื่อประสบเหตุจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และจะ
ช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตจากเหตุไฟ ไหม้ ได้ด้วย 
วิธีดังต่อไปนี้

 ตัง้สต ิตะโกน ปลกุ หรอืให้สัญญำณเพือ่ให้ทกุคนภำยใน
บ้ำนรีบพำตัวเองออกจำกบ้ำนให้เร็วที่สุด ต้องรู้ว่ำทำงออก
อยูท่ีไ่หน ควรวำงแผนให้ด ีว่ำใครมหีน้ำท่ีอะไร หำกเกิดเหตุ
ไฟไหม้ กระแสไฟฟ้ำจะถูกตัดอัตโนมัติ ควำมมืดท�ำให้เป็น
อุปสรรคต่อกำรหนีไฟ ไฟฉำย คือ ตัวช่วยส�ำคัญในกำรหนี 
ซ่ึงควรรู้ต�ำแหน่งกำรเก็บและควรเก็บไว้ใกล้ตัวตลอดเวลำ
โดยเฉพำะเวลำกลำงคืน 

 จำาไว้ว่าไฟลุกลามเร็วกว่าที่คิด โดยมีเวลำเพียง 2 นำที 
เพื่อหนีออกมำ ควำมร้อนมีผลท�ำให้เสียชีวิต เพรำะกำรสูด
อำกำศที่มีควำมร้อน 150 องศำเซลเซียสเข้ำสู่ร่ำงกำย ปอด
จะถกูท�ำลำย ท�ำให้หมดสตแิละเสยีชวีติ โดยไฟทีลุ่กไหม้มำ
นำนกว่ำ 1 นำท ีจะท�ำให้อุณหภมูห้ิองสงูถงึ 700 องศำเซลเซยีส 
ฉะนั้นทำงที่ดีควรหนีออกห่ำงจำกจุดต้นเพลิง

 ถ้าบ้านมีลิฟต์ งดใช้ เนื่องจำกเวลำไฟไหม้ มีโอกำสเกิดไฟฟ้ำดับสูง 

 หากมีอุปกรณ์ดับเพลิงและพอที่จะดับได้ให้ดับทันที แต่หำกเกินก�ำลังให้รีบออก
จำกที่เกิดเหตุ ตัดสินใจให้เร็วที่สุด

 ก่อนจะหนจีากห้องหนึง่ไปยงัอกีห้องหนึง่ ให้เอาหลงัมอืแตะบานประตหูรอืลกูบดิ
เพื่อทดสอบควำมร้อนก่อนเสมอ ถ้ำร้อนแสดงว่ำมีไฟไหม้อยู่ในห้อง ให้หลีกเลี่ยง 
ทำงหนีทำงนั้นทันที

 ระหว่างท่ีหนแีล้วเส้ือผ้าเกดิตดิไฟ ไม่ควรวิง่ เพรำะจะท�ำให้ไฟลุกท่วมมำกกว่ำเดมิ 
ทำงที่ดีที่สุดคือ กลิ้งตัวลงบนพื้นเพื่อดับไฟที่ติดตัว 

 เมื่อเห็นควันและจำาเป็นต้องหนีฝ่าออกไป ให้หมอบต�่ำแล้วคลำนใกล้พื้นให้มำก
ที่สุด ห้ำมวิ่ง เพื่อป้องกันกำรส�ำลักควันและขำดอำกำศหำยใจ ควรหำถุงพลำสติก
ครอบศรีษะเพือ่กรองเอำอำกำศบรสิทุธิไ์ว้หำยใจแล้วคลำนต�ำ่ หรอืใช้ผ้ำชบุน�ำ้ปิดจมกู 
ที่ส�ำคัญให้หำยใจสั้นๆ ทำงจมูก ห้ำมหำยใจทำงปำก 

