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สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยในช่วงฤดูฝนนี้ อาจ 
เป็นสาเหตุท�าให้หลายคนเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ ได้ง ่าย  
กรุงเทพประกันภัยขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ 
พร้อมส่งต่อความห่วงใยจากใจเราด้วยภาพยนตร์โฆษณา 
ชดุใหม่ “เพราะความเสีย่งมอียูร่อบตวัคณุ” อกีหนึง่แคมเปญดีๆ  
ที่กรุงเทพประกันภัยอยากให้ทุกท่านตระหนักถึงความเสี่ยง 
ที่มีอยู่รอบตัว ติดตามรายละเอียดได้ใน BKI Story พร้อม 
เชือ่มต่อความอุน่ใจให้ครอบคลมุทัว่ทกุพืน้ทีก่บัภาพบรรยากาศ
สาขาใหม่ที่แม่สอดและร้อยเอ็ด

พบกับการรวบรวมเรื่องราวสาระดีๆ อีกมากมายได้ในเล่ม 
อาทิ สาระเพื่อสุขภาพ ที่จะพาคุณไปท�าความรู้จักกับโปรแกรม
ออกก�าลังกายสุดฮิต T25 ใน BKI Care จากนั้นไปร่วมค้นหาว่า
แนวคิดสามเหลี่ยมอัจฉริยะจะสามารถพิชิตความส�าเร็จในชีวิต
ท่านได้อย่างไร ใน Smart Living ส�าหรับ Backpack จะพาคุณ
ไปเยี่ยมชมคาเฟ่สุดหรรษาอย่าง More Than a Game Cafe  
ที่ที่มีบอร์ดเกมไว้ให้คุณฝึกสมองประลองความมัน และเสริม
จินตนาการมากมาย คอเกมไม่ควรพลาด ส่วน Hot Issue  
น�าเสนอเร่ืองราวของเลือดสังเคราะห์ นวัตกรรมที่จะช่วยชีวิต
มนุษย์ในยุคนี้และยุคหน้า

BKI Online มโีปรโมชัน่ข่าวสารดีๆ  ส�าหรบัลกูค้าประกันภัย
รถยนต์ออนไลน์ ส่วนใครที่สงสัยว่าหากรถเกิดอุบัติเหตุชน 
กับรถของคนในครอบครัวจะสามารถเรียกร้องค่าสินไหม 
ทดแทนได้หรือไม่ หาค�าตอบได้ใน Insight ปิดท้ายด้วยข่าวคราว 
ความเคลื่อนไหวมากมายรอบรั้วกรุงเทพประกันภัยใน We’re 
Together

ไม่ว่าจะฝนตกแดดจะออก ความเสี่ยงภัยยังคงอาจเกิดขึ้น
กับตัวเราได้ตลอดเวลา อย่าลืมวางแผนรับมือความเสี่ยงภัยไว้
เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงให้กับคุณและครอบครัวนะคะ 
ด้วยความห่วงใยจากกรุงเทพประกันภัย แคร์คุณทุกย่างก้าว

สุธิดา มลิลา
Contributing Editor

คณะผู้จัดท�าวารสารขอแก้ไขค�าบรรยายใต้ภาพในวารสาร BKI News ฉบับที่ 1 มีนาคม 2557 คอลัมน์ BKI Story 
อิ่มบุญ อิ่มใจ แสวงบุญใหญ่ในดินแดนพุทธภูมิ หน้า 03 จาก พระแท่นวัชรอาสน์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็น 
โทณพราหมณ์สถูป สถานที่แบ่งพระบรมสารีริกธาตุ และขออภัยในความผิดพลาดมา ณ ที่นี้ค่ะ
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ด้วยวสัิยทศัน์ของกรงุเทพประกันภัยในการขยายพืน้ท่ีความอุน่ใจ ด้วยการเพิม่
จ�านวนสาขาเพื่อส่งมอบการให้บริการที่เข้าใจและเข้าถึงครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่

กรุงเทพประกันภัยเดินหน้าขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ท�าการเปิดสาขาแม่สอด
และร้อยเอ็ด โดยมีคุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท 
กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) คุณชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม และคุณสมศักดิ์ คะวีรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดตาก ร่วมใหเ้กียรติเป็น
ประธานในพธิเีปิดสาขาแม่สอด และคณุสมยศ พทุธโชต ิผู้อ�านวยการภาคอาวโุส ส�านกังาน
คณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมให้เกียรติเป็น
ประธานในพธีิเปิดสาขาร้อยเอด็ พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารและแขกผูม้เีกยีรตเิข้าร่วมในพธิฯี 
ในโอกาสนี้ บริษทัฯ ไดอ้ัญเชิญครุฑตราตั้งขึน้ประดิษฐานเพือ่ความเป็นสิรมิงคล และมอบ
กระเป๋าไวนิลให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ใน จ.ตาก และ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อประโยชน์
ทางการศึกษาของนักเรียนในท้องถิ่น 

ส�าหรบัสาขาแม่สอดและสาขาร้อยเอด็พร้อมให้บรกิารด้านการประกนัภยัครบวงจร ท้ังการ 

กรุงเทพประกันภัยขยายความอุ่นใจต่อเนื่อง
พร้อมให้บริการสาขาแม่สอดและร้อยเอ็ด

รบัประกนัภยั บรกิารด้านสนิไหมทดแทน บรกิารส�ารวจอบุตัเิหตุ 
รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านประกันภัยที่เรามีความเชี่ยวชาญ 
ครอบคลุมพื้นที่ จ.ตาก จ.ก�าแพงเพชร จ.ร้อยเอ็ด จ.กาฬสินธุ์ 
และ จ.มหาสารคาม

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังมีการเตรียมเปิดสาขาแห่งใหม่ใน
ภูมิภาคต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการ
ให้บริการที่ครอบคลุมอย่างทั่วถึงนี้ จะสร้างความอุ่นใจแก่ลูกค้า
ทุกท่านอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ดังสโลแกนที่ว่า “กรุงเทพประกันภัย 
แคร์คุณทุกย่างก้าว” ที่เรายึดมั่นเสมอมาค่ะ

เปิดสาขาแม่สอด เปิดสาขาร้อยเอ็ด
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เมื่อความเสี่ยงภัยเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คาดคิด และเรื่องร้ายๆ ที่ 
ไม่คาดฝันอาจเกดิขึน้กบัตวัเราได้ทกุเวลา ไม่ว่าจะเป็นอบุตัเิหตเุพยีงเล็กน้อย 
ไปจนถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง ล้วนเป็นสาเหตุที่อาจน�าไปสู่ 
การบาดเจ็บทางร่างกาย ความเสียหายของทรัพย์สิน การสูญเสียทาง 
การเงิน รวมถึงอาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ จึงเป็นที่มาของภาพยนตร์
โฆษณาชุดใหม่ของกรุงเทพประกันภัยที่มีชื่อว่า “เพราะความเสี่ยงมีอยู่ 
รอบตัวคุณ” ซึ่งได้ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ไปแล้วตั้งแต่
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

