
P.06 BACKPACK

ตะลุยสวนน�้ำยุคจูรำสสิก  
@ Jurassic Water Park นครปฐม

P.05 SmArt Living 

เลิกใช้บัตร ATM  
ขอค่ำธรรมเนียมรำยปีคืนได้

P.04 BKi CArE 

สังคมก้มหน้ำ ระวังโรค 
“Text Neck”

P.01 BKi StOrY

มิติใหม่ของกำรประกันภัยรถยนต์
ที่ให้คุณอุ่นใจทุกเส้นทำง

BKI Telematics

ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 มิถุนำยน 2558



ศูนย์ควบคุมคุณภำพ ยินดีรับข้อเสนอแนะ ค�ำติชม  
โทร. 0 2285 8575-6 หรือ www.bangkokinsurance.com

BKI News เป็นวารสารราย 3 เดือนของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) จัดทำาขึ้นเพื่ออภินันทนาการแก่ผู้มีอุปการคุณ คู่ค้า ลูกค้า ตัวแทน นายหน้า 
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บทความและรูปภาพทั้งหมดในวารสาร BKI News สงวนสิทธ์ิตามกฎหมาย การนำาข้อความหรือรูปภาพไปเผยแพร่ต้อง 
ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ เท่าน้ัน หากท่านมีข้อคิดเห็นใดๆ เก่ียวกับวารสาร BKI News กรุณาติดต่อสำานักบริหารภาพลักษณ์และส่ือสารองค์กร 
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำากัด (มหาชน) อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0 2285 8581-9 โทรสาร  
0 2610 2132 e-mail: corp.comm1@bangkokinsurance.com

CONTENTS
01/BKI STOry 
•	 มิติใหม่ของการประกันภัยรถยนต์ที่ให้คุณอุ่นใจทุกเส้นทาง
•	 กรุงเทพประกันภัยขยายสาขาครอบคลุมทุกพื้นที่
•	 Bhappy3	ร่วมพิทักษ์	รักษ์ทะเลไทย

04/BKI CarE
สังคมก้มหน้า	ระวังโรค	“Text Neck”

05/SmarT LIvINg
เลิกใช้บัตร	ATM	ขอค่าธรรมเนียมรายปีคืนได้

06/BaCKpaCK
ตะลุยสวนน�้ายุคจูราสสิก	@ Jurassic Water Park	นครปฐม

08/ HOT ISSUE
3D Printing	เทคโนโลยีสร้างสรรค์

09/BKI ONLINE
กรุงเทพประกันภัยจัดเต็มโปรโมชั่นประกันภัยออนไลน์		
รับโปรโมชั่นและของสมนาคุณโดนใจ

10/NavIgaTOr
5	วิธีง่ายๆ	ปรับห้องคุณให้กว้างขึ้น

11/INSIgHT
ประกันภัยรถยนต์ประเภท	1	รถกระบะ	Special

12/ WE’rE TOgETHEr
•	 กรุงเทพประกันภัยครบรอบ	68	ปี
•	 ร่วมกับเคาน์เตอร์เซอร์วิสท�าพ.ร.บ.ออนไลน์พร้อมต่อภาษีในร้านสะดวกซื้อ	
•	 ช่วยเหลือผู้พิการทางการเคลื่อนไหว
•	 คุณภาพมาตรฐาน	ISO	9001	:	2008
•	 มอบสินไหมทดแทน
•	 กิจกรรมร่วมสนุก

อ�ำลำหน้ำร้อนต้อนรับหน้ำฝน ในช่วงเดือนมิถุนำยนอย่ำงนี้ 
ก้ำวเข้ำสู่ไตรมำสที่ 2 ของปี 2558 แล้ว กรุงเทพประกันภัย เรำยัง
คงมุง่มัน่ปฏบิตังิำนด้วยควำมรบัผดิชอบอนัใหญ่ยิง่ ขณะเดยีวกนั
ก็ทุ ่มเทเดินหน้ำพัฒนำระบบกำรท�ำงำนของบริษัทฯ ให้มี
ประสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้ เพือ่ควำมพงึพอใจสูงสุดของลูกค้ำ บริษัทฯ 
ยังขยำยสำขำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อมอบควำมอุ่นใจและดูแลลูกค้ำ
ในพื้นที่สำขำอย่ำงทั่วถึง โดยเมื่อวันที่ 27 พฤษภำคม 2558 ได้จัด
พิธีเปิดสำขำนครศรีธรรมรำชอย่ำงเป็นทำงกำร พร้อมอัญเชิญ
ครุฑตรำตั้งขึ้นประดิษฐำนเพื่อควำมเป็นสิริมงคล ติดตำมได้ใน 
BKI Story

ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังให้ควำมส�ำคัญต่อกำรด�ำเนิน
กจิกรรมเพือ่สงัคมและสิง่แวดล้อมอย่ำงต่อเนือ่งโดยจดักจิกรรม 
Bhappy3 ตอน ร่วมพิทักษ์ รักษ์ทะเลไทย ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมำ
เป็นครั้งที่ 7 แล้ว ติดตำมชมภำพบรรยำกำศได้ใน BKI Story ค่ะ 
ล่ำสุด บริษัทฯ ได้เปิดให้บริกำรประกันภัยรถยนต์ BKI Telematics 
อย่ำงเต็มรูปแบบ พร้อมกับกำรออกอำกำศภำพยนตร์โฆษณำ 
ชุดใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภำคม 2558 ที่ผ่ำนมำ

เนือ่งจำกโลกในยุคสมยันีเ้ทคโนโลยเีข้ำมำมบีทบำทต่อชวีติ
ของมนษุย์เรำมำกเสยีจนถ้ำหำกไม่ระวงัตวั สิง่เหล่ำนีอ้ำจท�ำร้ำย
สุขภำพเรำทำงอ้อมได้ มำรู้จักกับโรค Text Neck ใน BKI Care 
และรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่ำงฉลำด ใน Smart Living กับสำระน่ำรู้  
ค่ำธรรมเนยีม ATM ทีเ่รำจ่ำยไปสำมำรถขอคนืได้เมือ่ยกเลกิบตัร

เมื่อ Work Hard แล้วต้อง Play Hard ด้วย ขอเชิญท่ำน 
ผ่อนคลำย เดินทำงไปยังนครปฐม สัมผัสประสบกำรณ์สวนน�้ำ
และเครือ่งเล่นรปูแบบใหม่ ที ่Jurassic Water Park ใน Backpack 
ต่อด้วยคอลัมน์ Hot Issue พลำดไม่ได้ กับเทคโนโลยี 3D Printing 
ที่ก�ำลังเป็นที่น่ำจับตำมอง กำรต่อยอดกำรผลิตที่กลำยมำเป็น 
ชิ้นงำนสร้ำงสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อคนในหลำยๆ วงกำร 

 BKI Online ยังคงจัดเต็มเอำใจลูกค้ำมอบโปรโมชั่นใหม่ 
ส�ำหรับผู ้ซื้อประกันภัยผ่ำนทำงเว็บไซต์ Navigator เผย 
เคล็ดลับดีๆ ในกำรปรับพื้นที่ใช้สอยที่มีอยู่อย่ำงจ�ำกัดในห้องให้
ดูกว้ำงขึ้นได้ ปิดท้ำยด้วยข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหวต่ำงๆ ที่ 
เกิดขึ้นรอบรั้วกรุงเทพประกันภัยใน We’re together 

 ส�ำหรับไตรมำสที่ 2 นี้ เรำพัฒนำเทคโนโลยี รวมทั้ง
ประสิทธิภำพในกำรท�ำงำนของทุกฝ่ำยให้สำมำรถเดินหน้ำไป
ด้วยควำมเป็นหนึง่เดยีวกนั เพือ่ย่ำงก้ำวทีเ่ตบิโตต่อไปของบรษิทัฯ 
และกำรคุ้มครองที่ดีที่สุดที่จะอยู่เคียงข้ำงกับลูกค้ำตลอดไปค่ะ

สุธิดำ มลิลำ
Contributing Editor
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ผู ้สนใจประกันภัยรถยนต์ BKI Telematics ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokinsurance.com/BKItelematics หรือ  
โทร. 0 2285 8888 (ทุกวันท�ำกำร เวลำ 8.30 – 17.00 น.)

