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• Bhappy แต้มฝัน ปันยิ้ม เพื่อน้อง ครั้งที่ 2
• กรุงเทพประกันภัย จัดพิธีบวงสรวงครุฑตราตั้ง
เมื่อฤดูฝนมาเยือนคราใดเชื่อว่าหลายคนคงสุขใจไม่น้อย
เพราะนอกจากอากาศที่ร้อนอบอ้าวจะค่อยๆ บรรเทาเบาบาง
ลงแล้ว การได้มองฟ้ามองฝนก็ให้ความสุขใจแถมช่วยผ่อนคลาย
ได้อย่างไม่นา่ เชือ่ และอีกหนึง่ เสน่หข์ องฤดูฝนก็คอื ความเย็นสบาย
ของอากาศ บรรยากาศแสนสบายชวนพักผ่อน ท�ำให้ใครหลายคน
ได้นอนหลับเต็มอิ่ม พลอยท�ำให้อารมณ์ดี มีความสุขไปด้วยค่ะ
และเพื่อต้อนรับฤดูแห่งความสุข สดชื่น มาเติมความสุข
ในหน้ า ฝนไปกั บ โครงการจิ ต อาสาดี ๆ ที่ ท� ำ ให้ ยิ้ ม ได้ อ ย่ า ง
Bhappy3 แต้มฝัน ปันยิ้ม เพื่อน้อง ครั้งที่ 2 แล้วไปร่วมแสดง
ความยินดีกับความภาคภูมิใจสูงสุดของกรุงเทพประกันภัยใน
พิธีบวงสรวงครุฑตราตั้งเพื่อเตรียมอัญเชิญขึ้นประดิษฐานฯ
ส�ำนักงานสาขาแห่งใหม่ทจี่ ะเปิดด�ำเนินการต่อไป ใน BKI Story ค่ะ
เคล็ดไม่ลับกับเรื่องราวสุขภาพ ฉบับนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
ยาแคปซูล เคยสงสัยรึเปล่าคะว่าปลอกยาแคปซูลนั้นท�ำมาจาก
อะไร หาค�ำตอบได้ใน BKI Care พร้อมเพิ่มความอุ่นใจด้วย
แผนรับมือง่ายๆ ในการลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ติดตาม
รายละเอียดได้ใน Insight และ BKI Online พบโปรโมชั่น
ข่าวสารดีๆ ส�ำหรับลูกค้าใหม่ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ค่ะ
จากนั้นไปท�ำความรู้จัก Smartwatch นาฬิกาอัจฉริยะแห่งโลก
อนาคตใน Smart Living พร้อมท่องเที่ยวใน Backpack ไปกับ
สวนน�้ำ Cartoon Network Amazone อาณาจักรความสนุก
แห่งใหม่ในประเทศไทย และ Hot Issue ตอบข้อสงสัยที่ใครๆ
ก็อยากรู้กับเรื่องราวของทีวีดิจิตอลฉบับอ่านง่าย เข้าใจง่าย
อย่าลืมติดตามรายละเอียดกันนะคะ ส่วน Navigator ยังคง
น�ำสาระดีๆ ในการเตรียมรถรับหน้าฝนมาฝากกันด้วยค่ะ ปิดท้าย
ด้วยข่าวคราวความเคลือ่ นไหวมากมายรอบรัว้ กรุงเทพประกันภัย
ใน We’re Together
ช่วงนี้ฟ้าฉ�่ำฝนมากเลยนะคะ เดินทางระมัดระวังกันด้วย
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สุขภาพดีในทุกๆ วัน กรุงเทพประกันภัยขอให้ทกุ ท่านมีความสุข
และมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดช่วงหน้าฝนนี้ Happy in the rain ค่ะ
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Bhappy แต้มฝัน ปันยิ้ม เพื่อน้อง ครั้งที่ 2

3 องค์กรใหญ่ กรุงเทพประกันภัย โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ และกรุงเทพ
ประกันชีวิต ผนึกก�ำลังร่วมกันจัดกิจกรรม “ร่วมแรง ร่วมใจ กับ Bhappy3”
ตอน แต้มฝัน ปันยิ้ม เพื่อน้อง ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน
ของทั้ง 3 บริษัท ได้มีส่วนร่วมท�ำกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกัน รวมทั้งเพื่อสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างบริษัท
โดยในครัง้ นี้ คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร
บมจ.กรุงเทพประกันภัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว พร้อมด้วยคุณแมค
แบนเนอร์ ผู้อ�ำนวยการด้านบริหาร บมจ. โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ และคุณโชน
โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต น�ำทัพผู้บริหาร
และพนักงานจิตอาสาร่วมกันจัดกิจกรรม “ร่วมแรง ร่วมใจ กับ Bhappy3”
ตอน แต้มฝัน ปันยิ้ม เพื่อน้อง ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว จ.ชลบุรี
กิจกรรม “ร่วมแรง ร่วมใจ กับ Bhappy3” ในครัง้ นีเ้ ป็นการรวมกลุม่ พนักงาน
จิตอาสาของทั้ง 3 บริษัท กว่า 300 คน ลงพื้นที่ร่วมกันปรับปรุงอาคารเรียน
ห้องพยาบาล ห้องน�้ำ และปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมของโรงเรียนที่เน้นการ
แต่งแต้มสีสันให้สดใสด้วยการวาดภาพการ์ตูนพร้อมระบายสีก� ำแพงบริเวณ
อาคารเรียนของเด็กๆ ชัน้ อนุบาล และแท้งก์นำ�้ ทีถ่ กู ปรับปรุงเป็นห้องน�ำ้ ถมทราย
และทาสีเครือ่ งเล่นในสนามเด็กเล่น พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษาและสร้างสรรค์
กิจกรรมนันทนาการให้แก่นักเรียนและเด็กในชุมชนได้สนุกสนานเพลิดเพลิน
และยังมีบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการแก่ชาวบ้านในพื้นที่อีกด้วย

