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ก้าวเข้าสู่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 แล้ว กรุงเทพประกันภัย เรายัง
คงมุง่ มัน่ ปฏิบตั งิ านด้วยความรับผิดชอบอันใหญ่ยงิ่ ขณะเดียวกัน
ก็ ทุ ่ ม เทเดิ น หน้ า พั ฒ นาระบบการท� ำ งานของบริ ษั ท ฯ ให้ มี
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ยังขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบความอุ่นใจและดูแลลูกค้า
ในพื้นที่สาขาอย่างทั่วถึง โดยเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ได้จัด
พิธีเปิดสาขานครศรีธรรมราชอย่างเป็นทางการ พร้อมอัญเชิญ
ครุฑตราตั้งขึ้นประดิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคล ติดตามได้ใน
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ขณะเดียวกันบริษัทฯ ยังให้ความส�ำคัญต่อการด�ำเนิน
กิจกรรมเพือ่ สังคมและสิง่ แวดล้อมอย่างต่อเนือ่ งโดยจัดกิจกรรม
Bhappy3 ตอน ร่วมพิทักษ์ รักษ์ทะเลไทย ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมา
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ล่าสุด บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการประกันภัยรถยนต์ BKI Telematics
อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมกับการออกอากาศภาพยนตร์โฆษณา
ชุดใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา
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สุขภาพเราทางอ้อมได้ มารู้จักกับโรค Text Neck ใน BKI Care
และรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างฉลาด ใน Smart Living กับสาระน่ารู้
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ต่อด้วยคอลัมน์ Hot Issue พลาดไม่ได้ กับเทคโนโลยี 3D Printing
ที่ก�ำลังเป็นที่น่าจับตามอง การต่อยอดการผลิตที่กลายมาเป็น
ชิ้นงานสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์ต่อคนในหลายๆ วงการ
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เคล็ดลับดีๆ ในการปรับพื้นที่ใช้สอยที่มีอยู่อย่างจ�ำกัดในห้องให้
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ประสิทธิภาพในการท�ำงานของทุกฝ่ายให้สามารถเดินหน้าไป
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มิติใหม่ของการประกันภัยรถยนต์ที่ให้คุณ
อุ่นใจทุกเส้นทาง
หลังจากที่กรุงเทพประกันภัยได้เป็นผู้ริเริ่มน�ำเทคโนโลยี
Telematics มาใช้ร่วมกับการประกันภัยรถยนต์เป็นแห่งแรกใน
ประเทศไทย ซึ่ง BKI Story ได้น�ำเสนอความน่าสนใจของ
นวัตกรรมใหม่นี้ให้ผู้อ่านได้รู้จักกันไปในฉบับที่แล้ว และล่าสุด
บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการประกันภัยรถยนต์ BKI Telematics
อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมกับการออกอากาศภาพยนตร์โฆษณา
ชุดใหม่ของกรุงเทพประกันภัย ทางสถานีโทรทัศน์ชอ่ งต่างๆ ไป
ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา
ส�ำหรับภาพยนตร์โฆษณาชุดดังกล่าว เป็นอีกหนึง่ ความตัง้ ใจ