หลังจำกที่กรุงเทพประกันภัยได้เป็นผู้ริเริ่มน�ำเทคโนโลยี 
Telematics มำใช้ร่วมกับกำรประกันภัยรถยนต์เป็นแห่งแรกใน
ประเทศไทย ซึ่ง BKI Story ได้น�ำเสนอควำมน่ำสนใจของ
นวัตกรรมใหม่นี้ให้ผู้อ่ำนได้รู้จักกันไปในฉบับที่แล้ว และล่ำสุด 
บริษัทฯ ได้เปิดให้บริกำรประกันภัยรถยนต์ BKI Telematics  
อย่ำงเต็มรูปแบบ พร้อมกับกำรออกอำกำศภำพยนตร์โฆษณำ
ชดุใหม่ของกรงุเทพประกนัภยั ทำงสถำนโีทรทัศน์ช่องต่ำงๆ ไป
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภำคม 2558 ที่ผ่ำนมำ

ส�ำหรบัภำพยนตร์โฆษณำชุดดงักล่ำว เป็นอกีหนึง่ควำมตัง้ใจ 
ของกรุงเทพประกันภัยที่อยำกถ่ำยทอดให้ผู ้ชมได้รู ้จักกับ 
ประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ที่ให้สิทธิประโยชน์และบริกำร 
สดุพเิศษเพือ่เพิม่ควำมอุน่ใจแก่ลูกค้ำและคนท่ีห่วงใยมำกย่ิงขึน้ 
ดังนี้

1. การประมวลผลคะแนนการขับขี่ ผ่าน Application 
(iPhone และ Android) เพือ่ให้ทราบถงึพฤตกิรรมการขบัขีเ่พิม่
ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบ GPS และ Sensor ที่อยู่ 
ในอุปกรณ์ จะท�ำให้ทรำบถึงพฤติกรรมกำรขับขี่ของผู้ขับขี่  
เช่น อัตรำกำรเร่ง อัตรำควำมเร็ว ควำมแรงของกำรกระแทก/
กำรชน กำรเปลีย่นเลนกะทนัหนั เป็นต้น โดยระบบจะส่งสญัญำณ 
มำที่เซิร์ฟเวอร์แล้วแสดงผลเป็นคะแนนให้ทรำบ

2. บริการแจ้งตำาแหน่งรถยนต์แบบ Real Time Location 
และบริการบันทึกเส้นทางการขับขี่ (Logbook) ที่สามารถดู
ข้อมูลย้อนหลังได้ถึง 6 เดือน ท�ำให้คุณสำมำรถทรำบต�ำแหน่ง
รถยนต์ของคนในครอบครัวที่คุณห่วงใยผ่ำน Application  
บน Smartphone ได้ทันที เพิ่มควำมสบำยใจในกรณีคุณพ่อ 
คณุแม่ต้องกำรทรำบว่ำลกูของตนอยูท่ีใ่ด หรอืกรณทีีเ่ป็นบรษิทั 
(Corporate) ต้องกำรทรำบต�ำแหน่งของรถหรือพฤติกรรม 
กำรขับขี่ของพนักงำนได้ด้วยเช่นกัน

3. บรกิาร SMS แจ้งเตอืนเมือ่รถยนต์ออกนอกพ้ืนท่ีท่ีกำาหนด 
(Out of Area Alert) ผู้เอำประกันภัยสำมำรถตั้งคำ่หรือก�ำหนด
เส้นทำงกำรขับขี่ประจ�ำของตนเองว่ำจะให้แจ้งเมื่อรถออกนอก
พื้นที่ที่ก�ำหนดไว้ ในกรณีที่มิได้เป็นผู้ขับขี่ด้วยตนเอง หรือกรณี
ที่รถหำยก็จะท�ำให้ทรำบว่ำขณะนี้รถอยู่ที่ใด 

ท้ังหมดนีเ้ป็นเพยีงส่วนหน่ึงของสทิธพิเิศษดีๆ จำกประกนัภยั 
รถยนต์ BKI Telematics ทีจ่ะช่วยเตมิเตม็ควำมอุน่ใจ เพิม่ควำม

มิติใหม่ของการประกันภัยรถยนต์ที่ให้คุณ 
อุ่นใจทุกเส้นทาง

ปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ พร้อมเชื่อมต่อควำมห่วงใยกับคนที่คุณรักได้ตลอดกำรเดินทำง อีกทั้งยัง
นับเป็นก้ำวย่ำงส�ำคัญของกำรพัฒนำเทคโนโลยีและมำตรฐำนกำรให้บริกำรของกรุงเทพ
ประกันภัยที่ไม่เคยหยุดนิ่งเพื่อควำมเป็นที่สุดในใจลูกค้ำตลอดไป
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กรุงเทพประกันภัยขยายสาขาครอบคลุมทุกพื้นที่

กรุงเทพประกันภัยเดินหน ้ำขยำยสำขำเพื่อให ้
ครอบคลุมทุกพื้นท่ีท่ัวทุกภำคของประเทศ โดยเมื่อวันที่  
27 พฤษภำคม 2558 ได้จัดพิธีเปิดสำขำนครศรีธรรมรำช 
อย่ำงเป็นทำงกำร พร้อมอญัเชญิครฑุตรำตัง้ขึน้ประดษิฐำน
เพื่อควำมเป็นสิริมงคล โดยมีคุณชัย โสภณพนิช ประธำน
กรรมกำรและประธำนคณะผู้บริหำร คุณพนัส ธีรวณิชย์กุล 
กรรมกำรผู ้อ�ำนวยกำรใหญ่ กรุงเทพประกันภัย และ 
คณุจนิดา วงศ์สวุรรณวาร ีผู้จัดกำรภำคใต้ 1 ธนำคำรกรงุเทพ 
ร่วมให้เกยีรติเป็นประธำนในพธิฯี พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิำร
และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงควำมยินดี นอกจำกนี้ ยังได้
มอบจักรยำนให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนต่ำงๆ ใน 
จ.นครศรีธรรมรำช เพื่อประโยชน์ทำงกำรศึกษำและ 
กำรเดินทำงของนักเรียนในท้องถิ่น ณ กรุงเทพประกันภัย 
สำขำนครศรธีรรมรำช ถ.พฒันำกำรคขูวำง จ.นครศรธีรรมรำช

ส�ำหรับสำขำนครศรีธรรมรำชพร้อมให้บริกำรด้ำน
ประกนัภัยอย่ำงครบวงจร ทัง้กำรรบัประกนัภยั บรกิำรด้ำน
สินไหมทดแทน บริกำรส�ำรวจอุบัติเหตุ รวมถึงกำรเป็นที่
ปรึกษำด้ำนประกันภัยที่บริษัทฯ มีควำมเชี่ยวชำญ 

นอกจำกนี้ บริษัทฯ ยังมีกำรเตรียมเปิดสำขำใหม่ใน
ภูมิภำคต่ำงๆ เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ด้วยหวังเป็นอย่ำงยิ่ง
ว่ำกำรให้บริกำรที่ครอบคลุมทั่วถึงจะสร้ำงควำมอุ่นใจแก่
ลูกค้ำทุกท่ำน เพรำะ “กรุงเทพประกันภัย แคร์คุณทุกย่ำง
ก้ำว”
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กรุงเทพประกันภัย โรงพยำบำลบ�ำรุงรำษฎร์ และกรุงเทพประกันชีวิต สำนต่อกิจกรรม “ร่วมแรง 
ร่วมใจ กับ Bhappy3” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงำนของทั้ง 3 บริษัทได้มี 
ส่วนร่วมท�ำกิจกรรมต่ำงๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อสร้ำงควำมสำมัคคีและ
ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงพนักงำนด้วยกัน 

โดยในครั้งนี้ คุณชัย โสภณพนิช ประธำนกรรมกำรและประธำนคณะผู้บริหำร กรุงเทพประกันภัย 
เป็นประธำนในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคุณโชน โสภณพนิช กรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ กรุงเทพประกัน
ชวิีต และนายแพทย์นำา ตนัธวุนติย์ ผู้อ�ำนวยกำรด้ำนบรหิำรและผู้อ�ำนวยกำรด้ำนกำรแพทย์ โรงพยำบำล
บ�ำรุงรำษฎร์ น�ำทัพผู้บริหำรและพนักงำนจิตอำสำร่วมกิจกรรม “ร่วมแรง ร่วมใจ กับ Bhappy3” ตอน 
“ร่วมพิทักษ์ รักษ์ทะเลไทย” ณ หำดเตยงำม หน่วยบัญชำกำรนำวิกโยธิน กองทัพเรือ อ.สัตหีบ  
จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภำคม 2558 

