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เข้าสูเ่ทศกาลปีใหม่ 2563 ในโอกาสนี ้กรงุเทพประกนัภยั 
ขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ให้ความไว้ใจและ 
เชื่อมั่นในบริการของบริษัทฯ มาโดยตลอด

ส�าหรับข่าวสารใน BKI News ฉบับนี้ เริ่มต้นจาก 
กรุงเทพประกันภัยรับรางวัลบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อ
สงัคมและสิง่แวดล้อมดเีด่น การขยายสาขาเพ่ือให้ครอบคลมุ
ทุกภูมิภาค โดยได้เปิดสาขาใหม่ที่สมุทรสาคร ล�าปาง และ
สุพรรณบุรี 

ข่าวสารที่น ่าสนใจส�าหรับช่วงปีใหม่น้ี มีเรื่องราว 
การรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งร้านค้าและห้างสรรพสินค้า
หลายแห่งมีนโยบายงดถุงพลาสติก ซ่ึงสามารถติดตามได ้
ในคอลัมน์ Smart Living

ส�าหรบัคอลมัน์ BKI Care แนะน�าวธิคีดิบวก เปลีย่นชวีติ
รับปีใหม่ คอลัมน์ Navigator รวบรวมเทคนิคปรับเปลี่ยน
คอนโดห้องเลก็ให้ดใูหญ่ด้วยวิธง่ีายๆ และส�าหรับคนท่ีก�าลงั
จะเดินทางท่องเที่ยวพบกับ 10 ประเทศน่าเที่ยวในปี 2020 
ในคอลัมน์ Backpack     

มาท�าความรู้จักกับ วีซ่า O-X และ O-A ว่าแตกต่างกัน
อย่างไรในคอลัมน์ Insurance Tips ทั้งนี้ ยังมีเรื่องราวดีๆ 
อีกมากมายให้ได้ติดตามกันใน We’re together

สุธิดา มลิลา
Contributing Editor
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บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) โดยคุณอานนท์ วังวสุ ผู้ช่วย
กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัลประเภทองค์กรธุรกิจ 
สาขาบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น (The Social 
Responsibility and Environmental Awareness Awards) จากคุณเนวินธุ์  
ช่อชัยทิพฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในงาน
ประกาศมอบรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Smart Awards ครั้งที่ 2 ประจ�าปี 2562 
จัดโดยรายการ Celeb Club คลับคนดัง สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ร่วมกับ
บริษัท ณ.ดี เน็ทเวอร์ค พับลิชชิ่ง จ�ากัด และบริษัทในเครือ จากการที่บริษัทฯ  
ได้ให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ด้านสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเน่ืองยาวนานเพื่อให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
ณ โรงแรมเดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ ศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

กรุงเทพประกันภัยรับรางวัล 

บริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
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กรุงเทพประกันภัยเปิดสาขาใหม่
กรงุเทพประกันภัย ขยายการให้บริการสูภ่มูภิาคอย่างต่อเนือ่ง เพ่ืออ�านวยความสะดวกด้านการประกนัภยัให้แก่ลูกค้าได้อย่างครอบคลมุ โดยล่าสุด

ได้เปิดท�าการ 3 สาขาแห่งใหม่ รวมปัจจุบันมี 37 สาขา ได้แก่

สาขาสมุทรสาคร 

ตั้งอยู่ที่ 199/1 หมู่ 3 ต�าบลนาดี  
อ�าเภอเมืองสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร (ในโครงการ ส.ชัยซิตี้ 
ริมถนนพระราม 2 ฝั่งขาออก)  

โทรศัพท์ 0 3417 1980-3  
โทรสาร 0 3417 1984

พิกัด GPS 13.578303, 100.305007

สาขาสุพรรณบุรี 

ตั้งอยู่ที่ 150/20-21 ถนนมาลัยแมน  
ต�าบลรั้วใหญ่ อ�าเภอเมืองสุพรรณบุรี  
จังหวัดสุพรรณบุรี  

โทรศัพท์ 0 3545 1811-4  
โทรสาร 0 3545 1815

พิกัด GPS 14.475032, 100.101629

สาขาล�าปาง 

ตั้งอยู่ที่ 235-237 ต�าบลสวนดอก  
อ�าเภอเมืองล�าปาง จังหวัดล�าปาง  
(ริมถนนซูเปอร์ไฮเวย์ ฝั่งขาเข้า)  

โทรศัพท์ 0 5402 0170-3  
โทรสาร 0 5402 0175

พิกัด GPS 18.279156, 99.487859
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สถานที่ติดต่อ

ส�านักงานใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) อาคารกรุงเทพประกันภัย 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 
10120 โทรศัพท์ 0 2285 8888 โทรสาร 0 2610 2100 bangkokinsurance.com 

 สาขา โทรศัพท์ โทรสาร  BKI Care Station โทรศัพท์ โทรสาร
 จุดบริการประกันภัย
 ในห้างสรรพสินค้า

 กาญจนบุรี 0 3451 7565 0 3462 3391
 กาญจนาภิเษก 0 2865 3300 0 2865 3311
 ขอนแก่น 0 4324 1090 0 4324 1095
 จันทบุรี 0 3930 1412 0 3930 1417
 ฉะเชิงเทรา 0 3898 1389 0 3898 1397
 ชลบุรี 0 3312 3545 0 3312 3592
 ชุมพร 0 7765 8734 0 7765 8738
 เชียงราย 0 5371 7291 0 5371 7295
 เชียงใหม่ 0 5321 9182 0 5322 3644
 ตรัง 0 7558 2848 0 7558 2847
 นครปฐม 0 3427 3055 0 3427 3060
 นครราชสีมา 0 4424 5288 0 4424 5500
 นครศรีธรรมราช 0 7577 4636 0 7577 4640
 นครสวรรค์ 0 5688 2341 0 5688 2347
 พัทยา 0 3841 1213 0 3842 5209
 พิษณุโลก 0 5530 4291 0 5530 4296
 ภูเก็ต 0 7630 4055 0 7630 4059
 มุกดาหาร 0 4261 4245 0 4261 4249
 แม่สอด 0 5553 6517 0 5553 6521
 ร้อยเอ็ด 0 4351 2521 0 4351 2530
 ระยอง 0 3891 5818 0 3891 5808
 รังสิต 0 2567 1121 0 2567 2180
 ราชบุรี 0 3232 8016 0 3232 8017
 ลาซาล 0 2745 8806 0 2745 8817
 ล�าปาง 0 5402 0170 0 5402 0175
 สมุทรสาคร 0 3417 1980 0 3417 1984
 สระบุรี 0 3671 3713 0 3671 3718
 สุพรรณบุรี 0 3545 1811 0 3545 1815
 สุราษฎร์ธานี 0 7727 3806 0 7727 3805
 สุรินทร์ 0 4455 8620 0 4455 8662
 หัวหิน 0 3252 2090 0 3252 2099
 หาดใหญ่ 0 7422 0961 0 7423 2576
 อยุธยา 0 3532 3191 0 3532 3173
 อรัญประเทศ 0 3723 2673 0 3723 2822
 อุดรธานี 0 4293 1585 0 4293 1610
 อุตรดิตถ์ 0 5541 6560 0 5541 6564
 อุบลราชธานี 0 4531 2081 0 4531 2085

 เซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ 09 0197 3925 0 2160 3808 
 พระราม 9
 เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น 08 5485 7593 0 4328 8136
 เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ 08 1833 6402 0 2835 3261
 เซ็นทรัลพลาซา ชลบุรี 08 1934 4416 0 3805 3947
 เซ็นทรัลพลาซา เชียงราย 08 1702 0610 0 5317 9841
 เซ็นทรัลพลาซา ปินเกล้า 08 4751 7179 0 2884 8282
 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 08 1373 8400 0 2872 4060
 เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 08 9967 7455 0 2673 5512
 เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก 09 0197 3924 0 5533 8485
 เซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ 08 1875 0203 0 2525 4566 
 เซ็นทรัลพลาซา รามอินทรา 08 4360 7400 0 2970 5726 
 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 08 1172 9459 0 2937 0187 
 เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต 06 3221 9907 0 2004 9160
 เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี 08 1902 4875 0 7760 2705
 เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี 08 4388 3129 0 4292 1473
 เซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี 08 1172 9608 0 4542 2400
 เซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต  08 1737 0053 0 7624 8084
 เซ็นทรัล เวิลด์  08 1833 6254 0 2646 1850
 เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 08 9967 7451 0 2550 1327 
 เดอะมอลล์ ท่าพระ 08 4360 7380 0 2477 7013 
 เดอะมอลล์ บางกะปิ 08 4874 3926 0 2363 3157 
 เดอะมอลล์ บางแค 08 4360 7375 0 2454 5348 
 พาราไดซ์ พาร์ค 08 5485 7592 0 2047 0315 
 ฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต 08 1832 7767 0 2958 0787 
 แฟชั่น ไอส์แลนด์ 08 1373 7951 0 2947 5670
 เมกาบางนา 06 3272 1727 0 2105 1655
 สีลมคอมเพล็กซ์ 08 9204 9798 0 2632 0194
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รู้จักให้อภัยตัวเองและผู้อื่น 

อย่ายึดติดกับอดีตที่ผ่านไปแล้ว โดยเฉพาะเรื่องที่ท�าผิดพลาด เพราะทุกคนย่อมเคยท�าผิด 
มาแล้วทั้งนั้น รู้จักปล่อยความขุ่นข้อง หมองใจ หรือความไม่ชอบใจไว้กับปีเก่าๆ ต้องให้อภัย 
ตัวเองและผู้คนรอบข้าง ใช้ความผิดพลาดจากอดีตเป็นบทเรียน เพื่อก้าวย่างที่ดีกว่าในอนาคต

มองไปข้างหน้า

เมื่อรู้จักให้อภัยตัวเองและผู้อื่นแล้ว ควรลองเปิดรับสิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามาในชีวิต เช่น ลองเปลี่ยน
เสื้อผ้า ลองเรียนรู้อะไรใหม่ ลองวางเป้าหมายเล็กๆ ที่เป็นไปได้ และพยายามท�าให้ส�าเร็จ อย่าได ้
ตื่นตระหนกกับปัญหาหรือเรื่องเล็กน้อยที่ผ่านเข้ามา รู้จักรับมือและคุ้นเคยกับความไม่แน่นอน 
ที่เกิดขึ้นได้เสมอในชีวิต

วิธีคิดบวก เปลี่ยนชีวิตรับปีใหม่
เริ่มต้นปี 2563 หลายๆ คนคงจะต้ังเป้าหมายไว้ว่าจะต้องท�าอะไรบ้างในปีนี้ ทั้งเรื่องครอบครัว การเรียน การท�างาน การเงิน และอื่นๆ  
ซึ่งบางคนอาจจะเครียดมากจนเกินไป ดังนั้น เพื่อให้ทุกคนได้ตั้งเป้าหมายด้วยสุขภาพจิตที่ดี ลองใช้วิธีคิดบวกต่อไปนี้กัน

มองโลกในแง่บวก

คิดบวกย่อมได้บวก คนที่มองโลกในแง่ด ี
มกัมโีอกาสทีดี่กว่าคนอืน่เสมอ ปรบัเปลีย่นมมุมอง 
และความคิดใหม่ เริ่มต้นจากการมองโลกใน 
มุมมองที่กว้างกว่าเดิม ออกไปเจอผู้คนและ
สถานทีแ่ปลกตาทีช่่วยสร้างประสบการณ์ในชีวิต
ของเราให้เพ่ิมมากข้ึน และท้ายทีส่ดุคอืการมอง
หาข้อดีจากอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้วน�ามา
เป็นแรงผลักดันให้เราประสบความส�าเร็จได้

มองหาบุคคลต้นแบบ พาตัวเองเข้าไปอยู่ใน
แวดวงของคนที่ประสบความสำาเร็จ

ลองมองหาบคุคลต้นแบบทีป่ระสบความส�าเรจ็ 
ท่ีแม้จะสามารถชนะอุปสรรคเรื่องเล็กน้อย  
แต ่สามารถน� ามา เป ็นแรงบันดาลใจใน 
การด�าเนินชีวิตได้ และการพาตัวเองไปอยู่ใน
แวดวงของคนท่ีประสบความส�าเร็จจะท�าให้เรา
ได้รับพลังบวก ซึ่งจะเป็นแรงกระตุ้น และสร้าง 
ความเช่ือม่ันในตัวเองว่า เราสามารถท�าส่ิงที่ 
มุ่งมั่นไว้ให้ส�าเร็จได้

