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	 ท่ามกลางสภาพสงัคมและเศรษฐกจิในปัจจบัุน	ท�าให้
หลายคนรู้คุณค่าของการใช้จ่ายมากข้ึน	 แม้จะมีน้อยคน 
ที่รู ้จักการเก็บออมเงินและลงทุน	 เพื่อจัดการความเสี่ยง 
ในชีวิตและทรัพย์สินในอนาคต	 แต่คนส่วนใหญ่ยังไม่มี 
เงนิเกบ็หรอืมเีงนิส�ารองไว้ใช้ยามฉกุเฉนิ	โดยเฉพาะคนทียั่งให้ 
ความส�าคัญกับเรื่องการวางแผนทางการเงินเป็นอันดับรอง
จากเรื่องอื่นๆ	ก็ต้องหันมาพิจารณากันใหม่แล้ว	เพราะการ
บริหารการเงินและการเก็บออม	 ถือเป็นเร่ืองส�าคัญและ
จ�าเป็นทั้งในวันนี้	และน�าไปสู่ชีวิตที่ดีต่อไปในอนาคต	

	 ฉบับน้ี	BKI	Story	 มีภาพบรรยากาศการจัดกิจกรรม
มอบความรู้เรื่องการออม	 การลงทุน	 และการคุ้มครองที่
เหมาะสมส�าหรบัทกุคนในครอบครัว	เพือ่ป้องกนัความเสีย่ง
ต่างๆ	ในอนาคต	BKI	Care	พาไปรู้จักสีสันแห่งคุณค่าของ
สารอาหารจากธรรมชาติ	 กับมาตรฐานอาหารสีรุ้ง	Smart	
Living	น�าเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ	Smart	Grid	ที่
สะดวกสบายท่ีเราอาจได้ใช้ในอนาคต	Backpack	 พาไป
เยอืนมงักรธนบรุ	ีแหล่งท่องเทีย่วในบรรยากาศศลิปวฒันธรรม 
แบบไทย-จีน	 ที่	Dragon	Mall	 ส่วน	Hot	Issue	 น�าเสนอ
เทคโนโลยีเครื่องหมายทางการค้าแบบใหม่ที่จะมาแทน 
สติกเกอร์	BKI	Online	 มอบความพิเศษส�าหรับลูกค้าใหม่ 
ท่ีท�าประกันภัยรถยนต์ออนไลน์	 เพื่อเพิ่มความอุ่นใจแบบ 
ยกก�าลังสอง	 ส่วนใครที่ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ	
ชนแล้วแยก	 “กรอก-แลก-แยกย้าย”	 โครงการท่ีจะช่วย
ประหยัดเวลาและช่วยแก้ไขปัญหาจราจรหากเกิดอุบัติเหตุ	
ติดตามใน	Insight

	 ถงึแม้ไม่มใีครทีจ่ะสามารถหลกีหนสีิง่ต่างๆ	ทีอ่าจจะ
เกดิขึน้ในชวิีตได้	แต่เราสามารถป้องกนัและเลอืกสิง่ทีด่แีละ
มีประโยชน์ให้แก่ชีวิตได้	 โดยเฉพาะการมอบสิ่งดีๆ	 ให้แก่
ตนเองและครอบครัว	 ไม่ว่าจะเป็นความรัก	 ความห่วงใย	 
หรือป้องกันความเสี่ยงภัยจากความไม่แน่นอนต่างๆ	 แล้ว	
ยังท�าให้เราสามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข	 อุ่นใจ	 
ไร้กังวลในทุกย่างก้าว

สุธิดา มลิลา
Contributing Editor
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ครอบครัวบัวหลวง 
ร่วมมอบความรู้  
“การเงินครอบครัว”

 บรษัิท กรงุเทพประกนัภยั จ�ากัด (มหาชน) จบัมอื
รวมพลังครั้งใหญ่กับธนาคารกรุงเทพและกลุ่มบริษัท
ในเครือครอบครัวบัวหลวง ได้แก่ บริษัท กรุงเทพ
ประกันชีวิต จ�ากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการ
กองทุนรวมบัวหลวง จ�ากัด และบริษัทหลักทรัพย ์
บัวหลวง จ�ากัด ร่วมให้ความรูค้วามเข้าใจแก่ประชาชน
เรื่องการบริหารจัดการเงินครอบครัวอย่างรอบด้าน 
ทั้งด้านการออม การลงทุน การบริหารจัดการความ
เส่ียงในชีวิตและทรัพย์สิน ในงานมหกรรม “การเงิน
ม่ันคงกับครอบครัวบัวหลวง : Bangkok Bank  
Family Banking” ซ่ึงจัดขึ้นท้ังส้ินรวม 4 ครั้ง ได้แก่  
ครั้งที่ 1 จ.เชียงใหม่ เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2556  
ครั้งท่ี 2 จ.อุดรธานี เม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 2556  
ครั้งที่ 3 จ.สงขลา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556 ก่อน
จะกลับมาปิดท้ายกิจกรรมท่ีกรงุเทพฯ ณ ศนูย์การค้า
เซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2556 นี้

	 ส�าหรับกิจกรรม	“การเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง	:		
Bangkok	Bank	Family	Banking”	จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้านการเงินที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อ
การเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมส�าหรับครอบครัว	
ทั้งเรื่องการออม	การลงทุน	และการคุ้มครอง	โดยมีวิทยากร
จาก	5	 องค์กร	 มาร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ทางการเงินในรูปแบบทอล์กโชว์	เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึง
ความจ�าเป็นในการวางแผนการเงินของครอบครวัให้เกิดความ
มัน่คง	ยัง่ยืน	สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกจิและสงัคมในปัจจบุนั
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	 ในงานนี	้ดร.อภสิิทธิ	์อนนัตนาถรัตน	ผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่	 
บริษัท	 กรุงเทพประกันภัย	 จ�ากัด	(มหาชน)	 ร่วมให้เกียรติเป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อ “อยู่อย่างมั่นคงและม่ันใจ พร้อมรับภัยไม่คาดคิด”  
โดยได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการประกันภัยและให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์
ส�าหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงภัยในรูปแบบต่างๆ	 เพื่อสร้างความ
อุ่นใจไร้กังวลในทุกช่วงเวลาของชีวิต	 พร้อมน�าทีมงานผู้เชี่ยวชาญไปร่วม
ออกบูธให้ค�าปรึกษาด้านการประกันภัย