กิจกรรมในครั้งนี้ ผู้บริหำรและพนักงำนจิตอำสำจำกทั้ง 3 องค์กรจ�ำนวนกว่ำ 400 คน ได้ลงพื้นที่ 
ร่วมกันปล่อยลูกปลำฉลำม ปล่อยปูม้ำ และปลูก
ปะกำรังเพื่ออนุรักษ์ทรัพยำกรทำงทะเล และเพ่ือ
เป็นกำรคืนสมดุลสู ่ท้องทะเล โดยมีวิทยำกรและ 
เจ้ำหน้ำท่ีจำกหน่วยบญัชำกำรนำวกิโยธนิน�ำกจิกรรม
และให้ค�ำแนะน�ำวิธีกำรปลูกปะกำรังที่ถูกต ้อง 
นอกจำกน้ี พนักงำนจิตอำสำยังได้ร ่วมกิจกรรม
สัมพันธ์ตำมฐำนต่ำงๆ เพื่อเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี
อีกด้วย

Bhappy 3 ร่วมพิทักษ์ รักษ์ทะเลไทย
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โดยปกติแล้ว ศีรษะของคนเรำจะมีน�้ำหนักอยู่
ที่ 4.5-5.5 กิโลกรัม ซึ่งร่ำงกำยในส่วนของคอและ
ไหล่นั้นไม่ได้ถูกออกแบบมำให้สำมำรถรองรับ 
น�้ำหนักศีรษะในลักษณะก้มเป็นเวลำนำนๆ ได้ 
สังเกตได้จำกเวลำเรำตั้งศีรษะตรง เรำจะไม่รู้สึก
ปวดเมื่อย เพรำะร่ำงกำยจะมีควำมสมดุล แต่เมื่อ
ก้มหน้ำสักพัก เรำจะรู้สึกเมื่อยคอ นั่นเป็นเพรำะ 
คอของเรำต้องแบกรับน�้ำหนักศีรษะไว้นั่นเอง  
ยิ่งก้มศีรษะไปข้ำงหน้ำมำกเท่ำไร กล้ำมเนื้อคอ 
ก็จะต้องเกร็งรับน�้ำหนักมำกขึ้นเท่ำนั้น

อำกำรปวดต้นคอ ปวดหลัง เมื่อยไหล่ ที่เกิดขึ้น 
หลังจำกที่ เรำก้มหน้ำเล ่นโทรศัพท์มือถือเป็น 
เวลำนำนๆ คืออำกำรของโรค Text Neck ซึ่งโรคนี้
ถูกบัญญัติขึ้นโดย ดร.ดีน ฟิชแมน (Dr. Dean  

สังคมก้มหน้า ระวังโรค 
“Text Neck”
กำรด�ำเนนิชีวิตของเรำในปัจจบุนันี ้ผกูตดิกบักำรใช้โทรศพัท์มอืถอืเป็นหลกั โดยคนส่วนใหญ่
จะใช้ช่วงเวลำว่ำง ระหว่ำงเดินทำงไปท�ำงำน บนรถไฟฟ้ำ ระหว่ำงรออำหำร ในกำรก้มหน้ำ
กดโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเรำจะพบเห็นภำพนี้จนชินตำและเรียกกันติดปำกว่ำ สังคมก้มหน้ำ  
โดยพฤติกรรมเหล่ำนี้เอง ที่น�ำไปสู่อำกำรปวดคอ ปวดหลัง และเกิดเป็นโรคขึ้นอย่ำงไม่รู้ตัว

ยืดเส้นยืดสำย โยกหัว ยืดไหล่สักครู่เพื่อคลำย 
ควำมเมื่อยล้ำแล้วก็กลับไปก้มหน้ำเล่นโทรศัพท ์
มือถือต ่อ ซึ่ งในระยะสั้นถือว ่ำช ่วยบรรเทำ 
ควำมเมื่อยล้ำได้ แต่พฤติกรรมสังคมก้มหน้ำนี้ 
มผีลต่อร่ำงกำยของคนเรำในระยะยำว กำรก้มหน้ำ
นำนๆ ท�ำให้เส้นประสำทถูกกดทับ นอกจำกนี้ 
กล้ำมเน้ือและกระดูกของเรำจะปรับสภำพตำมที่ 
เรำบังคับร่ำงกำยอยู่ทุกวัน เช่น เรำก้มหน้ำเล่น
โทรศัพท์มือถือทุกวัน วันละหลำยชั่วโมง กล้ำมเนื้อ
และกระดกูบรเิวณหลงั ไหล่ และต้นคอของเรำกจ็ะ
งอเหมือนโดนจับดัด จนท�ำให้เกิดอำกำรปวดอยู่
บ่อยๆ หรือที่เรียกว่ำ ปวดเรื้อรัง และยังมีผลท�ำให้
กำรวำงแนวของกระดูกและกำรเติบโตของร่ำงกำย
ผิดรูปร่ำง กลำยเป็นไหล่ห่อ คอตก ซึ่งนอกจำกจะ
ปวดเมื่อยและกระดูกสันหลังเคลื่อนแล้ว ยังท�ำให้
เสียบุคลิกภำพอีกด้วย 

ดังน้ัน วิธีกำรที่จะช่วยป้องกันและลดกำรเกิด
โรค Text Neck ได้ดีที่สุดคือ กำรปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในกำรเล่นโทรศัพท์มือถือ ควรเล่น 
ให้น้อยลง ไม่ควรก้มหน้ำเล่นติดต่อกันเป็นเวลำ
นำนๆ ยกมือถือให้หน้ำจอมำอยู่ที่ระดับสำยตำ 
หรือเอียงหน้ำจอมือถือข้ึน 30 องศำ เพ่ือไม่ต้อง 
ก้มหน้ำมองจอมำกเกินไปจนสร้ำงแรงกดทับท่ีคอ 
และควรน่ังหลังตรงหรือจัดหลังให้ตรงเวลำเล่น  
เพื่อป้องกันกำรกดทับที่กระดูกสันหลัง 

แม้ว่ำโทรศัพท์มือถือน้ันจะกลำยเป็นสิ่งจ�ำเป็น
ในปัจจุบัน แต่ควรใช้งำนเท่ำที่จ�ำเป็น และใช้งำน
โดยค�ำนงึถึงสุขภำพของตนเองเป็นส�ำคัญ เพือ่ชีวติ
ที่ทันสมัยและสุขภำพที่แข็งแรงของทุกคน

Fishman) แพทย์ผู ้เชี่ยวชำญด้ำนกำรรักษำโรค 
ด้วยกำรจัดกระดูกสันหลัง 

เวลำเรำเล่นโทรศัพท์มือถือ เรำจะเพลินไปกับ
สิ่งที่อยู่บนหน้ำจอ เหมือนกับเวลำที่ดูโทรทัศน์หรือ
ท�ำงำนกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เรำใช้เวลำนำนๆ  
กับกำรอยู่กับอุปกรณ์เหล่ำนี้เหมือนกัน แต่ต่ำงกัน 
ตรงที่พฤติกรรมของคนโดยทั่วไปเวลำเล่นมือถือ 
จะก้มหน้ำเล่นตลอดเวลำ ไม่ได้เงยหน้ำมอง 
เหมอืนกับดโูทรทศัน์หรอืใช้งำนคอมพวิเตอร์ตัง้โต๊ะ 
ซึ่งจุดนี้เองเป็นสำเหตุของโรค Text Neck  