 หากหนีไม่ได้ และติดอยู ่ชั้นบนของบ้ำนหรืออำคำร ให้แสดงสัญลักษณ์ 
ขอควำมช่วยเหลือ เช่น ผ้ำขำว ผ้ำแดง แขวนนอกหน้ำต่ำง รวมถึงอย่ำลืมปิด 
ช่องควำมร้อนและควันไฟตำมประตูหน้ำต่ำง เพื่อป้องกันไฟแพร่กระจำยเข้ำมำ 
ในห้อง โดยใช้ผ้ำชุบน�้ำอุดทำงเข้ำของไฟ

 การป้องกันเบื้องต้น ควรติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ภำยในบ้ำน ศึกษำวิธีกำรใช้
อย่ำงละเอียด พร้อมซักซ้อมแผนกำรหนีไฟอยู่เสมอ เช่น ฝึกเดินในควำมมืดไปยัง
ทำงออก ฝึกให้เด็กๆ เปิดประตแูละหน้ำต่ำงให้เป็น สอนให้รู้จักใช้โทรศพัท์แจ้งไฟไหม้ 
จ�ำเบอร์ อำสำสมัครป้องกันบรรเทำสำธำรณภัยหรือต�ำรวจให้ได้ หรือเขียนติดไว้ 
ใกล้ตำ นัดแนะเส้นทำงกำรหนีไฟของบุคคลในบ้ำนให้รู้จักทำงหนีไฟที่เร็วที่สุดและ
ปลอดภัยจำกทุกห้องของบ้ำน รวมถึงกำรท�ำประกันอัคคีภัยคุ้มครองบ้ำนและ
ทรพัย์สินทีถ่กูไฟไหม้ ซึง่เป็นส่ิงส�ำคญัหำกเกดิเหตุกำรณ์ทีไ่ม่คำดฝันกจ็ะท�ำให้ผูเ้ป็น
เจ้ำของบ้ำนได้รบัควำมคุม้ครองจำกควำมสูญเสียทีเ่กดิข้ึน เป็นอกีหนทำงหนึง่ในกำร
เพิ่มควำมอุ่นใจ และรู้สึกมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
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กรงุเทพประกนัภยัจบัมอืแรบบทิไฟแนนซ์เปิดมติิใหม่ประกนัภยัมะเรง็ออนไลน์	
กรุงเทพประกันภัยจับมือแรบบิทไฟแนนซ์ โบรกเกอร์ประกันภัยออนไลน์ของไทย เปิดตัวประกันภัย

โรคมะเร็ง Cancer Saver ที่มีขั้นตอนกำรขำยผ่ำนระบบออนไลน์เป็นที่แรกในประเทศไทย รวมถึงเป็น
ประกันภัยโรคมะเร็งที่จ่ำยเต็มเบี้ยประกันภัย 100% ทันทีที่ตรวจพบว่ำเป็นโรคมะเร็ง โดยไม่ก�ำหนด
ประเภทและระยะเวลำของกำรเป็นมะเร็ง ลูกค้ำสำมำรถเข้ำถึงประกันภัยออนไลน์ได้แบบ one - stop 
ครบจบในขั้นตอนเดียวเพียงลูกค้ำเข้ำไปที่เว็บไซต์แรบบิทไฟแนนซ์ www.finance.rabbit.co.th ด้วย 
วิธีกำรลงทะเบียนง่ำยๆ เพียงกรอกรำยละเอียดส่วนบุคคลและตอบค�ำถำมสุขภำพเพียง 5 ข้อเท่ำนั้น  
ไม่ต้องตรวจสุขภำพใดๆ กไ็ด้รบัควำมคุม้ครองทนัท ีช่วยให้ลกูค้ำได้รับควำมสะดวกสบำย และควำมรวดเรว็ 
ในกำรซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง

มลูนธิกิรงุเทพประกนัภยัมอบทนุการศกึษา	ประจ�าปี	2560
คุณชัย โสภณพนิช ประธำนกรรมกำรมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เป็นประธำนมอบทุนกำรศึกษำ รุ่นที่ 24 

