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ไตรมาสสุดท้ายของปี 2558 ถึงเวลาเคานต์ดาวน์อ�าลา 
ปีเก่า และเตรียมพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่ ด้วยความสุข  
ความเชื่อมั่น และความปลอดภัยที่อยู่คู่กับกรุงเทพประกันภัย

ตลอดทั้งปีท่ีผ่านมา เราไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาองค์กร 
รวมถึงพัฒนาความคุ้มครองเพื่อลูกค้าที่ไว้วางใจให้เราดูแล 
หนึ่งในความภาคภูมิใจของกรุงเทพประกันภัยที่ คุณชัย  
โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร ได้รับ 
รางวลัอนัทรงเกยีรต ิLifetime Achievement Award ในฐานะ
ทีส่ร้างคณุประโยชน์นานัปการให้แก่อตุสาหกรรมประกนัภยัทัง้
ของไทยและในอาเซียน นอกจากนี้ กรุงเทพประกันภัยได้จัด
พิธีบวงสรวงครุฑตราตั้ง จ�านวน 11 องค์ เพื่อเตรียมอัญเชิญ
ขึ้นประดิษฐานที่สาขาแห่งใหม่ที่จะเปิดท�าการในปี 2559 และ 
พวกเรายังคงขยายสาขาเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

หันมาใส่ใจกับสุขภาพเรื่องอาหาร ตระหนักถึงภัยใกล้ตัว 
จากการบริโภคอาหารร้อนบรรจุโฟม ใน BKI Care ต่อด้วย 
นวัตกรรมใหม่ที่จะท�าให้กระจกธรรมดาไม่ธรรมดาอีกต่อไป 
อยากรู้ว่ากระจกยุคดิจิตอลนั้นจะหน้าตาเป็นอย่างไร ติดตาม
ได้ที่ Smart Living 

วันหยุดยาวส้ินปีนี้ ใครที่ยังนึกโปรแกรมเที่ยวไม่ออก 
Backpack ได้รวมเอาสถานที่จัดเคานต์ดาวน์เทศกาลส่งท้าย
ปีเก่า ต้อนรบัปีใหม่แบบต่างๆ เพือ่เป็นตัวเลอืกในการตัดสนิใจ 
BKI Online พบกับอีกหนึ่งบริการดีๆ จากกรุงเทพประกันภัย
กับการจัดท�ากรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบกรมธรรม์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ที่ช่วยอ�านวยความสะดวกให้กับ
ลูกค้า

ท้ายน้ี กรงุเทพประกนัภยัขอร่วมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรบัปีใหม่ 
ขอให้ทุกท่านมีความสุขเน่ืองในวันแห่งการเริ่มต้นใหม่ในปี 
2559 ที่จะมาถึงนี้ ขอให้การงานประสบความส�าเร็จ ก้าวหน้า
ยิ่งๆ ข้ึนไป เฉลิมฉลองเทศกาลวันหยุดด้วยความสุข และ 
เดินทางโดยสวัสดิภาพ 

สุขสันต์วันปีใหม่ค่ะ

สุธิดา มลิลา
Contributing Editor
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รางวัลอันทรงเกียรติ 
Lifetime Achievement Award

คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) รับรางวัล Lifetime 
Achievement Award จากงาน 19th Asia Insurance Industry Awards 2015 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Asia Insurance Review นิตยสาร
ชื่อดังที่มีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลประกันภัยของเอเชียและของโลก 

คุณชัยได้รับมอบรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าวในฐานะที่สร้างคุณประโยชน์นานัปการให้แก่อุตสาหกรรมประกันภัยทั้งของไทยและ
ในอาเซยีน รวมทัง้มีความสามารถในการบรหิารงาน ท�าให้กรงุเทพประกนัภยัมพีฒันาการเตบิโตอย่างต่อเนือ่ง มฐีานะการเงนิทีแ่ขง็แกร่ง
และมั่นคง ตลอดจนให้ความส�าคัญในการส่งเสริมช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน



กรุงเทพประกันภัย จัดพิธีบวงสรวงครุฑตราตั้ง จ�านวน  
11 องค์ เพือ่เตรยีมอญัเชญิขึน้ประดษิฐานทีส่าขาแห่งใหม่ทีจ่ะ
เปิดท�าการในปี 2559 และในปีต่อๆ ไป เพือ่ความเป็นสริมิงคล
แก่ผูบ้รหิาร พนกังาน คูค้่า และลกูค้า โดยมีคณุชยั โสภณพนชิ 
ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้รหิาร เป็นประธานในพธิฯี 
พร้อมคณะผูบ้รหิาร ณ อาคารกรงุเทพประกนัภยั ส�านกังานใหญ่ 
ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 

ทัง้นี ้กรงุเทพประกนัภยั ได้รบัพระมหากรณุาธคิณุล้นเกล้า
ล้นกระหม่อม จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
ครุฑตราตั้ง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547 ซึ่งได้อัญเชิญขึ้น
ประดิษฐาน ณ ส�านกังานใหญ่ และส�านกังาน สาขาทัว่ประเทศ
มาโดยล�าดับ 

กรุงเทพประกันภัยบวงสรวงครุฑตราตั้ง
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กรุงเทพประกันภัย โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ และกรุงเทพประกันชีวิต น�าโดยคุณชัย  
โสภณพนชิ ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้รหิาร กรงุเทพประกนัภยั น�าทพัผูบ้รหิารและ
พนกังานจติอาสาของ 3 องค์กรกว่า 300 คน ร่วมกันจัดกิจกรรม “ร่วมแรง ร่วมใจ กบั Bhappy3” 
ครั้งที่ 8 ตอน ความสุข ปลูกได้ โดยร่วมกันเรียนรู้การปลูกข้าวและพืชผักที่ปลอดสารเคมี  
พร้อมมอบเงนิสนับสนุนจ�านวน 201,500 บาท ให้แก่วทิยาลยัเกษตรและเทคโนโลยสีงิห์บรีุ ส�าหรับ
สร้างศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและเกษตรกรต่อไป 