โรค Text Neck เป็นโรคที่คนส่วนใหญ่มักจะ
มองข้ำม เพรำะเมือ่มอีำกำรปวดเมือ่ยคอ หลงั หรอื
ไหล่ จำกกำรเล่นโทรศัพท์มือถือ เรำจะแก้โดยพัก
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เลิกใช้บัตร ATM 
ขอค่าธรรมเนียมรายปีคืนได้
บัตร ATM คือ บัตรที่ได้รับกำรรับรองโดยธนำคำรหรือสถำบันกำรเงินเพื่อใช้ท�ำธุรกรรมกับเครื่องรับจ่ำยเงินอัตโนมัติ หรือเคร่ือง ATM 
(Automatic Teller Machine) โดยสำมำรถใช้ฝำก ถอน โอน ช�ำระค่ำสำธำรณูปโภค หรือใช้แทนเงินสดเพื่อช�ำระค่ำสินค้ำและบริกำร  
โดยแต่ละธนำคำรจะมีกำรเก็บค่ำธรรมเนียมกำรใช้บัตร ATM เป็นรำยปี ล่วงหน้ำทุกปี โดยอัตรำค่ำธรรมเนียมจะแตกต่ำงกันออกไป ทั้งนี้ 
ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร และเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละธนำคำร โดยค่ำเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 200 บำทขึ้นไป โดยในกำรสมัครบัตร ATM ธนำคำร
จะคิดค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ ได้แก่ ค่ำบัตร ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ และค่ำธรรมเนียมรำยปี และในปีต่อไปจะเรียกเก็บเพียงค่ำธรรมเนียมรำยปี

ส�ำหรับช่องทำงกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมนั้น 
ธนำคำรจะหกัจำกบญัชทีีผ่กูไว้กบับตัร ATM นัน้ๆ และ
เนื่องด้วยเงินที่ เรียกเก็บนั้นเป็นกำรเรียกเก็บเงิน  
ล่วงหน้ำ ดังนั้น เมื่อเรำยกเลิกบัตร ATM ในระหว่ำงปี 
เรำจึงมีสิทธิ์ที่จะขอคืนค่ำธรรมเนียมบัตร ATM รำยปี 
ที่เรำได้ช�ำระล่วงหน้ำแล้วได้ โดยแต่ละธนำคำรจะมี
เง่ือนไขและข้ันตอนในกำรขอคนืเงนิในส่วนนีแ้ตกต่ำงกนั 
ออกไป แต่โดยส่วนมำกสำมำรถขอคืนได้เกือบทุก
ธนำคำร แต่กม็บีำงธนำคำรทีไ่ม่สำมำรถขอคนืได้ ดงันัน้ 
ควรเชก็กบัธนำคำรทีเ่รำใช้บตัร ATM ว่ำสำมำรถขอคนื
ค่ำธรรมเนียมได้หรือไม่

กำรค�ำนวณยอดเงินคืนค ่ำธรรมเนียมรำยป ี
บัตร ATM นั้น แต่ละธนำคำรอำจจะมีวิธีกำรค�ำนวณที่
แตกต่ำงกนั ซึง่ส่วนใหญ่แล้วใช้หลกักำรค�ำนวณเงนิคนื 
นับจำกยอดเดือนที่ช�ำระค่ำธรรมเนียมในรอบปีนั้น 
ว่ำใช้มำแล้วกี่เดือน และคงเหลืออีกกี่เดือนท่ียังไม่ได้ 
ใช้บริกำร จำกนั้นก็จะเอำจ�ำนวนเดือนท่ีเหลือน้ัน  
มำถัวเฉลี่ยกับยอดเงินค่ำธรรมเนียมรำยปี (ตำมอัตรำ
ของแต่ละธนำคำร) ที่เรียกเก็บไปล่วงหน้ำแล้ว หักลบ
กับค่ำธรรมเนียมของจ�ำนวนเดือนที่ใช้มำแล้ว ส่วนท่ี 
คงเหลือ คือยอดเงินที่ธนำคำรจะคืนให้เรำ 

ในกรณีทีย่กเลกิแต่บตัร ATM อย่ำงเดยีว ทำงธนำคำร 
จะน�ำเงินเข้ำบัญชีเงินฝำกที่ยังคงมีกำรใช้งำนอยู ่  
ส่วนถ้ำต้องกำรยกเลิกบัญชีเงินฝำกด้วย ธนำคำรจะ 
คนืเงินพร้อมกบัยอดเงินคงเหลอืทีค้่ำงในบญัช ีหลงัจำก
ปิดบัญชีแล้วให้กับลูกค้ำทันที

ขั้นตอนการดำาเนินการขอยกเลิกบัตร ATM

1. ติดต่อสอบถำมธนำคำรที่ เรำใช้บริกำรอยู ่ 
เร่ืองกำรยกเลิกบัตร ATM และขอคืนค่ำธรรมเนียม 
รำยปีบัตร ATM

2. เตรียมเอกสำรที่จ�ำเป็นต้องใช้ ได้แก่
สมุดบัญชีเงินฝำก บัตร ATM และบัตรประชำชน

ส�ำหรบัใครทีต้่องกำรยกเลกิบตัร ATM ลองตรวจสอบ 
กับทำงธนำคำรที่ใช้บริกำรอยู่ว่ำสำมำรถท�ำเรื่องขอคืน
เงินค่ำธรรมเนียมรำยปีบัตร ATM ได้หรือไม่ อย่ำงน้อย
เพื่อเป็นกำรรักษำสิทธิ์ที่เรำพึงได้รับ
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Jurassic Water Park จังหวัดนครปฐม สวนน�้ำกลำงแจ้งขนำดใหญ่ ตั้งอยู่ริม
ถนนเพชรเกษมฝั่งขำเข้ำกรุงเทพฯ ติดกับห้ำงแมคโครนครปฐม โดยคอนเซ็ปต์หลัก
ของที่นี่คือ ยุคจูรำสสิก ซึ่งจะมีกำรน�ำป่ำปำล์มและไดโนเสำร์จ�ำลองตัวใหญ่หลำย
สิบตัวมำล้อมรอบสระน�้ำเป่ำลมขนำดใหญ่ พร้อมด้วยเครื่องเล่นที่ตอบโจทย์ทั้งเด็ก
และผู้ใหญ่ 

สวนน�้ำแห่งนี้มีขนำดพื้นที่กว้ำงกว่ำ 17 ไร่ เมื่อผ่ำนประตูทำงเข้ำ จะพบกับ 
ทำงเดนิทีป่ดู้วยหญ้ำเทยีมตลอดทำง และมพัีดลมไอน�ำ้คอยให้บรกิำรเพือ่คลำยร้อน
เนื่องจำกเป็นสถำนท่ีกลำงแจ้ง ด้ำนข้ำงจะพบร้ำนค้ำจ�ำหน่ำยชุดว่ำยน�้ำ อุปกรณ์
ว่ำยน�้ำต่ำงๆ แต่ที่น่ีไม่มีกำรบังคับว่ำต้องใส่ชุดว่ำยน�้ำเท่ำนั้นจึงจะลงเล่นน�้ำได้ 
สำมำรถใส่เสือ้ผ้ำธรรมดำเล่นได้ แต่ควรเป็นชดุทีไ่ม่มกีระดมุหรอืซปิ ทัง้นี ้เพือ่ป้องกนั 
กำรเกิดอุบัติเหตุหรืออำจไปท�ำให้เครื่องเล่นเสียหำยได้ 

ภำยในสวนน�้ำเรำจะพบกับป่ำปำล์มและเจ้ำไดโนเสำร์ตัวสูงใหญ่ตำมแนว 
ทำงเดินไปยังสระน�้ำขนำดต่ำงๆ กัน ในตอนกลำงคืนจะมีกำรแสดงแสงสีเสียงด้วย 
เดินมำถึงสระแรกเป็นสระขนำดใหญ่ที่สุดที่นับว่ำเป็นไฮไลท์และมีควำมลึกกว่ำ 

หำกคุณก�ำลังมองหำสถำนที่เล่นน�้ำพักผ่อนส�ำหรับทุกคนในครอบครัว
และไม่ไกลจำกกรุงเทพฯ มำกนัก เรำขอแนะน�ำ Jurassic Water Park 
สวนน�้ำเปิดใหม่ จังหวัดนครปฐม 

ตะลุยสวนน�้ายุคจูราสสิก  
@ Jurassic Water Park นครปฐม

ทุกสระ สำมำรถจุคนได้หลำยร้อยคน สระน้ีเป็นที่นิยมส�ำหรับผู้ใหญ่
เพรำะจะมีเครื่องเล่นเป่ำลม แบ่งเป็นฐำนๆ ติดตั้งไว้ที่สระ เครื่องเล่น
ทอดตัวบนผิวน�้ำ มีทั้งแบบปีนป่ำย ทั้งแบบสไลด์ เหมือนกับด่ำนใน
รำยกำรเกมโชว์ไว้ให้ตะลุยกันอย่ำงสนุกสนำน ซึ่งตัวเครื่องเล่นเป่ำลม
มีควำมแข็งแรงและสำมำรถรองรับน�้ำหนักผู ้เล่นได้ดี นอกจำกนี้  
รอบๆ สระจะมีน�้ำฉีดคอยระบำยควำมร้อนอยู่ตลอดเวลำ

ถัดจำกสระใหญ่ ก็มีสระอื่นๆ อีก 4 - 5 สระให้เลือกเล่น โดย 
แต่ละสระกจ็ะมเีคร่ืองเล่นเป่ำลมคล้ำยกบับ้ำนลม เป็นทีถู่กใจเด็กๆ มำก 
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เวลาเปิด - ปิด : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลำ 11.00 - 20.00 น.  
   วันศุกร์ - วันอำทิตย์ เวลำ 10.00 - 21.00 น. 