	 นอกจากน้ี	ยงัมแีขกรบัเชญิพิเศษร่วมสร้างสีสัน	โดยที	่จ.เชยีงใหม่	 
มีคุณอ้อม	 พิยดา	 จุฑารัตนกุล	 ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์
บรหิารการเงนิของครอบครวั	และคณุเอ๊ะ	จริากร	มาร้องเพลงสดๆ	บนเวที	 
ขณะที่	จ.อุดรธานี	ชาวอีสานได้หัวเราะเฮฮาไปกับคุณตุ๊กกี้	นักแสดงตลก
ชื่อดัง	พร้อมเพลิดเพลินไปกับบทเพลงหวานๆ	จากคุณพลพล	พลกองเส็ง	
ส่วน	จ.สงขลา	เป็นการแสดงมนิคิอนเสร์ิตจากศลิปินดโูอ	นวิ-จิว๋	ทีม่าโชว์
พลังเสียงแบบสดๆ	 ท�าให้การจัดงานได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้เยี่ยมชม
งานทั้ง	3	ภาคที่มาร่วมงานกว่าครั้งละ	2,000	คน

	 ส�าหรับผู้ท่ีสนใจเก่ียวกับการบริหารจัดการเงินอย่างรอบด้าน	 
ขอเชิญเข้าร่วมงานการเงนิมัน่คงกบัครอบครวับัวหลวง	ครัง้ที	่4	ซึง่จดัเป็น
กจิกรรมปิดท้าย	ณ	ศนูย์การค้าเซน็ทรัลเวล์ิด	กรงุเทพฯ	ในวนัที	่19	ตลุาคม	
2556	นี้

คุณโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฏ์ ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพ 
ให้ความรู้เรื่อง “ครอบครัวไทยในภาวะเศรษฐกิจผันผวน”

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ กรุงเทพประกันภัย 

ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ 
“อยู่อย่างมั่นคงและมั่นใจ พร้อมรับภัยไม่คาดคิด”

พิธีเปิดงานการเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง
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ผูบ้ริหารกรุงเทพประกนัภยั
เข้าร่วมงานการเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง

มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดูโอ นิว-จิ๋ว จ.สงขลา

คุณสุดารัตน์ บุตรพรหม (ตุ๊กกี้ ชิงร้อยฯ) 
ร่วมแชร์ประสบการณ์บริหารการเงินครอบครัว จ.อุดรธานี
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	 เน่ืองจากสีที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติในผักผลไม้ต่างชนิดกันเหล่าน้ี	 เกิดจากสารต้าน
อนุมูลอิสระคนละตัวกัน	 แต่ละสีมีประโยชน์ต่างกันไป	 เราจึงควรรับประทานอาหารให้ 
หลากสี	และหลากหลายประเภท	

ผักผลไม้ 7 สี มีดีมากกว่า 7 อย่าง  
	 จากปัจจัยหลายอย่างในชีวิตประจ�าวัน	ไม่ว่าจะเป็นความเครียด	มลพิษ	และอายุที่
มากขึ้น	ล้วนท�าให้เกิดความเสื่อมของร่างกายและเกิดโรคต่างๆ	สารอาหารที่พบในพืชผัก
ผลไม้เหล่านี	้จะมส่ีวนช่วยเยยีวยารกัษาโรคต่างๆ	ทีอ่าจเกดิขึน้ได้	มือ้อาหารในวนัต่อๆ	ไป	
เราจงึควรจดัส�ารับผกัผลไม้หลากสเีหล่าน้ีลงในเมนทูกุวนั	เพือ่ป้องกนัไม่ให้เซลล์ในร่างกาย
ถูกท�าลาย
	 ลองเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานใหม่	 หันมาใส่ใจของดีจากธรรมชาติด้วยการ 
รับประทานผักผลไม้ให้ได้	7	 สีทุกวัน	 เพื่อให้ร่างกายได้รับใยอาหารและสารอาหารอย่าง 
ครบถ้วน	เพื่อประโยชน์ที่เหมาะสมและลงตัวกันค่ะ	

รู้ก่อนทาน  
มาตรฐาน  
“อาหารสีรุ้ง”
 สีสันของผักผลไม้ท่ีแตกต่างกัน น่ันหมายถึง 
สารอาหารอนัหลากหลายท่ีซ่อนเร้นอยู่ภายในผกัผลไม้
แต่ละชนิด ซึ่งให้คุณค่าสารอาหารแตกต่างกันไป ผัก 
ผลไม้สีรุ้งสวยเหล่านี้ จึงนับเป็นความงามมากคุณค่าที่
ช่วยให้เมนูอาหารดสูวยน่ารบัประทาน และมาพร้อมกบั
วิตามินและสารอาหารมากคุณค่าจากธรรมชาติ

สี พลังแห่งสีสัน คุณค่าสารอาหารหลากสี ผักผลไม้

แดง กระตุ้นพลังชีวิตให้เข้มแข็ง 
กระตือรือร้น มีชีวิตชีวา

เป็นแหล่งวิตามินบี 12 ทองแดง เหล็ก ช่วยบ�ารุงระบบประสาท มะเขือเทศ หอมแดง พริกชี้ฟ้าแดง ถั่วแดง แตงโม ทับทิม บีทรูท 
แครนเบอร์รี่ แอปเปิ้ลแดง องุ่นแดง เชอร์รี่ สตรอว์เบอร์รี่

ส้ม ให้ความเบิกบาน รื่นเริง อิสระ อุดมด้วยวิตามินบี ช่วยในการสร้างเม็ดเลือด มีสารแคโรทีนอยด์ 
และไบโอฟลาโวนอยด์ ช่วยบ�ารุงหัวใจ สายตา เพิ่มภูมิคุ้มกัน

แคร์รอต มะละกอ ส้ม แตงไทย ฟักทอง แตงแทศ ส้มจี๊ด 

เขียว ความรู้สึกสงบ ผ่อนคลาย มีวิตามินซี ช่วยสมานแผล ผิวพรรณเปล่งปลั่ง มีสารกลุ่มลูเทอิน
และอินดอล ช่วยให้กระดูกแข็งแรง บ�ารุงสายตา 

แอปเปิ้ลเขียว อะโวคาโด องุ่นเขียว กีวี แตงไทย บร๊อกโคลี กะหล่�าปลีเขียว 
คะน้า ผักบุ้ง ถั่วเขียว มะนาว ผักใบเขียวทุกชนิด

เหลือง สีแห่งความสุข เบิกบานมีชีวิตชีวา  อุดมด้วยวิตามินเอ บ�ารุงสายตา เสริมสร้างการเติบโต 
ปรับสมดุลทางเดินอาหารและระบบขับถ่าย

แคร์รอต มะละกอ ส้ม แตงโมเหลือง ข้าวโพดหวาน ฟักทอง

ม่วง ช่วยให้จิตใจสงบ มีสารกลุ่มแอนโทไซยานิน และโฟโนลิก ช่วยลดอัตราเสี่ยงของโรค
มะเร็ง และอุดมด้วยวิตามินดี ช่วยเพิ่มพลังงานและการย่อยอาหาร