จริงใจและใส่ใจผู้อื่น

เริ่มต้นปีใหม่น้ีด้วยการมอบความจริงใจให้
กับคนรอบข้าง โดยไม่ต้องปิดบังหรือวางมาด  
เพราะการมอบมติรภาพและการกระท�าท่ีจรงิใจ
ให้กับผู้อื่นเช่นน้ีเช่ือว่าผู้รับต้องสัมผัสได้ และ 
เราจะได้รับความจริงใจกลับมาแบบเดียวกับ 
การเอาใจใส่ผู้คนรอบข้าง และต่อไปเราอาจจะ
ได้รับมิตรภาพที่ดี และการช่วยเหลือในเวลา 
ที่ล�าบากกลับมาอีกมากก็ย่อมได้
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รักษ์โลกงดถุงพลาสติก

ล่าสุดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ทส.) ได้เชิญชวนให้ต้ังแต่วันที่  
1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ด�าเนนิงานเพ่ือลดและเลิกใช้พลาสตกิแบบใช้คร้ังเดยีว (Single-use 
Plastic) หรือถุงพลาสติกแบบหิ้ว ซึ่งผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกชั้นน�าของประเทศ รวมถึง
ร้านค้าหลายร้านได้เข้าร่วมการรณรงค์ตามนโยบายดังกล่าว 

ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ได้เข้าร่วมการรณรงค์ตามนโยบายงดใช้ถุงพลาสติก โดยทางห้าง 
จะมีถุงผ้าสปันบอนด์จ�าหน่ายเพื่อใช้ในการใส่สินค้า ในราคาถุงละ 2.50 - 3 บาท หรือ 
ลูกค้าที่มีคะแนน Big Card สามารถใช้ 2,000 คะแนน แลกกระเป๋าอเนกประสงค์คละสีได้ฟรี  
หรือหากไม่รับถุงพลาสติก สามารถรับคะแนนเพ่ิมทันที 200 คะแนน และทางห้างยังมี 
การจัดช่องช�าระเงิน Green Lane เพื่องดแจกถุงพลาสติก

เทสโก้ โลตัส มีการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าน�าถุงผ้ามาเอง รวมถึงการออก ‘ถุงคืนชีพ -  
Bag for Life’ จะเป็นถุงพลาสติกแบบหนาที่ใช้ซ�้าได้หลายครั้ง จ�าหน่ายราคาใบละ 3 บาท 
ส�าหรับขนาดเล็ก และ 5 บาท ส�าหรับขนาดใหญ่ หากใช้แล้วช�ารุดสามารถน�ากลับมาเปลี่ยน
เพือ่รับใบใหม่ได้ท่ีสาขาทีซ้ื่อไปโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม - 31 มนีาคม 2563)  
หรือสมาชิกบัตรคลับการ์ดสามารถใช้แต้ม 199 แต้ม พร้อมเงิน 1 บาท แลกซื้อถุงรักษ์โลก  
ที่เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขา

เดอะมอลล์กรุ๊ป อาทิ สยามพารากอน เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเดอะมอลล์ทุกสาขา 
แจกกระเป๋า Big Bag (Reusable Bag) เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการต้ังแต่  
500 บาทขึ้นไปต่อใบเสร็จ แต่ส�าหรับลูกค้าที่ต้องการถุงพลาสติก ทางห้างจะขอรับบริจาคเงิน 
จ�านวน 1 บาท/ถุง เพื่อน�าไปส่งมอบให้กับ WWF ประเทศไทย (World Wide Fund for Nature) 
เพื่อสนับสนุนการท�างานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมต่อไป

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลและเซน รวมถึงกลุ่มธุรกิจในเครือ ได้แก่ โรบินสัน ซูเปอร์สปอร์ต 
ออฟฟิศเมท ไทวัสดุ บ้านแอนด์บียอนด์ และออโต้วัน งดให้บริการถุงพลาสติกทุกวัน แต่ยังมี
ถุงกระดาษให้บริการตามปกติ พร้อมอ�านวยความสะดวกจัดเตรียมลังกระดาษ และถุงผ้า 
ราคาพิเศษเริ่มต้น 3 บาท ในกรณีที่ลูกค้าลืมเตรียมถุงผ้ามา

แม็กซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ต และแม็กซ์แวลู ทันใจ (Max Value) สมาชิก Happy Card  
ที่ไม่รับถุงพลาสติก หรือน�าถุงผ้ามาเอง จะได้รับคะแนน My Bag เพิ่ม 3 คะแนน/ใบเสร็จ

ช่วงปีท่ีผ่านมา กระแสการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในเรื่อง ลด ละ เลิกใช้ถุงพลาสติกเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทยเอง 
ก็ได้ตระหนักและให้ความส�าคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก

โฮมโปร ทุกสาขาทั่วประเทศงดให้บริการ 
ถุ งพลาสติกทุกวัน หากลูกค ้ า ท่ีต ้ องการ 
ใช้ถงุพลาสติก ทางโฮมโปรขอความร่วมมอืบรจิาค 
1 บาท/ถุง เ พ่ือน�าไปมอบให ้กับโครงการ 
ทุนการศึกษาเพื่อน้องทั่วประเทศ

เซเว่น อีเลฟเว่น สานต่อโครงการลดวันละถุง 
คุณท�าได้ รณรงค์ให้คนไทยหันมาใช้ถุงพลาสติก
ให้น้อยลง และสนับสนุนให้พกถุงผ้ากันมากขึ้น 
ส�าหรับลูกค้าที่ไม่ได้น�าถุงผ้ามาใส่สินค้า เซเว่น 
อีเลฟเว่นก็ได้จัดเตรียมถุงผ้าจ�าหน่ายในราคา  
10-199 บาท และส�าหรับร้านที่ตั้งอยู่ตามเกาะ 
ทีเ่ป็นแหล่งท่องเทีย่วทางธรรมชาตกิม็ถีงุกระดาษ
จ�าหน่าย
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10 ประเทศน่าเที่ยวปี 2020

ภูฏาน (Bhutan)  

ภูฏาน เป็นประเทศที่มีนโยบายการจ�ากัดนักท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางมาภูฏาน 
มีจุดประสงค์หลักคือ เพื่อชมความสวยงามของธรรมชาติ บ้านเรือนสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น  
ที่อยู ่ท่ามกลางเทือกเขาหิมาลัย รวมไปถึงสัมผัสวิถีชีวิตชาวพุทธของชาวภูฏานที่ยังคงรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแบบด้ังเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี โดยไม่ได้รับการรบกวนจาก
ความเจริญภายนอก และในปี 2020 นี้ ภูฏานได้เตรียมประกาศเป็นประเทศที่ปลอดสารพิษ 100% 
แห่งแรกในโลก