อัตรำค่ำเข้ำสวนน�้ำ ผู้ใหญ่ รำคำ 299 บำท เด็กที่มีส่วนสูงตั้งแต่ 90 - 140 ซม. 
รำคำ 200 บำท และเดก็ทีม่ส่ีวนสงูต�ำ่กว่ำ 90 ซม. เข้ำฟร ีโดยบตัรดงักล่ำวสำมำรถ
เล่นได้ทุกเครื่องเล่นตลอดทั้งวัน 

เพรำะสำมำรถปีนขึน้ไปแล้วสไลด์ลงน�ำ้ได้เลย มำดแูต่ละสระกนั 
ว่ำเป็นอย่ำงไรบ้ำง

สระไดโนเสำร์คอยำวตวัสฟ้ีำ จะมสีไลเดอร์สงูอยูต่รงกลำง 
ใกล้กับตัวไดโนเสำร์เป่ำลม และมีบันไดให้ปีนขึ้นไปได้ รอบสระ 
ประดับด้วยต้นปำล์มเป่ำลม

สระเหล่ำสัตว์น�้ำ เน้นที่สไลเดอร์หลำยช่องทำง มีถึง  
3 จุดใหญ่ๆ คือ สไลเดอร์ปลำหมึก หอยยักษ์ และมีบ้ำนลม 
ให้เข้ำไปเล่นมีโลมำประดับอยู่ และมีจระเข้เป่ำลมตัวเขียวใหญ ่
ลอยอยู่ 

สระปรำสำทหม ีสระนีจ้ะตกแต่งเป็นรปูร่ำงก�ำแพงปรำสำท 
และมีสไลเดอร์ลงมำจำกตัวปรำสำท ที่ก�ำแพงปรำสำทขนำบ
ด้วยเจ้ำไทแรนโนซอรัสตัวสีแดงตัวใหญ่ 2 ตัว และที่เป็นที ่
ชืน่ชอบส�ำหรบัทกุคนคอืเจ้ำหมขีัว้โลกสีขำวตัวใหญ่ท่ีนอนหงำย 
แช่น�้ำในสระอย่ำงสบำยใจ

สระเหด็ สระนีจ้ะมสีไลเดอร์ขนำดใหญ่ ช่องสไลด์จะกว้ำงขึน้ และมเีหด็ยกัษ์สแีดงพร้อม
สไลเดอร์เล็กให้ปีนป่ำย และมีเจ้ำไทแรนโนซอรัสสีแดงตัวใหญ่ยืนอยู่หนึ่งตัว

เครื่องเล่นที่ได้รับควำมสนใจมำกส�ำหรับผู้ที่ชอบควำมท้ำทำยและควำมสูง คือ สไลเดอร์ 
เป่ำลมยักษ์ที่สูงที่สุดในสวนน�้ำแห่งน้ี ซึ่งกำรเล่นเคร่ืองเล่นน้ีจะมีเจ้ำหน้ำที่คอยดูแล 
ควำมปลอดภัยที่จุดปล่อยตัวและบริเวณรอบๆ  

นอกจำกสระน�้ำและเคร่ืองเล่นแล้ว เด็กๆ ยังได้ต่ืนตำต่ืนใจกับกำรถ่ำยภำพกับเหล่ำ
เพื่อนไดโนเสำร์ตัวโตหลำกหลำยสำยพันธุ์ ส�ำหรับผู้ปกครองที่มำเฝ้ำบุตรหลำนก็สำมำรถ 
ไปนั่งพักยังเต็นท์ที่มีจัดไว้โดยรอบได้ หรือจะเข้ำไปพักที่บ้ำนเป่ำลมลำยน่ำรักก็ได้ เมื่อเล่น
จนเหนื่อยและรู้สึกหิว ที่นี่ก็มีร้ำนอำหำรไว้คอยบริกำร 

ส�ำหรับผู ้ที่สนใจสำมำรถสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/
jurassicwaterpark
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เทคโนโลยี 3D Printing ได้ถูกคิดค้นขึ้นเมื่อ
ปลำยคริสต์ศตวรรษที่ 19 หรือประมำณปี ค.ศ. 
1984 แต่ในสมัยก่อนนั้นไม่ค่อยเป็นที่นิยม 
เน่ืองจำกต้นทุนในกำรผลิตสูง และกรรมวิธ ี
ค่อนข้ำงซับซ้อน แต่ในปัจจุบันนี้มีผู้ผลิต 
ในหลำยๆ ประเทศได้ออกแบบและผลิต
เครื่องพิมพ์สำมมิติให้มีขนำดเล็กลง สำมำรถ
น�ำไปตัง้ไว้ผลติชิน้งำนในระดบัครวัเรอืนได้ และรำคำกล็ดลงมำก 
ท�ำให้คนทั่วไปเริ่มหันมำสนใจมำกขึ้น

กำรพิมพ์สำมมิติ (3D Printing) คือ กำรผลิตวัตถุช้ินงำน (โมเดล)  
เสมือนจริง กำรขึ้นรูปชิ้นงำนที่สำมำรถจับต้องได้ด้วยระบบดิจิตอล โดยใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในกำรช่วยออกแบบ โดยไม่ต้องท�ำเบ้ำหล่อ 
(Mold) ก่อน ซึ่งกำรขึ้น Mold นั้นรำคำสูง นอกจำกนี้ กำรพิมพ์สำมมิติ 
ยังมีควำมแม่นย�ำของแบบ สำมำรถผลิตในปริมำณน้อยได้ ไม่ต้องมีขั้นต�่ำ 
เหมือนกับกำรผลิตในโรงงำนอุตสำหกรรม จึงตอบโจทย์กลุ ่มคนทั่วไป 
ได้เป็นอย่ำงดี

ระบบการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์สามมิติ แบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยกัน 
แต่ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง 2 แบบ ที่เป็นที่นิยมใช้ในขณะนี้ ได้แก่

1. การพมิพ์ระบบฉีดเส้นพลาสตกิ เป็นทีน่ยิมทีส่ดุในกลุม่ผูใ้ช้ครวัเรือน และ
รำคำถูกที่สุด รำคำเครื่องพิมพ์อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไป วัตถุดิบในกำรขึ้นรูปเป็น
พลำสตกิอยูใ่นรปูแบบเส้นพลำสตกิเป็นม้วนๆ พลำสตกิจะถกูดงึไปหลอมด้วย
ควำมร้อนจนละลำยเป็นน�้ำ และเข้ำสู่หัวฉีดงำน ก่อนจะฉีดงำนตำมโปรแกรม
ทีละชั้นๆ ซ้อนกันไปเรื่อยๆ จนขึ้นมำเป็นรูปร่ำง แต่วิธีกำรนี้งำนที่ออกมำ 
จะเห็นเส้นกำรพิมพ์ที่ซ้อนทับกัน และใช้เวลำในกำรท�ำพอสมควร

2. การพิมพ์ระบบถาดเรซิ่น นิยมใช้กับกำรผลิตชิ้นงำนที่มีขนำดเล็ก  
มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์สูง วัตถุดิบที่ใช้ในกำรขึ้นรูปเป็นเรซิ่น หลักกำรคือ
กำรฉำยเลเซอร์ไปยงัถำดทีบ่รรจนุ�ำ้เรซิน่ไว้ ตวัควบคมุจะฉำยแสงด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เรซิน่ส่วนทีโ่ดนแสงจะแขง็ตวัเป็นก้อนพลำสตกิจนเกดิเป็นรูปร่ำง
ขึ้นมำ วิธีกำรนี้มีควำมละเอียดสูงสำมำรถเก็บรำยละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ได้ดี 
ควำมเร็วในกำรผลิตงำนมำกขึ้น แต่ต้นทุนก็สูงขึ้นเช่นกัน