กะหล่�าม่วง หัวหอม ดอกอัญชัน เผือก มะเขือม่วง องุ่นม่วง บลูเบอร์รี่ 
มันต่อ แบล็กเบอร์รี่

ขาว มีพลังทางความคิด และจิตใจ มีสารในกลุ่มอัลลิซินและธาตุซีลีเนียม ช่วยลดคอเลสเตอรอล 
ลดอัตราการเกิดของโรคหัวใจ และโรคมะเร็ง

ดอกกะหล่�า หอมหัวใหญ่ กระเทียม หัวไชเท้า หัวผักกาดขาว ลูกท้อสีขาว 
สาลี่ เห็ดขาว ข้าวโพดขาว

ด�า ให้ความรู้สึกถึงการปกป้อง ลึกลับ 
ความเงียบสงัด

มีสารกลุ่มแอนโทไซยานินและโฟโนลิก ลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรค
มะเร็ง ช่วยรักษาระบบทางเดินปัสสาวะ

ถั่วด�า งาด�า ข้าวกล้องสีนิล สาหร่าย หน�าเลี๊ยบ แบล็กเคอร์แรนต์

ผักผลไม้หลากสี ให้สารอาหารหลากหลาย 
	 สีสันท่ีแตกต่างกันของผักผลไม้เกิดจากองค์ประกอบของ	
“สารพฤกษเคม”ี	หรอื	“ไฟโตเคมคิอล”	ซึง่เป็นองค์ประกอบของ
พชืท่ีเกดิขึน้ตามธรรมชาต	ิท�าให้มกีลิน่	ส	ีรสชาต	ิและผวิสมัผสั
ที่ไม่เหมือนกัน	 ความสดของผักผลไม้ยังบ่งบอกถึงคุณค่า 
สารอาหาร	ยิ่งมีสีเข้มมากเท่าไหร่	ยิ่งให้คุณค่าสารอาหารต่างๆ	
เพิม่มากข้ึน	ในผักบางชนิดมีสารไฟโตเคมคิอลมากกว่า	100	ชนดิ 
เลยทีเดียว	
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เปิดโลกทัศน์ใหม่  
สู่โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
เพื่ออนาคต

 โครงข่ายไฟฟ้าอจัฉรยิะหรอื Smart Grid เป็น
โครงข่ายไฟฟ้าทีน่�าเอาเทคโนโลยต่ีางๆ มาควบคมุ
กระบวนการน�าไฟฟ้ามาใช้ เพื่อเพิ่มศักยภาพ 
การท�างานและความสะดวกสบายให้แก่ผู้ใช้และ 
ผู้ให้บริการ ซึ่งก�าลังได้รับความนิยมอย่างสูงใน 
ต่างประเทศ ถึงแม้โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะจะยัง 
ไม่ถูกน�ามาพัฒนาใช้จริงในบ้านเรา แต่ในอนาคต
อันใกล้ เราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
อัจฉริยะนี้ก็เป็นได้ 

Smart Grid โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
	 Smart	Grid	 เป็นโครงข่ายไฟฟ้าที่มีการน�าเอา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการบริหาร
จดัการควบคมุทัง้ในด้านการผลติ	การส่ง	และจ่ายพลงังาน
ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสู่ผูใ้ช้	โดยเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าจาก
แหล่งพลังงานเดิม	 หรือพลังงานทดแทนทางเลือกใหม่ที่
สะอาด	 เช่น	 พลังงานลม	 พลังงานแสงอาทิตย์	 พลังน�้า
ขนาดเลก็	หรอืแหล่งผลติไฟฟ้าขนาดเลก็ทีก่ระจายอยูต่าม
พื้นที่ต่างๆ	 มาใช้	 ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งใน
ที่พักอาศัย	ส�านักงาน	หรือรถยนต์ไฟฟ้า

Smart Home ผู้ช่วยคนใหม่ในบ้านอัจฉริยะ 
	 ความอัจฉริยะของระบบ	Smart	Grid	 ยังอ�านวย 
ความสะดวกให้แก่ผูใ้ช้ในบ้าน	ผ่านระบบควบคมุการใช้งาน 
ของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดที่มีสมองกลฝังตัวภายใน
บ้านได้จากระยะไกล	 โดยการเชื่อมผ่านอุปกรณ์สื่อสาร 
ไร้สายแบบพกพา	หรอืผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตจากโทรศพัท์
มือถือ,	PDA,	Smartphone,	Tablet	 ที่สามารถควบคุม 
ตรวจสอบจากภายนอกบ้านได้	โดยผูใ้ห้บรกิารไฟฟ้าจะท�า 
การติดตั้งมิเตอร์อัจฉริยะและอุปกรณ์เก็บรวบรวมข้อมูล	
เพื่อท�าหน้าที่รับและส่งข้อมูลต่างๆ	 จากที่อยู่อาศัยไปให้
เจ้าของบ้านได้รับทราบ	โดยระบบไฟฟ้าอจัฉรยิะนี	้สามารถ 
ท�างานได้เองโดยอตัโนมตัทิัง้ในสภาวะปกตแิละเหตกุารณ์
ฉุกเฉิน	ด้วยระบบ	Sense	and	Monitor	ตรวจวัด	ทั้งยัง
สามารถสื่อสารข้อมูลโต้ตอบกับบุคคล	 อุปกรณ์เครื่องใช้
ไฟฟ้า	และระบบต่างๆ	ได้อีกด้วย

ประโยชน์ดีๆ ที่ได้จากระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
	 ศักยภาพการท�างานที่เอื้อประโยชน์ต้ังแต่กระบวน 
การผลติ	ท�าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถรู้อัตราการใช้ไฟฟ้าได้ทันที	
และสามารถตรวจสอบพร้อมค�านวณค่าไฟในแต่ละวันได้
ผ่านทางอินเทอร์เน็ต	 ผู้ใช้ไฟฟ้าจึงสามารถควบคุม	 หรือ
เลือกช่วงเวลาในการใช ้ไฟที่ช ่วยให้ประหยัดไฟฟ้า 
ได้ถึงร้อยละ	10-15	 หรือผู้ใช้จะติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
ขนาดเล็กไว้ที่บ้าน	อย่างเช่น	Rooftop	PV,	Small	Wind	
Turbine	เพื่อเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ใช้ไปในตัวด้วยเลยก็ได้
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Dragon Mall

 วนัเวลาล่วงเลยผ่านเข้าสู่ช่วงปลายปี อากาศ
ดีๆ อย่างน้ี เราไปเยือนแหล่งท่องเท่ียวท่ีรวมเอา
ศลิปวฒันธรรมแบบไทย-จนี มาไว้ในเมืองกรงุ อ้อ... 
ไม่ใช่ถนนสายมังกรย่านเยาวราชหรือไชน่าทาวน ์
ท่ีหลายคนคุ้นเคย แต่เป็นศูนย์การค้าแห่งใหม่  
นามว่า มังกรธนบุรี ที่ Dragon Mall  