ไม่เพียงเท่านี้ พนักงานจิตอาสายังร่วมกันสร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่เด็กๆ
โดยสอนวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องเพื่อฟันสวยและรอยยิ้มที่สดใสของเด็กๆ
พร้อมกับกิจกรรมสันทนาการทีส่ ร้างความสนุกสนานให้กบั เด็กๆ ได้อย่างมาก
ซึ่งโครงการ Bhappy3 ด�ำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 5 ของปีที่ 3 และ
จะยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์และสานต่อกิจกรรมดีๆ เพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม
อย่างต่อเนื่องตลอดไป
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กรุงเทพประกันภัย
จัดพิธีบวงสรวงครุฑตราตั้ง
กรุงเทพประกันภัย จัดพิธีบวงสรวงครุฑตราตั้ง เพื่อเตรียมอัญเชิญขึ้นประดิษฐาน ณ
ส�ำนักงานสาขาแห่งใหม่ทจี่ ะเปิดด�ำเนินการในปี 2557 นี้ และเพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลแก่ผบู้ ริหาร
พนักงาน ลูกค้า และคู่ค้า
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ฤกษ์งามยามดี 6 พฤษภาคม 2557 เวลา
08.39 น. คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ
และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพ
ประกั น ภั ย จ� ำ กั ด (มหาชน) พร้ อ มด้ ว ย
คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีบวงสรวงครุฑตราตั้งที่
จัดสร้างขึ้นใหม่เพื่อเตรียมอัญเชิญองค์ครุฑ
ขึ้นประดิษฐาน ณ ส�ำนักงานสาขาแห่งใหม่
ที่จะเปิดด�ำเนินการในปี 2557 ได้แก่ สาขา
นครสวรรค์ สาขาแม่สอด สาขาอุตรดิตถ์ สาขา
ระยอง สาขาร้อยเอ็ด สาขาอุดรธานี สาขา
อุบลราชธานี สาขาสุราษฎร์ธานี ฯลฯ
พิธีเริ่มด้วยการไหว้ศาลพระพรหมและ
เจ้าที่ จากนั้นได้มีการประกอบพิธีพราหมณ์
บวงสรวงองค์ครุฑ พร้อมการเจิมแป้งศักดิส์ ทิ ธิ์
เบิกพระเนตร มอบน�้ำเทพมนต์ศักดิ์สิทธิ์แด่
องค์ครุฑ การถวายเครื่องบวงสรวงทั้งบายศรี
และบัตรพลี พร้อมด้วยเครื่องบูชา เครื่อง
สักการะต่างๆ ทัง้ นี้ เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลแก่
ผูบ้ ริหาร พนักงาน ลูกค้า และคูค่ า้ ของบริษทั ฯ
ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ส�ำนักงานใหญ่
ถนนสาทรใต้
การขอพระราชทานตราตั้ง
การพระราชทานตราตัง้ แต่เดิมนัน้ ถือเป็น
พระมหากรุณาธิคุณที่จะพระราชทานได้ตาม
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พระราชอัธยาศัย แต่เดิมผูท้ ไี่ ด้รบั พระราชทานตราตัง้ นอกจาก
ช่างหลวงแล้วจะเป็นผูป้ ระกอบกิจการการค้ากับราชส�ำนัก และ
เป็นประโยชน์ต่อราชการงานแผ่นดิน โดยมีการก�ำหนด
คุณสมบัติของบริษัท ห้างร้าน ที่จะได้รับพระราชทานตราตั้ง
ไว้ด้วยว่าจะต้องมีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือได้จดทะเบียนแล้ว
โดยชอบด้วยกฎหมาย ได้ท�ำการติดต่อกับกรมกองต่างๆ ใน
พระราชส�ำนักมาก่อน มีฐานะการเงินดีเป็นทีเ่ ชือ่ ถือของมหาชน
มานานพอสมควร ประกอบการค้าขายโดยสุจริต ตั้งอยู่ใน
ศีลธรรม และไม่เคยมีความผิดฐานทุจริตเป็นปฏิปักษ์ต่อ
ความรู้สึกของมหาชน
การขอพระราชทานตราตั้ง กระท�ำได้โดยยื่นค�ำขอต่อ
ส�ำนักพระราชวัง เมื่อส�ำนักพระราชวังได้ตรวจสอบและ
พิจารณาเห็นสมควรได้รบั พระราชทานตราตัง้ ก็จะน�ำความขึน้
กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต และเมื่อ
ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว นายกรัฐมนตรี
ในฐานะผู้บังคับบัญชาส�ำนักงานพระราชวังจะเป็นผู้ออก
ตราตั้งให้และประกาศในราชกิจจานุเบกษา
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ได้ด�ำเนินการ
ขอพระราชทานตราตั้ง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2519 ซึ่งใน
ขณะนัน้ คุณชิน โสภณพนิช ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานกรรมการ
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และด้วยพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม บริษัทฯ จึงได้รับพระราชทานตราตั้ง
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547 ด้วยพระบารมีปกป้องนี้ จะส่งเสริมให้เกิดความเป็นสิริมงคล
แก่บริษัทฯ และเสริมสร้างพลานุภาพให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีก�ำลังใจในการปฏบัติ
หน้าที่อย่างดีงานตลอดไป
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“แพ้ปลอกยาแคปซูล”
อันตรายที่คุณอาจนึกไม่ถึง
“ยารักษาโรค” เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของมนุษย์ โดยเป้าหมายหลักของการใช้ยา คือ ช่วยรักษาโรคหรือบรรเทาอาการผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้น
แต่การใช้ยานัน้ จะต้องได้รบั ค�ำแนะน�ำหรืออยูภ่ ายใต้การดูแลของบุคลากรทางสาธารณสุข เนือ่ งจากเป็นสิง่ ทีม่ ผี ลกระทบต่อร่างกายโดยตรง