3D Printing เทคโนโลยีสร้างสรรค์

เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ ปัจจุบันแพร่หลายอย่างมาก 
ในเรื่องการนำามาประยุกต์ใช้ผลิตชิ้นงานเพื่อนำามาใช้ประโยชน ์
ในวงการต่างๆ ดังนี้

วงการโมเดล/ฟิกเกอร์ ประโยชน์หลักของเครื่องพิมพ์ 
สำมมิติคือกำรน�ำมำใช้กับงำนท�ำโมเดลผลิตภัณฑ์ หรือโมเดล
จ�ำลองอื่นๆ ท�ำให้สะดวกรวดเร็ว งำนฟิกเกอร์หุ ่นต่ำงๆ  

กำรจ�ำลองแบบจำกกำร์ตูน ภำพยนตร์ และที่นิยมตอนน้ีคือกำรท�ำ  
ฟิกเกอร์จ�ำลองตวัเอง โดยกำรสแกนสดัส่วนคนจรงิๆ เพือ่น�ำไปท�ำเป็นฟิกเกอร์

วงการแพทย์ น�ำเทคโนโลยีนี้มำใช้ในกำรผลิตอวัยวะเทียมต่ำงๆ ซึ่งจะให้
สัดส่วนที่แม่นย�ำ และสำมำรถผลิตให้เหมำะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนได้ เช่น  
ขำเทียม มือเทียม ชิ้นส่วนที่ใช้เสริมกระดูก รวมไปถึงกำรน�ำไปต่อยอดพัฒนำ
ในเรื่องกำรสร้ำงสเต็มเซลล์ได้อีกด้วย

วงการแฟชั่นและศิลปะ เทคโนโลยีนี้ช่วยต่อเติมและท�ำให้จินตนำกำรและ
แบบทีถ่กูออกแบบไว้เป็นรูปร่ำงได้สมบรูณ์มำกยิง่ข้ึน เช่น กำรผลติเสือ้ผ้ำเส้นใย
ลวดลำยทีซ่บัซ้อน กำรผลติรองเท้ำดไีซน์ใหม่ทีส่ำมำรถสวมใส่ได้จรงิ ด้ำนศิลปะ 
ท�ำให้กำรขึ้นรูปงำนศิลปะสำมมิติเป็นเรื่องง่ำยขึ้นและสมจริงมำกขึ้น

วงการอาหาร ได้น�ำเทคโนโลยีนี้มำใช้ในเรื่องของกำรขึ้นรูปอำหำร  
โดยเปลีย่นมำใช้วตัถดุบิทีใ่ช้ท�ำอำหำรจรงิๆ ขึน้รปูโดยกำรหยอดเหมอืนหวับบี
แต่งหน้ำเค้ก ให้เป็นรูปร่ำงใหม่ๆ มคีวำมเป็นศลิปะมำกขึน้ สำมำรถขึน้รปูอำหำร 
ออกได้สวยงำมเท่ำๆ กัน เช่น กำรวำดขนม กำรท�ำคุกกี้รูปต่ำงๆ เป็นต้น

วงการรถยนต์และอสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยีน้ีแม้จะยังไม่เป็นที่นิยม 
มำกนัก แต่ก็พบว่ำผู้ผลิตรถยนต์หลำยประเทศได้มีกำรทดลองผลิตโครงสร้ำง
รถยนต์ทั้งคันที่ใช้ขับได้จริง รวมถึงมีกำรผลิตบ้ำนขนำดเล็กที่สร้ำงโครงสร้ำง
จำกกำรพิมพ์ชิ้นส่วนของบ้ำนจำกกำรพิมพ์สำมมิติ ซึ่งสำมำรถใช้อยู่อำศัยได้
เช่นกัน

จะเหน็ได้ว่ำเทคโนโลยกีำรพมิพ์สำมมตินิัน้ ยงัสำมำรถพฒันำและก้ำวหน้ำ
ไปได้อีกมำก ในอนำคตข้ำงหน้ำเรำอำจจะผลิตทุกสิ่งที่ต้องกำรเองได้ท่ีบ้ำน
โดยไม่ต้องพึ่งกระบวนกำรอุตสำหกรรมอีกต่อไป นับว่ำเป็นเทคโนโลยีที่ 
น่ำจับตำมองเป็นอย่ำงยิ่ง

ปัจจุบันเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สำมมิติ (3D Printer) นั้น นับวัน 
ยิง่เข้ำมำมบีทบำทในกำรผลติช้ินงำน ไม่เฉพำะด้ำนธรุกจิอตุสำหกรรม 
เท่ำนั้น แต่ยังเข้ำถึงกำรผลิตชิ้นงำนในครัวเรือนอีกด้วย ซึ่งกระแส
ในตอนนีน้ยิมเครือ่งพมิพ์สำมมิตท่ีิมีขนำดเลก็ เพรำะช่วยลดต้นทนุ 
สำมำรถรองรับกำรผลิตชิ้นงำนเล็กๆ ได้เอง สิ่งที่น่ำสนใจคือ กำร
ที่นักคิดค้นสมัยนี้ต่ำงใช้ประโยชน์จำกเครื่องพิมพ์สำมมิติ น�ำมำ
ต่อยอดพัฒนำ เพ่ือผลิตชิ้นงำนสร้ำงสรรค์และแพร่หลำยใน 
วงกำรต่ำงๆ โดยเรำจะมำท�ำควำมรู้จักเทคโนโลยีนี้กันให้มำกขึ้น
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กรุงเทพประกันภัยจัดเต็มโปรโมชั่น
ประกันภัยออนไลน์ รับโปรโมชั่นและ
ของสมนาคุณโดนใจ
กรุงเทพประกันภัยมอบโปรโมชั่นประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันอัคคีภัยออนไลน์สุดคุ้ม เอำใจลูกค้ำคนรักรถ 
รักบ้ำน ให้ ได้รับควำมอุ ่นใจ ไร้กังวลในทุกสถำนกำรณ์ ด้วยของสมนำคุณโดนใจ เมื่อซ้ือประกันภัยดังกล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์  
www.bangkokinsurance.com

สิทธิพิเศษนี้เฉพำะลูกค้ำใหม่ที่ท�ำประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันอัคคีภัยผ่ำนทำงเว็บไซต์  
www.bangkokinsurance.com เท่ำนั้น (ไม่รวมกำรต่ออำยุกรมธรรม์ประกันภัย) สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0 2285 8585

ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2558

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎำคม - 31 สิงหำคม 2558

ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2558
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1. สีสัน กำรเลือกสีที่ตกแต่งในบ้ำนเป็นพื้นฐำนง่ำยสุด  
สีพื้นฐำนอย่ำงเช่น สีขำว สีงำช้ำง หรือสีอ่อนจะท�ำให้รู้สึก
ปลอดโปร่ง และท�ำให้มีควำมรู้สึกว่ำพื้นที่ถูกขยำยให้กว้ำง 
กว่ำเดิม รวมไปถึงกำรใช้เฟอร์นิเจอร์สีอ่อนหรือเลือกใช้ 
พรมปูพื้นที่สีไม่เข้มมำกนัก  

2. พรางตาด้วยกระจก กระจกเงำเป็นตัวช่วยท�ำให้ห้อง
รู้สึกเสมือนว่ำขยำยออกไป แนะน�ำให้วำงกระจกไว้ตรงข้ำม
หน้ำต่ำงเพื่อให้สะท้อนวิวสวยๆ ให้รู้สึกสบำยตำยิ่งขึ้น 

3. เพิ่มแสง ลองเลือกผ้ำม่ำนสีสว่ำงหรือเลือกท�ำผ้ำม่ำน
สองชั้น โดยชั้นหนึ่งเป็นผ้ำเนื้อบำงที่สำมำรถมองลอดออกไป
เหน็ววิภำยนอกได้รำงๆ และสำมำรถให้แสงธรรมชำตสิำดส่อง 
เข้ำมำเพื่อเพิ่มควำมสว่ำงของห้อง ส�ำหรับห้องน�้ำอำจก่อ
บล็อกแก้วให้แสงภำยนอกส่องลอดเข้ำมำ ตลอดจนเพิ่มช่องว่ำง 