กิจกรรมในครั้งนี้พนักงานจิตอาสาจากทั้ง 3 องค์กร ได้ลงพื้นที่เรียนรู้การปลูกพืชผัก 
เกษตรอนิทรย์ี โดยไม่ใช้สารเคม ีทัง้การปลกูข้าวไรส์เบอรีแ่บบนาโยน ซึง่เป็นวธิกีารท�านาแบบใหม่ 
โดยน�าต้นกล้าที่ถูกเพาะลงในถาดหลุมไปโยนลงแปลงนา มีข้อดีคือท�าให้ได้ผลผลิตสูง ข้าวมี
คุณภาพดี ใช้แรงงานน้อย และช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรได้มากกว่าการท�านาข้าว
แบบนาด�าหรือนาหว่าน 

3 องค์กรใหญ่น�าจิตอาสาเรียนรู้เกษตร
อินทรีย์ในกิจกรรม Bhappy 3 ครั้งที่ 8

จิตอาสายังได้ร่วมกันปลูกผักแนวตั้งหลากหลายชนิด 
เช่น ผักบุ้งจีน กวางตุ้ง ต้นหอม พริก กะเพรา โหระพา 
ตีนเป็ด ซึ่งเป็นพืชผักสวนครัวที่เจริญเติบโตง่ายแม้ใน 
พื้นที่น้อย เหมาะส�าหรับผู้อยู่อาศัยในเมืองที่มีพื้นที่จ�ากัด 
สามารถน�าวิธีการปลูกผักแนวต้ังไปใช้ประโยชน์กับท่ี 
บ้านได้ นอกจากนี ้ยงัได้ร่วมกนัปลกูผกัลงแปลงดนิเกษตร 
ทัง้คะน้า มะนาว มะละกอ ต้นอ่อนทานตะวนั ซึง่จติอาสา
จะได้เรียนรู้ตั้งแต่ข้ันตอนการเตรียมแปลงดินและการน�า
ต้นกล้าลงปลูกในแปลงดินอย่างถูกวิธี

กิจกรรมในคร้ังน้ี นอกจากจิตอาสาทุกคนได้ร่วมกัน
ท�ากจิกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสงัคมส่วนรวมแล้ว 
ยงัได้ร่วมสนกุในกจิกรรมสนัทนาการเสรมิสร้างความสมัพนัธ์ 
อนัดรีะหว่างผูบ้ริหารและพนกังานจิตอาสาจากทัง้ 3 องค์กร 
ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีกด้วย
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ส�าหรับกล่องโฟมที่พ่อค้าแม่ค้าน�ามาใช้บรรจุอาหารนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ 
ผลิตมาจากพลาสติกประเภทโพลีสไตรีน (Polystyrene, PS) ซึ่งมีคุณสมบัติทน
ความร้อนได้เพียง 70 องศาเซลเซียส เนื่องจากโฟมใส่อาหารนั้นเบา ราคาถูก 
และสามารถหาซือ้ได้ง่าย จงึเป็นทีน่ยิมน�ามาใส่อาหาร พ่อค้าแม่ค้าจะตกัข้าวร้อนๆ 
ใส่กล่อง ราดด้วยอาหารที่เพิ่งปรุงเสร็จจากกระทะลงกล่องโฟม ซึ่งแม้ว่าหลายๆ 
ร้านจะน�าถุงพลาสติกร้อนหรือใบตองมารองเพื่อกันโฟมละลาย แต่นับว่ายังคงมี
ความเสี่ยงที่ความร้อนจากอาหารจะท�าปฏิกิริยากับสารพิษในโฟมแล้วแพร ่
สารพิษปนเปื้อนไปยังอาหารที่เราบริโภคได้อยู่ดี 

การใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารปรุงส�าเร็จซ่ึงส่วนใหญ่มีความร้อนเกิน 70  
องศาเซลเซียส และเป็นอาหารที่มีน�้ามันเป็นส่วนประกอบ จะส่งผลให้เกิดการ
ปนเปื้อนของสารเคมีที่มีชื่อว่า ‘สารสไตรีน’ (Styrene) ซึ่งมีพิษท�าลายไขกระดูก 
ตับ และไต หากได้รบัสารพษิชนดินีเ้ข้าไปในร่างกายมากๆ จะท�าให้เกดิอาการสมอง 
มึนงง สมองเสือ่ม หงดุหงดิง่าย ประจ�าเดอืนมาไม่ปกต ิมผีลต่อการเต้นของหวัใจ 
และมสีารก่อมะเรง็ เสีย่งต่อการเป็นโรคมะเรง็เมด็เลือดขาว มะเรง็เต้านม มะเรง็
ต่อมน�า้เหลอืง ส�าหรบัหญงิมคีรรภ์ สารสไตรนีอาจส่งผลให้เดก็ทีเ่กดิมามโีอกาส
เป็นดาวน์ซนิโดรมได้ ถ้าเรารบัประทานอาหารจากกล่องโฟมทกุวนั วนัละอย่างน้อย 
1 มื้อ ติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งสูงกว่าคนปกติถึง 6 เท่า 