ประจ�ำปี 2560 จ�ำนวน 33 ทุน และทุนต่อเนื่องอีก 93 ทุน เป็นเงินทุนกำรศึกษำ 8,350,970 บำท โดยทุน 
กำรศึกษำดังกล่ำวเป็นทุนค่ำเล่ำเรียน ค่ำที่พัก ค่ำอำหำร และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่จ�ำเป็น ซึ่งเป็นทุนให้เปล่ำและ
ต่อเนื่องจนกว่ำจะส�ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรี ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่  
9 กรกฎำคม 2560 

ส�ำหรับโครงกำรมอบทุนกำรศึกษำดังกล่ำว บริษัทฯ ได้ด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องมำตั้งแต่ปี 2537 จนถึง
ปัจจุบัน โดยได้มอบทุนกำรศึกษำรวมจ�ำนวน 556 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 94,314,022 บำท

ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัน�า้ท่วม
คณุสชุำต ิจริำยวุฒัน์ ผูอ้�ำนวยกำรธรุกจิ

สำขำและกำรร่วมทนุ ร่วมกบัมลูนธิกิรงุเทพ
ประกนัภยั พร้อมด้วยพนกังำนจติอำสำ และ
นกัเรยีนทนุมลูนธิกิรงุเทพประกนัภยั ร่วมแรง 
ร่วมใจลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
โดยน�ำถุงยังชีพที่บรรจุข้ำวสำรอำหำรแห้ง 
ของใช้ที่จ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำวัน และน�้ำดื่ม 
มอบให้แก่พี่น้องประชำชน เพื่อบรรเทำควำมเดือดร้อนจำกเหตุกำรณ์น�้ำท่วมฉับพลัน ในพื้นที่
อ�ำเภอโคกศรีสุพรรณ อ�ำเภอส่องดำว และอ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และ อ�ำเภอธำตุพนม 
อ�ำเภอนำแก อ�ำเภอวังยำง และอ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 1 และ 2 สิงหำคม 2560

มอบสนิไหมทดแทนอคัคภียักว่า	7	ล้านบาท
คุณประยูร แน่งน้อย (ที่ 3 จำกขวำ) ผู้จัดกำรสำขำสระบุรี เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหม

ทดแทนประกันอัคคีภัย จ�ำนวน 7,739,272.16 บำท ให้แก่ คุณสุพจน์ ตรีพรชัยศักดิ์ (ที่ 3 จำกซ้ำย) 
ผู้เอำประกันภัย จำกเหตุกำรณ์ไฟไหม้ตลำดแก่งคอย โดยมีคุณณัฐวุฒิ เพชรหยอย ผู้จัดกำรภำค 6 
สำยลูกค้ำธุรกิจรำยปลีกต่ำงจังหวัดและคุณวุฒิพงษ์ ค้ำทวี ผู้จัดกำรธุรกิจสัมพันธ์ ธนำคำรกรุงเทพ 
ส�ำนักธุรกิจถนนสุดบรรทัด ร่วมเป็นสักขีพยำน ณ ธนำคำรกรุงเทพ ส�ำนักธุรกิจถนนสุดบรรทัด 
จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 24 สิงหำคม 2560
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กรงุเทพประกนัภยัมอบดอกไม้จนัทน์ท�าด้วยใจ	9,999	ดอก
คณุชยั โสภณพนชิ (ที ่4 จำกซ้ำย) ประธำนกรรมกำรมลูนธิกิรงุเทพประกนัภยั มอบดอกไม้จนัทน์ 

ท�ำด้วยใจ เพื่อแสดงควำมจงรักรักภักดีในพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช จ�ำนวน 9,999 ดอก ให้แก่คุณสำโรจน์ สำมำรถ (ที่ 3 จำกขวำ) 
ผู้ช่วยเลขำนุกำรผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร ณ อำคำรกรุงเทพประกันภัย ส�ำนักงำนใหญ่ ถนน
สำทรใต้ เมื่อวันที่ 4 กันยำยน 2560