Dragon Mall ต�านานแห่งประวัติศาสตร์   

	 คนไทยเชื้อสายจีน	 ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนยังคงมีความ
โดดเด่นในด้านศิลปวัฒนธรรมและยังคงมีอิทธิพลต่อวิถี
ชีวิตและความเป็นอยู่ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างไม่
เส่ือมคลาย	ไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านไปนานเท่าใด	เฉกเช่นผู้คน 
มากมายในย่านฝั่งธนฯ	 ที่มีแนวคิดที่จะสร้างศูนย์กลาง 
แห่งการสืบสานต�านาน	 เพื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย-จีน	
ภายใต้แนวความคดิ	“Spirit of Thonburi”	หรอืจติวญิญาณ
ของคนฝั ่งธนฯ	 เราไปตามรอยประวัติศาสตร์ที่ เป ็น
เอกลักษณ์ของชุมชนคนฝั่งธนบุรี	ที่	Dragon	Mall	กัน

ศูนย์การค้าแห่งใหม่ แหล่งรวมวัฒนธรรมไทย-จีน 

	 ทีม่าของแนวคดิจติวิญญาณคนฝ่ังธนฯ	ได้ถกูถ่ายทอด
ออกมาผ่าน	Dragon	Mall	 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึง 
ความสวยงามทางวัฒนธรรม	 ไม่ว่าจะเป็นโทนส	ี 
ตวัอาคาร	 การจดัวางรปูแบบภายใน	 การให้บรกิาร
สนิค้าและงานบรกิาร	

	 ภายในพ้ืนที่มังกรทองแห่งใหม่ใจกลางกรุง 
แห่งนี้	 ได้รับการออกแบบทางสถาปัตยกรรมใน 
สไตล์	“Contemporary Chinese”	ภายใต้สโลแกน	
“Unique Society Destination”	 ทีม่คีวามเป็น
เอกลักษณ์แตกต่าง	 โดดเด่นด้วยตัวอาคารที่เน้น 
สเีทาแดง	

		 Dragon	Mall	 ถูกสร้างให้เป็นศูนย์กลาง 
การค้าที่ให้ความส�าคัญกับผู้คนฝั่งธนฯ	 เป็นหลัก	 จึงเน้น 
การจ�าหน่ายสนิค้า	 รวมท้ังการให้บรกิารต่างๆ	 ทีส่อดคล้อง 
กับวิถขีองคนในชมุชน	 นอกจากนี	้ ยงัเป็นศนูย์กลางการค้า 
ทีร่วบรวมเอาร้านค้า	 การถ่ายทอดองค์ความรูต่้างๆ	 และ 
สินค้าทางวัฒนธรรมไทย-จีน	 มาไว้ให้บริการส�าหรับ 
นกัท่องเทีย่วและผู้ท่ีสนใจมากมายอกีด้วย
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อัตลักษณ์แห่งสถาปัตยกรรม สู่ศิลปะจีนประยุกต์ 

	 ขึ้นชื่อว่าศาสตร์จีนแล้ว	การวางรูปแบบอาคารและ
แผนผังต่างๆ	 ย่อมต้องสอดคล้องและเหมาะสมตาม
ศาสตร์ฮวงจุ้ย	 ยิ่งได้เดินส�ารวจพื้นที่โดยรอบยิ่งท�าให้เรา
สัมผัสได้ถึงความขลังและพลังบางอย่างที่ท�าให้เราเกิด
ความรู้สึกหลากหลาย	 ในบางจุดท่ียืนและเดินผ่านท�าให้
เกิดความรู้สึกสงบนิ่ง	 แต่ในบางจุดของอาคารกลับท�าให้
รู้สึกสดชื่นแจ่มใส	 ซึ่งอาจเป็นเพราะการวางรูปแบบพื้นที่
ของอาคารให้เป็นไปตามหลักธาตุทั้ง	6	คือ	ดิน	น�้า	ลม	
ไฟ	ไม้	ทอง	ผสานกับการหมนุเวยีนของพลงังานธรรมชาติ	
รวมท้ังรูปแบบอาคารสถาปัตยกรรมแบบจีนประยุกต์ที่
สวยงาม	ดูแปลกตา	ท�าให้เกิดความรู้สึกต่างๆ	

3 อาคาร หลอมรวมจิตใจ  

	 อาคารเก๋งมงักรทอง	ศนูย์รวมจติใจของคนไทย	เป็น
อาคารด้านหน้าลานจดักจิกรรม	พืน้ทีส่�าคญัส�าหรบัสกัการะ 
เจ้าแม่กวนอิม	พระเจ้าตากสิน	และพระบรมสารีริกธาตุ	

	 อาคารมังกรลม	 เป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการ 
เพื่อชีวิตประจ�าวัน	เช่น	ธนาคาร	โทรศัพท์มือถือ	แว่นตา	
เสื้อผ้า	 สินค้าจิปาถะ	 รวมถึงร้านอาหารที่มีต�านาน	 และ
สินค้าทางวัฒนธรรมจีน

	 อาคารมังกรไฟ	ส�าหรับบริการห้องจัดเลี้ยง	สัมมนา	 
และซูเปอร์มาร์เก็ต

ผสมผสานวัฒนธรรม สืบสานเป็นต�านาน

	 ภายใต้อาคารทีดู่เข้มขลังแปลกตา	ได้ถกูจดัสรรพ้ืนที ่
ที่ผสมผสานวิถีชีวิต	 และสินค้าทางวัฒนธรรมมากมาย	 
มีร้านค้า	 สินค้า	 และบริการขั้นพื้นฐานของชุมชนกว่า	
30,000	 ครัวเรือน	 และเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าทาง
วัฒนธรรมส�าหรับนักท่องเที่ยว	ไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนจีน	
สมุนไพรต�ารับไทย-จีน	ส�านักกังฟู	 ไทเก๊ก	 โรงเรียนสอน
ภาษา	 และวัฒนธรรม	 ที่ให้นักท่องเที่ยวเดินได้แบบชิลๆ	
ในหลากหลายบรรยากาศ	 เพราะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ 
ให้ได้สัมผัสตลอดเส้นทาง

	 ด้วยวิถีชีวิตของคนฝั ่งธนบุรีท่ีเรียบง่าย	 สภาพ
ภูมิศาสตร์มีเทือกสวนและผูกพันกับแม่น�้าล�าคลอง	 การ 
มาที่น่ีจึงได้เห็นภาพวิถีชีวิตริมน�้า	 ซึ่งถือเป็นการเปิด
ประสบการณ์ใหม่ในการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ	 ในเชิง
วัฒนธรรมไทย-จีน	ที่อิ่มตาอิ่มใจค่ะ
 