กรุงเทพประกันภัยตระหนักถึงอันตรายของการใช้
โฟมบรรจุอาหารร้อน ทั้งอันตรายต่อสุขภาพของ
พนักงานและอันตรายต่อส่ิงแวดล้อมทั้งในเรื่องของ
ปรมิาณขยะและการย่อยสลายของโฟมทีใ่ช้ระยะเวลาใน
การย่อยสลายนาน โดยได้ร่วมกบัสมาคมสร้างสรรค์ไทย 
(ตาวิเศษ) จัดกิจกรรม “BKI ร่วมใจ No Foam กับ 
ตาวิเศษ” เพื่อรณรงค์ให้พนักงานลดการใช้ภาชนะโฟม
บรรจุอาหาร และช่วยลดปริมาณขยะ โดยในเบ้ืองต้น 
ได้มอบกล่องบรรจุอาหารให้แก่พนักงานที่น�าอาหารมา
รบัประทานท่ีห้องอาหารของบรษิทัฯ เป็นการน�าร่องก่อน 
และจะขยายการรณรงค์ไปยังพนักงานทั้งหมด รวมถึง 
ผู้เช่าภายในอาคารในล�าดับต่อไป

อันตรายใกล้ตัว จากการ 
ใช้โฟมบรรจุอาหารร้อน
ด้วยวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันเป็นไปอย่างเร่งรีบ แข่งกับเวลา ดังนั้นอะไรก็ตามที ่
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนยุคนี้ในด้านความสะดวกสบาย รวดเร็วได้มักจะเป็น 
ที่นิยม แม้กระทั่งการรับประทานอาหาร หลายคนคงเคยชินกับการรับประทานอาหาร
แบบใส่กล่องโฟมกันเพราะสะดวก รวดเร็ว รับประทานที่ไหนก็ได้ ช่วยประหยัดเวลา 
ท�าอาหาร และที่ส�าคัญรับประทานเสร็จก็ไม่ต้องล้างอีกด้วย แต่รู้ไหมว่าในความสะดวก
สบายนั้น กล่องโฟมแฝงไปด้วยภัยร้ายที่อาจคร่าชีวิตคุณได้ในที่สุด

NO FOAM
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virtual mirror นวัตกรรมใหม่
ส�าหรับคนยุคดิจิตอล

กระจกวิเศษ (Virtual Mirror) เป็นนวัตกรรมด้านความงามจาก 
พานาโซนิค ซ่ึงได้เคยน�าไปจัดแสดงที่งานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น งาน CES (Consumer Electronic 
Show) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา งาน CEATEC (Combined Exhibition 
of Advanced Technologies) ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกระจกนี้มีฟังก์ชั่น 
การใช้งานต่างๆ ที่หลากหลาย ผลลัพธ์ที่แสดงผ่านเงาสะท้อนของ
กระจกนัน้ท�าให้คณุรูส้กึเหมือนได้แปลงโฉมตวัเองจรงิๆ โดยตวักระจก
จะแสดงผลแบบอินเทอร์แอกทีฟ สามารถมองเห็นได้รอบด้าน 360 
องศา สะท้อนภาพของคุณไม่ว่าจะด้านหน้า ด้านข้าง หรือด้านหลัง 
โดยไม่ต้องหากระจกอีกบานมาส่องเพื่อดูด้านหลังอีกต่อไป 

นอกจากนี้ ยังมีโหมดการทำางานให้เลือกได้อีกหลายโหมด ได้แก่ 

โหมดตรวจสอบสภาพผิว กระจกจะวิเคราะห์สภาพผิวและปัญหา 
ด้วยการประมวลผลสภาพผิวของคุณออกมาในรูปแบบของกราฟ  
เช่น คุณมีริ้วรอย รอยย่น ตีนกาแค่ไหน โดยจะเน้นจุดที่เราควรดูแล
เป็นพิเศษ พร้อมแสดงค�าแนะน�าส�าหรบัการดแูลผวิ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ 
สกินแคร์บ�ารงุผวิ การรบัประทานอาหารทีม่สีารอาหารทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อผิวพรรณ 

โหมดจำาลองการแต่งหน้า โหมดนี้ท�าหน้าที่ช่วยแนะแนวทาง 
การแต่งหน้า โดยมีรูปแบบการแต่งหน้าให้เลือกได้หลากหลาย  
และยงัสามารถเลอืกทดลองแต่งหน้าเฉพาะบางจดุบนใบหน้าได้ ไม่ว่า 
จะเป็นคิ้ว เปลือกตา แก้ม ปาก เช่น รูปปากสีต่างๆ ซึ่งคุณสามารถ
เลือกมิกซ์แอนด์แมตซ์ได้ตามใจชอบ รวมทั้งเลือกโหมดแสงได้อีกด้วย 

นับเป็นการจ�าลองการแต่งหน้าที่แปลกใหม่ และยังสร้างความสนุก 
ให้แก่ผูใ้ช้ กระจกวเิศษนีไ้ม่ได้เอาใจเฉพาะคณุสาวๆ เท่านัน้ คณุหนุม่ๆ 
ทั้งหลายก็สามารถใช้กระจกนี้ได้เช่นกัน เพราะกระจกนี้มีโหมด 
หนวดเคราลักษณะต่างๆ มาให้หนุ่มๆ ที่ชื่นชอบการไว้หนวดได้เลือก
กันเต็มที่ 

การเลือกโหมดต่างๆ บนหน้าจอที่แสดงผลบนกระจกนั้น ควบคุม
โดยระบบรีโมต ให้ความรู ้สึกเหมือนก�าลังกดเลือกช่องโทรทัศน์  
โดยคาดว่าในอนาคตอาจมีการพัฒนาเป็นระบบสัมผัส รวมถึงอาจ 
เพิ่มฟังก์ชั่นให้กระจกสามารถแสดงน�้าหนักตัว ไขมันในร่างกาย  
อัตราการเต้นของหัวใจ เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจ 
อย่างยิ่งในยุคดิจิตอลนี้ 
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สถานที่แรก เริ่มกันที่กรุงเทพมหานคร ถ้าพูดถึง 
งานเคานต์ดาวน์ปีใหม่ ส�าหรบัคนทีไ่ม่มแีผนเดนิทางไป
ต่างจงัหวดัหรอืต่างประเทศ งาน  Bangkok Countdown 
@ Central World เป็นสถานที่จัดงานเคานต์ดาวน์ 
ล�าดบัต้นๆ ท่ีหลายคนนกึถึง เพราะงานทีน่ีถ่อืได้ว่าเป็น 
งานใหญ่ใจกลางกรุง บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วย
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วม 
รอนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ไปด้วยกัน และยังมี 
การแสดงจากศิลปินชื่อดังมาแสดงคอนเสิร์ต ช่วยสร้าง 
ความบันเทิงให้แก่ผู้มาร่วมงานตลอดทั้งคืน รวมถึง 
การแสดงพลุดอกไม้ไฟอันสวยงาม 