นับเป็นอีกหนึ่งผลงานความตั้งใจของกรุงเทพประกันภัยซึ่งห่วงใยใน
ความปลอดภัยของลูกค้าและผู้บริโภค จึงได้น�าเรื่องราวความเส่ียงภัยใน
รูปแบบต่างๆ มาถ่ายทอดเป็นภาพยนตร์โฆษณา ชุด “เพราะความเสี่ยง
มอียูร่อบตวัคณุ” ด้วยแนวคดิทีต้่องการกระตุน้เตอืนให้ผู้ชมตระหนกัถงึภยั
อันตรายที่มีอยู่รอบตัวและสามารถเกิดขึ้นกับทุกคน ทุกเวลา ทุกสถานที่ 
พร้อมท้ังเพื่อให้ผู้ชมเห็นความส�าคัญของการด�าเนินชีวิตอย่างระมัดระวัง
และความไม่ประมาทในทุกย่างก้าวของชีวิต

เพราะความเสี่ยง 
มีอยู่รอบตัวคุณ
โฆษณาชุดใหม่จากกรุงเทพประกันภัย
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หลากหลายรูปแบบความเสี่ยงภัย

ภาพยนตร์โฆษณาชดุนีน้�าเสนอเนือ้หาผ่านสถานการณ์ในชวิีตประจ�าวนั 
ที่ก�าลังเผชิญกับความเสี่ยงภัยหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ ภัยการเดินทาง 
เช่น กระเป๋าเดินทางขณะขนย้ายที่สนามบิน ภัยที่อยู่อาศัย เช่น แก๊สหุงต้ม 
ไมโครเวฟ เครื่องท�าน�้าร้อน ไฟฟ้าลัดวงจร การเผาหญ้า การลืมล็อกประตู
บ้าน ภัยบนท้องถนน เช่น การข้ามถนน การใช้โทรศัพท์ขณะขับรถ การ
แต่งหน้าในรถ รถมอเตอร์ไซค์ทีซ่ิง่อยูบ่นท้องถนนท่ามกลางการจราจรแออดั 
หรือภาพของรถที่เบรกหยุดกะทันหันจนเกือบชนกับรถคันหน้า ภัยในสถาน
ทีท่�างาน เช่น การท�างานในสถานที่ต่างๆ ที่แวดล้อมไปด้วยเครื่องจักร ภัย
จากการเล่นกีฬา ตลอดจนภัยธรรมชาติ 

ห่วงใย ดูแล แคร์คุณทุกย่างก้าว

แคมเปญของโฆษณาชุดนี้เป็นการต่อยอดจากแนวคิด “แคร์คุณทุกย่าง
ก้าว” ของกรงุเทพประกนัภยั ทีส่ะท้อนถงึภาพลกัษณ์แบรนด์กรงุเทพประกนัภัย 
ทีค่อยห่วงใยใส่ใจดแูลผูบ้รโิภคด้วยดเีสมอมา อกีทัง้การน�าเสนอของโฆษณา
ชุดนี้มุ่งเน้นให้ผู้ชมตระหนักถึงภัยต่างๆ รอบตัวที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา 
และถึงแม้เราจะด�าเนินชีวิตอย่างระมัดระวังก็ตาม ซึ่งกรุงเทพประกันภัย 
พร้อมให้ความคุ้มครองความเสี่ยงภัยอย่างรอบด้าน เพื่อให้ลูกค้าของเรา
ด�าเนินชีวิตได้อย่างอุ่นใจไร้กังวล
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ทำาความรู้จักกับ T25 

 T25 คือ โปรแกรมการออกก�าลังกายแบบคาร์ดิโอ โดยท�าให้กล้ามเนื้อเคลื่อนไหวทุกสัดส่วน 
ด้วยการเต้นอย่างหนักติดต่อกันนาน 25 นาที ซึ่งคิดค้นโดย Mr.Shuan Tompson (Shuan T.) 
ฟิตเนสเทรนเนอร์และนักออกแบบท่าเต้นชาวอเมริกัน เพ่ือตอบโจทย์คนอยากสุขภาพดีและมี 
รูปร่างที่เพอร์เฟกต์ แต่ไม่มีเวลาออกก�าลังกาย โดยผู้เล่นสามารถท�าได้เองที่บ้านทุกวัน ใช้เวลา
น้อย เพียง 25 นาที แต่ให้ผลลัพธ์ใกล้เคียงกับการออกก�าลังกาย 1 ชั่วโมงเต็ม

ขยับร่างกายให้ฟิตแอนด์เฟิร์มไปกับโปรแกรม T25 แบ่งออกเป็น 3 เฟสหลักๆ คือ 

 1. Alpha Phase ส�าหรับผู้เริ่มต้น โปรแกรมก�าหนดไว้ 5 สัปดาห์ ในแต่ละสัปดาห์จะล�าดับ 
รูปแบบการออกก�าลังกายแตกต่างกันในแต่ละวัน มีการพัก 1 วัน (ตามโปรแกรมเป็นวันเสาร์) 

T25 เทรนด์ออกก�าลังกายสุดฮิต 
ฟิตแอนด์เฟิร์มได้ง่ายๆ 
แค่ 25 นาทีต่อวัน
วิถีชีวิตที่เร่งรีบในแต่ละวันของคนเรา ท�าให้หลายคนหาเวลาไปออกก�าลังกายกัน 
ได้น้อยลง แต่ปัจจุบันมีเทรนด์การออกก�าลังกายรูปแบบใหม่ ซึ่งก�าลังเป็นกระแสฮิต 
อยู่ในขณะน้ี เรยีกว่า T25 (Focus T25) เหมาะส�าหรบัคนทีม่เีวลาออกก�าลงักายจ�ากดั 
แต่อยากมีสขุภาพแขง็แรงและมรีปูร่างฟิตแอนด์เฟิร์ม โดยใช้เวลาเพยีง 25 นาทต่ีอวนั 
พร้อมสนุกสนานไปกับโปรแกรมการออกก�าลงักายที่สลับหมนุเวียนกนัไปในแต่ละวัน
แต่ละสัปดาห์ ท�าให้การออกก�าลังกายเป็นเรื่องง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถท�าได้และ 
ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

เพือ่บนัทกึน�า้หนัก รอบอก เอว แขน ขา และในวนัอาทติย์
จะออกก�าลังแบบ Stretch เพื่อยืดคลายกล้ามเนื้อ เฟสนี้
เน้นให้ผู้เล่นได้ออกก�าลังกายหลายๆ ส่วน เพื่อเตรียม
ความพร้อมของกล้ามเน้ือและร่างกายให้แข็งแรง ก่อน
พัฒนาไปสู่ขั้นต่อไป