ของกรุ ง เทพประกั น ภั ย ที่ อ ยากถ่ า ยทอดให้ ผู ้ ช มได้ รู ้ จั ก กั บ
ประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ที่ให้สิทธิประโยชน์และบริการ
สุดพิเศษเพือ่ เพิม่ ความอุน่ ใจแก่ลกู ค้าและคนทีห่ ว่ งใยมากยิง่ ขึน้
ดังนี้
1. การประมวลผลคะแนนการขับขี่ ผ่าน Application
(iPhone และ Android) เพือ่ ให้ทราบถึงพฤติกรรมการขับขีเ่ พิม่
ความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้วยระบบ GPS และ Sensor ที่อยู่
ในอุปกรณ์ จะท�ำให้ทราบถึงพฤติกรรมการขับขี่ของผู้ขับขี่
เช่น อัตราการเร่ง อัตราความเร็ว ความแรงของการกระแทก/
การชน การเปลีย่ นเลนกะทันหัน เป็นต้น โดยระบบจะส่งสัญญาณ
มาที่เซิร์ฟเวอร์แล้วแสดงผลเป็นคะแนนให้ทราบ
2. บริการแจ้งต�ำแหน่งรถยนต์แบบ Real Time Location
และบริการบันทึกเส้นทางการขับขี่ (Logbook) ที่สามารถดู
ข้อมูลย้อนหลังได้ถึง 6 เดือน ท�ำให้คุณสามารถทราบต�ำแหน่ง
รถยนต์ของคนในครอบครัวที่คุณห่วงใยผ่าน Application
บน Smartphone ได้ทันที เพิ่มความสบายใจในกรณีคุณพ่อ
คุณแม่ตอ้ งการทราบว่าลูกของตนอยูท่ ใี่ ด หรือกรณีทเี่ ป็นบริษทั
(Corporate) ต้องการทราบต�ำแหน่งของรถหรือพฤติกรรม
การขับขี่ของพนักงานได้ด้วยเช่นกัน
3. บริการ SMS แจ้งเตือนเมือ่ รถยนต์ออกนอกพืน้ ทีท่ กี่ �ำหนด
(Out of Area Alert) ผู้เอาประกันภัยสามารถตั้งค่าหรือก�ำหนด
เส้นทางการขับขี่ประจ�ำของตนเองว่าจะให้แจ้งเมื่อรถออกนอก
พื้นที่ที่ก�ำหนดไว้ ในกรณีที่มิได้เป็นผู้ขับขี่ด้วยตนเอง หรือกรณี
ที่รถหายก็จะท�ำให้ทราบว่าขณะนี้รถอยู่ที่ใด
ปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ พร้อมเชื่อมต่อความห่วงใยกับคนที่คุณรักได้ตลอดการเดินทาง อีกทั้งยัง
ทัง้ หมดนีเ้ ป็นเพียงส่วนหนึง่ ของสิทธิพเิ ศษดีๆ จากประกันภัย นับเป็นก้าวย่างส�ำคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีและมาตรฐานการให้บริการของกรุงเทพ
รถยนต์ BKI Telematics ทีจ่ ะช่วยเติมเต็มความอุน่ ใจ เพิม่ ความ ประกันภัยทีไ่ ม่เคยหยุดนิ่งเพื่อความเป็นที่สุดในใจลูกค้าตลอดไป
ผู้สนใจประกันภัยรถยนต์ BKI Telematics ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokinsurance.com/BKItelematics หรือ
โทร. 0 2285 8888 (ทุกวันท�ำการ เวลา 8.30 – 17.00 น.)
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กรุงเทพประกันภัยขยายสาขาครอบคลุมทุกพื้นที่

กรุ ง เทพประกั น ภั ย เดิ น หน้ า ขยายสาขาเพื่ อ ให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วทุกภาคของประเทศ โดยเมื่อวันที่
27 พฤษภาคม 2558 ได้จัดพิธีเปิดสาขานครศรีธรรมราช
อย่างเป็นทางการ พร้อมอัญเชิญครุฑตราตัง้ ขึน้ ประดิษฐาน
เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีคุณชัย โสภณพนิช ประธาน
กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร คุณพนัส ธีรวณิชย์กุล
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ กรุงเทพประกัน ภั ย และ
คุณจินดา วงศ์สวุ รรณวารี ผูจ้ ดั การภาคใต้ 1 ธนาคารกรุงเทพ
ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธฯี พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร
และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี นอกจากนี้ ยังได้
มอบจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ใน
จ.นครศรีธรรมราช เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและ
การเดินทางของนักเรียนในท้องถิ่น ณ กรุงเทพประกันภัย
สาขานครศรีธรรมราช ถ.พัฒนาการคูขวาง จ.นครศรีธรรมราช
ส�ำหรับสาขานครศรีธรรมราชพร้อมให้บริการด้าน
ประกันภัยอย่างครบวงจร ทัง้ การรับประกันภัย บริการด้าน
สินไหมทดแทน บริการส�ำรวจอุบัติเหตุ รวมถึงการเป็นที่
ปรึกษาด้านประกันภัยที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเตรียมเปิดสาขาใหม่ใน
ภูมิภาคต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าการให้บริการที่ครอบคลุมทั่วถึงจะสร้างความอุ่นใจแก่
ลูกค้าทุกท่าน เพราะ “กรุงเทพประกันภัย แคร์คุณทุกย่าง
ก้าว”
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Bhappy 3 ร่วมพิทักษ์ รักษ์ทะเลไทย
กรุงเทพประกันภัย โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ และกรุงเทพประกันชีวิต สานต่อกิจกรรม “ร่วมแรง
ร่วมใจ กับ Bhappy3” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานของทั้ง 3 บริษัทได้มี
ส่วนร่วมท�ำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพื่อสร้างความสามัคคีและ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานด้วยกัน
โดยในครั้งนี้ คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร กรุงเทพประกันภัย
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคุณโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรุงเทพประกัน
ชีวติ และนายแพทย์น�ำ ตันธุวนิตย์ ผูอ้ ำ� นวยการด้านบริหารและผูอ้ ำ� นวยการด้านการแพทย์ โรงพยาบาล
บ�ำรุงราษฎร์ น�ำทัพผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาร่วมกิจกรรม “ร่วมแรง ร่วมใจ กับ Bhappy3” ตอน
“ร่วมพิทักษ์ รักษ์ทะเลไทย” ณ หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558
กิจกรรมในครั้งนี้ ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาจากทั้ง 3 องค์กรจ�ำนวนกว่า 400 คน ได้ลงพื้นที่
ร่วมกันปล่อยลูกปลาฉลาม ปล่อยปูม้า และปลูก
ปะการังเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล และเพื่อ
เป็นการคืนสมดุลสู่ท้องทะเล โดยมีวิทยากรและ
เจ้าหน้าทีจ่ ากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินน�ำกิจกรรม
และให้ ค� ำ แนะน� ำ วิ ธี ก ารปลู ก ปะการั ง ที่ ถู ก ต้ อ ง
นอกจากนี้ พนั ก งานจิ ต อาสายั ง ได้ ร ่ ว มกิ จ กรรม
สัมพันธ์ตามฐานต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี
อีกด้วย
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สังคมก้มหน้า ระวังโรค
“Text Neck”
การด�ำเนินชีวติ ของเราในปัจจุบนั นี้ ผูกติดกับการใช้โทรศัพท์มอื ถือเป็นหลัก โดยคนส่วนใหญ่
จะใช้ช่วงเวลาว่าง ระหว่างเดินทางไปท�ำงาน บนรถไฟฟ้า ระหว่างรออาหาร ในการก้มหน้า