 ส�าหรับคนที่ชื่นชอบบรรยากาศโรแมนติกชวนฝัน
ท่ามกลางเสยีงคลืน่กระทบฝ่ัง มลีมทะเลพดัมาพอให้ได้
สัมผัสกลิ่นไอของท้องทะเล ขอแนะน�าเมืองท่องเที่ยวที่
นักท่องเทีย่วนิยมไปเฉลมิฉลองกนั ได้แก่ พทัยาและภเูกต็ 
โดยพัทยามีก�าหนดจัดงาน Pattaya Countdown  
2016 เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่กันอย่างจุใจถึง 7 วัน  
7 คืน ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2558 เวลา 18:00 
- 01:00 น. ณ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้ 

ลมหนาวเริ่มมาเยือน ถึงแม้ว่าในบางจังหวัดอาจสัมผัสได้เพียงจางๆ แต่ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าเทศกาลแห่งความสุขใกล้มาถึงแล้ว ผู้คน 
เริ่มนับถอยหลังเตรียมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ BKI News ฉบับนี้จึงได้รวบรวมสถานที่จัดงานเคานต์ดาวน์ในบรรยากาศที่
หลากหลายจากทุกภาคทั่วไทยมาน�าเสนอไว้เป็นข้อมูล เพื่อร่วมบอกลาวันสุดท้ายของปีเก่าและก้าวเข้าสู่วันแรกของปีใหม่ไปพร้อมๆ กัน

จ.ชลบุรี ในงานมีการออกร้านจ�าหน่ายสินค้าของที่
ระลึกหลากหลายชนิด เพลิดเพลินไปกับการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม และการแสดงของศิลปิน 
ชัน้น�าทัง้จากไทยและต่างประเทศ และตระการตากบั
การแสดงพลุไฟที่ยิ่งใหญ่อลังการถึง 2015 นัด หรือ
จะลงใต้ไปสัมผัสบรรยากาศของเมืองไข่มุกอันดามัน
ของไทย น่ันก็คือ ภูเก็ต ซึ่งมีการจัดงานในหลาย 
สถานที่ เช่น ริมชายหาดป่าตอง ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาตมิาร่วมนบัถอยหลงักนัอย่าง
คับคั่ง อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของความสนุกสนาน 
ที่ชาวภูเก็ตนิยมไปชมความงามยามค�่าคืนที่แสนจะ

สถานที่จัดเคานต์ดาวน ์
เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2559

สวยงาม และโรแมนตกิสดุๆ ส�าหรบัไปเป็นคูก่บัคนทีค่ณุรกัและครอบครวัได้อย่างลงตวั 
ถือเป็นไฮไลต์ในการเคานต์ดาวน์ที่ส�าคัญจุดหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษ 

หรือจะแอ่วเหนือบอกลาปีเก่าท่ามกลางลมหนาวกัน โดยจังหวัดที่เป็นจุดหมาย
ปลายทางอันดับต้นๆ ในใจนักท่องเที่ยว ได้แก่ จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย ส�าหรับ
เชียงใหม่ จะเริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่  25 ธันวาคม จนถึง 1 มกราคม ณ บริเวณช่วง
ประตูท่าแพ ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแสดง Mini Concert  
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การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง การแสดงพลุและดอกไม้ไฟ 
อันสวยงาม ส่วนที่เชียงราย มีการแสดงคอนเสิร์ต การแสดง
วัฒนธรรมประจ�าภาค เช่น การแสดงกลองบูชา กลองแอว กลอง
สะบัดชัย พร้อมท้ังมีการจุดพลุเฉลิมฉลอง โดยมีหอนาฬิกา 
ประจ�าจังหวัดเป็นฉากหลังอันสวยงาม ณ บริเวณหอนาฬิกา
เฉลิมพระเกียรติเชียงราย  

ส�าหรับผู้ที่อยากไปส่งท้ายปีเก่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ลองไปสัมผัสความงดงามจากแสงแรกของพระอาทิตย์ใน  
งานเทศกาลรบัตะวนัใหม่ก่อนใครในสยาม ซ่ึงทาง จ.อุบลราชธานี 
ได้จัดเตรียมกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ

ปีใหม่เป็นประจ�าทุกปี ภายในงานจะมีพิธีต่อแสงตะวันซึ่ง
เป็นพธิกีรรมตามประเพณีเก่าแก่ในเยน็วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 
และรอการรบัแสงตะวนัใหม่ก่อนใครในสยาม ช่วงเช้าวนัที ่1 
มกราคม 2559 ณ บรเิวณผาชะนะได อทุยานแห่งชาตผิาแต้ม 
นับเป็นอีกบรรยากาศที่จะสร้างความประทับใจอย่างไม่รู้ลืม