 2. Beta Phase ส�าหรับผู้เล่นระดับกลาง โปรแกรม
ก�าหนดไว้ 5 สัปดาห์ มีการสลับตารางฝึก มีวันพักเพื่อ
บันทึกสัดส่วนและโปรแกรมการยืดคลายกล้ามเนื้อ 
เช่นกัน โดยเฟสน้ีจะเน้นบริหารกล้ามเนื้อช่วงล�าตัว 
เป็นหลัก

 3. Gamma Phase ส�าหรับผู้เล่นที่มีความพร้อมทาง
ร่างกายสูงขึ้น โปรแกรมจะลดลงมาเหลือ 4 สัปดาห์ แต่
ยังคงมีวันหยุดพักและวันส�าหรับยืดคลายกล้ามเน้ือ 
เช่นเดิม เฟสนี้จะรวมรูปแบบการฝึกของทั้ง Alpha และ 
Beta แต่จะเร่งจงัหวะให้เรว็ขึน้ และมท่ีาบรหิารทีย่ากขึน้ 

T25 เหมาะกับใคร

 การออกก�าลังกายแบบ T25 เหมาะส�าหรับผู้ท่ีมี 
การออกก�าลังกายมาบ้าง และร่างกายไม่มีปัญหา 
อาการบาดเจ็บ แต่ไม่เหมาะส�าหรับผู้สูงอายุ และผู้ที่มี
โรคประจ�าตัว เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ผู้ที่
มนี�า้หนกัตวัมาก หรอืผูท้ีม่ปัีญหาเกีย่วกบัข้อเข่า ขา หรอื
หลังที่ผิดปกติ เนื่องจากโปรแกรม T25 มีระดับความเร็ว 
แรง และต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อผู้เล่นที่มีสภาพ
ร่างกายไม่พร้อม 

 ทั้งน้ี การออกก�าลังกายให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี จะต้องท�า
อย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยอาศัยระยะเวลาท�าอย่าง
สม�่าเสมอ ด้วยวิธีการที่เหมาะสม และควรรับประทาน
อาหารทีม่ปีระโยชน์ ถกูหลกัโภชนาการ เพือ่ให้มสีขุภาพ
ที่แข็งแรงสมบูรณ์ในระยะยาว
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• ลองเปรียบชีวิตคุณกับความสำาเร็จว่าเป็นสามเหลี่ยมรูปแบบไหน   

แบบที่ 1 สามเหลี่ยมอันตราย เปรียบเทียบได้กับคนที่เร่งรีบสร้างฐาน 
เสี่ยงต่อการพลิกคว�่า ได้แก่ คนที่รีบร้อนจนลืมความพร้อมของตนเอง เช่น 
ท�าธุรกิจแต่ทนุไม่พร้อม และไม่มีความรู้ในเรื่องนัน้ๆ ย่อมเกิดความเสีย่งที่
อันตราย

แบบที่ 2 สามเหลี่ยมน่าเสียดาย เปรียบเทียบได้กับคนมีฐานที่ดี หรือมี
ความพร้อมอยู่ในมือ แต่ไม่มีการต่อยอดให้สูงขึ้น ได้แก่ คนที่มีความรู้มาก
หรอืมเีงนิมาก แต่ไม่รูวิ้ธีท่ีจะน�าไปใช้เพ่ือพัฒนาความรู ้ความสามารถ และ
พัฒนาศักยภาพของตน 

แบบที่ 3 สามเหลี่ยมน่าใจหาย เปรียบได้กับคนท่ีท�างานแบบขาด 
ความสมดุล สุดโต่งด้านหนึ่งด้านใดจนเกินไป ไม่เดินสายกลาง มีแนวโน้ม
เสียโอกาสเพิ่มเติมความรู้และความสามารถของตนเอง เพราะเน้นหนัก 
ทางด้านหนึ่งด้านใดมากจนเกินไป ถ้าถูกผลักจะล้มได้ง่าย 

แบบท่ี 4 สามเหลี่ยมถึงที่หมาย เปรียบได้กับคนที่มีการตั้งเป้าหมาย
ชีวิตเอาไว้ และสามารถจัดวางระบบ ขั้นตอน วิธีท�างาน แผนการ 
กระบวนการท�างาน จนก้าวสู่ความส�าเร็จในชีวิตได้อย่างลงตัว มีชีวิต 
ท่ีสมดุลท้ังทางโลกและทางธรรม ครบทั้งทฤษฎี ปฏิบัติ ประสบการณ์  
ครบถ้วนทั้งวิชาชีพ วิชาการ และวิชาชีวิต

สามเหลี่ยมอัจฉริยะ  
แนวคิดเพื่อพิชิตความส�าเร็จ

มนุษย์ทุกคนล้วนค้นหาสิง่ทีเ่รยีกว่าความส�าเรจ็ในชวีติ เป้าหมายของความส�าเรจ็น้ัน 
ไม่ใช่แค่ความมั่งคั่ง ความร�่ารวย แต่ความส�าเร็จยังครอบคลุมถึงความสุข 
อารมณ์ดี มีเหตุมีผล สนุกสนานกับการท�างาน Smart Living ขอเสนอ 
เคลด็ลบัดีๆ ท่ีน�าพาคุณก้าวไปพชิติความส�าเรจ็ได้อย่างยัง่ยนื ตามแนวคดิ
สามเหลี่ยมอัจฉริยะดังต่อไปนี้

วิธีจัดการเส้น 3 เส้นของชีวิตคุณให้สมดุล พิจารณาจาก   

เส้นที่ 1 เส้นฐาน ต้องจัดสรรเวลาชีวิตให้สมดุลกัน ระหว่างเวลาส่วนตัว 
เวลาครอบครัว และเวลางาน บางคนให้เวลางานมากไป งานประสบผลส�าเร็จ 
แต่ไม่มีเวลาให้กับครอบครัว ชีวิตครอบครัวก็ล้มเหลว ดังน้ันต้องรู้จักสร้าง 
ความยืดหยุ่น เพื่อให้เส้นนี้ประสบความส�าเร็จอย่างมั่นคง

เส้นที ่2 บทบาทของชีวติทีต้่องพฒันา เน่ืองจากบางคนต้องรบัหลายบทบาท
ในชีวิต เป็นทั้งผู้น�า ผู้ตาม ก่อนอื่นต้องรู้สภาวะของตัวเอง เริ่มพัฒนาคุณภาพ
ชวีติของตนให้ดขีึน้ และรูว่้าแต่ละบทบาทต้องท�าหน้าทีอ่ย่างไร เช่น เมือ่เราเป็น 
ผูน้�าต้องแข็งแกร่ง ไม่แข็งกร้าว หรือถ้าต้องเป็นผูต้าม เราต้องมคีวามรบัผดิชอบ 
เอาใจใส่ มีระเบียบวินัย เป็นต้น เมื่อท�าได้ก็จะประสบความส�าเร็จ