อังกฤษ (England)

หากพูดถึงอังกฤษแล้วภาพของหอนาฬิกาบิ๊กเบน หรือพระราชวังบักกิงแฮม ณ กรุงลอนดอน 
น่าจะเป็นสถานที่แรกๆ ที่หลายคนนึกถึง แต่ส�าหรับปี 2020 นี้ อังกฤษมีการเปิดเส้นทางใหม่ 
ที่เรียกว่า England Coast Path ด้วยระยะทางรวมกว่า 3,000 ไมล์ ทอดยาวไปตามแนว 
ชายฝังทะเลของอังกฤษทางตะวันออกเฉียงเหนือจากชายแดนสกอตแลนด์ไปจนถึงชายหาดวอช 
(Wash) ที่สวยงามน่าประทับใจ เหมาะส�าหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินทางแบบ Road Trip เป็นอย่างยิ่ง

เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)

ไปเดนิชมประวัติศาสตร์ทางศลิปะ แกลเลอรรีะดับโลก ไปป่ันจกัรยานตามเส้นทางเลียบล�าคลอง 
พร้อมชมทุ่งทิวลิป โดยเฉพาะช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงปลายเดือนพฤษภาคม นักท่องเที่ยว 
หลายคนไม่พลาดท่ีจะไปชมเทศกาลดอกไม้ยิ่งใหญ่ที่สุด อย่างเทศกาลเปิดสวนเคอเคนฮอฟ 
(Keukenhof) ซึ่งนอกจากจะมีดาวเด่นอย่างดอกทิวลิปแล้ว ยังมีดอกไม้อื่นๆ อีก เช่น นาร์ซิสซัส 
ไฮยาซิน ลิลลี่ บลูเบลล์ รวมเป็นจ�านวนดอกไม้มากกว่า 8 ล้านดอก

โมร็อกโก (Morocco)

หนึ่งภาพจ�าของโมร็อกโก คือ ภาพคนขี่อูฐไปตามทะเลทรายซาฮาร่าอันกว้างใหญ่ ไม่เพียงแต่
ทะเลทรายเท่านั้นที่ขึ้นชื่อ ยังมีความหลากหลายทางภูมิประเทศ ประกอบด้วย ทะเลทราย ชายฝัง และ 
เทือกเขาสูง การคมนาคมที่สะดวก เชื่อมต่อทุกเมืองทางเหนือและชายฝังทะเล ดึงดูดนักเดินทาง
มาที่นี่ ส�าหรับคอหนังที่ชอบเที่ยวตามรอยหนังดัง อย่าลืมไปเยือนที่เมืองคาซาบลังกา ดื่มด�่ากับ
กาแฟทีค่าเฟ่ Rick’s Cafe’  หรอืชมกระเบือ้งโมเสก ศลิปะลวดลายสสีนัสะดดุตาสวยงามสไตล์โมรอ็ก
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เอสวาตินี (Eswatini)

เอสวาตินี หรือสวาซิแลนด์ อยู่ทางตอนใต้ของแอฟริกาใต้ แม้จะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็ก แต่มีทิวทัศน์ 
ที่สวยงามไม่แพ้ที่ใด นักท่องเที่ยวที่มาเยือนจะได้พบกับธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ โดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบใน  
Game Reserve หรือกิจกรรมดูสัตว์ป่าตามธรรมชาติ ที่ Mkhaya Game Reserve เป็นสถานที่ที่มีแนวโน้มว่า
นักท่องเที่ยวจะได้เห็น 1 ใน Big Five ได้ง่ายที่สุด คือ แรด (Big Five หมายถึง สัตว์ขนาดใหญ่ 5 ชนิด ได้แก่ 
สิงโต เสือดาว ช้าง ควาย และแรด)

อารูบา (Aruba)

อารบูา เป็นเกาะทีต่ัง้อยู่ในหมูเ่กาะเลสเซอร์แอนทลิลีสในทะเลแครบิเบียน ซึง่มแีหล่งธรรมชาตท่ีิประกอบด้วย 
ฟ้าใส หาดทรายขาว น�า้ทะเลระยบิระยบัเป็นสิง่ทีข้ึ่นชือ่ของทะแลแถบน้ี นอกจากน้ี ใต้ทะเลยังมแีนวปะการังเทียม 
ที่น่าทึ่ง ท�ามาจาก USS Antilla เรือกองทัพเรือสหรัฐฯ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยภายในปี 2020 เกาะแห่งนี้
ก�าลังรณรงค์ให้เป็นเกาะปลอดพลาสติก และมีการห้ามใช้ครีมกันแดดที่มีสารเคมีท�าลายปะการังทั้งหมด

มาซิโดเนียเหนือ (North Macedonia)

อาจเป็นประเทศทีไ่ม่คุน้ห ูแต่มาซิโดเนยีตอนเหนอืเป็นประเทศทีม่ปีระวตัศิาสตร์ยาวนาน และยงัคงเอกลกัษณ์
ดั้งเดิมที่คลาสสิกเอาไว้ได้เป็นอย่างดี ทั้งเรื่องดนตรี การแสดงเต้นร�า ธรรมชาติ และวิถีชีวิตที่เรียบง่าย สถานที่
ท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ อุทยานแห่งชาติมาฟโรโว (Mavrovo National Park) และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ 
High Scardus Trail ที่มีความยาวถึง 495 กิโลเมตร ทอดตัวยาวไปตามแนวเขา จึงเป็นสถานที่ที่ดึงดูดนักผจญภัย
ให้เข้ามาสัมผัสธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

คอสตาริกา (Costa Rica)

สวรรค์ของคนรักธรรมชาติ เป็นหนึ่งในประเทศท่ีมีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง  
มีสิ่งมีชีวิตกว่าครึ่งล้านชนิด ทั้งสัตว์ป่า สัตว์น�้า เป็นพื้นที่เพาะพันธุ์เต่าทะเลที่รู้จักกันดี นักท่องเที่ยวสามารถไป
สัมผสัประสบการณ์ผจญภยัหลากหลายรปูแบบ ทัง้การเดนิชมภเูขาไฟ การโรยตวั Zipline ดสูตัว์ และท�ากจิกรรม
ทางน�้า แล้วอย่าลืมไปดูความน่ารักของลูกสลอธสายพันธุ์ต่างๆ ที่ศูนย์ดูแลลูกสลอธก�าพร้า (Sloth Sanctuary 
Costa Rica) กันด้วย