การเดินทาง

	 Dragon	Mal l	 ตั้งอยู ่ ใจกลางชุมชนบนถนน
เพชรเกษม	48	โดยเปิดให้บริการทุกวัน	ตั้งแต่เวลา	09.00-
18.00	น.		
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มาตรฐานการใช้เลเซอร์ประทับตราผลไม้

	 กว่าจะได้ใช้เทคโนโลยี	Laser	labeling	เพื่อสแกน
ลงบนตราฉลากสนิค้า-ผลไม้นัน้	บริษัท	Valencia-based	
Laser	Food	ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีนี้มากว่า	4	ปี	ซึ่ง
ปัจจุบัน	 สามารถท�าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย	 โดย
ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐฯ	 (FDA)	
ได้รับรองให้ใช้เลเซอร์อินฟราเรดประทับตราลงผลไม้ได้	
พร้อมทั้งยืนยันผลการตรวจสอบด้วยว่า	การใช้เทคโนโลยี
จากเลเซอร์น้ีเป็นเทคนิคที่ปราศจากเชื้อ	 และให้มีการ
เคลือบไขผลไม้ก่อนท�าการขนส่ง	 เพื่อป้องกันการท�าลาย
ของจุลินทรีย์อีกด้วย	นอกจากนี้	สหภาพยุโรป	(EU)	ยังได้
พิจารณาอนุมัติให้ร้านขายของช�าและร้านค้าปลีกทั่วไป	
สามารถใช้เทคโนโลยี	hi-tech	lasers	ในการท�าเคร่ืองหมาย
ลงบนสินค้าแทนฉลากแบบใช้กาวติดในผลไม้	3	ชนิด	คือ	
ผลไม้ตระกูลส้ม	แตง	และทับทิม	

	 ส�าหรบัรอยสลัก	“Tattoos”	หรือการ	“ประทับตรา” 
ท่ีได้จากเทคโนโลยีนี	้ทางสหภาพยโุรปอนุญาตให้ใช้เลเซอร์
ในการแกะท�าฉลากหรอืตราสนิค้า	โดยการใช้สารเคมเีพยีง	
2	ชนิด	คือ	เหล็กออกไซด์	(iron	oxides)	และไฮดรอกไซด์	
(hydroxides)	 เท่านั้น	ซึ่งการใช้เลเซอร์ประทับตราผลไม้	
จะกนิเมด็สบีนเปลอืกผวิเพยีงประมาณ	2-3	ชัน้	เซลล์ส่วนนอก 
เท่านั้น	 จึงไม่ส่งผลต่อคุณภาพของผลไม้ภายใน	 และยัง

เป็นการช่วยเพิ่มผลการผลิต	 เน่ืองจากการประทับตรา 
ด้วยเลเซอร์	สามารถประทับตราสินค้าลงบนผลไม้ได้กว่า	
54,000	ลูก	ภายในเวลา	1	ชั่วโมง

	 การท�าเครื่องหมาย	Laser	labeling	ลงบนผิวของ
ผลไม้	ยงัสามารถแสดงรายละเอยีดข้อมลูต่างๆ	เช่น	โลโก้
บริษัทผู้ผลิต	รหัสผลิตภัณฑ์	รหัสการตรวจสอบย้อนกลับ	
แหล่งที่มา	สถานที่ผลิต	สถานที่จ�าหน่าย	และข้อมูลที่เป็น
รายละเอียดอื่นๆ	 ของสินค้า	 รวมทั้งบาร์โค้ดท่ีสามารถ
สแกนเพื่อเข้าถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลิตสินค้า	 
โดยเฉพาะรหัส	QR	Code	 ที่สามารถอ่านได้จากมือถือ	
Smartphone	 แสงเลเซอร์ที่สลักลงไปจึงสามารถบอก 
รายละเอียดต่างๆ	ที่เอื้อประโยชน์ทั้งผู้บริโภค	ผู้ผลิต	และ
ร้านค้าทั่วไป	ในการสืบค้นข้อมูล	ติดตาม	และตรวจสอบ
การผลิตและจัดจ�าหน่ายได้

	 แม้เทคโนโลยีเลเซอร์จะยังดูเป็นเรื่องใหม่ท่ีเพิ่ง 
ถูกน�ามาใช้	 แต่ในมุมมองของผู ้เช่ียวชาญต่างระบุว่า
เทคโนโลยใีหม่นีจ้ะมส่ีวนช่วยลดการตดัต้นไม้	และอนรุกัษ์
สิ่งแวดล้อม	 เนื่องจากไม่ต้องน�ากระดาษและกาวมาผลิต
เป็นสติกเกอร์แปะบนสินค้าผลไม้อีกต่อไป	 และเลเซอร์ 
ยงัจะช่วยให้การโฆษณาสนิค้าและการตลาดท�าได้กว้างมาก 
ยิ่งขึ้นอีกด้วย	

 เราคงจะคุ้นเคยกับสติกเกอร์กระดาษท่ีติดอยู่บนผลิตภัณฑ์สินค้ากันเป็นอย่างดี แต่ในวันนี ้
สหภาพยุโรปก�าลังมีเทคโนโลยีใหม่ น่ันคือการใช้ "เลเซอร์" มาประทับตราสินค้าลงบนผลไม้แทน 
สติกเกอร์แบบเดิมๆ นอกจากเทคโนโลยีท่ีว่าน้ีจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายแถมยังมีประสิทธิภาพ
มากกว่าเดิมแล้ว ยังช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าผ่าน Smartphone ได้อีกด้วย

เลเซอร์เขียนตราฉลากผลไม้
เทคโนโลยีใหม่แทนสติกเกอร์



BKI OnlIne  BKI NEWS /09

กรุงเทพประกันภัยมอบความอุ่นใจ
ยกก�าลัง 2 ส�าหรับลูกค้าใหม่
ที่ท�าประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ 
รับฟรี พ.ร.บ. หรือ Gift Voucher

กรุงเทพประกันภัยมอบความอุ่นใจที่มากขึ้น ด้วยโปรโมชั่นแถมฟรีประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ 
(พ.ร.บ.) หรือ Gift Voucher มูลค่า 300 บาท ส�าหรับลูกค้าที่ท�าประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 
หรือ First Care 2+ Flood ที่มีมูลค่าเบ้ียประกันภัยต้ังแต่ 8,100 บาทขึ้นไป ต้ังแต่วันน้ี ถึง  
31 ธันวาคม 56 ผ่านทางเว็บไซต์ www.bangkokinsurance.com

รับฟรี พ.ร.บ.  
หรือ  
gift voucher 
ท�ำประกันภัยรถยนต์ใหม่ประเภท 1 หรือ First Care 2+ Flood  
เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 8,100 บำทขึ้นไป                                               
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวำคม 56