เส้นที่ 3 อาชีพและชีวิต เป็นเส้นแห่งความมั่นคงต่อเศรษฐกิจและชีวิต  
หากเส้นนี้ไม่มีความมั่นคง ชีวิตแต่ละส่วนก็จะได้รับผลกระทบ จนอาจเสีย 
ความสมดุลได้ เคล็ดลับจึงอยู่ที่ว่า หากอาชีพที่ท�าน้ันเป็นงานท่ีตนรักและมี
ความถนัดอยูแ่ล้ว เราสามารถทีจ่ะประสบความส�าเร็จได้มากกว่า 50 เปอร์เซน็ต์
เลยทีเดียว

 เมือ่เส้นทัง้สามเส้นประสบความส�าเร็จ ก็จะประกอบกันข้ึนเป็นสามเหลีย่ม
ที่สมบูรณ์ในทุกๆ เหลี่ยม ทุกๆ ด้าน และทุกๆ มุม ลองน�าแนวคิดน้ีไป 
เปรียบเทียบ พิจารณา และลองปฏิบัติในชีวิตคุณดูนะคะ เพราะเราเชื่อว่าจะ
สร้างความสุข ความส�าเร็จ และความก้าวหน้าให้แก่ผู้ปฏิบัติไม่มากก็น้อยค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือ “สามเหลี่ยมอัจฉริยะ” สู่ความสำาเร็จในการใช้ชีวิต เขียนโดยคุณเฉลียว วิทูรปกรณ์
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เมื่อมาที่ร้าน More Than a Game Cafe  ซึ่งตั้งอยู่ ชั้น 3 ตึก I’m 
Park สามย่าน ถ.จฬุา ซ.22 โลกของบอร์ดเกมยิง่ใหญ่และกว้างขวางกว่า
ที่เคยคิดไว้ ที่นี่เป็นคาเฟ่บอร์ดเกมที่รวบรวมเกมกระดานสุดหรรษาและ
การ์ดเกมความรูแ้บบสร้างสรรค์หลากหลายรปูแบบทีเ่หมาะแก่คนทกุเพศ
ทุกวัย น�ามาจัดไว้ให้ลูกค้าได้เลือกเล่นและเรียนรู้มากกว่า 300 เกมเลย 
ทีเดียว 

 ไม่ว่าจะเป็น Alea Iacta Est บอร์ดเกมที่ต้องอาศัยการวางแผน 
บวกกับดวงในการทอยลูกเต๋า เป็นหนึ่งเกมที่ผู้เล่นจะได้ลุ้นและคิดทุกๆ 
สเต็ปการเล่น หรือสนุกไปกับ Sherwood Forest ให้เราได้สวมบทบาท
โรบินฮู้ด เจ้าของต�านานแห่งป่าเชอร์วู้ดด้วยการใช้กลยุทธ์ต่างๆ ต่อสู้ให้
ได้เป็นทายาทโรบินฮู้ดรุ่นต่อไป Hanabi การ์ดเกมที่ผู้เล่นต้องช่วยกัน 
จดัแสดงดอกไม้ไฟออกมาให้สมบรูณ์แบบมากทีสุ่ด รบัประกนัความสนกุ
ด้วยรางวัลเกมยอดเยี่ยมแห่งปี 2013 หรือ Niagara กับดีไซน์บอร์ดเกม

More Than a Game Cafe
คาเฟ่สุดหรรษา สร้างสรรค์การเรียนรู้
ผ่านการเล่นบอร์ดเกม
หากพูดถึงบอร์ดเกม หรือเกมกระดานที่ต้องนั่งล้อมวง ทอย
ลกูเต๋า เล่นกันหลายๆ คนบนโต๊ะ ในปัจจบุนัอาจจะไม่ใช่เรือ่งใหม่
ส�าหรบัคนไทยนัก แต่ทว่ากม็อีกีหลายคนเช่นกนัทีแ่ทบจะไม่เคย
สัมผัสกับบอร์ดเกม หรือบางคนก็อาจลืมเลือนความคลาสสิก
ของการเล่นเกมกระดานแบบนี้ไปแล้ว วนันีเ้ราจะพาทุกท่านย้อน
กลบัไปร�าลกึถงึการเล่นเกมกระดานและท�าความรูจ้กักับโลกแห่ง
บอร์ดเกมที่ยิ่งใหญ่กันค่ะ
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สุดเก๋ คณุจะรูส้กึสนกุ สขุ หรรษาไปกบัการวางแผนทีจ่ะพชิติ
น�า้ตกและการสะสมเพชร Asara เกมทีใ่ห้ผูเ้ล่นได้สวมบทบาท
เป็นสถาปนกิผูส้ร้างหอคอย ต้องแข่งขนักนัเป็นเจ้าของหอคอย
ท่ีสูงและสวยที่สุดในเมือง หรือ Anomia การ์ดเกมที่ท�าให้
ความรูร้อบตวักลายเป็นเรือ่งสนกุในทีส่ดุ และอืน่ๆ อกีมากมาย 

งานนี้ ไม่ว่าใครจะเป็นเซียน หรือมือใหม่ก็สนุกได้โดยไม่
ต้องกลัวว่าเล่นไม่เป็น เพราะทางร้านจะจัดคนหรือบอร์ดเกม 
มาสเตอร์ไว้คอยแนะน�าเกมอยู่ตลอด และด้วยบรรยากาศของ
ร้านที่แสนผ่อนคลาย แฝงไปด้วยความสนุกสนาน มีบริการ
อาหารและเครือ่งดืม่ จงึไม่แปลกนกัทีจ่ะเหน็นกัเล่นบอร์ดเกม
หลากหลายวัยนั่งอมยิ้มแน่นขนัดอยู่เต็มทั่วร้าน 

พักผ่อนไปกับเกมสนุกๆ ปลดปล่อยเสียงหัวเราะไปบน
พื้นที่แห่งความสุขร่วมกับกลุ่มเพื่อนฝูงหรือครอบครัว พูดคุย 
หยอกล้อ และใช้เวลาว่างสร้างบรรยากาศอันอบอุ่นร่วมกัน 
รวมถึงบอร์ดเกมเหล่าน้ีจะฝึกคุณให้คิด พัฒนาระบบสมอง 
และรู้จักการวางแผนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่าง
การแข่งขนัเกม ด้านราคาค่าบรกิาร ทีน่ีค่ดิเป็นรายชัว่โมง โดย
ชั่วโมงแรก ราคา 50 บาท ชั่วโมงที่สอง ราคา 40 บาท ชั่วโมง
ที่สามเป็นต้นไป คิดชั่วโมงละ 30 บาท เกิน 15 นาที เหมา
เป็นครึ่งชั่วโมง เกิน 45 นาที คิดเป็น 1 ชั่วโมง ราคานี้ต่อผู้
เล่นหนึ่งคนค่ะ 