กดโทรศัพท์มือถือ ซึ่งเราจะพบเห็นภาพนี้จนชินตาและเรียกกันติดปากว่า สังคมก้มหน้า
โดยพฤติกรรมเหล่านี้เอง ที่น�ำไปสู่อาการปวดคอ ปวดหลัง และเกิดเป็นโรคขึ้นอย่างไม่รู้ตัว

โดยปกติแล้ว ศีรษะของคนเราจะมีน�้ำหนักอยู่
ที่ 4.5-5.5 กิโลกรัม ซึ่งร่างกายในส่วนของคอและ
ไหล่ นั้ น ไม่ ไ ด้ ถูกออกแบบมาให้ ส ามารถรองรั บ
น�้ำหนักศีรษะในลักษณะก้มเป็นเวลานานๆ ได้
สังเกตได้จากเวลาเราตั้งศีรษะตรง เราจะไม่รู้สึก
ปวดเมื่อย เพราะร่างกายจะมีความสมดุล แต่เมื่อ
ก้มหน้าสักพัก เราจะรู้สึกเมื่อยคอ นั่นเป็นเพราะ
คอของเราต้ อ งแบกรั บ น�้ ำ หนั ก ศี ร ษะไว้ นั่ น เอง
ยิ่งก้มศีรษะไปข้างหน้ามากเท่าไร กล้ามเนื้อคอ
ก็จะต้องเกร็งรับน�้ำหนักมากขึ้นเท่านั้น
อาการปวดต้นคอ ปวดหลัง เมื่อยไหล่ ที่เกิดขึ้น
หลั ง จากที่ เ ราก้ ม หน้ า เล่ น โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เป็ น
เวลานานๆ คืออาการของโรค Text Neck ซึ่งโรคนี้
ถูกบัญญัติขึ้นโดย ดร.ดีน ฟิชแมน (Dr. Dean

Fishman) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรค
ด้วยการจัดกระดูกสันหลัง
เวลาเราเล่นโทรศัพท์มือถือ เราจะเพลินไปกับ
สิ่งที่อยู่บนหน้าจอ เหมือนกับเวลาที่ดูโทรทัศน์หรือ
ท�ำงานกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ เราใช้เวลานานๆ
กับการอยู่กับอุปกรณ์เหล่านี้เหมือนกัน แต่ต่างกัน
ตรงที่พฤติกรรมของคนโดยทั่วไปเวลาเล่นมือถือ
จะก้ ม หน้ า เล่ น ตลอดเวลา ไม่ ไ ด้ เ งยหน้ า มอง
เหมือนกับดูโทรทัศน์หรือใช้งานคอมพิวเตอร์ตงั้ โต๊ะ
ซึ่งจุดนี้เองเป็นสาเหตุของโรค Text Neck
โรค Text Neck เป็นโรคที่คนส่วนใหญ่มักจะ
มองข้าม เพราะเมือ่ มีอาการปวดเมือ่ ยคอ หลัง หรือ
ไหล่ จากการเล่นโทรศัพท์มือถือ เราจะแก้โดยพัก

ยืดเส้นยืดสาย โยกหัว ยืดไหล่สักครู่เพื่อคลาย
ความเมื่อยล้าแล้วก็กลับไปก้มหน้าเล่นโทรศัพท์
มื อ ถื อ ต่ อ ซึ่ ง ในระยะสั้ น ถื อ ว่ า ช่ ว ยบรรเทา
ความเมื่อยล้าได้ แต่พฤติกรรมสังคมก้มหน้านี้
มีผลต่อร่างกายของคนเราในระยะยาว การก้มหน้า
นานๆ ท�ำให้เส้นประสาทถูกกดทับ นอกจากนี้
กล้ามเนื้อและกระดูกของเราจะปรับสภาพตามที่
เราบังคับร่างกายอยู่ทุกวัน เช่น เราก้มหน้าเล่น
โทรศัพท์มือถือทุกวัน วันละหลายชั่วโมง กล้ามเนื้อ
และกระดูกบริเวณหลัง ไหล่ และต้นคอของเราก็จะ
งอเหมือนโดนจับดัด จนท�ำให้เกิดอาการปวดอยู่
บ่อยๆ หรือที่เรียกว่า ปวดเรื้อรัง และยังมีผลท�ำให้
การวางแนวของกระดูกและการเติบโตของร่างกาย
ผิดรูปร่าง กลายเป็นไหล่ห่อ คอตก ซึ่งนอกจากจะ
ปวดเมื่อยและกระดูกสันหลังเคลื่อนแล้ว ยังท�ำให้
เสียบุคลิกภาพอีกด้วย
ดังนั้น วิธีการที่จะช่วยป้องกันและลดการเกิด
โรค Text Neck ได้ดีที่สุดคือ การปรับเปลี่ยน
พฤติ ก รรมในการเล่ น โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ควรเล่ น
ให้น้อยลง ไม่ควรก้มหน้าเล่นติดต่อกันเป็นเวลา
นานๆ ยกมือถือให้หน้าจอมาอยู่ที่ระดับสายตา
หรือเอียงหน้าจอมือถือขึ้น 30 องศา เพื่อไม่ต้อง
ก้มหน้ามองจอมากเกินไปจนสร้างแรงกดทับที่คอ
และควรนั่งหลังตรงหรือจัดหลังให้ตรงเวลาเล่น
