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กรุงเทพประกันภัย ผูน้ ำ� ธุรกิจประกันวินาศภัย ด�ำเนิน
ธุรกิจมายาวนานถึง 70 ปี ในปี 2560 โดยยึดหลักการ
ด�ำเนินงาน ใจเขา ใจเรา ต่อลูกค้า คู่ค้า น�ำจริยธรรมมา
ใช้ควบคู่กันพร้อมจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
อีกทั้งบริษัทฯ ได้พัฒนาธุรกิจก้าวให้ทันโลกยุคใหม่ 4.0
ด้วยการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาสินค้าและบริการ
ผ่านเทคโนโลยีนวัตกรรมให้ทนั สมัย เพิม่ ความสะดวกสบาย
ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง รองรับทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุค
ดิจิทัล
อย่างเทคโนโลยี Telematics ที่กรุงเทพประกันภัย
น�ำมาใช้กับประกันภัยรถยนต์เป็นแห่งแรกของไทยและ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พัฒนาเป็น BKI Telematics
สามารถใช้งานกับรถยนต์สว่ นบุคคลและขององค์กรทีม่ รี ถ
จ�ำนวนมาก และการยกระดับนวัตกรรมไปอีกขั้นกับ BKI
EsCard บัตรผู้เอาประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ที่ช่วย
อ�ำนวยความสะดวกยิง่ ขึน้ ติดตามรายละเอียดได้ใน BKI Story
นอกจากนี้ เรายังรวบรวมเรือ่ งราวทันกระแสโลกดิจทิ ลั
เช่น Smart Living ข้อดีของการช้อปปิ้งออนไลน์ด้วย
บัตรเครดิต Hot Issue ท�ำความรู้จักบิทคอยน์ เงินตรา
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงน�ำสาระดีๆ เรือ่ งสุขภาพมาแบ่งปันใน
BKI Care ทีจ่ ะพาไปท�ำความรูจ้ กั กับมะเร็งกระดูก ภัยเงียบ
ที่คร่าชีวิตผู้คน แต่หากรู้ไวก็รักษาได้ทัน Backpack
พาเที่ยว Line Village Bangkok ช้อปสินค้าสุดน่ารักจาก
ไลน์เฟรนด์ ปิดท้ายด้วยข่าวคราวความเคลือ่ นไหวมากมาย
รอบรั้วกรุงเทพประกันภัยใน We’re Together
ทุกสินค้าและบริการของกรุงเทพประกันภัย เราหวังว่า
จะตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าได้อย่างตรงใจ
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BKI Telematics ยกระดับนวัตกรรม
ห่วงใยการขับขี่รถยนต์
กรุงเทพประกันภัย ผู้น�ำนวัตกรรมเทคโนโลยี Telematics มาใช้กับการ
ประกันภัยรถยนต์เป็นแห่งแรกของประเทศไทย และแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่ปี 2558 พัฒนาขึ้นเป็น BKI Telematics กรมธรรม์
ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ซึ่งนอกจากจะให้ความคุ้มครองผู้ขับขี่ รถยนต์
คันที่เอาประกันภัย และความรับผิดต่อบุคคลภายนอกแล้ว ยังช่วยส่งเสริม
พฤติกรรมการขับขี่ที่ดีและปลอดภัยให้แก่สังคม ช่วยสร้างความอุ่นใจและใส่ใจ
การขับขี่รถยนต์ของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

เทคโนโลยี Telematics มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลายตอบโจทย์ทุกความ
ต้องการของลูกค้ากรุงเทพประกันภัย เช่น การประมวลผลคะแนนการขับขี่จาก
พฤติกรรมการขับขี่ การบันทึกเส้นทางการขับขี่ การบันทึกพฤติกรรมการขับขี่ที่มี
ความเสีย่ ง การแจ้งเตือนเมือ่ รถยนต์ออกนอกพืน้ ทีท่ กี่ ำ� หนด รายงานการขับขีส่ ามารถ
เรียกดูย้อนหลังได้สูงสุด 6 เดือน
กรุงเทพประกันภัย ยังได้ยกระดับการพัฒนารูปแบบ BKI Telematics ในโครงการ
Pay As You Drive (PAYD) ด้วยการมอบส่วนลดเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุกรมธรรม์
ให้แก่ลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนลดพิเศษที่ค�ำนวณจากระยะทางการขับขี่รถยนต์สูงสุด 20%
โดยส่วนลดดังกล่าว เพิ่มเติมจากส่วนลดปกติซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของการต่ออายุ
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ในปี 2560 นี้ บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการ BKI Telematics ไปอีกขั้น ซึ่งมุ่งเน้น
ไปยังกลุ่มลูกค้าองค์กร หรือเจ้าของกิจการที่ใช้รถยนต์เป็นจ�ำนวนมาก ชื่อว่า BKI
Telematics Fleet Solution คือ Insurance Value Added Service ระบบแสดง
ต�ำแหน่งรถยนต์ได้หลายคันภายในเวลาเดียวกัน เพือ่ ดูแลและติดตามรถยนต์ทงั้ หมด
โดยมีฟังก์ชั่นที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างสะดวกสบาย ดังนี้
All Live Vehicle สามารถติดตามและตรวจสอบรถยนต์หลายคันในเวลาเดียวกัน
และสามารถเลือกติดตามเพือ่ เข้าถึงข้อมูลแบบเฉพาะกลุม่ พืน้ ทีไ่ ด้อย่างสะดวกสบาย
เช่น ระดับภาค ระดับจังหวัด และระดับประเทศ