5 วิธีง่ายๆ ปรับห้องคุณให้กว้างขึ้น
กำรใช้ชวีติคนเมอืงในปัจจุบนั นยิมอยู่อำศัยคอนโดมเินยีมหรอืบ้ำนทีม่ขีนำดเลก็กนัมำกขึน้ 
ด้วยเง่ือนไขทำงงบประมำณ ท�ำเลที่ตั้ง และขนำดครอบครัวที่เล็กลง ตลอดจนเพื่อควำม
สะดวกสบำย แต่ก็อำจท�ำให้หลำยคนประสบปัญหำเรื่องพื้นที่ใช้สอยที่มีอยู่อย่ำงจ�ำกัด 
ด้วยเช่นกนั อย่ำงไรกต็ำม เรำสำมำรถจดัสรรและตกแต่งพืน้ทีใ่ห้ดูกว้ำงขวำงและใช้ประโยชน์
จำกพื้นที่ใช้สอยได้สูงสุดด้วยเทคนิคง่ำยๆ ดังนี้

บนผนัง โดยกำรเจำะช่องบนผนังที่เชื่อมห้อง เพื่อ
ให้รู้สึกสะดวกสบำย และลดควำมอึดอัดลงได้

4. ใช้พืน้ทีใ่ห้คุม้ ปัจจบุนัมกีำรผลติเฟอร์นเิจอร์
ที่สำมำรถใช ้ประโยชน์ได ้หลำกหลำย เช ่น  
โต๊ะรับแขก หรือโซฟำที่มีช่องเก็บของอยู่ด้ำนล่ำง
หรือแม้กระทั่งดึงออกมำเป็นเตียงส�ำรองส�ำหรับ
แขก โต๊ะรบัประทำนอำหำรทีส่ำมำรถพบัให้เลก็ลง
และขยำยใหญ่เมื่อต้องกำรใช้งำน เป็นต้น หรือใช้
ประโยชน์จำกผนังห้อง หำกห้องไม่มีพ้ืนท่ีพอ 
วำงโต๊ะ เรำสำมำรถน�ำแผ่นไม้มำยึดติดกับผนัง 
เพื่อท�ำเป็นชั้นวำงหนังสือหรือวำงของได้

5. เก็บของเข้าชั้นและปิดให้เรียบร้อย บ้ำนที่
รกรุงรัง มีข้ำวของวำงระเกะระกะจะท�ำให้รู้สึกว่ำ
บ้ำนแคบไปโดยปริยำย ดังนั้นหำกต้องกำรพ้ืนท่ี
เก็บของเพิ่มให้ลองหำตู้เก็บของแบบติดผนังมำใช้
แทนตูเ้กบ็ของแบบตัง้พืน้ กจ็ะช่วยเพิม่พืน้ทีใ่นบ้ำน
ได้อีกเยอะเลยทีเดียว

เพียงวิธีง่ำยๆ 5 ข้อน้ีก็ช่วยปรับพ้ืนท่ีใช้สอย 
ในบ้ำนที่มีอยู ่อย่ำงจ�ำกัด ให้แลดูกว้ำงขวำง   
สบำยตำ สำมำรถใช้งำนทุกพื้นท่ีอย่ำงคุ ้มค่ำ 
เหมำะกับไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อำศัยของแต่ละบ้ำน 
และประหยัดเงินในกระเป๋ำอีกด้วย
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โทร. 0 2285 8888
bangkokinsurance.com

ประกันภัยราคาสุดคุม
ที่ใหความคุมครองแบบตรงใจ
สำหรับรถกระบะโดยเฉพาะ
อุนใจ ดวยทุนประกันภัยสูงสุดถึง 700,000 บาท
อุนใจทุกเสนทาง ดวยบร�การชวยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่ 
ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ทั่วไทย
คุมครองครอบคลุม ทั้งตัวรถ ผูขับข�่ ผูโดยสาร และบุคคลภายนอก
มั่นใจ ในคุณภาพการซอมจากศูนยซอมมาตรฐานของ
กรุงเทพประกันภัย

ตารางความคุมครอง                       หนวย : บาท

ความคุมครอง ผลประโยชน

ความเสียหายตอรถยนต

ความรับผิดตอบุคคลภายนอก
  - ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย

  - ความเสียหายตอทรัพยสิน

อุบัติเหตุสวนบุคคล
  - สำหรับผูขับขี่
  - สำหรับผูโดยสาร 4 คน

คารักษาพยาบาลสำหรับผูขับข่ีและผูโดยสาร 4 คน

ประกันตัวผูขับข่ี

ภัยกอการราย

ตามทุนประกันภัย

  500,000/คน
10,000,000/ครั้ง
  1,000,000/ครั้ง

50,000/คน
50,000/คน

50,000 /คน

200,000/ครั้ง

ตามทุนประกันภัย
สูงสุดถึง 700,000

รถที่รับประกันภัย
- รับประกันภัยรถกระบะจดทะเบียนสวนบุคคลและไมใชรับจางหรือใหเชา
- อายุรถ 2-5 ป
- รถยนตที่รับประกันภัย ไดแก Chevrolet Colorado, Ford Ranger, Isuzu
  D-Max, Mitsubishi Triton, Nissan Frontier Navara, Toyota Hilux Vigo

ประกันภัยรถยนตประเภท 1
รถกระบะ Special

เง�่อนไขความคุมครอง
- ตรวจสภาพรถกอนการรับประกันภัย
- คุมครองอุปกรณตกแตงเพิ่มเติมไดตามรายการที่ระบุไวในกรมธรรม แตไมเกิน
  20,000 บาท ทั้งนี้อุปกรณตกแตงไมรวมถึงสติกเกอรและอุปกรณคอมเพรสเซอร
- กรมธรรมมีผลบังคับใชเมื่อผูขอเอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแลว

หมายเหตุ : 1. * จากอุบัติเหตุท่ีมีคูกรณีเปนยานพาหนะทางบก ซ่ึงหมายถึงรถท่ีเดินดวยกำลังเคร่ืองยนต โดยใชพลังงานเช้ือเพลิง เชน น้ำมัน กาซ หรือกำลังไฟฟา และรวมถึงรถพวง รถไฟ รถราง
 2. เพ่ือประโยชนสูงสุดของทาน กรุณาตรวจสอบทุนฯ และเบ้ียประกันภัยรถยนตของทานกับเจาหนาท่ี
 3. ผูซ้ือควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเง่ือนไข กอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกคร้ัง
 4. เบ้ียประกันภัยดังกลาวรวมอากรและภาษีแลว

ตารางเปร�ยบเทียบความคุมครองประกันภัยรถยนตประเภทตางๆ

ประเภทการประกันภัย
ความรับผิดตอบุคคลภายนอก

1

ชั้น 1 “คุมครอง - คุมคา”

2

3+ Sure Flood

3

4

ภัยพิเศษตัวรถเอาประกันภัย

สูญหาย คารักษา
พยาบาล

อุบัติเหตุ
สวนบุคคลไฟไหม ประกันตัว

ผูขับขี่การชน น้ำทวม แผนดินไหว
ลูกเห็บ ลมพายุ ภัยกอการรายทรัพยสิน บุคคล

First Care 2+
Special ทวีคูณ/สุดคุม

ตารางเบี้ยประกันภัย                            หนวย : บาท

200,000 - 500,000
510,000 - 600,000
610,000 - 700,000

16,000
17,000
18,000

Chevrolet/Ford/Isuzu

200,000 - 500,000
510,000 - 600,000
610,000 - 700,000

200,000 - 500,000
510,000 - 600,000
610,000 - 700,000

ยี่หอรถ ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย

Mitsubishi/Nissan

Toyota

16,500
17,500
18,500

17,000
18,000
19,000
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กรุงเทพประกันภัย จัดพิธีท�ำบุญบริษัทฯ เนื่องในโอกำสด�ำเนินกิจกำรครบรอบ 68 ปี โดยคุณชัย โสภณพนิช ประธำนกรรมกำรและประธำนคณะผู้บริหำร 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหำรและพนักงำน ร่วมกันตักบำตรแด่พระสงฆ์จ�ำนวน 29 รูป จำกนั้นได้ถวำยภัตตำหำรและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป 
พร้อมไหว้ศำลพระพรหมเพื่อควำมเป็นสิริมงคล นอกจำกนี้ยังได้จัดพิธีรดน�้ำด�ำหัวขอพรจำกผู้บริหำร เพื่อร่วมสืบสำนประเพณีสงกรำนต์ของไทยในโอกำส 
ใกล้เทศกำลสงกรำนต์ ณ อำคำรกรุงเทพประกันภัย ส�ำนักงำนใหญ่ ถ.สำทรใต้ เมื่อวันที่ 2 เมษำยน 2558