ไลบีเรีย (Liberia)

แม้ไลบีเรียจะเป็นประเทศเล็กๆ แต่ชื่อของอุทยานแห่งชาติซาโป (Sapo) เป็นที่รู ้จักของนักท่องป่า  
โดยอุทยานแห่งชาตินี้เป็นป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของแถบแอฟริกาตะวันตก  
และเป็นที่อยู่อาศัยของฮิปโปแคระ ช้างป่า ชิมแปนซี ฯลฯ และยังมีชายหาดของไลบีเรีย ซึ่งเป็นที่นิยมของเหล่า
นกัเล่นเซิร์ฟโต้คลืน่ โดยเดนิทางออกไปทางตะวนัตกของไลบเีรยีประมาณ 32.2 กโิลเมตร จะพบกบัชายหาดเลก็ๆ 
ที่ชื่อ หาดโคโค่ และหาดเฮอร์โม

อุรุกวัย (Uruguay)

ประเทศที่พร้อมจะมอบประสบการณ์พิเศษมากมายให้แก่ผู้มาเยือน โดยเฉพาะการเยี่ยมชมถนนประวัติศาสตร์
ที่มีชื่อเสียงของมอนเตวิเดโอไปจนถึงน�้าพุร้อนและเมืองริมชายหาด แค่ชมพระราชวังซัลโว (Palacio Salvo)  
ที่ผสมผสานสถาปัตยกรรมโกธิกและอาร์ตเดโคอันสะดุดตาของเมืองหลวงอย่างมอนเตวิเดโอก็คุ้มค่าแล้ว

อ้างอิงการจัดอันดับจาก Lonely Planet
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เลือกใช้สีอ่อนแต่สดใส

สีโทนอ่อน เช่น สีขาว ครมี หรอืสโีทนพาสเทล 
อย่างเขียวอ่อน ฟ้าอ่อน ชมพูอ่อน นอกจาก 
จะท�าให้ห้องดูกว้างขวางขึ้นแล้ว ยังท�าให้ผู้อยู่
อาศัยสบายตาอีกด้วย การใช้สีอ่อนอาจใช้กับ
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของห้อง เช่น พื้น หรือผนัง  
ส่วนเฟอร์นิเจอร์นั้นอาจใช้สีเข้มขึ้นได้ เพื่อให้
ห้องดูน่าสนใจ หรืออาจจะเลือกของประดับที่มี
สีสนัสดใส เช่น ภาพวาด กรอบรูป แจกนัดอกไม้ 
จะช่วยให้ผู้อยู่อาศัยมีชีวิตชีวามากขึ้น

เปิดรับแสงจากธรรมชาติ

ห้องท่ีมีขนาดเท่ากัน แต่ถ้าห้องไหนมี 
หน้าต่างมากกว่า หรือเปิดรับแสงแดดให้เข้ามา
ในห้องมากกว่า จะท�าให้รูสึ้กโปร่งสบายมากขึน้ 
เพราะแสงที่เข้ามาจะช่วยขับไล่ความมืดทึบ 
และอึดอัดออกไป นอกจากนี้ แสงแดดจะช่วย
ลดความอับชื้นซึ่งเป็นที่มาของกล่ินอับและ 
เชื้อรา

เปลี่ยนคอนโดห้องเล็กให้ดูใหญ่
ในปัจจุบันหลายคนสนใจหันมาอยู่คอนโดกันมากขึ้น เพราะมักตั้งอยู่ในท�าเลที่สะดวกต่อการเดินทาง อีกทั้งราคาถูกกว่าการซื้อบ้านหลังใหญ ่
ชานเมือง แม้ว่าคอนโดมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ แต่ผู้อยู่อาศัยสามารถแต่งห้องให้ดูกว้างขึ้นด้วยเทคนิคแบบง่ายๆ ได้ 

ที่ส�าคัญสามารถลดค่าใช้จ่ายเน่ืองจากไม่ต้อง
ซื้อเฟอร ์นิเจอร ์ส�าหรับการตกแต่งคอนโด 
หลายชิ้นไปในตัว

จัดวางเฟอร์นิเจอร์ติดผนัง

การวางเฟอร์นิเจอร์ไว้กลางห้อง จะท�าให้
เสียพ้ืนท่ีส�าหรับทางเดินโดยรอบมากเกินไป  
ถ้าเลือกที่จะเล่ือนเฟอร์นิเจอร์เข้าชิดติดผนัง
ดา้นใดด้านหนึ่ง หรือวางเขา้มมุจะเป็นการชว่ย
ประหยดัพืน้ทีแ่ละเหลอืพืน้ทีต่รงกลางทีก่ว้างขึน้ 
โดยเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถเคลื่อนย้าย 
ได้ง่าย น�้าหนักเบา เพื่อการใช้งานที่ยืดหยุ่น 

จัดเก็บของที่ไม่ค่อยได้ใช้ให้เป็นระเบียบ

ของที่ไม่ค่อยได้ใช้ให้น�าเก็บลงกล่อง และ
น�าไปไว้ใต้เตียง หรือซ้อนในตู้ รวมไปถึงของที่
ไม่ได้ใช้ควรเก็บทิ้ง หรือน�าไปบริจาคได้

เพิ่มความโปร่งด้วยวัสดุใสแวววาว

นอกจากการเลือกสห้ีองทีส่ว่าง ตกแต่งด้วย
ของที่สดใสแล้ว การเลือกประดับห้องด้วยวัสดุ
ที่ใสแวววาว ตลอดจนติดกระจกเงายังจะช่วย 
ให้ห้องที่ทึบหรือแคบ กลายเป็นห้องกว้างและ
สดใสขึน้ การเลอืกตดิต�าแหน่งของกระจกเงาก็
มีผลท�าให้ห้องโปร่งขึ้นได้ โดยการเลือกติด 
ให้กระจกสะท้อนสิ่งที่ต้องการให้เข้ามาอยู ่
ในห้องของเราได้ เช่น สะท้อนเงาต้นไม้และสวน
ร่มรื่นนอกบ้าน เพื่อเพิ่มบรรยากาศภายในห้อง