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราได้คัดสรรมาน�าเสนอ  
ซึ่งยังมีอีกหลายจังหวัดที่มีการจัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ 
ปีใหม่ ทีน่่าสนใจไม่แพ้กนั แต่ไม่ว่าจะเดินทางไปเฉลมิฉลอง
ที่ไหน ขอให้ทุกท่านเดินทางอย่างปลอดภัย พร้อมก้าวเข้าสู่
ปีใหม่ ด้วยการเริ่มต้นสิ่งดีๆ และเต็มไปด้วยความสุข 
ตลอดปีใหม่นี้
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ด้วยไลฟ์สไตล์คนรุ ่นใหม่ที่ชอบความสะดวกสบาย 
ประหยัดเวลาและค่าเดินทาง สินค้าจัดส่งมาถึงบ้าน รวมถึง
สามารถเปรียบเทียบกับร้านอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ 
การตดัสนิใจได้ แต่เมือ่มข้ีอดีกย่็อมต้องมข้ีอเสีย นัน่คอื แม้ว่า
การจบัจ่ายใช้สอยผ่านช่องทางออนไลน์จะสะดวกและรวดเรว็ 
แต่หากซื้อสินค้าโดยขาดการตรวจสอบ ก็จะเกิดโอกาสเสี่ยง
ทีจ่ะเสยีทรพัย์และถกูโกงจากมจิฉาชพีทีแ่ฝงตวัมาในรปูแบบ
ของร้านค้าออนไลน์ได้ 

ลักษณะของกลโกงในโลกการค้าออนไลน์

วิธีการที่มิจฉาชีพน�ามาใช้ในการขายสินค้าออนไลน์มี
หลายรูปแบบ ถ้าหากเรารู้เท่าทันกลโกงเหล่านี้ เราก็จะ
รอดพ้นจากการถูกโกง 

• อวดอ้างสรรพคณุเกนิจรงิ ทัง้ทีสิ่นค้าไม่ได้คณุภาพตาม
ที่ลงรีวิวไว้ พบเห็นมากในสินค้าประเภทเครื่องส�าอาง และ
อาหารเสริม เช่น เป็นเครื่องส�าอางเถื่อน ไม่ผ่านการรับรอง
จากองค์การอาหารและยา หรอือาหารเสรมิทีม่ส่ีวนผสมทีเ่ป็น
อันตรายต่อสุขภาพ 

• อาศัยความมีชื่อเสียงของคนดังมาใช้แอบอ้างในการ
โปรโมตสินค้าเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือแก่ผู้ซื้อ

• ของเลียนแบบ/ของปลอม ตอนลงขายสินค้าระบุว่า 
เป็นสนิค้าทีไ่ด้จากการพรอีอเดอร์ เป็นสินค้าแบรนด์เนม เช่น 
กระเป๋ายี่ห้อดังๆ ตอนขายลงรูปของจริง แต่ตอนส่งกลับส่ง
ของปลอมให้ลูกค้า

• สั่งอีกอย่าง ได้อีกอย่าง เช่นที่เคยเป็นข่าวครึกโครม  
สั่งซื้อโทรศัพท์มือถือ แต่ตอนรับของกลับได้ก้อนหินมาแทน 

• ไม่ส่งสนิค้าเมือ่ได้รบัเงนิโอนจากลูกค้าเรยีบร้อย พ่อค้า
แม่ค้าหายตัวไปอย่างนนิจา ไม่สามารถตามตวัได้เลย ซึง่กลโกง 
รูปแบบนี้พบมากที่สุด 

ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าควรทำาอย่างไร

• ตรวจสอบที่มาที่ไปของผู้ขาย จากชื่อ-นามสกุล อีเมล 

เตือนภัยนักช้อปสินค้าออนไลน์
ปัจจุบันเราคงปฎิเสธไม่ได้ว่า รูปแบบการซื้อขายสินค้า
สามารถท�าได้โดยง่ายและสะดวกมากขึ้น โดยที่ผู้ซื้อและ 
ผูข้ายไม่จ�าเป็นต้องพบปะเจอหน้ากนัหรอืมหีน้าร้าน โดย
สามารถซือ้ขายผ่านทางเวบ็ไซต์อคีอมเมิร์ซหรอืสือ่สงัคม
ออนไลน์ เช่น Facebook Instagram หรือ Line ซึ่งเป็น
ช่องทางที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

เบอร์โทรศัพท์ ชื่อร้านค้า account เพื่อดูประวัติว่าเคยมีคนพูดถึง หรือเคยโกง 
มาก่อนหรือเปล่า ดูว่ามีการขายของจริงๆ หรือไม่ ดูเลขทะเบียนการจดทะเบียน
การขายของ

• ดูการตอบรับจากคนที่เคยซื้อ อาจจะสุ่มตรวจสอบ โดยการพูดคุยนอกรอบ
ว่ามีการซื้อขายจริงหรือไม่ 

• ของที่ราคาถูกเกินไปยิ่งต้องระวัง เพราะราคาที่ถูกเป็นแรงจูงใจในการซื้อ
ท�าให้ถูกหลอกได้ง่ายที่สุด

• ติดตามความเคลื่อนไหวว่ามีการลงสินค้าเพิ่มไหม มีการแจ้งสถานะ 
การส่งของหรือไม่ 

• หากตรวจสอบข้อมูลที่มาที่ไปของผู้ขายแล้ว แต่ยังไม่มั่นใจ อาจทดลอง  
สั่งสินค้าจ�านวนน้อยๆ ก่อน ซึ่งหลายคนใช้วิธีนี้ลองในการซื้อครั้งแรกๆ เพื่อดูว่า
ผู้ขายมีตัวตนจริง และส่งของจริง 

• ข้อตกลงการช�าระเงิน วิธีที่ดีที่สุดคือ เก็บเงินปลายทาง เพราะมั่นใจได้ว่า
จะได้รบัสนิค้าก่อนจ่ายเงนิ แต่ส่วนใหญ่ผูข้ายจะให้โอนเงนิผ่านธนาคารก่อน เราจงึ 
ควรตรวจสอบบัญชีของผู้ขายเพื่อความมั่นใจก่อนตัดสินใจโอนเงิน