แบ่งกลุ่มผู้ดูแลรถยนต์ (Monitor and Management)
ช่วยอ�ำนวยความสะดวกสบายให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ติดตาม
รถยนต์ในระบบ โดยใน Fleet ลูกค้าสามารถจัดกลุม่ รถยนต์
และเจ้าหน้าที่ดูแลเฉพาะกลุ่มได้เอง ท�ำให้ติดตาม และ
ตรวจสอบรถยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุม
ดูแลข้อมูลได้อย่างทั่วถึง
การแจ้งเตือนพฤติกรรมการขับขี่ (Score + Event)
แจ้งเตือนพฤติกรรมการขับขีท่ มี่ คี วามเสีย่ ง เช่น การหักเลีย้ ว
กะทันหัน การเบรกกะทันหัน การเหยียบคันเร่งกะทันหัน
เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่และลดโอกาสที่จะ
เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
บันทึกการเดินทาง (Trip Log) บันทึกเส้นทางและสถานที่
ที่ผู้ขับขี่รถยนต์เดินทาง โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบ
การท�ำงานของพนักงานขับรถได้ และสามารถน�ำข้อมูล
ดังกล่าวมาเปรียบเทียบเวลากับระยะทางที่เดินทางได้
จ�ำลองการขับขี่ย้อนหลัง (Trip Playback) ระบบ Fleet
สามารถจ�ำลองการขับขี่ย้อนหลังบนแผนที่ พร้อมแสดง
สถานะของรถยนต์ในแต่ละช่วงเวลา โดยสามารถดูความ
เคลือ่ นไหว เส้นทางการเดินทาง และเหตุการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิด
ระหว่างการขับขี่แต่ละครั้งได้อย่างละเอียด ซึ่งสามารถน�ำ
ข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์และพัฒนาแผนงานการขับขี่ได้
รายงานผล (Report) สามารถแสดงผลการขับขีไ่ ด้อย่าง
ครบถ้วน ได้แก่ เวลาสตาร์ทและดับเครื่องยนต์ ต�ำแหน่ง
และเส้นทางที่ผู้ขับขี่ขับรถผ่าน พร้อมช่วงเวลาที่เดินทาง
ข้ อ มู ล การแจ้ ง เตื อ นพฤติ ก รรมการขั บ ขี่ โดยสามารถ
ท�ำการรายงานผลย้อนหลังได้ถงึ 6 เดือน ข้อมูลรายงานผล
การขับขี่จะอยู่ในรูปแบบ Excel หรือ PDF File ซึ่งช่วย
อ�ำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการข้อมูลของลูกค้า
เป็นอย่างมาก
ทั้งนี้ ลูกค้าที่สนใจ สามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่ Telematics Contact Center 0 2285 8999
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BKI EsCard นวัตกรรม
บัตรผู้เอาประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่
ได้ทั้งในระบบ iOS และระบบ Android โดยลูกค้าที่
ท�ำประกันภัยรถยนต์จะได้รับ SMS เพื่อแจ้งการใช้
บริการ และอีเมล เพือ่ แจ้งรายละเอียดคูม่ อื การใช้งาน

Wallet ส�ำหรับ iso

Wallet ส�ำหรับ Andriod

เริม่ เข้าใช้งานจะพบหน้าแรกของ BKI EsCard ซึง่
ระบุข้อมูลของผู้เอาประกันภัย ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล
ของผู้เอาประกันภัย รายละเอียดของรถยนต์ เลขที่
กรมธรรม์ประกันภัย และระยะเวลาเอาประกันภัย
ซึ่งสามารถเรียกดูได้ตลอดเวลาแม้ไม่ได้เชื่อมต่อกับ
อินเทอร์เน็ต
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) เปิดตัว
นวั ต กรรมการบริ ก ารบั ต รผู ้ เ อาประกั น ภั ย รถยนต์
รูปแบบใหม่ โดยน�ำระบบ Electronic Card มาพัฒนา
เป็น BKI EsCard บัตรผู้เอาประกันภัยรูปแบบใหม่
ที่รวบรวมข้อมูลของผู้เอาประกันภัย ได้แก่ บัตร
ผูเ้ อาประกันภัย หน้าตารางกรมธรรม์ กรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ และรายละเอียดความคุ้มครองต่างๆ เช่น
เลขที่กรมธรรม์ ความคุ้มครอง ระยะเวลาคุ้มครอง ที่มี
อยู่ในกรมธรรม์ประกันภัยมารวมอยู่ในสมาร์ตโฟน
ที่เดียว รวมถึงข้อมูลการติดต่อกับบริษัทฯ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกรวดเร็วให้แก่ลูกค้าผู้เอาประกันภัย เมื่อ
ต้องการค้นหาข้อมูลต่างๆ เบอร์โทรที่อยู่ของแต่ละ
สาขาและศูนย์บริการทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
การติดต่อแจ้งเคลมรถยนต์และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน
บนท้องถนน ทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติของ BKI EsCard
ซึ่งแตกต่างจากเดิมที่ผู้เอาประกันภัยจะได้รับและต้อง
จัดเก็บบัตรผู้เอาประกันภัยและกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ในรูปแบบของเอกสารความคุ้มครอง
ด้วยวิธีการที่ไม่ยุ่งยากในการใช้งาน เพียงเพิ่ม
BKI EsCard ลงในแอปพลิเคชัน Wallet บนสมาร์ตโฟน

หน้าแรก BKI EsCard

รายละเอียดกรมธรรม์

BKI STORY

เมื่อคลิกไปยังหน้าหลังของ BKI EsCard จะระบุ
รายละเอียดเพิ่มเติมของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์
ได้แก่ ทุนประกันภัย รายละเอียดความคุ้มครอง หน้า
ตารางกรมธรรม์ประกันภัย นอกจากนี้ ยังสามารถดู
รายละเอียดของสินค้าประกันภัยอื่นๆ ที่นอกเหนือ
จากประกันภัยรถยนต์ รวมถึงโปรโมชัน สิทธิประโยชน์
และข้อมูลการติดต่อกับบริษัทฯ
นอกจากนี้ BKI EsCard สามารถรองรับการบริการ
แจ้งเคลมรถยนต์ หากรถยนต์ของผู้เอาประกันภัย
เกิดอุบัติเหตุขึ้น ด้วย Push Notification เพียงลูกค้า
กดเลือกฟังก์ชั่นการแจ้งเคลม สามารถแจ้งเคลมได้
ทันที โดยไม่ต้องกรอกเลขกรมธรรม์หรือทะเบียน
รถยนต์ให้เสียเวลา ซึ่งระบบจะส่งต�ำแหน่งจุดเกิดเหตุ
ไปยังศูนย์รบั แจ้งอุบตั เิ หตุของบริษทั ฯ เพือ่ ความถูกต้อง
แม่นย�ำ และเจ้าหน้าที่รับแจ้งอุบัติเหตุจะโทรติดต่อ
กลับไปยังผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เกิด
อุบัติเหตุตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ เพื่อทวนสอบ
จุดเกิดเหตุ พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ส�ำรวจอุบัติเหตุไปยัง
จุดเกิดเหตุโดยเร็วทีส่ ดุ ซึง่ ลูกค้าไม่ตอ้ งเสียเวลาค้นหา
หมายเลขโทรศัพท์จากเอกสารประกันภัย อีกทัง้ มีบริการ
ช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน Roadside Service
สามารถติดต่อเพื่อขอรับบริการการช่วยเหลือกรณี
รถเสีย ซึ่งมีเจ้าหน้าที่คอยอ�ำนวยความสะดวกตลอด
24 ชัว่ โมง อาทิ บริการต่อพ่วงแบตเตอรี่ บริการเปลีย่ น
ยางอะไหล่ บริการจัดส่งน�ำ้ มัน บริการต่างๆ ช่วยเหลือ
เบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ และบริการลากรถฟรีใน
ระยะทาง 30 กิโลเมตร รวมถึงให้บริการค�ำแนะน�ำ
ด้านเทคนิคและสถานพยาบาลต่างๆ
ส�ำหรับลูกค้าที่ใช้งาน BKI EsCard ยังจะได้รับ
สิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์อีกมากมาย ตลอดระยะ
เวลาการคุ้มครอง และจะได้รับข้อความแจ้งเตือน
ส�ำหรับแจ้งข่าวสารโปรโมชันของบริษัทฯ
ยังมีบริการแจ้งเตือนการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย
ล่วงหน้าโดยอัตโนมัติ โดยจะเริม่ ให้บริการดังกล่าวเมือ่
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยที่
ใช้งาน BKI EsCard ก่อนครบก�ำหนดระยะเวลาคุม้ ครอง
60 วัน ท�ำให้ผู้เอาประกันภัยได้รับบริการแจ้งเตือน
ต่ออายุประกันภัยอย่างรวดเร็วและสะดวกสบายผ่าน
สมาร์ตโฟน และยังได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขยายการให้บริการ BKI EsCard
กับการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัย
อุบัติเหตุการเดินทาง และประกันภัยสุขภาพต่อไป
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บริการแจ้งเคลมรถยนต์

บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน

ลูกค้าที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2285 8888
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BKI CARE

มะเร็งกระดูก ภัยเงียบ
ที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง รู้ไวก็รักษาได้ทัน
มะเร็งกระดูก (Bone Cancer) คือ เซลล์มะเร็งที่เริ่มก่อตัวบริเวณกระดูก
ตามส่วนต่างๆ ของร่างกายซึ่งเรียกว่า โรคมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิ และ
เซลล์มะเร็งทีม่ ตี น้ ก�ำเนิดจากอวัยวะอืน่ แล้วแพร่กระจายไปยังกระดูกจะเรียกว่า
โรคมะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิ

อาการมะเร็งกระดูก อาจเกิดขึ้นที่กระดูกบริเวณใดก็ได้ แต่ส่วนมากมักเกิดกับ
กระดูกแนวยาว แขนส่วนบนหรือขา อาการของโรคที่พบได้บ่อยที่สุดคือ อาการปวด
บวม หรือมีก้อนบริเวณที่เป็น ซึ่งอาการอาจคล้ายปวดกล้ามเนื้อ แต่หากอาการปวด
ไม่ดีขึ้นหรือมีอาการบวมมากขึ้นหลังจากได้รับการรักษาอย่างเต็มที่ประมาณ 2 - 3
สัปดาห์ ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่แน่ชัด ซึ่งสามารถสังเกตอาการอื่นๆ
ร่วมด้วย ที่พบรองลงมา ได้แก่ ไข้ขึ้นสูง มีเหงื่อออก โดยเฉพาะช่วงกลางคืน น�้ำหนัก
ลดลงอย่างไม่ทราบสาเหตุ ในผู้ป่วยบางราย มะเร็งอาจส่งผลให้กระดูกอ่อนแอลง
จนแตกหักได้ง่ายเพียงหกล้มหรือได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ส�ำหรับสาเหตุของมะเร็งกระดูก ยังไม่พบสาเหตุการเกิดโรค แต่ปัจจุบันพบว่า
ปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งกระดูกชนิดปฐมภูมิคือ พันธุกรรม หรือ