เลือกเฟอร์นิเจอร์ที่มีหลายฟังก์ชัน

เฟอร์นเิจอร์แบบหลายฟังก์ชนั หรอืทีเ่รยีกว่า 
Multi-function Furniture น้ันถกูออกแบบมาให้
ใช้งานได้หลากหลายรปูแบบ แต่ใช้พืน้ทีเ่ท่าเดมิ 
เช่น เตียงนอนที่มีลิ้นชักเก็บของใต้เตียง โซฟา
ที่สามารถปรับเป็นเตียงนอนได้ โต๊ะกินข้าว 
ที่สามารถพับเก็บได้ ทั้งหมดช่วยให้การใช้งาน
ในพื้นที่เล็กๆ มีความลงตัวและสะดวกมากขึ้น 
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โปรโมชันปใหม 2563
กรุงเทพประกันภัยจัดโปรโมชันพิเศษตอนรับปใหม 2563 สําหรับผูท่ีทําประกันภัยใหมผานเว็บไซตกรุงเทพประกันภัย
https://bangkokinsurance.com (คลิกไดสําหรบั BKI NEWS ฉบับอเิล็กทรอนิกส) หรอืติดตอสอบถามเพิม่เติมไดท่ี โทร. 0 2285 8585

เมื่อทําประกันภัย 3 โรคกวนใจ
ตั้งแต 600 บาทขึ้นไป รับฟรี  Starbucks e-Coupon
มูลคา 100-200 บาท

ต้ังแตวันน้ี - 31 มี.ค. 63

ต้ังแตวันน้ี - 31 มี.ค. 63

ต้ังแตวันน้ี - 31 มี.ค. 63

ต้ังแตวันน้ี - 31 ม.ค. 63

HNY2020W

เมื่อทําประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันภัยสุขภาพ
ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยสําหรับที่อยูอาศัย
และสถานประกอบการ
รับฟรี  Central Gift Voucher มูลคา 200-1,500 บาท

เมื่อทําประกันภัยรถยนต
ตั้งแต 6,500 บาทขึ้นไป รับฟรี บัตรเติมนํ้ามัน ปตท.  
มูลคา 500-1,500 บาท และ ฟรี พ.ร.บ.

เม่ือทําประกันภัยการเดินทางตางประเทศ (Travel Delight)
ตั้งแต 1,000 บาทขึ้นไป รับฟรี Starbucks e-Coupon
มูลคา 100-300 บาท พิเศษเมื่อกรอกรหัส
รับสวนลดเบี้ยประกันภัยทันที 15%
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Tel. 0 2285 8888
bangkokinsurance.com
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HEALTH CARE INSURANCE
For Long Stay Visa

 Maximum Limit per Policy year

 1. Room and board including nursing care

  1.1 Room and board expenses limit per day (maximum 45  

    days per disability)

  1.2 ICU Room and board expenses limit per day (maximum  

    15 days per disability)

 2.Hospital general expenses 

  2.1 General treatment expenses

  2.2 Surgical Care

    2.2.1 Surgeon’s operation fee

    2.2.2 Surgical consultation

  2.3  Physician care limit per day (maximum 30 days)

  2.4  IPD follow up within a period of 30 days

  2.5  Emergency treatment (accidental in the first 24 hours  

    and 15 days follow up) 

  2.6  Operation fee in the case of being unnecessary to be  

    admitted in the hospital.

  2.7  Emergency transportation cost for IPD case only

B. Outpatient Benefits

 Maximum Limit per policy year

 Outpatient care limit one visit per day (maximum 30 visits  

 per year)

400,000

3,000

6,000

100,000

100,000

Actual

10,000

1,500

Actual

6,000

Actual

1,000

60,000

2,000

600,000

5,000

10,000

150,000

150,000

Actual

15,000

2,500

Actual

8,000

Actual

2,000

90,000

3,000

Plan 1 Plan 2Coverage

A. Inpatient Benefits  0 - 5

6 - 10

11 - 15

16 - 20

21 - 25

26 - 30

31 - 35

36 - 40

41 - 45

46 - 50

51 - 55

56 - 60

61 - 65

66 - 70

71 - 75

76 - 80 (Renewal only)

81 - 85 (Renewal only)

86 - 90 (Renewal only)

91 - 95 (Renewal only)

96 - 100 (Renewal only)

63,300

41,900

29,900

21,500

21,500

22,400

25,800

30,900

33,600

36,200

38,800

44,800

55,400

73,400

98,400

138,000

200,000

233,900

318,600

403,200

80,900

53,500

38,300

27,700

27,700

29,000

33,600

40,100

43,600

47,200

50,700

58,300

79,400

96,300

129,000

180,200

266,100

308,400

414,300

520,100

Plan 1 Plan 2Age (Years)

The Schedule Unit: Baht Unit: BahtPremium Table

Remark: The premium has been included Stamp Duty 

and V.A.T.

Conditions:
1.  Applicant has intention of applying for Long Stay Visa in Thailand   
 (O-A and O-X Visa)
2.  O-A Visa: All foreigners
3.  O-X Visa: Nationality acceptable: Japan, Australia, Kingdom of Denmark,  
 Republic of Finland, Republic of France, Federal Republic of Germany,  
 Republic of Italy, Kingdom of The Netherlands, The Kingdom of Norway,  
 The Kingdom of Sweden, Swiss Confederation, United Kingdom of   
 Great Britain and Northern Ireland, Canada and United States of America 
4. Entry age up to 75 years old
5. Pre-existing conditions: No benefits provided for any illness or injury  
 for  which a Covered Person received any diagnosis, medical advice  
 or treatment, or had taken any prescribed drug, or where distinct  
 symptoms were evident prior to the effective date. 
6. Waiting period:
 6.1 No benefits provided for any sickness which occurs during the first 
  30 days from the first policy effective date, and 
 6.2 No benefits provided for the following disease which occurs during  
  the first 120 days from the first policy effective date: 

  • Benign or malignant tumor or cancer or cystic mass 
  • Tonsillectomy or adenoidectomy 
  • Hemorrhoids 
  • Stones 
  • Hernias 
  • Varicose Veins 
  • Pterygium, pinguecula, cataract 
  • Endometriosis
7. The Company shall provide coverage of treatment outside Thailand  
 only for the Injury or the Sickness as suddenly occurring which cannot  
 be foreseen during being in foreign country to the extent of being  
 treated as the Inpatient.
8. Applicant must send the filled out and signed health application form  
 together with a copy of passport for the company's consideration,  and  
 premium must be paid before coverage can commence. 
9. The English language used in this selling kit is merely a  translation of  
 the Thai Version. 
10.Other terms, conditions and exclusions subject to the original   
 HEALTH CARE INSURANCE POLICY WORDING.
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โดยกรุงเทพประกันภัย ได้จัดท�าประกันภัยสุขภาพ HEALTH 
CARE INSURANCE FOR LONG STAY VISA ส�าหรับผู ้ที่ 
ถือวีซ่าประเภท VISA O-X และ VISA O-A ซึ่งวีซ่าทั้ง 2 ประเภท  
มีความแตกต่างกัน ดังนี้