จากงานวิจัยของสถาบัน MIT และ UC-Berkeley กลุ่มเด็กที่เล่นบอร์ดเกม พัฒนา
ความสามารถในด้านความคิดสร้างสรรค์ ความช่างสงสัย ใฝ่รู้ และจากงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด คนที่เล่นบอร์ดเกม 2 คร้ังต่อสัปดาห์ เพิ่มความเร็วใน 
การท�างานของสมองได้ถึง 27 - 32 % 

หากใครเล่นเพลินแล้วเกิดติดใจอยากซื้อหาบอร์ดเกมกลับไปเล่นที่บ้าน More Than a 
Game Cafe  ก็มีมุมจ�าหน่ายสินค้าให้คุณได้เลือกช้อปสินค้าจ�าพวกบอร์ดเกมกลับไปที ่
บ้านอีกด้วยเช่นกัน    

ผู้สนใจสามารถแวะเวียนมาสร้างปฎิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ และครอบครัว หรือช้อปสินค้า
ได้ทุกวัน โดยวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เปิดบริการตั้งแต่เวลา 11.00 น. ถึง เวลา 21.00 น.  
วันเสาร์ ถึง วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง เวลา 21.00 น. สอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2214 4385, 0 81917 9967 หรือดูข้อมูลได้ที่เฟซบุ๊ก https://th-th.
facebook.com/MoreThanAGamecafe

การเดินทาง : ขับรถลงตรงทางด่วนหัวล�าโพงแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม 4 ชิดซ้าย
ไว้ ประมาณ 200 เมตร เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกเข้าถนนบรรทัดทอง ต่อจากนั้นขับตรงขึ้นมา
เรื่อยๆ จนเจอ ซ.จุฬา 22 ให้เลี้ยวขวาเข้าซอย จะเจอตึก I'm park อยู่ด้านซ้ายมือค่ะ
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เลือดสังเคราะห์ 
นวัตกรรมใหม่เพี่อชีวิต
ทุกวันนี้ ผู้คนมากมายกว่าหลายพัน หลายแสนคนจากทั่วทุกมุมโลก สามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้
ด้วยเลือดที่ได้รับการบริจาค และขณะเดียวกันมีอีกหลายคนที่ต้องเสียชีวิตลงด้วยปัญหา 
เลือดไม่เพียงพอ และจากผลส�ารวจดังกล่าว ท�าให้มีการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการท�า 
เลือดสังเคราะห์ หรือเลือดเทียมขึ้นมา

เลือดแบ่งเป็นส่วนที่เป็นของเหลว เรียกว่า พลาสมา 
(Plasma) และส่วนที่เป็นของแข็ง ซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือด 
(Cellular Components) ซึ่งท�าหน้าที่ล�าเลียงออกซิเจน 
ไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย การท�าเลอืดสงัเคราะห์ให้เหมอืน
เลือดจริงนั้น จะต้องค�านึงถึงสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ นั่นคือ  
จะต้องจับออกซิเจนได้ดี มีคุณสมบัติในการไหลเสมือน 
เลอืดจรงิ แทรกผ่านอวยัวะต่างๆ ได้โดยไม่เป็นพษิต่อร่างกาย 
มีความเสถียร ทั้งขณะอยู่ในร่างกายและระหว่างการเก็บ 
รักษา รวมถึงการไม่จับรวมตัวเป็นก้อน โดยตลอดระยะเวลา
กว่า 25 ปี ที่มีการค้นคว้าวิจัยมา ยังพบปัญหาที่แก้ไม่ตก 
เกี่ยวกับเรื่องการท�าให้ฮีโมโกลบิน (Haemoglobin) หรือ
โปรตีนในเม็ดเลือดท�าหน้าที่ขนถ่ายออกซิเจนไม่เป็นพิษ  
เมื่อมีส่ิงแปลกปลอมปะปนเข้ามา จนกระทั่งไม่นานมานี้  
ทีมนักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เอสเซ็กซ์  (University 
of Essex) ประเทศอังกฤษ น�าโดยศาสตราจารย์ คริส คูเปอร์ 
(Professor Chris Cooper) ได้ท�าการวิจัยและพัฒนาเลือด
สังเคราะห์เลียนแบบเม็ดเลือดแดง ซึ่งท�าหน้าที่ขนส่ง
ออกซเิจนไปยงัเนือ้เยือ่ต่างๆ ได้ส�าเรจ็ ภายใต้ชือ่โครงการว่า 

HaemO2 และได้ท�าการทดลองกับผู ้ป่วยในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และสหภาพยุโรป โดยการ
ทดลองดังกล่าว ท�าให้เราได้เลือดสังเคราะห์ที่สามารถ
ใช้ได้กับทุกคน ทุกกรุ๊ปเลือด และเป็นเลือดที่สามารถเก็บ
ไว้ใช้ได้นานถึง 2 ปี จากเดิมที่เลือดรับบริจาคจะสามารถ
เก็บรักษาได้นานเพียง 20 ถึง 35 วัน เท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม จากการพัฒนาดังกล่าวส่งผลดี คือ
ท�าให้มนุษย์เรามีเวลามากพอที่จะส่งเลือดนี้ไปยังประเทศ
ต่างๆ ที่อยู ่ห่างไกลทุรกันดาร หรือมีจ�านวนเลือดใช ้
เพยีงพอกบัพืน้ทีท่ีป่ระสบภยัพบิตัเิวลาเกดิเหต ุนีน่บัว่าเป็น
ย่างก้าวส�าคัญของนวัตกรรมการแพทย์ของโลกที่ก�าลัง 
ได้รบัการยอมรบัจากหลายๆ ประเทศ และมคีวามเชือ่มัน่
ในด้านความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เลือดสังเคราะห์นี ้
ได้รับอนุญาตให้ใช้กับผู้ป่วยในประเทศแอฟริกาใต้ และ
รัสเซียได้แล้ว แม้ว่า ณ ขณะนี้ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้
อย่างเป็นทางการกับผู ้ป ่วยในประเทศอังกฤษ และ
สหรฐัอเมรกิากต็าม งานนีก้ต้็องจบัตาดนูวตักรรมเลอืดเพ่ีอ 
ช่วยชีวิตนี้ในประเทศอื่นๆ ต่อไปค่ะ
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กรุงเทพประกันภัยเอาใจลูกค้าประกันภัยรถยนต์
ออนไลน์ แถมฟรีกล่องอเนกประสงค์ พร้อมด้วย