นอกเหนือจากการรักษาโรคแล้ว ยาทุกชนิดอาจก่อให้เกิดการแพ้ยา หรือ
อาการไม่พงึ ประสงค์จากยา (Adverse Drug Reaction หรือ ADR) ได้ โดยล่าสุด
มีคนไข้ที่อาเจียนทุกครั้งที่ทานยาแคปซูล และเมื่อตรวจอย่างละเอียดแล้วพบว่า
ไม่ได้เกิดจากการแพ้ยา แต่เกิดจากการแพ้ปลอกยาแคปซูล ซึ่งผลข้างเคียงจาก
การแพ้ค่อนข้างรุนแรง แม้ว่าในประเทศไทย ยังไม่ค่อยพบผู้แพ้ปลอกยาแคปซูล
มากเท่าไรนัก แต่เรามาท�ำความรูจ้ กั ปลอกยาแคปซูลและสาเหตุทที่ ำ� ให้อาจเกิด
การแพ้เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนดีกว่าค่ะ
รู้จักปลอกยาแคปซูล
ปลอกยาแคปซูลผลิตจากเจลาติน ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากการแปรรูป
คอลลาเจนที่มีอยู่ในผิวหนังและกระดูกสัตว์อย่างหนังหมู หนังวัว ไขกระดูกวัว
ไขกระดูกหมู หรือไขกระดูกปลา
แต่วา่ ในปัจจุบนั ได้มกี ารพัฒนาปลอกยาแคปซูลทีท่ ำ� มาจากแป้งข้าวบริสทุ ธิ์
ซึ่งน�ำมาใช้แทนพวกกระดูกวัวหรือหมู เหมาะส�ำหรับคนที่เป็นมังสวิรัติหรือใช้
รักษาผู้ป่วยชาวมุสลิม แต่จะมีขายเป็นบางแห่งเท่านั้น เช่น ร้านที่ขายของ
ประเภทมังสวิรัติก็จะมีปลอกยาแคปซูลที่เป็นแป้งข้าวบริสุทธิ์ขาย
คุณสมบัติปลอกยาแคปซูล
แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดแข็งและชนิดอ่อน ซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้

คุณสมบัติที่ดีของยาแคปซูลคือ เมื่อเข้าไปในร่างกายแล้วจะต้องละลายได้
ในอุณหภูมิร่างกาย ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย และไม่ท�ำปฏิกิริยากับยาที่บรรจุอยู่
ภายในแคปซูล
แคปซูลทั้ง 2 ชนิด ควรเก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องปกติ หรืออุณหภูมิยาทั่วไป
ไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส มีอายุหลังจากผลิตประมาณ 5 ปี และต้องป้องกัน
ความชื้นด้วย ซึ่งถ้ามีความชื้นมากเกินไป ก็จะท�ำให้ปลอกยาเหลว แต่ถ้า
ความชื้นน้อยไปก็จะท�ำให้ปลอกยาเปราะได้
ท�ำไมถึงแพ้ปลอกแคปซูล
ส่วนใหญ่เมือ่ คนไข้มาหาหมอด้วยอาการแพ้ยา แพทย์มกั จะลงความเห็นว่า
แพ้ยาที่บรรจุอยู่ภายในมากกว่าปลอกยาแคปซูล หรือไม่ก็แพ้ส่วนประกอบที่
ปนมากับยามากกว่า เพราะในการผลิตยาทุกชนิดจะมีการใส่สารเติมเต็มและ
สารช่วยไหลเพื่อง่ายต่อการผลิตยาลงไปด้วย
แต่ในโลกนีก้ ม็ คี นบางกลุม่ ทีแ่ พ้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ท�ำให้เมือ่ ทานยาแคปซูล
ที่ท�ำจากหนังสัตว์หรือกระดูกสัตว์เข้าไปจึงเกิดอาการแพ้ขึ้น วิธีการแก้ไขคือ
ต้องเทยาที่บรรจุอยู่ภายในออกแล้วทานแต่ตัวยาเข้าไป หรือทานยาแคปซูลที่
ปลอกท�ำมาจากแป้งข้าวบริสุทธิ์แทน
Did you know?

ชนิดแข็ง

• มีลักษณะเป็นปลอกทั้ง 2 ข้าง สามารถถอดออกได้ บางชนิดมี
สีเดียวหรือมี 2 สี
• ส่วนใหญ่บรรจุยาแบบผง สามารถหาซื้อได้จากร้านขายยาทั่วไป
ชนิดอ่อน

• ส่วนใหญ่ปลอกจะใสมีหลายรูปร่าง เช่น รูปไข่ รูปวงรี
รูปจานบิน สีสันสวยงาม มีหลายความจุ มีตะเข็บ ปิดสนิท
• สามารถใช้บรรจุได้ทั้งยา เครื่องส�ำอาง และวิตามินต่างๆ
ที่เป็นของเหลว

สีของปลอกยาแคปซูลบ่งบอกอะไร
ส่วนใหญ่บ่งบอกถึงบริษัทผู้ผลิตยา ซึ่งสังเกตได้ว่าบางบริษัทจะปั๊มสัญลักษณ์หรือชื่อบริษัท
ลงไปที่ปลอกยาแคปซูล หรือเป็นการท�ำสีเลียนแบบยาต้นแบบที่ผลิตมานานแล้ว เนื่องจากว่าบางคน
เวลาไปซือ้ ยาก็มกั จะบอกคนขายว่า ซือ้ ยาแคปซูลสีดำ� แดง หรือแคปซูลสีเขียว ซึง่ เป็นยาทีข่ ายดีอยูแ่ ล้ว
ทีนี้บริษัทผลิตยารายใหม่จึงท�ำสีของยาแคปซูลเลียนแบบเดิมเพื่อจะได้ขายดีเช่นกัน

SMART LIVING
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Smartwatch

นาฬิกาอัจฉริยะแห่งอนาคต

Smartwatch เป็นนาฬิกาที่สามารถท�ำอะไรได้หลายอย่าง นอกจากการ
บอกเวลา บางรุ่นที่ผลิตออกมาสามารถเป็นกล้องถ่ายรูปได้ เป็นเสมือนโทรศัพท์
ตอบรับสายเรียกเข้า บางรุน่ ยังสามารถวัดการเต้นของหัวใจ นับจ�ำนวนก้าวเดิน หรือแม้กระทัง่
การเชื่อมต่อโซเชียลเน็ตเวิร์คต่างๆ เช่น เฟซบุ๊ค ทวิตเตอร์ อินสตาแกรมได้ และก�ำลังพัฒนาต่อไปอีกเรื่อยๆ