วีซ่า รหัส O-X สำาหรับคนต่างด้าวท่ีมีศักยภาพ โดยมีอาย ุ
การตรวจลงตราครั้งละ 5 ปี และได้รับอนุญาตให้พำานักใน 
ราชอาณาจักร คราวละ 5 ปี โดยผูข้อวซ่ีาดงักล่าวต้องมคีณุสมบติั 
ดังนี้ 

• อายุ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

• มีสัญชาติและถือหนังสือเดินทางของ 14 ประเทศ ได้แก ่ 
 ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี 
เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร  
แคนาดา และสหรัฐอเมริกา

• มเีงินฝากในธนาคารไทยทีต่ัง้อยูใ่นประเทศไทยไม่น้อยกว่า 
3 ล้านบาท หรือมีเงินฝากในธนาคารไทยที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย
ไม่น้อยกว่า 1.8 ล้านบาท และมีรายได้ประจ�าปีไม่น้อยกว่า 1.2 
ล้านบาท โดยจะต้องคงเงินในบัญชีดังกล่าว 1 ปี จึงจะถอนเงิน
ออกมาใช้ได้ โดยจะต้องมีเงินฝากเหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า  
1.5 ล้านบาท 

• มกีรมธรรม์ประกันภัยสขุภาพของไทยคุม้ครองตลอดระยะ
เวลาที่พ�านักในราชอาณาจักร โดยมีวงเงินผู้ป่วยนอก (OPD)  
ไม่น้อยกว่า 40,000 บาท/ปี และผู้ป่วยใน (IPD) ไม่น้อยกว่า 
400,000 บาท/ปี

• ผู้ที่ได้รับสิทธิ์หลัก สามารถน�าผู้ติดตามมาได้โดยต้องมี
คุณสมบัติเป็นคู่สมรสท่ีชอบด้วยกฎหมาย หรือบุตรที่ชอบด้วย
กฎหมาย อายุไม่เกิน 20 ปี

• ไม่อนุญาตให้ผู ้ท่ีได้รับการตรวจลงตรา O-X ท�างาน  
เว้นแต่เป็นการท�างานอาสาสมัครของกรมจัดหางาน หรือต้อง 
ได้รับอนุญาตการท�างาน

วีซ่า O-X และ O-A คืออะไร
วีซ่า คือ เอกสารรับรองประกอบหนังสือเดินทางที่ประเทศต่างๆ ออกให้แก่ผู้เดินทาง เพื่อใช้เข้าพ�านักภายในประเทศนั้นๆ ในช่วงระยะเวลาที่ก�าหนด
ไว้ โดยผู้เดินทางจ�าเป็นต้องแสดงวีซ่าท่ีได้รับ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศปลายทาง และวีซ่าของแต่ละประเทศท่ีจะออกให้ผู้เดินทางน้ัน 
มีหลายรูปแบบ เช่น วีซ่าเพื่อการท่องเท่ียว วีซ่าเพื่อการท�างาน วีซ่าเพื่อการศึกษา รวมไปถึงการเดินทางต่อเครื่องบินไปยังประเทศท่ี 3  
ต้องมีการออกวีซ่าเป็นการเฉพาะด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ วีซ่าแต่ละประเทศยังมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันไป เช่น จ�านวนครั้งที่สามารถใช้เดินทางได้ ระยะเวลา
ที่พ�านักได้ ไปจนถึงอายุของวีซ่า นอกจากนี้ ลักษณะการได้วีซ่ามีหลายแบบขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศอีกด้วย

วีซ่า รหัส O-A สำาหรับคนต่างด้าวที่มีวัตถุประสงค์เข้ามาเพื่อพักผ่อน โดยพำานัก
ได้ 1 ปี โดยไม่ประสงค์ประกอบอาชีพและมีคุณสมบัติ ดังนี้

• อายุ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

• คนต่างชาติทุกสัญชาติ

• มหีลกัฐานด้านการเงนิ ได้แก่ ส�าเนาบญัชเีงนิฝาก ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท 
หรือหนังสือรับรองรายได้/เงินบ�านาญ เดือนละไม่น้อยกว่า 65,000 บาท หรือมี
บัญชีเงินฝากและรายได้/เงินบ�านาญในรอบปีรวมกันไม่น้อยกว่า 800,000 บาท

• มีกรมธรรม์ประกันภัยสุขภาพของไทยหรือของต่างประเทศคุ้มครองตลอด 
ระยะเวลาที่พ�านักในราชอาณาจักร โดยมีวงเงินผู้ป่วยนอก (OPD) ไม่น้อยกว่า 
40,000 บาท และวงเงินผู้ป่วยใน (IPD) ไม่น้อยกว่า 400,000 บาท

• ไม่อนุญาตให้ท�างานในประเทศไทย
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คณุชยั เผยแพร่ความรูด้้านการลงทุนสูค่นรุน่ใหม่
คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ กรุงเทพประกันภัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษ

ในโครงการอบรมหลักสูตร Insurance Management Development Program: IMDP 
(โครงการพัฒนาผู้บริหารธุรกิจประกันวินาศภัย) รุ่นที่ 25 ในหัวข้อ การบริหารการลงทุน  
ให้แก่ผูบ้ริหารธรุกิจประกันวนิาศภยัและธรุกิจอืน่ๆ ทีเ่ข้าร่วมอบรมหลกัสตูรดงักล่าว ในฐานะ 
ทีเ่ป็นผูท้รงคณุวฒุ ิมากด้วยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกจิประกนัวนิาศภยั
มาอย่างยาวนาน ซึ่งจัดโดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย ณ สมาคมประกันวินาศภัยไทย 
กรุงเทพฯ

ส่งเสรมิสขุอนามัยนักเรยีน
กรุงเทพประกันภัย โดยดร.อภิสิทธ์ิ อนันตนาถรัตน กรรมการและประธานคณะ 