ตุ๊กตาหมี BKI สุดน่ารัก

หมายเหตุ:

-  สิทธิพ�เศษนี้สำหรับกรมธรรมใหมที่ซื้อผาน bangkokinsurance.com เทานั้น

 (ยกเวนการตออายุกรมธรรม)

-  โปรโมชั่นนี้ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสร�มการขายอื่นๆ ได

-  บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเง�่อนไข โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

-  สอบถามขอมูลเพ�่มเติม โทร. 0 2285 8585

ตนยถรยัภนักะรปำทงยีพเ ษศเิพน่ัชมโรปโ
 นาผ bangkokinsurance.com
 ้ีนนัว - 31 ต.ค. 57

ีทนัทีรฟณุคานมสงอขบัร

เมื่อทำประกันภัยรถยนต First Care 2+ 
หร�อ “คุมครอง คุมคา”
รับตุกตาหมี BKI

เมื่อทำประกันภัยรถยนตประเภท 1
รับตุกตาหมี BKI และกลองอเนกประสงค

-  ของสมนาคุณจะจัดสงภายในสิ�นเดือนถัดไป

กรุงเทพประกันภัยจัดเต็มโปรโมชั่นประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ 
สุดคุ้ม เอาใจลูกค้าใหม่คนรักรถเพ่ือความสบายใจและไร้กังวลได้ใน
ทุกสถานการณ์ เพียงท�าประกันภัยรถยนต์ผ่านทางเว็บไซต์ www.
bangkokinsurance.com ส�าหรับผู้ที่ท�าประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 
รับกล่องอเนกประสงค์ใบโต พร้อมด้วยตุ๊กตาหมี BKI สุดน่ารัก และ

ส�าหรับผู้ที่ท�าประกันภัยรถยนต์ First Care 2+ หรือประกันภัยรถยนต์ 
“คุ้มครอง คุ้มค่า” รับตุ๊กตาหมี BKI สุดน่ารัก โปรโมชั่นสุดคุ้มแบบนี้ 
เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 นี้เท่านั้น

สิทธิพิเศษน้ีเฉพาะลูกค้าที่ท�าประกันภัยรถยนต์ผ่านทางเว็บไซต์ 
www.bangkokinsurance.com เท่านั้นนะคะ
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 การจัดบรรยากาศโดยรวมของบ้านท่ีมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ เราควรค�านึงถึงเสมอว่า 
ท่านเหล่าน้ี ใช้เวลาส่วนใหญ่หรอืเกอืบทัง้วนัอยูแ่ต่ภายในบรเิวณบ้าน ดงันัน้บ้านจะต้องให้
ความรู้สึกปลอดโปร่งโล่งสบาย มีแสงสว่างส่องเพียงพอ การจัดวางเฟอร์นิเจอร์ต้องไม่เป็น
อุปสรรคในการใช้ชีวิตประจ�าวันของท่าน ทั้งการเดินหรือหยิบจับใช้สอยสิ่งต่างๆ ทั้งนี้ 
รวมไปถึงบริเวณภายนอกรอบๆ ตัวบ้านด้วย พื้นทางเดินควรมีระดับเสมอกัน หรือมีระดับ
แตกต่างกันให้น้อยท่ีสุด พื้นที่กิจกรรมต่างๆ ภายในบ้านควรออกแบบให้เช่ือมโยงถึงกัน 
เช่น ห้องนั่งเล่น ห้องนอน ห้องน�้า เป็นต้น และควรติดราวจับตามแนวทางเดินที่ท่านใช้
ในกิจวัตรประจ�าวันด้วย หากที่บ้านเลี้ยงสุนัขให้ระวังเรื่องเชือกหรือโซ่ที่ล่ามน้องหมา 
เหล่านี้ด้วย ไม่ควรล่ามเอาไว้ในบริเวณพ้ืนที่ท่ีผู้สูงอายุใช้สอยเป็นประจ�า เพราะอาจเกิด
อันตรายขึ้นได้

 ห้องนอน การเดินขึ้น - ลงบันได นับว่าเป็นภารกิจที่หนักหนาส�าหรับผู้สูงอายุทุกคน 
ควรเลือกท�าห้องนอนของท่านไว้ทีช่ัน้ล่างของบ้าน โดยให้มอีากาศถ่ายเทสะดวก แสงสว่าง
ส่องถึง มองเห็นวิวภายนอกได้ เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ จัดวางให้ใช้งานได้สะดวก เตียงไม่ควร
สงูเกินไป เพือ่ป้องกนัการพลดัตก หรอือาจตดิตัง้ปุม่สญัญาณฉกุเฉนิไว้บรเิวณหวัเตยีงหรอื
ต�าแหน่งที่เหมาะสม เพื่อใช้ในยามจ�าเป็น ควรมีโต๊ะเล็กๆ ขนาดพอเหมาะกับพื้นที่ห้อง

“บ้าน” คือวิมานแสนสุข ส�าหรับคนไทยเรานิยมอาศัยอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ 
พร้อมหน้าพร้อมตา ทั้งพ่อ แม่ ลูก รวมไปถึงปู่ ย่า ตา ยาย และเมื่อในบ้านม ี
ผู้สูงอายุ เราจะต้องค�านึงถึงบรรยากาศ สภาพแวดล้อม รวมถึงสิ่งอ�านวย
ความสะดวกขั้นพื้นฐานเพื่อตอบโจทย์ให้ครบถ้วนแก่ผู้อยู่อาศัย BKI News  
จึงขอชวนคุณมาปรับแต่งบ้านให้ปลอดภัยและน่าอยู่ส�าหรับผู้สูงอายุกัน

เพื่อให้ท่านได้ท�ากิจกรรมส่วนตัวบ้าง เช่น ท�างานประดิษฐ์  
เขียนหนังสือ อ่านหนังสือ เป็นต้น จะช่วยให้ท่านมีสุขภาพจิต
ที่ดียิ่งขึ้นด้วย