กระบวนการรักษาโรคอื่นๆ ที่ผู้ป่วยต้องเผชิญกับรังสี
มากๆ อาจท�ำให้เซลล์มะเร็งพัฒนาขึ้นในเซลล์กระดูกได้
หรือเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูก เช่น โรค Paget’s Disease
of The Bone โรคที่เป็นความผิดปกติของพัฒนาการ
ในเซลล์กระดูก เพิม่ ความเสีย่ งต่อการเป็นมะเร็งกระดูกใน
ผู้ที่มีอายุ 50 - 60 ปี รวมถึงเนื้องอกในกระดูกอย่างโรค
Ollier’s Disease ในขณะที่มะเร็งกระดูกชนิดทุติยภูมิ
โรคบางโรค เช่น มะเร็งเต้านมในระยะรุนแรงอาจท�ำให้
เซลล์มะเร็งกระจายมาที่กระดูกได้ ฯลฯ
นอกจากนี้ โรคมะเร็งกระดูกยังแบ่งออกเป็นประเภทย่อย
ตามชนิดของเซลล์ทพี่ ฒั นาเป็นเซลล์มะเร็ง และแต่ละชนิด
ยังพบได้ในแต่ละเพศแต่ละวัยแตกต่างกันไป เช่น
มะเร็งกระดูกออสทิโอซาร์โคมา (Osteosarcoma)
เป็นมะเร็งกระดูกที่พบได้บ่อยที่สุดในเด็กโต วัยรุ่น และ
วัยผู้ใหญ่ตอนต้น หรือช่วงอายุ 10 - 19 ปี พบในเพศชาย
มากกว่าหญิง กลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุน้อยมักเป็นโรคนี้ที่
บริเวณปลายกระดูกแนวยาวซึ่งก�ำลังเจริญเติบโต บริเวณ
ทีเ่ ป็นมากทีส่ ดุ คือ รอบๆ หัวเข่า และรองลงมาคือ บริเวณ
กระดูกแขน
มะเร็งกระดูกคอนโดรซาร์โคม่า (Chondrosarcoma)
เป็นชนิดที่พบบ่อยรองลงมา เกิดขึ้นในเซลล์กระดูกอ่อนที่
ติดอยู่กับกระดูก มักเกิดกับบริเวณกระดูกเชิงกรานและ
สะโพก ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่มีอายุมากกว่า 40 ปี
มะเร็งกระดูกอีวงิ ซาร์โคม่า (Ewing Sarcoma) เกิดขึน้
ในกระดูกหรือเนื้อเยื่ออ่อนนุ่ม เป็นมะเร็งกระดูกชนิด
รุนแรงที่พบได้บ่อยที่สุดในเด็กอายุ 4 - 15 ปี พบในเพศ
ชายมากกว่าเพศหญิง มักเป็นบริเวณส่วนกลางของกระดูก
แนวยาวอย่างแขนหรือขา
อย่างไรก็ดี หากดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพื่อ
ป้องกันการเกิดโรคด้วยการรับประทานอาหารครบ 5 หมู่
เน้นรับประทานผักและผลไม้ ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ
หมัน่ ตรวจสุขภาพเพือ่ หาความผิดปกติของร่างกาย โอกาส
ของการเกิดมะเร็งกระดูกก็จะลดลง หรือหากเป็นแล้ว
การรักษาให้หาย จะขึ้นอยู่กับชนิดและระยะของมะเร็ง
หากตรวจพบแต่เนิ่นๆ อัตราการรอดชีวิตก็จะเพิ่มขึ้น
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ข้อดีของการช้อปปิ้งออนไลน์
ด้วยบัตรเครดิต
โลกยุค 4.0 คนไทยใช้เวลาว่างไปกับการเล่นอินเทอร์เน็ต
และท่องโซเชียลมีเดีย รวมถึงการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
ต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์กนั มากขึน้ โดยศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจ
ธุรกิจให้ข้อมูลว่า 90% ในกลุ่มผู้บริโภคที่อายุต�่ำกว่า 40 ปี
ล้วนเคยซื้อของทางออนไลน์ และเมื่อมีการซื้อของออนไลน์
การช�ำระเงินจึงมีหลากหลายช่องทาง โดยการช�ำระเงินด้วย
บัตรเครดิตนั้นท�ำได้ง่าย สะดวกสบาย ช่องทางนี้จึงถือเป็น
อันดับต้นๆ ทีผ่ ซู้ อื้ ในโลกออนไลน์นยิ มใช้ ซึง่ การใช้บตั รเครดิต
ในการช�ำระเงินมีข้อดีอื่นๆ ดังนี้
1. ใช้บตั รเครดิตจ่ายเงินซือ้ ของออนไลน์ เวลาไหนหรือใช้
บริการที่ไหนก็ได้ ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ ตราบใด
ทีใ่ ช้ระบบอินเทอร์เน็ตได้ เรียกได้วา่ ซือ้ ขายเบ็ดเสร็จได้ตลอด
24 ชั่วโมง ทั่วโลก
2. ไม่มเี งินสดอยูใ่ นมือ ก็สามารถซือ้ ของได้ เพราะธนาคาร
จะให้กเู้ งินเพือ่ ซือ้ สินค้าหรือบริการต่างๆ ในทันที โดยสามารถ
ช�ำระค่าใช้จ่ายได้ในเดือนถัดไป
3. บัตรเครดิตท�ำให้ได้พ้อยท์ แต้ม หรือคะแนนสะสม
หากช้อปสินค้าออนไลน์ดว้ ยบัตรเครดิต เราจะได้รบั ผลตอบแทน
เป็นคะแนนที่สามารถสะสมไปได้เรื่อยๆ ซึ่งคะแนนสะสม
ดังกล่าวสามารถน�ำไปแลกเป็นของสมนาคุณต่างๆ ได้อีก
มากมาย เช่น ส่วนลดชมภาพยนตร์ ส่วนลดร้านอาหาร
ตัดคะแนนแลกรับเครื่องดื่ม Voucher ที่พัก เครื่องใช้ไฟฟ้า
ซึ่งการใช้คะแนนสะสมเป็นไปตามที่แต่ละธนาคารก�ำหนด
4. บัตรเครดิต มีโปรโมชันส่วนลดที่จัดไว้รองรับลูกค้า
หลายเว็บไซต์ที่ขายของออนไลน์จะกระตุ้นยอดขายโดยจัด
โปรโมชันร่วมกับบัตรเครดิตของแต่ละธนาคาร ท�ำให้เราได้สนิ ค้า
ที่ราคาถูกกว่าซื้อด้วยเงินสดจากหน้าร้านหรือการโอนเงิน
5. การใช้บัตรเครดิต มีความปลอดภัย เพราะสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลหรือแหล่งทีม่ าทีไ่ ปของการใช้ได้ เช่น ทุกครัง้
เวลาที่มีความเคลื่อนไหวของบัตรจะมีการแจ้งเตือน หรือมี
การร้องขอให้กรอกรหัส OTP หรือ One Time Password ตัวเลข
6 หลัก ซึ่งระบบจะส่งไปยัง SMS โทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ตรวจ
สอบและยืนยันการเป็นเจ้าของบัญชีก่อนการตัดยอดเงินใน
บัตรเครดิต เพื่อสร้างความปลอดภัยในการท�ำธุรกรรมทาง
อินเทอร์เน็ต รวมถึงหากยอดการใช้บตั รเป็นเงินสกุลทีแ่ ปลกไป
เช่น สกุลเงินต่างประเทศ ก็สามารถติดต่อธนาคารเพื่อให้

ตรวจสอบข้อมูลได้ ซึ่งปกติหากร้านค้าออนไลน์ไม่สามารถหาหลักฐานมายืนยัน
การสั่งสินค้าของผู้ใช้งานได้ ธนาคารจะคืนเงินให้เต็มจ�ำนวน
6. บัตรเครดิตบางบัตรมีประกัน เมือ่ ซือ้ ของออนไลน์แล้วไม่ได้สนิ ค้าหรือบริการ
ตามที่สั่งหรือตกลงกันไว้ บัตรเครดิตนี้จะช่วยลดความเสี่ยงและท�ำให้ไม่ต้อง
เสียเงิน ซึ่งหากซื้อของออนไลน์ผ่านการโอนเงินแล้วโดนโกง หรือไม่ได้ของตามที่สั่ง
ผู้ใช้งานจะไม่สามารถท�ำอะไรได้เลย นอกจากต้องตามเงินจากผู้ประกอบการเอง
อย่างไรก็ตาม การช้อปปิง้ ออนไลน์ดว้ ยบัตรเครดิตจะมีขอ้ ดีอยูม่ าก แต่ผใู้ ช้ควร
เลือกร้านค้าออนไลน์ทมี่ คี วามน่าเชือ่ ถือ ได้รบั ใบรับรองดิจทิ ลั มีเครือ่ งหมายรับรอง
ความปลอดภัยของการส่งผ่านข้อมูลแบบ SSL (Secure Socket Layer) รวมทั้ง
ไม่ควรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สาธารณะในการท�ำรายการช�ำระค่าสินค้าและบริการ
ทางอินเทอร์เน็ต
รูอ้ ย่างนีแ้ ล้ว การซือ้ ผลิตภัณฑ์ประกันภัย หรือ ช�ำระเบีย้ ประกันภัยของกรุงเทพ
ประกันภัย ผ่านช่องทาง bangkokinsurance.com หรือแอปพลิเคชัน BKI iCare
ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ในการเลือกท�ำประกันภัย
สะดวกสบายและไม่ยงุ่ ยาก สามารถสอบถามข้อมูลเกีย่ วกับการซือ้ ประกันภัย หรือ
ช�ำระเงินผ่านระบบออนไลน์ได้ที่โทร. 0 2285 8585
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BACKPACK