	 สิทธิพิเศษเพื่อความอุ่นใจแบบยกก�าลังสองนี้เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ท�าประกันภัยรถยนต์ผ่านทางเว็บไซต์	
www.bangkokinsurance.com	เท่านั้น
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ยางรถยนต์  
	 ควรมีความลึกของร่องดอกยาง	 ไม่ต�่ากว่า	2	 มม.	
ยางที่มีความลึกของร่องดอกยางน้อย	ท�าให้ประสิทธิภาพ
ในการรีดน�้าจะลดลงอย่างมาก	 อาจท�าให้เกิดการเหินน�้า
ได้	 ในกรณีที่วิ่งผ่านถนนที่มีน�้าขังอาจท�าให้รถเสียการ
ควบคุม	 โดยเฉพาะอย่างย่ิงเมื่อว่ิงด้วยความเร็วสูง	 การ 
เติมลมยางท่ีไม่ได้มาตรฐาน	 จะท�าให้สมรรถนะในการ 
เกาะพื้นผิวที่ไม่ดีเท่าที่ควร	ดังนั้นควรตรวจเช็กลมยางให้
ถูกต้องตามมาตรฐานของรถ	จะท�าให้ความสามารถในการ
รีดน�้าของยางดีขึ้น	ช่วยลดอาการเหินน�้าได้อีกด้วย			

ระบบปัดนำ้าฝน  
	 ก้านปัดน�า้ฝน	เป็นส่วนทีถ่กูละเลยมากทีส่ดุ	ทัง้ๆ	ที ่
มีความส�าคัญมาก	 เพราะเป็นตัวรับหน้าที่ถ่ายก�าลังจาก
มอเตอร์และเป็นตัวกดให้ยางปัดน�้าฝนแนบไปกับกระจก
ได้ดี	ควรตรวจดูจุดหมุน	การยึดกับแกนปัดน�้าฝนควรจะ
ถูกล็อกไว้ให้แน่น

	 ยางปัดน�้าฝน	 มีทั้งหน้าที่กวาดน�้าออกจากกระจก	
ซึง่อาจมคีวามสัน้ยาวไม่เท่ากนัในรถแต่ละรุน่	ยางปัดน�า้ฝน 
ควรมีสภาพที่ดีสามารถรีดน�้าออกจากกระจกหน้ารถได้ดี	
ไม่ก่อให้เกิดเสียงขณะปัด	ไม่แข็งกระด้าง	สามารถปัดได้

 ย่างเข้าสู่ฤดูแห่งความชุ่มฉ�่าอีกครั้ง มองไปทางไหนก็พบแต่ความเขียวขจีของต้นไม้ใบหญ้า ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สบายใจ ย่ิงนัก  
แต่ส�าหรับคนใช้รถโดยเฉพาะในเมืองกรุงด้วยแล้ว ฝนคงน�าความปวดหัวตามมาให้ได้ไม่มากก็น้อย เพราะฝนตกรถติดเป็นของคู่กันอย่าง
หลกีเล่ียงไม่ได้ แถมฝนยงัเป็นอปุสรรคส�าคญัท่ีท�าให้ประสทิธิภาพในการขบัขีน้ั่นลดน้อยลง นอกจากเรือ่งอบุติัเหตุท่ีควรจะให้ความระมดัระวัง
เป็นพเิศษแล้ว การตรวจเชก็อปุกรณ์ต่าง ๆ  ของพาหนะคูใ่จของคณุเพือ่ความปลอดภยั อุน่ใจ ตลอดหน้าฝน ก็ควรให้ความใส่ใจเช่นเดยีวกัน 
โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของความปลอดภัยที่ควรตรวจเช็ก ดังนี้  

ขับอุ่นใจ  
ปลอดภัย  
ในหน้าฝน

เกลี้ยงเกลา	 หากพบว่าการปัดไม่เกลี้ยง	 ยางมีรอยขาด	 
หรือปัดเรียบเป็นบางช่วงควรเปลี่ยนยางปัดน�้าฝนใหม่		

	 ระบบน�้าฉีดกระจก	 สิ่งส�าคัญอีกอย่างหนึ่งท่ีท�าให้ 
ผู้ขับข่ีสามารถมองเห็นทัศนวิสัยท่ีดีข้ึน	 ควรตรวจเช็ก	 
ปรับตั้งทิศทางน�้าฉีดกระจกให้ได้ต�าแหน่งที่เหมาะสม	 
ซึ่งควรอยู่บริเวณกลางของกระจกหน้ารถ	 หม่ันตรวจเช็ก 
ระดับน�้าในกระป๋องน�้าฉีดกระจกให้เต็มอยู่เสมอ		

ระบบเบรก 
	 ควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรก	 ผ้าเบรกควร
เป็นผ้าเบรกที่มีคุณภาพ	 ให้การหยุดรถที่ให้ความม่ันใจ	
สามารถหยดุได้ตามต้องการ	หากพบว่าระบบเบรกยงัไม่ดี
พอหรือเบรกไม่ค่อยอยู่	 เบรกแล้วมีอาการดึงไปด้านใด 
ด้านหนึ่ง	 ก็ควรรีบท�าการตรวจสอบโดยเร็ว	 เพราะหาก 
พื้นผิวถนนเปียกอาจท�าให้การเบรกแย่ลงไปอีก	

 การตรวจเช็กทัง้หมดเหล่าน้ีสำาหรับผูท้ีไ่ม่ค่อยสนัทดั
ในเรือ่งของเครือ่งยนต์กลไกอาจจะดยูุง่ยากและน่าปวดหวั 
ลองขับไปให้ช่างผู ้เช่ียวชาญที่ศูนย์บำารุงรักษารถยนต์ 
ตรวจเช็กให้ เพื่อความอุ่นใจ ในการขับขี่รถทุกเส้นทาง
ตลอดหน้าฝนนี้

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ มีสาระและประโยชน์จาก
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 กรุงเทพประกันภัยสนับสนุนสมาคมประกันวินาศภัยโดยเข้าร่วมโครงการ  
“ชนแล้วแยก” (Knock for Knock) ภายใต้แนวคิด “กรอก-แลก-แยกย้าย” ส�าหรับ
รถยนต์ที่มีประกันภัยประเภท 1 และมีสติกเกอร์สัญลักษณ์ตัว K ด้านหน้ากระจกรถ 
หรือมี “เอกสารชนแล้วแยก” เมื่อเกิดอุบัติเหตุเฉี่ยวชน แล้วผู้ขับขี่ทั้ง 2 ฝ่ายสามารถ
ตกลงกันได้ในท่ีเกิดเหตุ เพียงกรอกข้อมูลในเอกสารแลกกัน ก็สามารถแยกย้ายรถ
ออกจากท่ีเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าท่ีส�ารวจอุบัติเหตุ สะดวก 
ง่าย ไม่ต้องเสียเวลา พร้อมลดปัญหาการจราจร  