ข้อควรปฏิบัติเมื่อโดนโกง

ให้รวบรวมหลักฐาน ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการโอนเงิน ข้อมูลร้านค้า ผู้ขาย 
เว็บไซต์ หรือ Social Media ต่างๆ เช่น Facebook Instagram Line หรือ Twitter 
ที่ผู้ขายใช้เป็นช่องทางในการขายสินค้า แล้วน�าหลักฐานที่มีไปแจ้งความ ส�าหรับ
คดีลักษณะนี้จะมีอายุความไม่เกิน 3 เดือนหลังจากถูกโกง และเพื่อป้องกันไม่ให้ 
ผู้กระท�าความผิดลอยนวล หรือหลบหนี ให้น�าหลักฐานไปยื่นเรื่องร้องเรียนกับ 
ศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระท�าผิดทางเทคโนโลยีอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้
สืบหาตัวมิจฉาชีพมาด�าเนินคดีให้ได้

 รู้อย่างนี้แล้วขาช้อปทั้งหลาย ควรหาข้อมูล ตรวจเช็กให้รอบคอบก่อนจะ 
ตดัสนิใจโอนเงนิ เพือ่จะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยือ่ของมจิฉาชพี และไม่ต้องเสยีเงนิไป
อย่างน่าเสียดาย
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กรุงเทพประกันภัยได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านบริการ
ประกันภัยออนไลน์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเปิดให้บริการท�า
ประกันภัยออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์
มือถือสมาร์ทโฟน เพื่อตอบสนองความต้องการตามไลฟ์สไตล์
ของลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านประกันภัย
แก่ลูกค้าให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ล่าสุดกรุงเทพ
ประกันภัยได้พัฒนาการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ไปอีกขั้น 
ด้วยการจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ลูกค้าในรูปแบบ
กรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ผ่านทางอีเมล 

e-Policy เป็นการจัดท�ากรมธรรม์ประกันภัยและเอกสาร
เงื่อนไขความคุ้มครองของการประกันภัยในรูปแบบซอฟต์ไฟล์ 
โดยจัดส่งให้แก่ลูกค้าผ่านทางอีเมล แทนที่การจัดส่งเป็น 
ชุดกระดาษเอกสารตามปกติ เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่
ลูกค้า และลูกค้ายังสามารถจัดเก็บไฟล์ไว้เป็นข้อมูลส่วนตัวได้
ตามความเหมาะสม ทีส่�าคญัคอื การมส่ีวนช่วยร่วมรณรงค์รกัษา
สิ่งแวดล้อมได้มากทีเดียว เนื่องจากลดการใช้กระดาษในการ
ออกกรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Policy)

โดยในระยะแรกนี ้กรงุเทพประกนัภยัได้เริม่จดัท�า e-Policy 
ส�าหรบังานประกนัอคัคภียัและประกนัภยัรถยนต์ในทกุประเภท
ทั้ง พ.ร.บ. และภาคสมัครใจให้แก่ลูกค้าผู้เอาประกันภัย โดย 
e-Policy ทีท่�าการจดัส่งทางอเีมลจะประกอบด้วยเอกสารต่างๆ 
เช่น ใบแจ้งเบี้ยประกันภัย ตารางกรมธรรม์ และรายละเอียด
เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ เอกสารแนบท้าย เป็นต้น 
ซึ่งลูกค้าสามารถม่ันใจได้ในการรับความคุ้มครองอย่างอุ่นใจ 
เช่นเดิม และสามารถจัดเก็บ e-Policy ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง 
หรือแจ้งเคลมสินไหมทดแทนกับบริษัทฯ ได้ทันที ทั้งนี้ ส�าหรับ
ลูกค้าที่ท�าประกันภัย พ.ร.บ. บริษัทฯ จะยังคงด�าเนินการจัดส่ง
เอกสารฉบับจริงให้แก่ลูกค้าภายหลังอีกครั้ง เพื่อให้ลูกค้า
สามารถน�าไปใช้ช�าระภาษีรถยนต์ต่อไป

กรณีลูกค้าไม่สะดวกรับกรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบ 
ซอฟต์ไฟล์ ยงัคงสามารถเลอืกรบักรมธรรม์ประกนัภยัในรปูแบบ
ชุดกระดาษเอกสารได้ตามปกติ

e-Policy เป็นอีกหนึ่งบริการดีๆ จากกรุงเทพประกันภัยที่
พร้อมส่งมอบความคุ้มครอง สร้างความอุ่นใจให้แก่ลูกค้าได้
อย่างทันใจ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
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ส�าหรับผู้ทีท่�าประกนัภยัอบุตัเิหตสุ่วนบคุคลหรอืประกนัภยัสุขภาพแล้ว
เกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเป็นเหตุให้ต้องเข้ารับการรักษาพยาบาล  
ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆ เรามีข้อแนะน�าในการเข้ารับ 
การรักษาดังนี้ค่ะ

ในกรณีเข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาลในสญัญาของกรงุเทพประกันภยั 
สามารถยื่นบัตรผู้เอาประกันภัยเพื่อเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องช�าระ 
ค่ารักษาพยาบาล ยกเว้นค่ารักษาในส่วนที่เกินสิทธิ์หรือเป็นข้อยกเว้น 
ตามกรมธรรม์ประกันภัย

ทั้งน้ี สามารถดูรายชื่อโรงพยาบาลในสัญญาของบริษัทฯ ได้จาก  
www.bangkokinsurance.com/home/hospital.asp 

ในกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่โรงพยาบาลในสัญญา
ของกรุงเทพประกันภัย หรือทางโรงพยาบาลในสัญญา ให้ส�ารองจ่าย 
ค่ารกัษาพยาบาลไปก่อน ผู้เอาประกนัภยัต้องส�ารองจ่ายค่ารกัษาพยาบาล 
แล้วจงึน�าเอกสารต่างๆ มาเรยีกร้องค่ารกัษาพยาบาลกบัทางบรษิทัฯ โดย
เอกสารประกอบการเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลมีดังนี้