Smartwatch ได้มกี ารวิจยั และพัฒนามาได้ระยะหนึง่ แล้ว
แต่ไม่เป็นทีน่ ยิ มมากเท่าไร เนือ่ งจากยังตอบสนองความต้องการ
ได้ไม่มากเท่าที่ควร และราคาค่อนข้างสูง Smartwatch
ตัวแรกที่วางขายในตลาดคงเป็น i'M Watch ของบริษัท
Blue Sky ประเทศอิตาลี แต่ Smartwatch เริ่มเข้าสู่ตลาด
การขายจริงจัง ก็คือ Pebble ที่แรกเริ่มเดิมทีเงินลงทุนเพื่อ
ผลิต Smartwatch ไม่ได้เกิดจากใครคนใดคนหนึ่ง หรือ
องค์กรใดองค์กรหนึง่ แต่เกิดจากการระดมทุนจากคนมากถึง
เกือบ 70,000 คน ผ่านทางเว็บไซต์ Kickstarter ซึ่งเว็บไซต์นี้
เป็นเสมือนตัวกลางให้ใครทีม่ ไี อเดีย มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์
แต่ไม่มีเงิน น�ำเสนอไอเดียผ่านกระบวนการคล้ายๆ กับการ
ขอสปอนเซอร์ท�ำโครงการทั่วไป ซึ่ง Pebble ก็เกิดมาจาก
การระดมทุนด้วยวิธีนี้ และหลังจากนั้นก็พัฒนาเพิ่มขึ้น
เรือ่ ยมา แต่ทคี่ นไทยทุกคนได้เห็นทางท้องตลาดอย่างจริงจัง
ก็เมื่อราวปี 2013 ที่ผ่านมา ซึ่งทางบริษัทซัมซุงได้เปิดตัว
Galaxy Gear ในงาน Samsung Unpacked 2013 แต่
การใช้งานถูกจ�ำกัดให้มีการใช้งานควบคู่กับโทรศัพท์มือถือ
Galaxy บางรุ่นของซัมซุงเท่านั้น

http://www.orologidalmondo.com/

http://www.businessinsider.com/
http://baronmag.ca/2014/03/smartwatch

อย่างไรก็ดี หากจะแบ่งประเภทของ Smartwatch สามารถแบ่งได้ดงั นี้ แบบแรก
ที่ยังคงความเป็นนาฬิกาอยู่บ้าง ใช้ส�ำหรับเป็นอุปกรณ์ควบคู่กับสมาร์ทโฟน เช่น เพื่อ
ช่วยรับสายเรียกเข้า เป็นต้น ฟังก์ชั่นไม่ได้มีมากมายนักเพราะสามารถใช้ฟังก์ชั่นจาก
สมาร์ทโฟนอยู่แล้ว แบบที่สอง มีฟังก์ชั่นเพิ่มขึ้น เช่น สามารถใช้ทัชสกรีนได้ แจ้งเตือน
กับรับข้อความจากโซเซียลต่างๆ ทั้ง เฟซบุ๊ค, ไลน์ หรือ ทวิตเตอร์ได้ แบบที่สาม
เกือบเรียกได้ว่าเทียบเท่าสมาร์ทโฟนขนาดเล็กกันเลยทีเดียวแล้วสามารถดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่นต่างๆ มาใช้งานได้อีกด้วย
ในปี 2014 นี้ ก็ยังมีอีกหลายค่ายที่เตรียมเปิดตัว Smartwatch ทั้ง Sony, Pebble,
Google และ Apple โดย 5 อันดับแรกของ Smartwatch ทีถ่ กู เปิดตัวในงาน Consumer
Electronics Show 2014 หรือ CES 2014 ที่ผ่านมา ได้แก่ Pebble Steel, Casio Sports
Gear STB-1000, Meta Watch และ Magellan Echo ซึ่งเราเชื่อว่า Smartwatch
ยังมีการพัฒนามากมายอีกต่อไป ถึงวันนัน้ นาฬิกาจะไม่ใช่เพียงแค่บอกเวลาอีกต่อไป
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Cartoon Network Amazone

ผจญภัยสุดมันส์ ไปกับสวนน�้ำภายใต้
ลิขสิทธิ์การ์ตูนเน็ทเวิร์คแห่งแรกของโลก

หากคุณก�ำลังมองหาอะไรใหม่ๆ ท�ำในวันว่าง ขอแนะน�ำ สวนน�้ำการ์ตูน เน็ทเวิร์ค อะเมโซน ที่ตั้งอยู่บนท�ำเลทองของ ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี รับรองว่าถูกใจคนชอบเล่นน�้ำอย่างแน่นอน

เพียงก้าวแรกบนพืน้ ที่ 35 ไร่ คุณจะได้พบกับสวนน�ำ้ ขนาด
มหึมา ภายใต้ลิขสิทธิ์การ์ตูนเน็ทเวิร์คแท้แห่งแรกของโลก
ที่ออกแบบตกแต่งบรรยากาศภายในพื้นที่ให้เป็นเสมือนป่าฝน
อะเมซอน พร้อมสัมผัสบรรดากองทัพการ์ตูนฮีโร่ ทั้ง Ben 10
The Power Puff Girls Johnny Bravo The Amazing World
of Gumball ฯลฯ ที่ออกมาโลดแล่นนอกจอโทรทัศน์ให้ได้เห็น
กันแบบเต็มตา
ที่ส�ำคัญคือ ภายในสวนน�้ำยังมีโซนเครื่องเล่นน่าเล่น
มากมายหลายชนิด เริม่ ตัง้ แต่โซนสระน�ำ้ และเครือ่ งเล่นเบาๆ
ส�ำหรับคุณหนู ไปจนถึงโซนเครือ่ งเล่นสุดระทึกเร้าใจส�ำหรับ
ผู้ใหญ่ อาทิ โซน Cartoonival (การ์ตูนนิวัล) ที่จ�ำกัด
เฉพาะเด็กๆ พรัง่ พร้อมไปด้วยเครือ่ งเล่นต่างๆ มากกว่า 150
รายการ ไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์ สไลเดอร์ น�้ำพุ พร้อมผจญภัย