โครงการ ชนแล้วแยก 
Knock for Knock “กรอก-แลก-แยกย้าย”  
ประหยัดเวลา ช่วยแก้ปัญหาจราจร

นายประกัน แสนดี 413-01234-10123-1/1

TOYOTA COROLLA ALTIS 1.6224 ซอยรวมฤดี ถนนวิทยุ ลุมพินี 
ปทุมวัน กรุงเทพ 10330

นายประเสริฐ แสนดี

นายประเสริฐ แสนดี

081 2345 6789

ฆล 3456 กรุงเทพ 22     ก.ค.     2556 7.30

1 2
4
5

6

3

1กก 2345 กรุงเทพฯ

งอเ่ขีบขัดไมไ

การทำประกันภัยจะตองทำกับบริษัทประกันภัย 
ตาญุนอบใีมี่ทยัภศานิวนักะรปานหยาน/นทแวัตอืรห  

น้ันาทเงอตกูถ

ตรวจสอบรายละเอียดในกรมธรรมประกันภัยวามี
มไอืรหยัภนักะรปาอเี่ทบักงรตงอตกูถนวถบรคมาวค  

 ทีนทัยัภนักะรปทัษริบงจแหใงรตมไกาห

กรณี ทภเะรปจใรคัมสคาภตนยถรยัภนักะรปำทราก  
หนึ่ง ซึ่งเปนรถยนตขนาดสี่ลอ ยางสี่เสน น้ำหนัก 
ไมเกิน 4 ตัน หรือ มีที่นั่งโดยสารไมเกิน 20 ที่นั่ง 

 ยวดบอกะรป กยแวลแนชราสกอเดชุบรัดไะจนาท
สติ ๊กเกอรสีฟาตัว K และเอกสารชนแลวแยก 
(Knock for Knock Form)  มรรธมรกบักมอรพาม 

ยัภนักะรป

ควรจัดเก็บกรมธรรมและชุดเอกสารชนแลวแยก 
 รอกเก๊ิตสนวส ถรนใะราภมัสบ็กเงอชนใวไบ็กเ

สีฟาตัว K ใหติดที ่หนากระจกรถดานในรถ ใน 
่ขีบขัรากนใยัสิวนศทังับดบมไ่ทีงนหแำต

ควรอานทำความเขาใจในเง ื ่อนไขตางๆ ของ 
กยแวลแนชราสกอเชใีธิวะลแ ยัภนักะรปมรรธมรก  
นาทกาหบารที่ขบัขผูหใี้นราสกอเชใรากงจแงึถมวร

ไมไดขับขี่เอง
 

 

       
1 มิถุนายน 2557

ตัวอย่างการกรอกเอกสาร “ชนแล้วแยก”
วิธีปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุเฉี่ยวชนกัน
	 ผู้ขับขี่รถท้ังสองฝ่ายต้องตรวจสอบว่ารถที่เฉี่ยวชน 
กันนั้นมีสติกเกอร์	 	 	 	 	 ติดที่หน้ากระจกรถยนต์	 หรือมี	 
“เอกสารชนแล้วแยก”	 หรือไม่	 หากมีท้ัง	2	 ฝ่าย	 ขอให้
ด�าเนินการดังนี้

	 1.	ให้ผู ้ขับขี่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันแล้วแยกรถเข้า 
ข้างทางทันที	 และน�าเอกสาร	 “ชนแล้วแยก”	 ของตนเอง
มากรอกรายละเอียด	และลงชื่อในเอกสารดังกล่าว

	 2.	จากน้ันให้ท้ังสองฝ่ายแลกเอกสาร	 “ชนแล้วแยก”	
ที่กรอกรายละเอียดครบแล้วมอบให้แก่กันแล้วแยกย้าย 
ได้ทันที

	 3.	หลังแยกย้าย	เมือ่สะดวกแล้วจงึแจ้งบรษิทัประกนัภัย 
ของตนเองเพื่อน�ารถเข้าท�าการซ่อมโดยบริษัทประกันภัย
จะออก	“เอกสารชนแล้วแยก”		ฉบับใหม่ทดแทนฉบับเดิม
ต่อไป

	 หากรถยนต์ท่ีเฉี่ยวชนกันนั้นไม่มีสติกเกอร์ติดที่หน้า
กระจกรถ	และไม่มีเอกสารชนแล้วแยก	หรือชนกันรุนแรง
เสยีหายมาก	ผูข้บัขีค่วรโทรศพัท์แจ้งอุบัติเหตุเพ่ือให้บรษัิท
ประกันภัยมาให้บริการต่อไป

	 โครงการ	Knock	for	Knock	เป็นอีกโครงการหนึ่ง	ที่
นอกจากจะช่วยให้ผู้เอาประกันภัยที่มีประกันภัยรถยนต์
ประเภท	1	ได้รบัความสะดวกมากขึน้ในกรณท่ีีเกิดอุบัติเหตุ
แล้ว	ยังช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดได้อีกทางหนึ่งด้วย
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นักศกึษาเย่ียมชมกรงุเทพประกันภยั 
	 กรงุเทพประกนัภยั	ให้การต้อนรบัอาจารย์และนกัศกึษาสาขาวชิาประกนัภยั 
คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมการด�าเนินงาน
ของบรษัิทฯ	เพือ่ศกึษาและดงูานธุรกจิประกนัภยัด้านรบัประกนัภยัและสนิไหม
ทดแทน	 ซึ่งเป็นประโยชน์และเป็นประสบการณ์ต่อการเรียนวิชาความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับการประกันภัย	 โดยมผู้ีบรหิารของบรษัิทฯ	 ให้การต้อนรบั	 ณ	 อาคาร
กรงุเทพประกนัภัย	ส�านักงานใหญ่	ถนนสาทรใต้	เมือ่วนัที	่22	สิงหาคม	2556	

พฒันานักเรยีนทุน
	 กรุงเทพประกันภัย	 ร่วมกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย	 จัดกิจกรรมค่าย
อาสาพัฒนานักเรียนทุน	 ให้กับโรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก	 โดยน�า
พนักงานจิตอาสาของกรุงเทพประกันภัยพร้อมด้วยนักเรียนทุนของมูลนิธิ
กรุงเทพประกันภัยและวัดดอยธรรมเจดีย์กว่า	60	คน	ร่วมกันทาสีห้องสมุด	
ปรับภูมิทัศน์	ปรับปรุงห้องน�้า	มอบอุปกรณ์การเรียนการสอน	พร้อมรังสรรค์
กิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างความสนุกสนานควบคู่ความรู้ให้กับเด็กๆ 
ณ	โรงเรียนบ้านหนองผักตบโพนเพ็ก	ต.นาหัวบ่อ	อ.โพนสวรรค์	จ.นครพนม	
เมื่อเร็วๆ	นี้	