ช่วยเหลอืผูพ้กิารทางการเคลือ่นไหว 
กรุงเทพประกันภัย ร่วมกับมูลนิธิศูนย์สิรินธร

เพื่อกำรฟื้นฟูสมรรถภำพทำงกำรแพทย์แห่งชำติ 
ร่วมท�ำควำมดใีนกจิกรรมช่วยเหลอืและดแูลผูพ้กิำร
ทำงกำรเคลื่อนไหวที่ไม่สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ 
โดยครั้งนี้ผู ้บริหำรจิตอำสำกรุงเทพประกันภัย  
เข้ำร่วมกจิกรรม โดยให้ควำมช่วยเหลอืในด้ำนต่ำงๆ 
ได้แก่ เขน็รถเขน็หรอืช่วยพยงุไปยงัจดุบรกิำรต่ำงๆ 
ช่วยเหลือขณะทดลองใช้ขำเทียมช่วยใส่ถุงน่อง 
ท�ำควำมสะอำดเบ้ำ/ขำเทียม และติดชื่อ เป็นต้น  
ณ ศำลำประชำคม เทศบำลเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 
เมื่อเร็วๆ นี้

ร่วมกับเคาน์เตอร์เซอร์วิสท�าพ.ร.บ.ออนไลน์พร้อมต่อ
ภาษีในร้านสะดวกซือ้ 

กรุงเทพประกันภัย ร่วมกับเคำน์เตอร์เซอร์วิส ขำยกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. 
ผ่ำนจุดบริกำรเคำน์เตอร์เซอร์วิสในร้ำนสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสำขำ โดยลูกค้ำ
และประชำชนทั่วไปสำมำรถน�ำกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ดังกล่ำว ยื่นต่อภำษีที่
จุดบริกำรเคำน์เตอร์เซอร์วิสในร้ำนเซเว่นอีเลฟเว่น หรือสำมำรถจะน�ำไปยื่นต่อภำษี
ด้วยตนเองได้ ณ จุดให้บริกำรต่อภำษีรถยนต์ของกรมกำรขนส่งทำงบกทั่วประเทศ

กรงุเทพประกนัภยัครบรอบ 68 ปี
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คณุภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 
คุณพนัส ธีรวณิชย์กุล (ซ้ำย) กรรมกำรผู้อ�ำนวยกำรใหญ่ กรุงเทพประกันภัย 

รับมอบประกำศนียบัตรกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001 : 2008 จำก BSI : British 
Standards Institution  โดยมำตรฐำนนี้เป็นกำรรับรองว่ำบริษัทฯ ยังคงรักษำระบบ
กำรบริหำรงำนที่มีคุณภำพและเป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ที่เน้นด้ำนกำรบริหำร
งำนและศักยภำพของบุคลำกร เพื่อให้ตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำและมุ่ง
กำรบรกิำรทีมุ่ง่เป็นทีส่ดุในใจลกูค้ำตลอดไป ณ อำคำรกรงุเทพประกันภยั ส�ำนักงำน
ใหญ่ ถ.สำทรใต้ เมื่อวันที่ 6 พฤษภำคม 2558

มอบสนิไหมทดแทน

 

กจิกรรมร่วมสนกุ
เนื่องในโอกำสที่กรุงเทพประกันภัยด�ำเนินกิจกำรครบรอบ 68 ปี บริษัทฯ จึงขอมอบสิทธิพิเศษส�ำหรับลูกค้ำของเรำ ลุ้นรับบัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่ำ  

500 บำท จ�ำนวน 10 รำงวัล เพียงส่งค�ำตอบว่ำ กรุงเทพประกันภัยเริ่มด�ำเนินกิจกำรในวัน เดือน ปีอะไร พร้อมระบุเลขกรมธรรม์ประกันภัยปีปัจจุบันของท่ำน  
(1 คนต่อ 1 สิทธิ์) มำที่อีเมล : corp.comm1@bangkokinsurance.com หรือกล่องข้อควำม facebook กรุงเทพประกันภัย www.facebook.com/ 
bangkokinsurance.com ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎำคม 2558 ประกำศรำยชื่อผู้ได้รับรำงวัลใน BKI News ฉบับเดือนกันยำยน 2558

ส�ำหรับรำยชื่อผู้ได้รับรำงวัลบัตรเติมน�้ำมัน มูลค่ำ 500 บำท จำกกำรร่วมกิจกรรมของวำรสำร BKI News ฉบับเดือนมีนำคม มีดังนี้

คุณจันทนำ พิพัฒน์ทั้งสกุล คุณต่อพงศ์ ชัยวัฒน์ คุณทินกฤต องอำจพสุ คุณพรชัย ตั้งเกียรติวุฒิ คุณไพบูลย์ ถ้อยสุนทร

คุณไพศำล อภิมนต์บุตร คุณวรทรรศน์ นิรมิตมงคล คุณสมเงิน รวมก้อนทอง คุณอำรรีรัตน์ ทิมพิทยำ คุณอุดม ภัคมงคล 

ติดต่อขอรับรำงวัลโดยส่งส�ำเนำบัตรประชำชนพร้อมระบุที่อยู่ในกำรจัดส่งของรำงวัลมำที่อีเมล corp.comm1@bangkokinsurance.com หรือโทรสำร  
0 2610 2132

คุณจักรกริช ชีวนันทพรชัย (ท่ี 2 จำกขวำ)  
ผู้อ�ำนวยกำรธุรกิจลูกค้ำองค์กร กรุงเทพประกันภัย 
มอบเงินสินไหมทดแทนกำรประกันควำมเสี่ยงภัย
ทรัพย์สิน จ�ำนวน 125,426,010.20 บำท ให้แก่  
คุณวัชรพงษ์ ดำรกำนนท์ (ที่ 3 จำกซ้ำย) Managing 
Director บจ. ยเูน่ียน โชจริชุ ิจำกกรณทีีอ่ำคำรเกดิเหตุ
เพลิงไหม้ท�ำให ้ได ้รับควำมเสียหำยเมื่อป ี 2557  
ที่ผ่ำนมำ

คุณธีรชัย รุ่งเรือง (ขวำสุด) ผู้จัดกำร
สำขำชลบุรี กรุงเทพประกันภัย มอบเงิน
สินไหมทดแทนกำรประกันภัยอุบัติเหตุ 
ส่วนบุคคล จ�ำนวนเงิน 800,000 บำท ให้แก่
คณุสรุมัภำ โพธิพ์นัธ์ (กลำง) ผูร้บัประโยชน์  
จำกกรณีที่คุณสำคร โพธิ์พันธ์ ซึ่งเป็นบิดำ
และเป็นผู ้เอำประกันภัยประสบอุบัติเหต ุ
ล่ืนล้มในห้องน�้ำเสียชีวิต ณ ธนำคำร
กรุงเทพ สำขำชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

คุณวิโรจน์ โชติชนำทวีวงศ์ (ที่ 2 จำกซ้ำย)  
ผู้บริหำรทีม ธุรกิจสำขำและกำรร่วมทุน กรุงเทพ
ประกันภัย มอบเงินสินไหมทดแทนกำรประกันภัย
อุบัติ เหตุส ่วนบุคคล PA 1st Senior จ�ำนวน  
1,200,000 บำท ให้แก่คณุศกัดิด์ำ น้อยเคลอืบ (กลำง) 
ผู้รับประโยชน์ จำกกรณีพระภิกษุประเสริฐ มนุญโญ 
ผู้เอำประกันภัย ซึ่งเป็นบิดำมรณภำพจำกอุบัติเหตุ  
ณ ธนำคำรกรุงเทพ สำขำเดอะมอลล์ ท่ำพระ  
เมื่อเร็วๆ นี้