BACKPACK

ไปกับเหล่าการ์ตนู ตัวโปรดทีป่ อ้ มปราการ Disco Fountain
Rain Fortress ในระบบอินเตอร์แอคทีฟทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ
ในโลก โซน The Omniverse (ออมนิเวอร์ส) จะประกอบ
ไปด้วยสไลเดอร์นำ�้ วนความเร็วสูงรวมทัง้ สิน้ 6 ราง หอคอย
จุดนี้ มีความสูง 77 ฟุต ซึ่งสูงที่สุดในสวนน�้ำ โดยผู้เล่นจะ
ได้สัมผัสประสบการณ์ความมันส์จากหนึ่งในเอเลี่ยนร่าง
ยักษ์ของการ์ตูน Ben 10 บนสไลเดอร์ Humungaslide ได้
อารมณ์ราวกับเล่นรถไฟเหาะ เริ่มความสนุกด้วยแพยางคู่
แข่งกันสไลด์ไปตามส่วนโค้งกลมของรางท่อตัวการ์ตูน
ทีม่ แี รงดันน�ำ้ ความเร็วสูงไปตามความคดโค้งของสไลเดอร์
หมุนวน ก่อนลงที่จุดหมายปลายทางซึ่งสูงจากพื้นน�้ำถึง
26.6 ฟุต ให้ผู้เล่นกระโจนลงน�้ำด้วยความระทึกใจ
หรือโซน Adventure (แอดเวนเจอร์) ที่เล่นมันส์กันได้
ทั้งครอบครัว เริ่มต้นด้วยการลื่นอย่างเร็วลงจาก Jake
Jump รางสูงชันพอที่จะท�ำให้เกิดแรงผลักพุ่งขึ้นฟ้าก่อน
ตกลงมาปะทะกับพื้นน�้ำ Rainfall Rainicorn ลื่นไปตาม
รางสไลด์คดเคีย้ ว ผ่านอุโมงค์ความมืด ตามความยาวของ
เจ้า Rainicorn รับประกันความตื่นเต้นขนานแท้ Banana
Spin เครื่องเล่นที่เริ่มต้นจากหอสูง 46 ฟุต สไลด์ตัวลงไป
ในอุโมงค์ด�ำ ก่อนจะมาโผล่ในชามบานาน่า สปิน ของ
Johnny Bravo ที่มีน�้ำวนรอบ ไหลลงด้วยความเร็วสูง
เข้าไปในแกนเกลียว ผ่านม่านน�ำ้ ขนาดใหญ่ ก่อนทิง้ ตัวคุณ
ไว้ในสระว่ายน�้ำเบื้องล่าง
นอกจากนี้ ยังมีโซน Riptide Rapids (ริปไทด์ ราปิดส์)
พาคุณล่องแพไปบนน�ำ้ ใสเย็นกลางป่าของแม่นำ�้ อะเมซอน
ที่ แปลกตาในความยาว 1,100 ฟุ ต ซึ่ ง ในแต่ ล ะโค้ ง
จะพบความสนุกสนานและพบเจอเครื่องเล่นที่ไม่คาดฝัน
ผ่ อ นคลายไปกั บ บรรยากาศการลอยอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
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โซน Mega Wave (เมกะ เวฟ) ที่ได้จ�ำลอง
ทะเลยักษ์ หาดทรายขาว และเกลียวคลื่นมาให้
สัมผัส ใกล้ๆ กันนั้น คือ เวทีการแสดง พิเศษชม
ขบวนพาเหรดอลังการและการแสดงสดของ
เหล่าคาแรกเตอร์ตัวการ์ตูนพร้อมเอฟเฟกต์
ตระการตาในทุ ก วั น และโซน Surfarena
(เซิร์ฟฟาเรนา) ส�ำหรับผู้ที่ชื่นชอบกีฬาแนว
เอ็กซ์ตรีม หรือมือใหม่ที่อยากจะเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในการเล่นเซิร์ฟบอร์ด กับนวัตกรรม
ที่ค้นพบได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้น
ปิดท้าย อย่าลืมลิ้มลองรสชาติอาหารที่
Foodville (ฟู้ดวิลล์) หรือเมืองอาหารนานาชาติ
การ์ตูน เน็ตเวิร์ค อะเมโซน มีอาหารอร่อยๆ ซึ่ง
ได้รับแรงบันดาลมาจากอาหารไทยและอาหาร
พื้นเมืองจานเด็ดจากทั่วโลก ตั้งแต่เทปันยากิ
เนือ้ ย่าง แกงกะหรี่ ไปจนถึงเบอร์เกอร์และพิซซ่า
ส่วนใครอยากได้ของขวัญของฝาก แนะน�ำที่
ร้านซีเอ็น ช้อป ศูนย์รวมของที่ระลึกภายใต้
ลิขสิทธิ์แท้ที่มีรูปแบบไม่ซ�้ำใคร ผู้สนใจสามารถซื้อบัตรผ่านประตูแบบรายวัน ผู้ใหญ่ (อายุ 13 64 ปี) ชาวไทย 1,290 บาท ชาวต่างชาติ 1,590 บาท เด็ก (อายุ 3 - 12 ปี) ชาวไทย 890 บาท
ชาวต่างชาติ 1,190 บาท หรือซื้อบัตรผ่านประตูแบบรายปี ราคาเริ่มต้นที่ 4,000 บาท พร้อมส่วนลด
มากมายตลอดปี เริ่มสนุกกับสวนน�้ำได้แล้วทั้งครอบครัว ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2557 นี้
เป็นต้นไป เปิดทุกวัน เวลา 10.00 น. - 18:00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เบอร์โทร. 0 3823 7707
เว็บไซต์ : www.cartoonnetworkamazone.com เฟซบุ๊ค : Cartoon Network Amazone
การเดินทาง : จากกรุงเทพฯ ให้ขบั รถมาตามถนนสายสุขมุ วิท ผ่านพัทยา ต.นาจอมเทียน
ผ่านบ้านอ�ำเภอ และเลยสวนนงนุชมาประมาณ 3 กม. ด้านขวามือจะเห็นป้ายบอกทางเข้า
บางเสร่และสวนน�้ำชัดเจน
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ท�ำความรู้จักกับทีวีดิจิตอล
ปัจจุบนั นี้ ระบบการแพร่ภาพทีวที เี่ ราใช้กนั อยูค่ อื ระบบ
อนาล็อก (Analog) ซึง่ คือการน�ำเอาสัญญาณภาพมา
ผสมผสานกับสัญญาณวิทยุ โดยใช้สถานีโทรทัศน์
ภาคพืน้ ดินเป็นตัวส่งสัญญาณ และผูร้ บั สัญญาณก็ใช้
เสาอากาศรับสัญญาณที่เรียกกันว่า "เสาก้างปลา"
หรือ "เสาหนวดกุ้ง" มาเป็นตัวรับสัญญาณ