ผลประกอบการไตรมาส 2 
	 คณุชยั	โสภณพนชิ	ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้รหิาร	
กรุงเทพประกันภัย	 น�าทีมคณะผู ้บริหารระดับสูงจัดแถลงข่าว	 
“ผลประกอบการไตรมาส	2	และทิศทางการด�าเนินงานครึ่งหลังของ
ปี	2556”	ณ	อาคารกรุงเทพประกันภัย	ส�านักงานใหญ่	ถนนสาทรใต้	
เมื่อวันที่	16	สิงหาคม	2556	

	 ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ	 ในไตรมาส	2	 ของปี	2556	 มี 
เบี้ยประกันภัยรับรวม	3,584.7	ล้านบาท	ก�าไรสุทธิ	526.3	ล้านบาท	
เพิ่มขึ้น	126%	 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2555	 ก�าไรต่อหุ้น 
ขั้นพื้นฐาน	6.92	 บาท	 และผลการด�าเนินงานงวด	6	 เดือนแรกของ 
ปี	2556	บริษัทฯ	มีเบี้ยประกันภัยรับรวม	7,816.4	ล้านบาท	ก�าไรสุทธิ	
915.8	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	231.1%	เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี	2555	
ก�าไรต่อหุ้น	ขั้นพื้นฐาน	12.04	บาท	

ออกหน่วยแพทย์เคลือ่นท่ีสนับสนุนงานพีเ่พือ่น้องฯ
	 กรุงเทพประกันภัยผนึกโรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์	 ร่วมกันสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคมกับโครงการ	“พี่เพื่อน้อง	จากผองเพื่อนชาวประกัน	และ
มวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม	 คร้ังท่ี	10”	 ตอน	 สุขภาวะหนองโรง	 โดยการจัด 
หน่วยแพทย์เคลื่อนท่ีออกให้บริการตรวจรักษาพยาบาลแก่ชาวบ้านและ 
เดก็นกัเรยีนในชมุชนกว่า	120	คน	พร้อมสนับสนุนอาหารกลางวันภายในงาน	
และน�้าดื่มกรุงเทพประกันภัยให้กับเด็กนักเรียนและชาวบ้านท่ีอยู่ใกล้เคียง 
ที่เข้ามาร่วมงานได้ร่วมรับประทาน	ณ	โรงเรียนวัดห้วยสะพาน	ต.หนองโรง	
อ.พนมทวน	จ.กาญจนบุรี	เมื่อเร็วๆ	นี้
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สบืสานศลิปะชัน้สงู  
“โขนคนไทย รกัคนไทย” 
	 กรุงเทพประกันภัย	 ร่วมกับหนังสือพิมพ์ดาราเดลี	่
มลูนธิศิาลาเฉลมิกรงุ	ส�านกังานส�านกึรกับ้านเกดิ	(ดแีทค)	
และศลิปิน	“ปอ	ทฤษฎ	ีสหวงษ์”	พาลกูค้าและคูค้่ามาร่วม
สืบสานเอกลกัษณ์แห่งความเป็นไทยไปกบั	“โขน”	สดุยอด
ศลิปะการแสดงชัน้สูงในโครงการ	“โขนคนไทย	รกัคนไทย”	
ในชุด	“หนุมาน”	เพื่อร่วมสัมผัสกลิ่นอายของนาฏยกรรม
โบราณ	 ด้วยการพากย์-เจรจาและเพลงหน้าพาทย์แบบ
โบราณ	การด�าเนนิเรือ่งราวสัน้กระชบั	พร้อมเทคนคิพเิศษ
ที่น�ามาผสมผสานจนเป็นการแสดงที่วิจิตรงดงามอลังการ
หาชมยากยิ่ง	ณ	ศาลาเฉลิมกรุง	 เมื่อวันที่	16	 สิงหาคม	
2556

มอบสนิไหมทดแทนฯ
 ภาพ 1 -	 คุณกรรณสูตร	 หอมจันทร์	 (ที่	2	 จากขวา)	 ผู้จัดการสาขา
นครราชสีมา	ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน	กรุงเทพประกันภัย	และคุณพงษ์พันธ์		
นิยมตรง	(ที่	2	จากซ้าย)	ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ	สาขาถนนอัษฎางค์	ร่วม
มอบสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	จ�านวน	420,000	บาท	
ให้แก่	 คุณอุดมชัย	 อามาตร์	 ผู้รับผลประโยชน์	 จากกรณีคุณเดชา	 อามาตร์	 
ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ	โดยมีเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพร่วมเป็น
สักขีพยาน	ณ	ธนาคารกรุงเทพ	สาขาถนนอัษฎางค์	เม่ือเร็วๆ	นี้	

 ภาพ 2 -	คุณกรรณสูตร	หอมจันทร์	(ขวาสุด)	ผู้จัดการสาขานครราชสีมา	 
ธรุกจิสาขาและการร่วมทนุ	กรงุเทพประกนัภยั	มอบสนิไหมทดแทนการประกนัภยั 
อุบัติเหตุส่วนบุคคล	 จ�านวน	320,000	 บาท	 ให้แก่	 คุณชุลีวัลย์	 ศรีประสิทธิ์		
(กลาง)	ซึง่เป็นผูร้บัผลประโยชน์	จากกรณีคณุสรุพล	ศรปีระสทิธิ	์ผู้เอาประกนัภัย 
เสยีชวีติจากอบุตัเิหตทุางรถจกัรยานยนต์	 โดยมคีณุองัคณา	 ชาเรอืงเดช	(ที	่2	 
จากซ้าย)	 ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ	 สาขาล�าปลายมาศ	 ร่วมเป็นสักขีพยาน	 
ณ	 ธนาคารกรุงเทพ	 สาขาล�าปลายมาศ	 จังหวัดนครราชสีมา	 เมื่อวันที่	30	
กรกฎาคม	2556

 ภาพ 3 -	คุณพิบูล	พุฒิพันธ์พงศ์	(ซ้ายสุด)	ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาภูเก็ต	
กรงุเทพประกนัภยั	พร้อมด้วยคณุอรวรรณ	ปาจรยีพนัธ์	(ที	่2	จากซ้าย)	ผูจ้ดัการ
สาขาจังซีลอน	 ธนาคารกรุงเทพ	 มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุ 
ส่วนบุคคล	จ�านวน	740,000	บาท	ให้แก่	คุณนกน้อย	รวงเงิน	(ขวาสุด)	ภรรยา
ผู้เอาประกันภัย	ซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์จากกรณีที่	Mr.Nicolas	Javier	Solis	
ผู้เอาประกันภยัเสียชีวิตจากอบุตัิเหตุการขับขีร่ถจักรยานยนตช์นกับรถบรรทกุ	
ณ	ธนาคารกรุงเทพ	สาขาจังซีลอน	จังหวัดภูเก็ต	เมื่อวันที่	13	สิงหาคม	2556
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