ผูบ้ริหาร เป็นประธานในกจิกรรม BKI อาสาพฒันาโรงเรียนจมุจงัพลงัราษฎร์ น�าพนกังาน
จิตอาสาของบริษัทฯ ทั้งส�านักงานใหญ่และสาขาในพื้นที่ภาคอีสานร่วมกิจกรรม 
ทาสีอาคาร และปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์รอบอาคารเรียน ทั้งนี้ ดร.อภิสิทธิ์ยังได้ท�า
พธิมีอบอาคารฝึกงานอตุสาหกรรมและนาฏศลิป์ อาคารฝึกงานเกษตร แทนอาคารฝึกงาน 
หลงัเดมิท่ีทรุดโทรม รวมถงึอาคารห้องน�า้นกัเรยีน และสนบัสนนุเครือ่งกรองน�า้ดืม่สะอาด 
เพื่อส่งเสริมและให้ความส�าคัญด้านการศึกษา ความเป็นอยู่ในการสร้างสุขอนามัยที่ดี
อย่างยั่งยืนของนักเรียน ให้แก่โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยม ี
คุณประยงค์ โมคภา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และคุณวุฒิ ขจร  
ผู้อ�านวยการโรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ 
อ�าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

มอบทุนการศกึษาในโครงการส่งเสรมินิสยัรกัการอ่าน  
ประจ�าปี 2562 

คณุชยั โสภณพนชิ ประธานกรรมการ ในนามประธานกรรมการมลูนธิกิรงุเทพประกนัภยั 
มอบทุนการศึกษาและมอบหนังสือในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ประจ�าปี 2562 ให้แก่
โรงเรยีนท่ีมผีลงานการผลติส่ือการเรยีนการสอนหวัข้อ นทิานเล่มยักษ์ ฝักใฝ่คณุธรรม จ�านวน 
30 โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 900,000 บาท ณ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษา สกลนครเขต 1 เมื่อเร็วๆ นี้

ให้ความรูด้้านความปลอดภยัแก่เยาวชนอย่างต่อเน่ือง
กรุงเทพประกันภัย จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย ห่วงใยเยาวชน พร้อมมอบอุปกรณ ์

ดับเพลิง ชุดเฝือก ไม้ดามแขน ขา และกระเป๋ายา ให้แก่โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย โดยมี ดร.ธวัช 
กรุดมณี ผู้อ�านวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลและอุปกรณ์
ป้องกนัภยัทีอ่าจเกดิขึน้แก่เดก็นกัเรยีนรวมถงึเจ้าหน้าทีใ่นโรงเรยีนได้ นอกจากน้ี พนักงานทมีอาสา
บรรเทาภัย (Emergency Response Team: ERT) ของบริษัทฯ ได้ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สาธิตการปั๊มหัวใจ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (AED)  
เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หมดสติ และสาธิตการดับเพลิง ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ 4 จ�านวน 60 คน ได้ฝึกปฏิบัติจริงทั้งการเข้าเฝือก ห้ามเลือด 
ท�าแผล ปั๊มหัวใจ ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ และการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ขั้นพื้นฐาน สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
ในกรณีฉุกเฉิน และมีความพร้อมส�าหรับการระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงที ณ โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย อ�าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อเร็วๆ นี้
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มอบสนิไหมทดแทน 
คณุสชุาติ จริายวุฒัน์ ผูอ้�านวยการธรุกจิสาขาและการร่วมทนุ มอบสนิไหมทดแทนประกนัภยัความเสีย่งภยั 

ทรัพย์สิน (IAR) จ�านวน 145,065,541.32 บาท ให้แก่ บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จ�ากัด โดยมีคุณอ�าไพ 
หาญไกรวิไลย์ (ที่ 2 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แทนรับมอบ จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ท�าให้บริษัท
ได้รับความเสียหาย โดยมีคุณมาลี ลภนะพันธ์ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนเอกชัย 2  
ร่วมมอบสนิไหมทดแทนและเป็นสักขพียาน ณ บรษิทั ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด จ�ากดั อ�าเภอเมอืงสมทุรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 

คุณวรัญญา เทพสาร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทน 
ประกันอัคคีภัย จ�านวน 11,269,696.18 บาท ให้แก่ บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จ�ากัด ผู้เอาประกันภัย จากกรณี
เกิดเหตุลมพายุ ท�าให้สต๊อกสินค้าได้รับความเสียหาย โดยมีคุณอภิเชฐ ทุ่งอ่วน (ที่ 2 จากขวา) ประธานบริษัท 
โกลคอนดา เอเชีย จ�ากัด เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จ�ากัด จังหวัดล�าพูน 

คุณธีรชัย รุ่งเรือง (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการสาขาพัทยา  
เป็นผู ้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุ 

ส่วนบุคคล PA 1st VIP จ�านวน 1,620,000 บาท ให้แก่ คุณอนุโรจน์ กฤษปณากุล (ที่ 2 จากขวา) ผู้รับประโยชน์
ซึ่งเป็นสามีของคุณทัศนีย์ กฤษปณากุล ผู้เอาประกันภัยที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถยนต ์
เป็นเหตุท�าให้เสียชีวิต ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ทอดผ้าป่ามหาบังสกุุล ประจ�าปี 2562 
ผู้บริหารและพนักงานกรุงเทพประกันภัยร่วมท�าบุญทอดผ้าป่ามหาบังสุกุล 

ประจ�าปี 2562 โดยมียอดเงินร่วมท�าบุญจากลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน  
รวมจ�านวน 1,184,584.50 บาท ณ วัดวังเพิ่ม-พระภาวนา จังหวัดนครราชสีมา 
(สาขาวัดดอยธรรมเจดีย์) เมื่อเร็วๆ นี้

เปิดพพิิธภณัฑ์ชมุชนบ้านพรหมทินใต้ 
คุณสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ (ยืนกลาง) ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี และคุณชัย 

โสภณพนิช (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ กรุงเทพประกันภัย และประธาน
กรรมการมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ได้ให้เกียรติร่วมเป็นประธานในพิธี 
เปิดพิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพรหมทินใต้ จังหวัดลพบุรี โดยกรุงเทพประกันภัย 
ได้ให้การสนบัสนุนการจดัสร้างพพิธิภณัฑ์ดงักล่าว ด้วยการอนรุกัษ์ศลิปโบราณ
วัตถุของชุมชนบ้านพรหมทินใต้ จังหวัดลพบุรี เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งมรดก
ทางวฒันธรรมให้คนรุน่หลงัได้ศกึษาเรยีนรูต่้อไปมาตัง้แต่ปี 2550 จนถงึปัจจบุนั 
ณ พิพิธภัณฑ์ชุมชนบ้านพรหมทินใต้ อ�าเภอโคกส�าโรง จังหวัดลพบุรี เม่ือ 
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562