LINE VILLAGE BANGKOK พาเที่ยว
แหล่งช้อปแห่งใหม่ เอาใจแฟนคลับ LINE
เปิดตัวกันไปแล้ว เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
ที่ ผ ่ า นมา กั บ LINE VILLAGE Store
ร้ า นค้ า ขายของลิ ข สิ ท ธิ์ LINE Friends
ตั ว ละครน่ ารั ก ๆ จากแอปพลิเ คชันชื่อดัง
อย่าง LINE ส่วนหนึ่งในโครงการ LINE
VILLAGE BANGKOK แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว
แห่งใหม่ใจกลางกรุง ที่รวบรวมความบันเทิง
เอาไว้ ค รบครั น ทั้ ง แหล่ ง ช้ อ ปปิ ้ ง โซน
Adventure Park และร้านอาหาร

โดยหมูบ่ า้ นในฝัน LINE VILLAGE BANGKOK
จะถูกเนรมิตให้เป็น Adventure Park ในร่ม
แห่งแรกของโลกที่แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ชั้น
รวมแล้วประมาณ 1,500 ตารางเมตร แบ่งเป็น

ส่วนร้านค้าขายของซึ่งเปิดท�ำการไปแล้ว ส่วนของ Adventure Park และร้านอาหาร ซึ่งจะเปิด
เต็มรูปแบบปลายปี 2560
LINE VILLAGE Store ชั้น 1 คือแหล่งรวบรวมสินค้าของที่ระลึกสุดน่ารักจาก LINE Friends
เรียงหน้าเข้ามาให้เลือกกันแทบไม่ไหว มีมากกว่า 2,000 ไอเท็ม เป็นสินค้าลิขสิทธิ์แบบเดียวกับ
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ที่ขายในประเทศเกาหลีใต้และญี่ปุ่น อาทิ หมอน พวงกุญแจ เคสใส่ไอโฟน-สมาร์ตโฟน
หูฟัง ตุ๊กตา เสื้อผ้า กระเป๋า ถุงผ้า เครื่องประดับ เครื่องเขียน และอื่นๆ อีกมากมาย
นอกจากนั้น ไฮไลท์ในโซนนี้อยู่ที่สินค้าสุด Exclusive ที่มีจ�ำหน่ายเฉพาะในประเทศไทย
เช่น ตุก๊ ตาหมีบราวน์ทำ� ท่าสวัสดี โคนีน่ งั่ รถตุก๊ ตุก๊ ฯลฯ ซึง่ ใครอยากสะสมก็ตอ้ งมาหอบ
มาหิว้ กันถึงเมืองไทย อีกทัง้ LINE Store ยังออกสินค้าตามเทศกาลหมุนเวียนผลัดเปลีย่ น
ในร้านตลอดปี เป็นกิมมิคเล็กๆ ไว้ลอ่ ตาล่อใจบรรดาสาวกนักสะสมไอเท็มน่ารักๆ ของ
LINE อีกด้วย
ด้าน Adventure Park ส่วนจ�ำลองห้องของตัวละครต่างๆ จาก LINE Friends ให้
ผูเ้ ข้าชมได้เดินเล่น ถ่ายรูป โดยจะออกแบบห้องต่างๆ ให้มคี าแรคเตอร์ตามแบบตัวการ์ตนู
ไม่ว่าจะเป็นบ้านของหมี Brown แนะน�ำซุปตาร์ตัวใหม่ของครอบครัวอย่าง Choco
น้องสาวแท้ๆ ของ Brown, สวนจ�ำลอง, บ้านกระต่าย Cony, ห้องทดลองอวกาศของ
Moon, Plaza เมืองจ�ำลอง, ห้องฟินาเล่กระจกรอบทิศทาง และสุดท้ายคือห้อง VR
Experience ที่จัดสร้างขึ้นโดยการร่วมมือกับซัมซุง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ความรู้สึก
เสมือนก�ำลังเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์อยู่กับเหล่าไลน์คาแรคเตอร์จริงๆ
ปิดท้ายด้วย โซนอาหารและเครื่องดื่มแสนอร่อย ที่
หมูบ่ ้านไลน์แห่งนีจ้ ดั เตรียมมุม Snack Bar มีปอ็ ปคอร์น
ระดับโลก มาพร้อม Package น่ารักสไตล์ LINE รวมถึง
มีแบบ Limited มาให้สะสม ดึงดูดชาวไลน์เลิฟเวอร์
ให้เข้ามาแวะเวียน เรียกได้ว่าเข้ามาแล้วอยู่ได้ทั้งวัน
ไม่มีเบื่อ
ส�ำหรับผู้ที่สนใจเยี่ยมชม LINE VILLAGE BANGKOK
ตัง้ อยูใ่ นห้างสยามสแควร์ วัน เปิดให้บริการทุกวัน ตัง้ แต่
เวลา 10.00 - 22.00 น. แวะมาถ่ายรูปคู่กับหมี Brown
ไซส์ใหญ่ยกั ษ์ แลนด์มาร์คของ LINE VILLAGE BANGKOK
พร้ อ มช้ อ ปสิ น ค้ า ได้ แ ล้ ว วั น นี้ ติ ด ตามรายละเอี ย ด
เพิ่มเติมได้ที่ www.linevillagebangkok.com และ
Facebook : LINE Village Bangkok
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HOT ISSUE

ท�ำความรู้จักสกุลเงินดิจิทัลที่ชื่อ
บิตคอยน์ (Bitcoin)
เป็นที่สนใจกันมากกับสกุลเงินรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า บิทคอยน์ (Bitcoin)
โดยบิทคอยน์เริ่มเป็นกระแสในเมืองไทย เนื่องจากมีกลุ่มแฮกเกอร์ ได้ปล่อย
ไวรัสเรียกค่าไถ่ WannaCry เรียกเก็บเงินกับผู้ที่ติดไวรัสเป็นสกุลเงิน
บิทคอยน์ ท�ำให้สกุลเงินนี้เป็นที่พูดถึงกัน จนเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
มูลค่าบิทคอยน์พุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