1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหทดแทน โดยสามารถดาวน์โหลด
เอกสารดังกล่าวได้ที่ http://bangkokinsurance.com/download/
claimformpa.pdf 

2. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง) 

3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ

เกร็ดความรู้ประกันภัย

1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะให้ความคุ้มครอง
เฉพาะกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเท่านั้น

2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพจะให้ความคุ้มครอง 
ทั้งกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย

ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อกำาหนดของกรมธรรม์ประกันภัย

ข้อแนะน�าในการเข้ารับการรักษา
พยาบาลตามสิทธิ์ของประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล / ประกันภัยสุขภาพ

4. ส�าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจ�าตัวราชการ รับรองส�าเนา 
ถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย

5. ส�าเนากรมธรรม์ประกันภัย รับรองส�าเนาถูกต้องโดยผู ้เอา 
ประกันภัย

6. ส�าเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต ้องการน�าเงินค ่าสินไหม 
ทดแทนเข้า

โดยเดินทางหรือส่งเอกสารมาเพ่ือเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลได้ที่  
ทีมสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ ฝ่ายสินไหมทดแทน บมจ.
กรุงเทพประกันภัย 25 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 
10120 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2285 8000 กด 33
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Happy PA
ลคคุบนวสุตหเิตับุอยัภนักะรป

โทร. 0 2285 8888
bangkokinsurance.com

ลคคุบนวสุตหเิตับุอยัภนักะรปราก
มุงบรรเทาความเดือดรอนทางการเง�น กรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต
สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง หร�อคารักษาพยาบาล
จากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรม หร�อถูกลอบทำรายรางกาย
รวมถึงคาปลงศพหร�อคาใชจายในการจัดการงานศพ
กรณีเสียชีว�ตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

ความคุมครอง
ลุคบอรคี่ทงอรคมคุมาวคหใลคคุบนวสุตหเิตับุอยัภนักะรป ม กลโวั่ทงมโวั่ช 42 ดอลต

วย่ีทเงอทอืรห งาทนิดเ นอผกัพ นางำทงาวหะรนใูยอาวมไ
้ีนปไอตงัดงอรคมุคมาวคหใยดโ

            ติวีชยีสเราก -
 าตยาสอืรห ะวยัวอยีสเญูสราก -

งิชเน้ิสรวาถพาภลพพทุ -
- )ลาบายพาษกัราคีม่ีทนผแะาพฉเ( ลาบายพาษกัราค
-  ยากงารยารำทบอลกูถอืรหมรรกตาฆกูถราก
- ตนยนายรกัจถรราสยดโอืรห่ีขบัขราก
- คาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตอันเนื่อง ตุหเิตับุอกาจาม

ขอยกเวน
- การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุราหรือยาเสพติดใหโทษ

งอเนตยากงารยารำทรากอืรห ยาตวัตาฆมายายพ ยาตวัตาฆราก -
- การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ

ุตหเิตับุอกาจามบัรดไ่ีทลผแดาบกาจดิกเง่ึซ  
- การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ อันเนื่อง
  มาจาก ะลแ ี้นยัภนักะรปมรรธมรกตใยาภงอรคมคุมาวคบัรดไงึ่ซ ุตหเิตับุอ ำทะรกดไ

ยัภนักะรปมรรธมรกนใวไดนหำก่ีทาลวเะยะรนใยาภ  
กูลงทแราก -

- การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วัน
ุตหเิตับุอดิกเนัวกาจบัน  

ฐษิดะรปมรรกตนัท นฟบอรคราก มอลปนฟสใอืรหนย่ีลปเราก -
ษิพนปเราหาอ -

- ปนสเบัทนอื่ลคเงัลหนัสกูดะรกงอรนอมห กาจามุตหเาสีมนัอ งัลหดวปราก ระสาท 
ิตาชงาตูรตัศงอขยารงุม่ีทำทะรกราก นารกุรราก มารคงส -

ยารรากอกราก -
รยีลคเวินงิลพเอ้ืชเกาจีสงัรพาภตนัมมักรพแรากอืรห ีสงัรผแราก -

- ตัวอืรห รยีลคเวินงอขบอกะรปนวสอืรห ีสงัรพาภตนัมมักงอขดิบเะรราก ยารตนัอุถ
ดไรยีลคเวินรากนวบะรกนใดิบเะรรากดิกเจาอ่ีทดใน่ือ  
ดินชกุทอืรเงขแอืรหถรงขแงอรคมุคมาวคบัรดไูผ่ีทะณข -

- ใยูอราสยดโอืรห งลงัลำกอืรหนึ้ขงัลำกงอรคมคุมาวคบัรดไผีู่ทะณข นอากาศยาน
   ราสยดโูผกุทรรบอ่ืพเนยีบเะทดจดไิม่ีท
- ปนางกันพนปเี่ทานหิตับิฏปอืรหี่ขบัขงอรคมคุมาวคบัรดไผีู่ทะณข ระจำอากาศยานใดๆ

ยว่ัยนวสีมอืรหทาวิวะาลเะทมวราขเงอรคมุคมาวคบัรดไูผ่ีทะณข - ดิกเหใุ
  ทาวิวะาลเะทราก

ห กันหนาถสดิผมาวคีม่ีทมรรกาญชาออกงอรคมุคมาวคบัรดไูผ่ีทะณข - ะณขอืร
  มุกบัจรากีนหบลหอืรห มุกบัจกูถ
- ขณะที่ผูไดรับความคุมครองปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร

 มารปบารปอืรห มารคงสนใรากิตับิฏปาขเะลแ  

ยัภนักะรปาอเผิูตับมสณุค
1. นใยัศาอามาขเี่ทิตาชงาตวาชอืรห ยทไิตาชญัสีมงอตยัภนักะรปาอเผู ยทไรกัจาณาอชาร
   อยางถูกตองตามกฎหมาย อายุตั้งแต 16 - 60 ป และสามารถตออายุกรมธรรมได
   ป 56 ุยาองึถนจ
2. ากดัจนางอืรหราหิรบรากนาดนางิตับิฏปผู รากจิกงอขาจเนปเพีชาอีม อืรห นยีมสเนาง ร
   ำทะลแ นางกนัำสนใำจะรปนางำทญหในวสง่ึซ าครากอืรหจิกรุธนใยาขนาง งานนอก
    วารคง้ัรคนปเนางกันำส

หมายเหตุ  ทะลแ บับฉ 2 นิกเมไดุสงูสดไยัภนักะรปำทถรามาสยัภนักะรปาอเูผ .1 ทาบ 000,000,5 นิกเมไยัภนักะรปนุ
ตงย่ีสเมาวคีม่ีทนางะณษกัลีม่ีทพีชาอยัภนักะรปบัรมไ .2         งูสุตหเิตับุอดิกเรากอ

งเะลแงอรคมุคมาวคดยีอเะลยารนใจใาขเมาวคำทรวคอ้ืซูผ .3         ง้ัรคกุทยัภนักะรปำทจในิสดัตนอก ขไนอ่ื
ภนักะรปบัราณราจิพรากนใง่ึนหยัจจปนปเพาภขุสงลถแราก .4         ยัภนักะรปาญญัสมาตนิงเยาจอืรห ยั

วลแรกาอมวรนตงาขวาลกงัดยัภนักะรปย้ีบเ .5         

ยัภนักะรปยี้บเยัภนักะรปนุท

ลาบายพาษกัราคีมมไบบแ

ยัภนักะรปนุท

ลาบายพาษกัราคีมบบแ

ลาบายพาษกัราค ยัภนักะรปยี้บเ

ตารางเบี้ยประกันภัย

500,000
600,000
700,000
800,000
900,000

1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000

500,000
600,000
700,000
800,000
900,000

1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000

50,000
60,000
70,000
80,000
90,000

100,000
150,000
200,000
250,000
300,000

770
930

1,080
1,240
1,390
1,550
2,320
3,090
3,860
4,630

พศงลปาค
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

พศงลปาค
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

2,500
2,800
3,100
3,400
3,700
4,000
5,400
7,000
8,700

10,600

หนวย : บาท
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ทอดกฐนิประจ�ำปี 2558
คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธาน 

คณะผูบ้ริหาร พร้อมด้วยผู้บรหิาร พนกังาน กรงุเทพประกนัภยั 
และคู่ค้าของบริษัทฯ ร่วมท�าบุญทอดกฐินประจ�าปี 2558  
โดยมียอดเงินท�าบุญกฐินกว่า 1.6 ล้านบาท ณ วัดวังเพิ่ม  
พระภาวนา (หลวงปู่แบน ธนากโร) บ้านโศกน้อย ต.หมูสี 
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

รณรงค์ควำมปลอดภยัทำงถนนในองค์กร 
คณุชัย โสภณพนิช (ซ้าย) ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้รหิาร และคณุอานนท์ 

วังวสุ (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ กรุงเทพประกันภัย เป็นประธานในพิธี 
เปิดนิทรรศการ “ขับข่ีปลอดภัย BKI ห่วงใยคุณ” เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร 
มีจิตส�านึกและตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในท้องถนน ส่งเสริมให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร 
รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย รวมถึงรณรงค์ให้ผู ้ที่ขับขี่และผู ้โดยสารรถยนต์ 
คาดเข็มขัดนิรภัย และเปิดไฟหน้ารถขณะขับขี่รถอยู่ในอาคารจอดรถเพื่อความปลอดภัย 
ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558

รบัรำงวลั “ศนูย์รบัเรือ่งและแก้ไขปัญหำให้กบัผูบ้รโิภคดเีด่น” 
ประจ�ำปี 2558

คุณเลิศ วงศ์ชัย ผู้อ�านวยการฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ กรุงเทพประกันภัย  
รับมอบรางวลั “ศนูย์รบัเรือ่งและแก้ไขปัญหาให้กบัผูบ้รโิภคดเีด่น” ประจ�าปี 2558 จาก 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี โดยงานดังกล่าว 
จดัโดยส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค (สคบ.) จากการทีบ่รษิทัฯ มกีารบรหิาร 
จัดการรับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู ้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
มกีระบวนการให้บรกิารลกูค้าท่ีได้มาตรฐาน ตลอดจนมกีารวดัผลวเิคราะห์และปรบัปรงุ   
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักเกณฑ์ของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ  
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558

ได้รบักำรรบัรองสมำชกิต่อต้ำนกำรทจุรติ
กรุงเทพประกันภัยได้รับการรับรอง “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ 

ต่อต้านการทุจริต” จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
การทุจริต จากการที่บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งยึดถือเป็น
แนวปฏบิตัอิย่างเคร่งครดัแก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังาน ด้วยความตระหนกัถงึความส�าคญั 
ต่อการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี โดยมี 
คณุศรีจิตรา ประโมจนีย์ (ท่ี 2 จากขวา) ผูอ้�านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ และเลขานกุารบรษิทั 
เป็นผูแ้ทนรับมอบประกาศนียบัตรรับรองดังกล่าวจากศาสตราจารย์พิเศษกติพิงศ์ อรุพพีฒันพงศ์ 
(กลาง) กรรมการพิจารณาให้การรับรองบริษัทที่มีการวางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต  
ณ อาคารวิทยาการตลาดทุน ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
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