สัญญาณอนาล็อกแบบที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน มีจุดด้อยอยู่
มากมาย เช่น หากอยู่ใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้า แม่เหล็ก หรือมีคลื่น
สัญญาณอืน่ มารบกวน จะมีผลกระทบคือภาพไม่ชดั อีกทัง้ สัญญาณ
อนาล็อกไม่สามารถบีบอัดสัญญาณได้ จึงต้องใช้ความถีม่ ากเพือ่ ส่ง
สัญญาณจะท�ำให้เกิดช่องโทรทัศน์ในรูปแบบฟรีทีวีน้อยช่อง
ส่วนในระบบดิจิตอลทีวีนั้น จะใช้สัญญาณดิจิตอลที่ถูกบีบอัด
และเข้ารหัสที่มีค่าเป็น "0" กับ "1" ซึ่งในหนึ่งช่วงคลื่นความถี่จะ
สามารถน�ำมาส่งได้หลายรายการโทรทัศน์ โดย 1 ช่อง อนาล็อก
สามารถส่งสัญญาณดิจิตอลได้ถึง 40 - 50 ช่องเลยทีเดียว พร้อม
สัญญาณภาพและเสียงที่มีความละเอียดคมชัดมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้
อาจรับชมไม่ได้เลย หากคุณภาพสัญญาณไม่ดีพอ อย่างไรก็ดี
นีถ่ อื เป็นการเพิม่ ช่องทางให้ประชาชนได้รบั ข้อมูลจากรายการอืน่ ๆ
ได้มากขึ้น
ส�ำหรับต่างจังหวัด หากใช้ยังทีวีแบบเก่าก็จะสามารถรับชม
สัญญาณดิจิตอลทีวีได้ โดยทางรัฐจะแพร่ภาพทั้งสองระบบควบคู่
กันไปสักระยะหนึง่ และประกาศล่วงหน้าว่าจะมีการเปลีย่ นคุณภาพ
สัญญาณให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง
อี ก ทางหนึ่ ง รั ฐ ได้ ส นั บ สนุ น งบประมาณให้ ป ระชาชนซื้ อ กล่ อ ง
แปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอลที่ถูกกว่าราคาในท้องตลาด
(ราว 300 - 500 บาท) หรืออาจมีการแจกคูปองราคาประมาณ 1,200
บาท เพื่อใช้แลกซื้อกล้องรับสัญญาณ "Set Top Box" ซึ่งอุปกรณ์
ตัวนี้เอง ที่จะท�ำหน้าที่ถอดรหัสสัญญาณดิจิตอลแล้วส่งภาพและ
เสียงให้อยูใ่ นรูปแบบทีท่ วี อี นาล็อกเครือ่ งเดิมรับได้ โดยคูปองดังกล่าว
คาดว่าจะสามารถแจกให้ตามครัวเรือนทัง้ ประเทศปลายมิถนุ ายนนี้
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รับฟรี พ.ร.บ. หรือ Gift Voucher
ท�ำประกันภัยรถยนต์ ใหม่ประเภท 1 หรือ
First Care 2+ Flood เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 8,100 บาท ขึ้นไป
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 57
กรุงเทพประกันภัยมอบความอุ่นใจที่มากขึ้น ด้วยโปรโมชั่นแถมฟรีประกันภัย
รถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) หรือ Gift Voucher มูลค่า 300 บาท ส�ำหรับลูกค้า
ที่ท�ำประกันภัยรถยนต์ใหม่ประเภท 1 หรือ First Care 2+ Flood ที่มีมูลค่า
เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 8,100 บาท ขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31กรกฎาคม 57
ผ่านทาง เว็บไซต์ www.bangkokinsurance.com

กรุงเทพประกันภัยมอบความอุ่นใจยกก�ำลัง 2
ส�ำหรับลูกค้าใหม่ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์
แถมฟรี พ.ร.บ. หรือ Gift Voucher
ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆ
ความรับผิด
ตัวรถเอาประกันภัย
ภัยพิเศษ
ต่อบุคคลภายนอก
ประเภทการประกันภัย
ทรัพย์สิน บุคคล สูญหาย ไฟไหม้ การชน น�้ำท่วม อุบัติเหตุ ค่ารักษา ประกันตัว ภัย
							 ส่วนบุคคล พยาบาล ผู้ขับขี่ ก่อการร้าย
1
ชั้น 1 “คุ้มครอง - คุ้มค่า”
*
First Care 2+ Special Flood
หมายเหตุ : *จากอุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก ซึ่งหมายถึงรถที่เดินด้วยก�ำลังเครื่องยนต์ โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น�้ำมัน ก๊าซ หรือก�ำลังไฟฟ้า และรวมถึงรถพ่วง รถไฟ รถราง

สิทธิพิเศษเพื่อความอุ่นใจแบบยกก�ำลังสองนี้
เฉพาะลูกค้าใหม่ทที่ ำ� ประกันรถยนต์ผา่ นทางเว็บไซต์
www.bangkokinsurance.com เท่านั้น
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เตรียมรถรับหน้าฝน
เริ่มเข้าฤดูฝนแล้ว ถนนก็จะเฉอะแฉะเพราะน�้ำฝน อาจท�ำให้พื้นถนนมีความลื่นมากกว่าปกติ เราขอแนะน�ำวิธีการป้องกันอุบัติเหตุและ
ใช้รถยนต์อย่างประหยัดน�้ำมันในช่วงฤดูฝน ดังนี้