โดยดอกไม้จันทน์จ�ำนวน 9,999 ดอก ประดิษฐ์ขึ้นจำกควำมร่วมแรง ร่วมใจของผู้บริหำร  
และพนักงำนจิตอำสำของกรุงเทพประกันภัย ร่วมกับคู่ค้ำ ลูกค้ำ และพนักงำนบริษัท ผู้เช่ำอำคำร
กรุงเทพประกันภัย และประชำชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนำยน - 31 สิงหำคม 2560

มอบอปุกรณ์เครือ่งช่วยหายใจอย่างต่อเนือ่ง	
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนำถรัตน (ที่ 3 จำกขวำ) กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ มอบอุปกรณ์เคร่ือง 

ช่วยหำยใจ จ�ำนวน 2 เครื่อง ให้แก่โรงพยำบำลพุทธชินรำช จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้รักษำและ 
ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยในโรงพยำบำล เนื่องในวำระพิเศษที่บริษัทฯ ครบรอบ 70 ปี ในปี 2560 โดยมี
นำยแพทย์ศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร์ (ที่ 4 จำกซ้ำย) ผู้อ�ำนวยกำรโรงพยำบำลพุทธชินรำช เป็นผู้รับมอบ  
ณ โรงพยำบำลพุทธชินรำช จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2560

คุณอำรีย์ วันแอเลำะ (ที่ 3 จำก
ซ้ำย) ผู้อ�ำนวยกำรธุรกิจตัวแทน 
มอบอุปกรณ์เคร่ืองช ่วยหำยใจ 
ให้แก่โรงพยำบำลสงขลำ เพื่อใช้รักษำและช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยในโรงพยำบำล เนื่องในวำระ
พิเศษที่บริษัทฯ ครบรอบ 70 ปี ในปี 2560 โดยมีนำยแพทย์ชำติชำย มิตรกูล (ที่ 3 จำกขวำ) 
รกัษำกำรผูอ้�ำนวยกำรโรงพยำบำลสงขลำ เป็นผูร้บัมอบ ณ โรงพยำบำลสงขลำ จงัหวดัสงขลำ 
เมื่อวันที่ 29 สิงหำคม 2560   

ทั้งนี้ เนื่องในวำระพิเศษที่กรุงเทพประกันภัยครบรอบ 70 ปี ในปี 2560 บริษัทฯ จะยังคง
เดินหน้ำมอบเครื่องช่วยหำยใจให้แก่โรงพยำบำลทั่วทุกภูมิภำคอย่ำงต่อเนื่องตลอดปี 2560

มอบเงนิบรจิาคสมทบทนุมลูนธิริามาธบิดฯี
คุณชัย โสภณพนิช (ที่ 4 จำกขวำ) ประธำนกรรมกำรมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย และดร.อภิสิทธิ์ 

อนันตนำถรัตน (ที่ 3 จำกขวำ) กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด 
(มหำชน) หรือ BKI ร่วมมอบเงินบริจำคจ�ำนวน 1,000,000 บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) เพื่อสมทบ 
ทุนมูลนิธิรำมำธิบดีฯ โครงกำรสถำบันกำรแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มหำวิทยำลัยมหิดล โดยมี

ศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์ ปิยะมติร 
ศรีธรำ คณบดีคณะแพทยศำสตร์
โรงพยำบำลรำมำธิบดี เป ็นผู ้ 
รับมอบ 

นอกจำกน้ี บริษทัฯ ยงัได้มอบรถตู้เพือ่ใช้ส�ำหรับรับร่ำงอำจำรย์ใหญ่ให้แก่มหำวทิยำลยัมหดิล 
โดยมีรองศำสตรำจำรย์วัฒนำ วีรชำติยำนุกูล หัวหน้ำภำควิชำกำยวิภำคศำสตร์ คณะ
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ ณ อำคำรกรุงเทพประกันภัย ส�ำนักงำนใหญ่ 
ถนนสำทรใต้ เมื่อวันที่ 5 กันยำยน 2560