 ห้องนำ้า เป็นสถานที่ที่ มีสถิติของผู ้สูงอายุเกิดอุบัติเหตุ 
มากทีส่ดุ เราจงึควรให้ความส�าคญักับห้องน�า้ของผูส้งูอายใุนทกุๆ  
รายละเอียด เพื่อลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น เริ่มจาก
พื้นห้องน�้า ควรปูพื้นด้วยแผ่นวัสดุกันลื่นและไม่แข็งมาก ที่ส�าคัญ
คือต้องดูแลไม่ให้มีน�้าขังหรือควรแห้งอยู่เสมอ ประตูควรใช้แบบ 
บานเลือ่น และมีขนาดกว้างกว่าปกติเลก็น้อยเพ่ือความสะดวกใน 
การเข้า - ออก ควรติดตั้งราวจับส�าหรับลุก - นั่งบริเวณสุขภัณฑ์ 
และทางเดนิเข้า - ออกห้องน�า้ด้วย พ้ืนท่ีเปียกหรอืบรเิวณทีอ่าบน�า้ 
ควรมีเก้าอี้เผื่อไว้ส�าหรับน่ังอาบน�้า ส�าหรับการตกแต่งห้องน�้า 
ผูส้งูอาย ุควรให้มีแสงสว่างเพียงพอ ทัง้แสงธรรมชาตแิละแสงจาก
ดวงไฟ เพื่อช่วยการมองเห็นได้ดียิ่งขึ้น อากาศถ่ายเทได้สะดวก 
เพราะห้องน�า้มคีวามชืน้มากกว่าห้องอืน่ๆ จงึอาจเป็นแหล่งสะสม
เชื้อโรคได้ อาจเจาะหน้าต่างเล็กๆ ช่องบานเกร็ด หรือใช้พัดลม
ระบายอากาศช่วยก็ได้ การเลือกสุขภัณฑ์ส�าหรับห้องน�้าผู้สูงอายุ 
ควรเน้นเฉพาะที่จ�าเป็นกับการใช้งานเท่านั้น ของประดับตกแต่ง
ควรตดิตัง้กบัผนงัเป็นหลกั ไม่วางไว้ตามพืน้ห้องน�้าเพราะอาจเกดิ
อุบัติเหตุจากการเดินสะดุดหกล้มได้

 ทั้งนี้ เราสามารถเลือกตกแต่งบ้านในรายละเอียดอื่นๆ ให้
เหมาะกับรสนิยมของผู้สูงอายุและสมาชิกภายในบ้านได้ โดย
ค�านึงถึงการใช้งานที่สะดวกและปลอดภัยเป็นส�าคัญ เพื่อช่วย
เตมิเตม็ความสขุให้แก่ผูอ้ยูอ่าศยัและเป็นบ้านทีส่มบรูณ์ส�าหรบั
ทุกคนในครอบครัว

ปรับบ้านให้ปลอดภัย  
เพิ่มความสุขใจแก่
ผู้สูงอายุ



INSIGHT  BKI NEWS /11

การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยรถยนต์นั้น บริษัท
ประกันภัยมีเกณฑ์ในการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของ
อุบัติเหตุรถยนต์ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 
เช่น ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 จะให้ความคุ้มครองความเสียหาย
ทัง้ทีเ่ป็นฝ่ายชนรถยนต์คนัอืน่หรอืเป็นฝ่ายถูกชน แต่ประกันภัยรถยนต์
ประเภท 3 จะให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายของบุคคล
ภายนอกเท่าน้ัน ซึ่งถ้ารถยนต์คันที่เอาประกันภัยเป็นฝ่ายถูก ผู้เอา
ประกันภัยสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่กรณีได้ แต่ถ้าเป็น 
ฝ่ายผดิ บรษิทัประกันภยัจะรบัผดิชอบด้วยการชดใช้ค่าเสยีหายให้แก่
คู่กรณี แต่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถ
ของตนเอง

ส�าหรบักรณกีารขบัรถชนกบัรถของบคุคลในครอบครวันัน้ บรษิทั
ประกันภัยจะพิจารณาก่อนว่ารถยนต์คันที่ถูกชนนั้นเป็นของใครหรือ
ใครเป็นผูเ้อาประกนัภยั เพราะในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์มเีง่ือนไข
ยกเว้นความคุ้มครองในหมวดความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้เอา
ประกนัภยัว่า “จะไม่ให้ความคุม้ครองทรพัย์สนิทีผู้่เอาประกนัภยั ผู้ขับขี่ 
ที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย คู่สมรส บิดา มารดา บุตรของ 
ผู้เอาประกันภัย หรือผู้ขับขี่นั้นเป็นเจ้าของ หรือเป็นผู้เก็บรักษา 
ควบคุม หรือครอบครอง” ดังนั้น ถึงแม้ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์
ประเภท 1 แต่ถ้าขับชนกับรถของบุคคลในกลุ่มดังกล่าว เช่น ชนรถของ 
คุณพ่อ จะสามารถเรยีกร้องค่าเสยีหายจากบรษิทัประกนัภยัได้เฉพาะ
ในส่วนของรถคันที่เอาประกันภัย แต่ไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย
ให้รถของคุณพ่อได้ ในกรณีที่เป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 จะไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหายให้ทั้งรถคันที่เอาประกันภัยและรถของ 
คุณพ่อ เพราะถือว่าเป็นข้อยกเว้นในกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ 

ชนรถของคน 
ในครอบครัว 
เรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนได้หรือไม่

อุบัติเหตุทางรถยนต์นั้นเป็นเรื่องสุดวิสัยที่อาจเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกที่ และทุกเวลา รวมถึงกรณีอุบัติเหตุจากรถยนต์ของคนในครอบครัว
ชนกันเองก็เป็นเหตุการณ์หนึ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ท�าให้ผู้เอาประกันภัยส่วนใหญ่เกิดข้อสงสัยว่าจะสามารถเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนจากบริษัทประกันภัยได้หรือไม่

นอกจากนี้ ยังมีค�าถามเพิ่มขึ้นอีกว่า หากขับรถชนรั้วบ้านหรือก�าแพงบ้านของ 
ตวัเอง จะเรียกร้องค่าสนิไหมทดแทนได้หรือไม่ ในกรณขีบัรถชนร้ัวบ้านหรอืก�าแพงบ้าน 
ของตัวเองนั้น หากเป็นประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 ผู้เอาประกันภยัจะสามารถเรยีกร้อง 
ได้เฉพาะค่าเสียหายที่เกิดข้ึนกับรถยนต์คันที่เอาประกันภัย แต่ไม่สามารถเรียกร้อง 
ค่าเสยีหายทีเ่กดิกบัรัว้บ้านหรอืก�าแพงได้ แต่ถ้าเป็นประกนัภยัรถยนต์ประเภท 3 จะไม่ 
สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้เลย เพราะรั้วบ้านหรือก�าแพงบ้านถือว่าเป็น
ทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ไม่ให้ความคุ้มครอง

สิง่ส�าคญัทีผู่เ้อาประกนัภยัควรปฏบิตัเิมือ่เกดิอบุตัเิหตทุางรถยนต์ คอื ควรรบีแจ้ง
ให้บริษัทประกันภัยทราบความเสียหายที่เกิดขึ้น เพื่อให้บริษัทประกันภัยเร่งให้การ 
ช่วยเหลอืแก่ผูเ้อาประกนัภยัและรถยนต์ของท่านได้อย่างทนัท่วงท ีทัง้นี ้เพือ่ประโยชน์
สูงสุดแก่ผู้เอาประกันภัยเอง
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มอบทนุการศกึษานกัเรยีนทุน  
คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธาน

คณะผู้บริหารกรุงเทพประกันภัย เป็นประธานในพิธี  
มอบทุนการศึกษาพร้อมให้โอวาทแก่นักเรียนทุนใน  
มูลนิธิกรุงเทพประกันภัยและมูลนิธิวัดดอยธรรมเจดีย์  
รุ่นที่ 21 จ�านวน 27 คน รวมทุนการศึกษาเป็นเงินจ�านวน 
1.8 ล้านบาท ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ 
จ.สกลนคร เมื่อเร็วๆ นี้

มอบสนิไหมแผ่นดนิไหว เชยีงราย
คุณอลงกรณ์ กาศทิพย์ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการภาคเหนือ กรุงเทพ

ประกันภัย เป็นผู้แทนบริษัทฯ พร้อมด้วยคุณสมบูรณ์ นาวีพัฒนา 
(ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด 
(มหาชน) ส�านกัธรุกจิเชยีงราย มอบสนิไหม ทดแทนจากกรณเีกดิเหตุ
แผ่นดินไหว จ.เชียงราย จ�านวน 134,856.17 บาท ให้แก่คุณสมพงษ์ 
ไมล์หรือ (ที่ 2 จากขวา) ผู้เอาประกันภัย ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขา
เชียงราย จ.เชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้

รวมพลงัจติอาสา “ชวนน้องท่องพทุธวจนให้ก้องโลก”
กรุงเทพประกันภัยร่วมกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย พร้อมพนักงานจิตอาสา  

ทีมอาสาบรรเทาภัยกรุงเทพประกันภัย เข้าร่วมกิจกรรมดูแลน้องๆ นักเรียนในงาน 
“ชวนน้องท่องพทุธวจนให้ก้องโลก” ซึง่จดัโดยมลูนธิชิวนน้องท่องพทุธวจน ส�านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล  
วดันาป่าพง โดยมน้ีองๆ นกัเรยีนในกรงุเทพมหานครและจงัหวดัใกล้เคยีง อายรุะหว่าง 
7 - 12 ปี ประมาณ 10,000 คน มารวมกันแสดงความรัก ศรัทธา ตถาคต ด้วยการ
ท่องค�าสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยพร้อมเพรียงกันเป็นคร้ังแรกของโลก 
เพื่อน�ามาเป็นหลักยึดในการด�าเนินชีวิต และเสริมสร้างศรัทธาในองค์พระศาสดา  
รวมท้ังยังได้สนับสนุนความสามารถของเยาวชนด้านการสาธยายพุทธวจนอีกด้วย  
ณ อินดอร์สเตเดี้ยม หัวหมาก กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

พาน้องชมวถิีไทยในสวนสามพราน  
กรุงเทพประกันภัย น�าโดยคุณเลิศ วงศ์ชัย ผู้อ�านวยการฝ่ายสินไหมทดแทน

ยานยนต์ และพนักงานจิตอาสากว่า 40 คน พร้อมด้วยมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย 
ร่วมกับมูลนิธิสายธารแห่งความหวัง จัดกิจกรรม “BKI พาน้องชมวิถีไทยใน 
สวนสามพราน” พาน้องๆ สมาชิกของมูลนิธิสายธารแห่งความหวังไปทัศนศึกษา
ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทยๆ เช่น การปั้นดินเป็นตุ๊กตาของเล่น ระบายสี 
ร่มกระดาษ ครวัไทย เครือ่งจักรสาน และชมการแสดงวฒันธรรมไทยและการแสดง 
ช้างแสนรู้ เพื่อสานฝันให้น้องๆ ได้รับความสุข สนุกสนาน และประสบการณ์ที่ 
น่าจดจ�า ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2557 
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ร่วมออกบธูงาน Money Expo โคราช 
กรุงเทพประกันภัย ร่วมออกบูธ “งานมหกรรมการเงินโคราช 

ครั้งที่ 8  Money Expo Korat 2014” โดยมีคุณสุวัจน์  ลิปตพัลลภ 
(ที่ 4 จากขวา) อดีตรองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคุณสันติ  
วิริยะรังสฤษฏ์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานจัดงานฯ ให้เกียรติเยี่ยมชม
บูธ โดยมีคุณสุชาติ  จิรายุวัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อ�านวยการ ธุรกิจ
สาขาและการร่วมทุน ให้การต้อนรับ โดยกรุงเทพประกันภัยได ้
จดัโปรโมชัน่สดุพเิศษ พร้อมของสมนาคณุมากมายมอบให้แก่ลกูค้า 
ณ MCC Hall เดอะมอลล์โคราช เมื่อวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2557

BKI Rally Thank You Party 2014 
ธุรกิจลูกค้าองค์กร กรุงเทพประกันภัย จัดกิจกรรมแรลลี่สุขสันต์ 

รักกันที่เมืองปราณ : BKI Rally Thank You Party 2014 เส้นทาง
กรุงเทพฯ - ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้า
ที่ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา พร้อมทั้งยังร่วมกันมอบทุน
การศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน และของเล่นให้แก่เด็กนักเรียน 
โรงเรียนบ้านปรือน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเร็วๆ นี้

คุณชฎาพร เรืองประเสริฐกุล (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยผู้จัดการสาขานครราชสีมา 
กรุงเทพประกันภัย มอบสนิไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จ�านวน 
420,000 บาท ให้แก่ คุณเช้า พิมพ์อุบล (ยืนกลาง) ผู้รับผลประโยชน์ซึ่งเป็น
ภรรยาของคุณนายศรีสมบูรณ์ พิมพ์อุบล ผู้เอาประกันภัยซึ่งประสบอุบัติเหตุ 
รถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้าเสียชีวิต ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาพิมาย 
จ.นครราชสีมา เมื่อเร็วๆ นี้

มอบสนิไหมประกนัอบุตัเิหตสุ่วนบคุคล

คณุกรรณสตูร หอมจนัทร์ (ขวาสุด) ผู้จัดการสาขานครราชสีมา กรุงเทพ
ประกันภยั และคณุพสิษิฐ์ อดเิรกโชตกิลุ (ซ้ายสดุ) ผูจ้ดัการธนาคารกรุงเทพ 
สาขาบุรีรัมย์ ร่วมมอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 
จ�านวน 1,200,000 บาท ให้แก่ คุณจ�ารัจ ดาทอง และคุณมาลิณี ดาทอง 
ผูร้บัผลประโยชน์ จากกรณคีณุล�าดวน กอยากลาง ผู้เอาประกันภัยเสยีชวีติ
จากอุบัติเหตุ ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ เมื่อเร็วๆ นี้