1. ไม่ควรขับรถด้วยความเร็วเกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพราะจะท�ำให้
สิน้ เปลืองน�ำ้ มันเพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 10 - 25 ควรขับรถด้วยความเร็ว
ที่ระดับ 80 - 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดอุบัติเหตุจากถนนที่ลื่น
กว่าปกติและช่วยประหยัดน�้ำมัน
2. ตรวจเช็กระบบเบรก เพราะช่วงหน้าฝนถนนลื่นกว่าปกติท�ำให้ต้อง
แตะเบรกบ่อยครั้ง โดยผู้ขับขี่ควรสังเกตจากเสียงขณะเบรก หรือเบรก
แล้วรถไม่หยุดในระยะปกติซึ่งท�ำให้เปลืองน�้ำมันประมาณวันละ 400 ซีซี
ฉะนั้นผู้ขับขี่ควรเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่เพื่อช่วยประหยัดน�้ำมัน
3. ตรวจเช็กระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ เปิดไฟทั้งหมด
ดูว่าท�ำงานตามปกติหรือไม่ เพราะเมื่อเวลาฝนตกหนักๆ ทัศนวิสัย
จะไม่ดี การเปิดไฟช่วยส่องทาง รถคันอื่นจะสังเกตเห็นได้ง่ายขึ้น
สามารถลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุได้ด้วย

4. ตรวจเช็ ก สภาพยางรถยนต์ โดยเปลี่ ย นยางรถยนต์ ทั น ที ที่
ความลึกร่องดอกยางเหลือน้อยกว่า 2 มม. สังเกตได้จากต�ำแหน่งของ
สะพานยาง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเหินน�้ำ หรือการลื่นไถล และอย่าลืม
ตรวจเช็กอะไหล่ตัวยึดล้อรถให้มีสภาพใช้งานได้ดีทั้งระบบ รวมไปถึง
การตรวจเช็กลมยางสม�่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพราะหาก
ลมยางต�่ำกว่ามาตรฐานจะท�ำให้การขับขี่สิ้นเปลืองน�้ำมันเพิ่มขึ้น
ประมาณร้อยละ 2 เลยทีเดียว
5. ตรวจเช็กใบปัดน�ำ้ ฝน ควรเปลีย่ นใบปัดน�ำ้ ฝนใหม่ เมือ่ ผ่านการใช้งาน
ไปนานๆ เนื่องจากยางปัดน�้ำฝนจะแข็งตัว การยืดหยุ่นจะลดลงท�ำให้
ปัดน�้ำฝนได้ไม่หมด ส่งผลให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ไม่ดี
6. ตรวจเช็กความเย็น ควรปิดแอร์ก่อนถึงที่หมาย 2 - 3 นาที ซึ่งจะ
ช่วยประหยัดน�้ำมันได้ 30 ซีซี แต่หากไม่ใช้แอร์เลยตลอดการเดินทาง
20 - 30 นาที จะประหยัดน�้ำมันได้ถึง 300 ซีซี

หมั่นตรวจเช็กอุปกรณ์และระบบต่างๆ ของรถยนต์อย่างสม�่ำเสมอ นอกจากจะช่วยประหยัดน�้ำมันแล้ว ยังเพื่อความปลอดภัยมั่นใจในทุกการเดินทาง
ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ มีสาระและประโยชน์จาก
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วิธีง่ายๆ ในการลดเบี้ยประกันภัย
ส�ำหรับผูท้ เี่ ป็นเจ้าของรถ คงไม่มใี ครอยาก
ให้รถของตนเองไปเฉี่ยวชนกับรถคันอื่น
เพราะจะเสี ย ทั้ ง เวลาและค่ า ใช้ จ ่ า ยเพื่ อ
ซ่อมรถของตนเองและคู่กรณี การขับขี่
อย่ า งระมั ด ระวั ง เป็ น วิ ธี ที่ ช ่ ว ยป้ อ งกั น
อุบัติเหตุ แต่หากเกิดเหตุการณ์ ไม่คาดฝัน
จริงๆ การท�ำประกันภัยรถยนต์สามารถ
ช่ ว ยบรรเทาภาระค่ า ใช้ จ ่ า ยได้ แต่ ท ว่ า
ค่าเบีย้ ประกันรถก็อยูใ่ นระดับสูงอีกเช่นกัน
การหาส่ ว นลดเบี้ ย ประกั น ภั ย จึ ง เป็ น
อีกช่องทางหนึง่ ทีจ่ ะช่วยประหยัดค่าใช้จา่ ย
การลดเบี้ยประกันภัยรถยนต์สามารถท�ำได้
หลายวิธี เช่น การได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย
จากการระบุชอื่ ผูข้ บั ขี่ หรือการเลือกท�ำประกันภัย
แบบมีค่าความเสียหายส่วนแรก (Excess or
Deductible) แต่ทราบหรือไม่คะว่า การขับรถยนต์
อย่างไม่ประมาท และไม่เคยมีการเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย หรือถ้า
มี ก ารเรี ย กร้ อ งแต่ ผู ้ เ อาประกั น ภั ย ไม่ ไ ด้ เ ป็ น
ฝ่ายผิด และสามารถระบุคกู่ รณีอกี ฝ่ายได้ จะท�ำให้
ได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยเมื่อต่ออายุการท�ำ
ประกันภัยได้เช่นกัน โดยส่วนลดทีไ่ ด้รบั เรียกว่า
ส่วนลดเบีย้ ประกันภัยประวัตดิ เี ป็นล�ำดับขัน้ ดังนี้