บิทคอยน์ คือ หน่วยเงินทีอ่ ยูใ่ นแพลตฟอร์มการเงินบนอินเทอร์เน็ต ถูกสร้างขึน้
ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี 2552 โดยนักพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ผู้ใช้นามแฝงว่า
ซาโตชิ นาคาโมโตะ จุดประสงค์ทสี่ ร้างเพือ่ ต้องการสกุลเงินทีเ่ ป็นอิสระจากรัฐบาล
และธนาคาร สามารถส่งหากันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและมีค่าธรรมเนียมที่ถูก
ปัจจุบัน บิทคอยน์ ถูกใช้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ
ในโลกออนไลน์ มีหน่วยเงินตราเป็น BTC นอกจาก บิทคอยน์ ยังมีเงินตรา
อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ถูกคิดค้นขึ้น อาทิ สกุลเงิน Ethereum ใช้ตัวย่อว่า ETH,
สกุลเงิน Ripple ใช้ตัวย่อว่า XRP และสกุลเงิน Litecoin ใช้ตัวย่อว่า LTC แต่
บิทคอยน์ก็ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ได้รับความนิยมสูงสุด
เมื่อโอนบิทคอยน์ให้ใครบางคน เครือข่ายคอมพิวเตอร์จะมองเห็นการโอนเงิน
ทั้งหมด และรายการโอนเงินทั้งหมดจะถูกบันทึกไว้ระบบบล็อคเชน (Blockchain)
ซึ่งบล็อคเชนจะเป็นเหมือนบัญชีสาธารณะ โดยจะบันทึกการโอนบิทคอยน์ทุกครั้ง
รวมถึงทุกคนบนเครือข่ายนี้สามารถติดตามบัญชีได้ตั้งแต่ต้นจนถึงปลายทาง
และเพื่อป้องกันการเกิดภาวะเงินเฟ้อและเสื่อมค่าลงอย่างรวดเร็วของสกุลเงิน
ดิจิทัล ระบบบล็อคเชนมีการก�ำหนดปริมาณเงินบิทคอยน์ไว้ในระบบไม่ให้เกิน
21 ล้านหน่วย

เราจะได้บิทคอยน์มาได้อย่างไร วิธีแรก คือ ซื้อผ่านเว็บ
บิทคอยน์ที่ให้บริการ วิธีถัดมา คือ ขุด โดยนักขุดบิทคอยน์
จะมีคอมพิวเตอร์เฉพาะทางที่ท�ำงานตามค�ำสั่ง เพื่อเข้าไป
ยืนยัน ตรวจสอบ และช่วยบันทึกการโอนย้ายเงินในบล็อคเชน
เมื่อท�ำส�ำเร็จ จะได้รับรางวัลตอบแทนเป็นบิทคอยน์ และวิธี
ที่ 3 โอนบิทคอยน์ให้แก่กัน โดยใช้วิธีการส่งรหัสกระเป๋า
ของเราให้กับคนที่ต้องการจะโอนให้แก่เรา
มูลค่าของบิทคอยน์เปลีย่ นแปลงตลอดเวลาเหมือนสกุลเงิน
อื่นๆ ตามกลไกตลาด Demand Supply โดยเมื่อช่วงเดือน
มิถุนายน 2560 บิทคอยน์ได้สร้างสถิติสูงสุด คือ 1 BTC เท่ากับ
2,999 USD หรือคิดเป็นประมาณ 100,000 บาท ซึ่งเป็นผล
มาจากการเข้ามาเก็งก�ำไรของนักลงทุนที่ท�ำให้มูลค่าพุ่งสูง
มหาศาล ปัจจุบัน (ณ วันที่ 13 กันยายน 2560) 1 BTC มีค่า
เท่ากับ 127,419 บาท จากอัตราการแลกเปลีย่ นแรกถูกก�ำหนด
ขึ้นในเดือนตุลาคม 2552 ไว้ที่ 1 BTC เท่ากับ 0.000764 USD
ความเสี่ยงของเงินสกุลนี้ยังมีให้เห็นอยู่ เพราะบิทคอยน์
ถือเป็นสกุลเงินที่มีความผันผวนมาก โดยเฉลี่ยแล้วในหนึ่งวัน
มูลค่าของบิทคอยน์จะเปลี่ยนแปลงประมาณ 5% ซึ่งนับว่าสูง
มากเมื่อเทียบกับเงินสกุลปกติ รวมทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิด
การโจรกรรมทางอินเทอร์เน็ตอีกด้วย แต่ทว่ามีหลายประเทศ
ที่ยอมรับบิทคอยน์ เช่น ประเทศในทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา
แคนาดา ญี่ปุ่น รวมถึงผู้ประกอบการหลายรายที่ยอมรับ
การช�ำระสินค้าผ่านเงินสกุลบิทคอยน์ เช่น Dell, Expedia,
Greenpeace และ Wikipedia ขณะที่ทางธนาคารแห่ง
ประเทศไทยเอง ยังไม่ยอมรับสกุลเงินดิจิทัล ท�ำให้ธุรกิจ
ดังกล่าวไม่สามารถด�ำเนินการได้อย่างถูกกฎหมายในไทย
อย่างไรก็ดี เงินตราอิเล็กทรอนิกส์นี้ได้เข้ามามีบทบาทใน
ชีวิตประจ�ำวัน เพราะไม่จ�ำเป็นต้องพกเงินสด ท�ำให้ได้รับ
ความสะดวกสบายในการใช้งาน
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ดูรายละเอียดโปรโมชันได้ที่ bangkokinsurance.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2285 8585
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Navigator

วิธีเอาตัวรอดเมื่อไฟไหม้บ้าน
ไฟไหม้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มใี ครอยากให้เกิดขึน้ เพราะส่งผล
ต่อความสูญเสียทัง้ เวลา ชีวติ และทรัพย์สนิ การมีสติอยูใ่ น
ความไม่ ป ระมาทและหมั่ น ตรวจสอบอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้
ภายในบ้านเสมอ ถือเป็นวิธปี อ้ งกันไม่ให้เกิดเหตุไฟไหม้ได้ดี
ที่ สุ ด แต่ ท ว่ า วั น หนึ่ ง หากต้ อ งตกอยู ่ ใ นสถานการณ์
ความไม่ปลอดภัยจากไฟไหม้ที่เกิดขึ้นภายในบ้าน วิธีการ
เอาตัวรอดเมื่อประสบเหตุจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป และจะ
ช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตจากเหตุไฟไหม้ ได้ด้วย
วิธีดังต่อไปนี้