ล�ำดับขั้นของการได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี
- ขั้นที่ 1 ได้รับส่วนลด 20% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ กรณีที่ไม่มีการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย ในการประกันภัยปีแรก หรือถ้ามีการเรียกร้องแล้วเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิด และสามารถ
ระบุคู่กรณีได้
- ขั้นที่ 2 ได้รับส่วนลด 30% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ กรณีที่ไม่มีการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย ในการประกันภัย 2 ปี ติดต่อกัน หรือถ้ามีการเรียกร้องแล้วเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิด และ
สามารถระบุคู่กรณีได้
- ขั้นที่ 3 ได้รับส่วนลด 40% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ กรณีที่ไม่มีการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย ในการประกันภัย 3 ปีติดต่อกัน หรือถ้ามีการเรียกร้องแล้วเราไม่ได้เป็นฝ่ายผิด และ
สามารถระบุคู่กรณีได้
- ขั้นที่ 4 ได้รับส่วนลด 50% ของเบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุ กรณีที่ไม่มีการเรียกร้อง
ค่าเสียหาย ในการประกันภัย 4 ปี ติดต่อกัน หรือมากกว่านั้น หรือถ้ามีการเรียกร้องแล้วเรา
ไม่ได้เป็นฝ่ายผิด และสามารถระบุคู่กรณีได้
โดยส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดีนี้ จะค�ำนวณจากเบี้ยประกันภัยของปีที่ต่ออายุกรมธรรม์ ไม่ใช่
ค�ำนวณจากเบี้ยประกันภัยของปีที่ผ่านมา เช่น เบี้ยประกันภัยส�ำหรับกรมธรรม์ของปีที่ผ่านมาเป็นเงิน
22,000 บาท แต่เบี้ยประกันภัยในปีที่ต่ออายุเป็นเงิน 20,000 บาท เมื่อท�ำการต่ออายุกรมธรรม์เป็น
ปีที่ 2 เราจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี 20% นั่นคือ จะได้รับส่วนลด 20,000 x 20% = 4,000 บาท
และจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยในปีนั้นเพียง 16,000 บาท
การขับรถอย่างระมัดระวัง ไม่ประมาทนั้น นอกจากจะช่วยให้ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินแล้ว
ยังช่วยให้ประหยัดเงินค่าเบี้ยประกันภัยได้อีกด้วย ฉะนั้น ขับรถด้วยความระมัดระวังทุกครั้งนะคะ
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ทูลเกล้าฯ ถวายเงินประจ�ำปี 2556

ร่วมพิธบี ำ� เพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระสังฆราช

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน
พระราชวโรกาสให้คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้
บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร เข้าเฝ้า
ทูลละอองพระบาท เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล ประจ�ำปี
2556 สมทบทุนบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ในมูลนิธิ
อานันทมหิดล จ�ำนวน 3,000,000 บาท มูลนิธชิ ยั พัฒนา จ�ำนวน 2,000,000 บาท
และโครงการบัณฑิตคืนถิ่น จ�ำนวน 1,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
6,000,000 บาท เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

กรุงเทพประกันภัย ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบ�ำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จ
พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก น�ำโดยคุณชัย
โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร
และคูค่ า้ ของบริษทั ฯ รวมทัง้ ได้วางพวงมาลาสักการะพระศพ ณ พระต�ำหนัก
เพ็ชร วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2557

ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
กรุงเทพประกันภัย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษทั ฯ จัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21 โดยที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมัติเห็นชอบทุกวาระ
การประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมทั้งมีมติอนุมัติจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 12 บาท
และจ่ายเงินปันผลโดยหุ้นสามัญ ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 2 หุ้นปันผล
ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ส�ำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่
25 เมษายน 2557

ร่วมออกบูธงาน Money Expo 2014
คุณอานนท์ วังวสุ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
กรุงเทพประกันภัย และคุณโชน โสภณพนิช (ที่ 3 จากขวา) กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ กรุงเทพประกันชีวติ ให้เกียรติรว่ มเปิดบูธกรุงเทพประกันภัย
ในงานมหกรรมการเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุด “Money Expo 2014” ที่จัดขึ้น
ภายใต้แนวคิด “Connecting Life การเงินเชือ่ มโยงชีวติ ก้าวไปตามใจฝัน”
โดยกรุงเทพประกันภัยได้มอบโปรโมชั่นประกันภัยราคาสุดพิเศษ พร้อม
ของสมนาคุณมากมาย ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 เมืองทองธานี เมื่อ
วันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา
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ท�ำบุญเนือ่ งในโอกาสด�ำเนินกิจการ
ครบรอบ 67 ปี
กรุงเทพประกันภัย จัดพิธีท�ำบุญบริษัทฯ เนื่องในโอกาสด�ำเนิน
กิจการครบรอบ 67 ปี โดยคุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและ
ประธานคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกัน
ตักบาตรและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ พร้อมไหว้ศาลพระพรหม
เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ ยังได้จัดพิธีรดน�้ำด�ำหัวขอพรจาก
ผู้บริหารในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ พร้อมร่วมรณรงค์แต่งกายด้วย
ชุดไทยเพือ่ สืบสานประเพณีของไทยอีกด้วย ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย
ส�ำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557

ประชุมตัวแทนนายหน้าประจ�ำปี 2557
กรุงเทพประกันภัย จัดงานประชุมตัวแทนนายหน้าประจ�ำปี 2557 เพื่อกระชับความสัมพันธ์และขอบคุณตัวแทนนายหน้าที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีตลอดมา
พร้อมร่วมเสวนาทิศทางเศรษฐกิจและธุรกิจประกันภัยไทยเมื่อเข้าสู่ AEC ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2557

ได้รบั การรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 27001
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ กรุงเทพประกันภัย
รับมอบใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC 27001:2005 จากคุณสิตา ประวาลพิทย์ (ซ้าย)
กรรมการผู้จัดการ บจ. เอเจเอ รีจิสตร้าส์ จากการที่บริษัทฯ มีการจัดท�ำระบบบริหาร
จัดการความมั่นคงปลอดภัย หรือ ISMS (Information Security Management) ใน
ส่วนของ “บริการโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลหลักและศูนย์ข้อมูลส�ำรอง” ทั้งนี้ เพื่อ
ให้ระบบจัดการข้อมูลขององค์กรมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล อีกทั้งช่วยเพิ่ม
ความปลอดภัยให้กบั ข้อมูลต่างๆ ขององค์กร ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ส�ำนักงานใหญ่
ถนนสาทรใต้ เมื่อเร็วๆ นี้

มอบสินไหมอุบตั เิ หตุ
คุณกรรณสูตร หอมจันทร์ (ขวาสุด) ผู้จัดการสาขานครราชสีมา กรุงเทพประกันภัย เป็น
ผู้แทนบริษัทฯ มอบเงินสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จ�ำนวน 420,000 บาท
ให้แก่คุณรา พยุงสุข (ที่ 3 จากซ้าย) บิดาของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์
จากกรณีที่คุณนาม พยุงสุข ผู้เอาประกันภัยเกิดอุบัติเหตุตกจากหลังคาบ้านท�ำให้เสียชีวิต
ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขากาบเชิง จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557