ตัง้ สติ ตะโกน ปลุก หรือให้สญั ญาณเพือ่ ให้ทกุ คนภายใน
บ้านรีบพาตัวเองออกจากบ้านให้เร็วที่สุด ต้องรู้ว่าทางออก
อยูท่ ไี่ หน ควรวางแผนให้ดี ว่าใครมีหน้าทีอ่ ะไร หากเกิดเหตุ
ไฟไหม้ กระแสไฟฟ้าจะถูกตัดอัตโนมัติ ความมืดท�ำให้เป็น
อุปสรรคต่อการหนีไฟ ไฟฉาย คือ ตัวช่วยส�ำคัญในการหนี
ซึ่งควรรู้ต�ำแหน่งการเก็บและควรเก็บไว้ใกล้ตัวตลอดเวลา
โดยเฉพาะเวลากลางคืน
จ�ำไว้ว่าไฟลุกลามเร็วกว่าที่คิด โดยมีเวลาเพียง 2 นาที
เพื่อหนีออกมา ความร้อนมีผลท�ำให้เสียชีวิต เพราะการสูด
อากาศที่มีความร้อน 150 องศาเซลเซียสเข้าสู่ร่างกาย ปอด
จะถูกท�ำลาย ท�ำให้หมดสติและเสียชีวติ โดยไฟทีล่ กุ ไหม้มา
นานกว่า 1 นาที จะท�ำให้อณุ หภูมหิ อ้ งสูงถึง 700 องศาเซลเซียส
ฉะนั้นทางที่ดีควรหนีออกห่างจากจุดต้นเพลิง

ถ้าบ้านมีลิฟต์ งดใช้ เนื่องจากเวลาไฟไหม้ มีโอกาสเกิดไฟฟ้าดับสูง
หากมีอุปกรณ์ดับเพลิงและพอที่จะดับได้ให้ดับทันที แต่หากเกินก�ำลังให้รีบออก
จากที่เกิดเหตุ ตัดสินใจให้เร็วที่สุด
ก่อนจะหนีจากห้องหนึง่ ไปยังอีกห้องหนึง่ ให้เอาหลังมือแตะบานประตูหรือลูกบิด
เพื่อทดสอบความร้อนก่อนเสมอ ถ้าร้อนแสดงว่ามีไฟไหม้อยู่ในห้อง ให้หลีกเลี่ยง
ทางหนีทางนั้นทันที
ระหว่างทีห่ นีแล้วเสือ้ ผ้าเกิดติดไฟ ไม่ควรวิง่ เพราะจะท�ำให้ไฟลุกท่วมมากกว่าเดิม
ทางที่ดีที่สุดคือ กลิ้งตัวลงบนพื้นเพื่อดับไฟที่ติดตัว
เมื่อเห็นควันและจ�ำเป็นต้องหนีฝ่าออกไป ให้หมอบต�่ำแล้วคลานใกล้พื้นให้มาก
ที่สุด ห้ามวิ่ง เพื่อป้องกันการส�ำลักควันและขาดอากาศหายใจ ควรหาถุงพลาสติก
ครอบศีรษะเพือ่ กรองเอาอากาศบริสทุ ธิไ์ ว้หายใจแล้วคลานต�ำ่ หรือใช้ผา้ ชุบน�ำ้ ปิดจมูก
ที่ส�ำคัญให้หายใจสั้นๆ ทางจมูก ห้ามหายใจทางปาก
หากหนี ไ ม่ ไ ด้ และติ ด อยู ่ ชั้ น บนของบ้ า นหรื อ อาคาร ให้ แ สดงสั ญ ลั ก ษณ์
ขอความช่วยเหลือ เช่น ผ้าขาว ผ้าแดง แขวนนอกหน้าต่าง รวมถึงอย่าลืมปิด
ช่องความร้อนและควันไฟตามประตูหน้าต่าง เพื่อป้องกันไฟแพร่กระจายเข้ามา
ในห้อง โดยใช้ผ้าชุบน�้ำอุดทางเข้าของไฟ
การป้องกันเบื้องต้น ควรติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ภายในบ้าน ศึกษาวิธีการใช้
อย่างละเอียด พร้อมซักซ้อมแผนการหนีไฟอยู่เสมอ เช่น ฝึกเดินในความมืดไปยัง
ทางออก ฝึกให้เด็กๆ เปิดประตูและหน้าต่างให้เป็น สอนให้รจู้ กั ใช้โทรศัพท์แจ้งไฟไหม้
จ�ำเบอร์ อาสาสมัครป้องกันบรรเทาสาธารณภัยหรือต�ำรวจให้ได้ หรือเขียนติดไว้
ใกล้ตา นัดแนะเส้นทางการหนีไฟของบุคคลในบ้านให้รู้จักทางหนีไฟที่เร็วที่สุดและ
ปลอดภัยจากทุกห้องของบ้าน รวมถึงการท�ำประกันอัคคีภัยคุ้มครองบ้านและ
ทรัพย์สนิ ทีถ่ กู ไฟไหม้ ซึง่ เป็นสิง่ ส�ำคัญหากเกิดเหตุการณ์ทไี่ ม่คาดฝันก็จะท�ำให้ผเู้ ป็น
เจ้าของบ้านได้รบั ความคุม้ ครองจากความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ เป็นอีกหนทางหนึง่ ในการ
เพิ่มความอุ่นใจ และรู้สึกมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
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มูลนิธกิ รุงเทพประกันภัยมอบทุนการศึกษา ประจ�ำปี 2560
คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เป็นประธานมอบทุนการศึกษา รุ่นที่ 24
ประจ�ำปี 2560 จ�ำนวน 33 ทุน และทุนต่อเนื่องอีก 93 ทุน เป็นเงินทุนการศึกษา 8,350,970 บาท โดยทุน
การศึกษาดังกล่าวเป็นทุนค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ�ำเป็น ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าและ
ต่อเนื่องจนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จังหวัดสกลนคร เมื่อวันที่
9 กรกฎาคม 2560
ส�ำหรับโครงการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว บริษัทฯ ได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2537 จนถึง
ปัจจุบัน โดยได้มอบทุนการศึกษารวมจ�ำนวน 556 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 94,314,022 บาท

ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยน�ำ้ ท่วม
คุณสุชาติ จิรายุวฒั น์ ผูอ้ ำ� นวยการธุรกิจ
สาขาและการร่วมทุน ร่วมกับมูลนิธกิ รุงเทพ
ประกันภัย พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา และ
นักเรียนทุนมูลนิธกิ รุงเทพประกันภัย ร่วมแรง
ร่วมใจลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
โดยน�ำถุงยังชีพที่บรรจุข้าวสารอาหารแห้ง
ของใช้ที่จ�ำเป็นในชีวิตประจ�ำวัน และน�้ำดื่ม
มอบให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น�้ำท่วมฉับพลัน ในพื้นที่
อ�ำเภอโคกศรีสุพรรณ อ�ำเภอส่องดาว และอ�ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และ อ�ำเภอธาตุพนม
อ�ำเภอนาแก อ�ำเภอวังยาง และอ�ำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ 1 และ 2 สิงหาคม 2560

กรุงเทพประกันภัยจับมือแรบบิทไฟแนนซ์เปิดมิติใหม่ประกันภัยมะเร็งออนไลน์
กรุงเทพประกันภัยจับมือแรบบิทไฟแนนซ์ โบรกเกอร์ประกันภัยออนไลน์ของไทย เปิดตัวประกันภัย
โรคมะเร็ง Cancer Saver ที่มีขั้นตอนการขายผ่านระบบออนไลน์เป็นที่แรกในประเทศไทย รวมถึงเป็น
ประกันภัยโรคมะเร็งที่จ่ายเต็มเบี้ยประกันภัย 100% ทันทีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง โดยไม่ก�ำหนด
ประเภทและระยะเวลาของการเป็นมะเร็ง ลูกค้าสามารถเข้าถึงประกันภัยออนไลน์ได้แบบ one - stop
ครบจบในขั้นตอนเดียวเพียงลูกค้าเข้าไปที่เว็บไซต์แรบบิทไฟแนนซ์ www.finance.rabbit.co.th ด้วย
วิธีการลงทะเบียนง่ายๆ เพียงกรอกรายละเอียดส่วนบุคคลและตอบค�ำถามสุขภาพเพียง 5 ข้อเท่านั้น
ไม่ตอ้ งตรวจสุขภาพใดๆ ก็ได้รบั ความคุม้ ครองทันที ช่วยให้ลกู ค้าได้รบั ความสะดวกสบาย และความรวดเร็ว
ในการซื้อประกันภัยโรคมะเร็ง

มอบสินไหมทดแทนอัคคีภยั กว่า 7 ล้านบาท
คุณประยูร แน่งน้อย (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการสาขาสระบุรี เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหม
ทดแทนประกันอัคคีภัย จ�ำนวน 7,739,272.16 บาท ให้แก่ คุณสุพจน์ ตรีพรชัยศักดิ์ (ที่ 3 จากซ้าย)
ผู้เอาประกันภัย จากเหตุการณ์ไฟไหม้ตลาดแก่งคอย โดยมีคุณณัฐวุฒิ เพชรหยอย ผู้จัดการภาค 6
สายลูกค้าธุรกิจรายปลีกต่างจังหวัดและคุณวุฒิพงษ์ ค้าทวี ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ
ส�ำนักธุรกิจถนนสุดบรรทัด ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ ส�ำนักธุรกิจถนนสุดบรรทัด
จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560
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กรุงเทพประกันภัยมอบดอกไม้จนั ทน์ทำ� ด้วยใจ 9,999 ดอก
คุณชัย โสภณพนิช (ที่ 4 จากซ้าย) ประธานกรรมการมูลนิธกิ รุงเทพประกันภัย มอบดอกไม้จนั ทน์
ท�ำด้วยใจ เพื่อแสดงความจงรักรักภักดีในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จ�ำนวน 9,999 ดอก ให้แก่คุณสาโรจน์ สามารถ (ที่ 3 จากขวา)
ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ส�ำนักงานใหญ่ ถนน
สาทรใต้ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560
โดยดอกไม้จันทน์จ�ำนวน 9,999 ดอก ประดิษฐ์ขึ้นจากความร่วมแรง ร่วมใจของผู้บริหาร
และพนักงานจิตอาสาของกรุงเทพประกันภัย ร่วมกับคู่ค้า ลูกค้า และพนักงานบริษัท ผู้เช่าอาคาร
กรุงเทพประกันภัย และประชาชนทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2560

มอบเงินบริจาคสมทบทุนมูลนิธริ ามาธิบดีฯ
คุณชัย โสภณพนิช (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย และดร.อภิสิทธิ์
อนันตนาถรัตน (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน) หรือ BKI ร่วมมอบเงินบริจาคจ�ำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อสมทบ
ทุนมูลนิธิรามาธิบดีฯ โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปิยะมิตร
ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี เป็ น ผู ้
รับมอบ
นอกจากนี้ บริษทั ฯ ยังได้มอบรถตูเ้ พือ่ ใช้สำ� หรับรับร่างอาจารย์ใหญ่ให้แก่มหาวิทยาลัยมหิดล
โดยมีรองศาสตราจารย์วัฒนา วีรชาติยานุกูล หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ส�ำนักงานใหญ่
ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560

มอบอุปกรณ์เครือ่ งช่วยหายใจอย่างต่อเนือ่ ง
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ มอบอุปกรณ์เครื่อง
ช่วยหายใจ จ�ำนวน 2 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้รักษาและ
ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยในโรงพยาบาล เนื่องในวาระพิเศษที่บริษัทฯ ครบรอบ 70 ปี ในปี 2560 โดยมี
นายแพทย์ศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช เป็นผู้รับมอบ
ณ โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560
คุณอารีย์ วันแอเลาะ (ที่ 3 จาก
ซ้าย) ผู้อ�ำนวยการธุรกิจตัวแทน
มอบอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งช่ ว ยหายใจ
ให้แก่โรงพยาบาลสงขลา เพื่อใช้รักษาและช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยในโรงพยาบาล เนื่องในวาระ
พิเศษที่บริษัทฯ ครบรอบ 70 ปี ในปี 2560 โดยมีนายแพทย์ชาติชาย มิตรกูล (ที่ 3 จากขวา)
รักษาการผูอ้ ำ� นวยการโรงพยาบาลสงขลา เป็นผูร้ บั มอบ ณ โรงพยาบาลสงขลา จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 		
ทั้งนี้ เนื่องในวาระพิเศษที่กรุงเทพประกันภัยครบรอบ 70 ปี ในปี 2560 บริษัทฯ จะยังคง
เดินหน้ามอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลทั่วทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2560