เพื่อป้องกันการกดทับที่กระดูกสันหลัง
แม้ว่าโทรศัพท์มือถือนั้นจะกลายเป็นสิ่งจ�ำเป็น
ในปัจจุบัน แต่ควรใช้งานเท่าที่จ�ำเป็น และใช้งาน
โดยค�ำนึงถึงสุขภาพของตนเองเป็นส�ำคัญ เพือ่ ชีวติ
ที่ทันสมัยและสุขภาพที่แข็งแรงของทุกคน
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เลิกใช้บัตร ATM
ขอค่าธรรมเนียมรายปีคืนได้
บัตร ATM คือ บัตรที่ได้รับการรับรองโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อใช้ท�ำธุรกรรมกับเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ หรือเครื่อง ATM
(Automatic Teller Machine) โดยสามารถใช้ฝาก ถอน โอน ช�ำระค่าสาธารณูปโภค หรือใช้แทนเงินสดเพื่อช�ำระค่าสินค้าและบริการ
โดยแต่ละธนาคารจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้บัตร ATM เป็นรายปี ล่วงหน้าทุกปี โดยอัตราค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับประเภทของบัตร และเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละธนาคาร โดยค่าเฉลี่ยเริ่มต้นที่ 200 บาทขึ้นไป โดยในการสมัครบัตร ATM ธนาคาร
จะคิดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้แก่ ค่าบัตร ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปี และในปีต่อไปจะเรียกเก็บเพียงค่าธรรมเนียมรายปี

ส�ำหรับช่องทางการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมนั้น
ธนาคารจะหักจากบัญชีทผี่ กู ไว้กบั บัตร ATM นัน้ ๆ และ
เนื่ อ งด้ ว ยเงิ น ที่ เ รี ย กเก็ บ นั้ น เป็ น การเรี ย กเก็ บ เงิ น
ล่วงหน้า ดังนั้น เมื่อเรายกเลิกบัตร ATM ในระหว่างปี
เราจึงมีสิทธิ์ที่จะขอคืนค่าธรรมเนียมบัตร ATM รายปี
ที่เราได้ช�ำระล่วงหน้าแล้วได้ โดยแต่ละธนาคารจะมี
เงือ่ นไขและขัน้ ตอนในการขอคืนเงินในส่วนนีแ้ ตกต่างกัน
ออกไป แต่โดยส่วนมากสามารถขอคืนได้เกือบทุก
ธนาคาร แต่กม็ บี างธนาคารทีไ่ ม่สามารถขอคืนได้ ดังนัน้
ควรเช็กกับธนาคารทีเ่ ราใช้บตั ร ATM ว่าสามารถขอคืน
ค่าธรรมเนียมได้หรือไม่

การค� ำ นวณยอดเงิ น คื น ค่ า ธรรมเนี ย มรายปี
บัตร ATM นั้น แต่ละธนาคารอาจจะมีวิธีการค�ำนวณที่
แตกต่างกัน ซึง่ ส่วนใหญ่แล้วใช้หลักการค�ำนวณเงินคืน
นับจากยอดเดือนที่ช�ำระค่าธรรมเนียมในรอบปีนั้น
ว่าใช้มาแล้วกี่เดือน และคงเหลืออีกกี่เดือนที่ยังไม่ได้
ใช้บ ริการ จากนั้น ก็จ ะเอาจ�ำ นวนเดื อ นที่ เ หลื อ นั้ น
มาถัวเฉลี่ยกับยอดเงินค่าธรรมเนียมรายปี (ตามอัตรา
ของแต่ละธนาคาร) ที่เรียกเก็บไปล่วงหน้าแล้ว หักลบ
กับค่าธรรมเนียมของจ�ำนวนเดือนที่ใช้มาแล้ว ส่วนที่
คงเหลือ คือยอดเงินที่ธนาคารจะคืนให้เรา
ในกรณีทยี่ กเลิกแต่บตั ร ATM อย่างเดียว ทางธนาคาร
จะน� ำ เงิ น เข้ า บั ญ ชี เ งิ น ฝากที่ ยั ง คงมี ก ารใช้ ง านอยู ่
ส่วนถ้าต้องการยกเลิกบัญชีเงินฝากด้วย ธนาคารจะ
คืนเงินพร้อมกับยอดเงินคงเหลือทีค่ า้ งในบัญชี หลังจาก
ปิดบัญชีแล้วให้กับลูกค้าทันที
ขั้นตอนการด�ำเนินการขอยกเลิกบัตร ATM
1. ติ ด ต่ อ สอบถามธนาคารที่ เ ราใช้ บ ริ ก ารอยู ่
เรื่องการยกเลิกบัตร ATM และขอคืนค่าธรรมเนียม
รายปีบัตร ATM
2. เตรียมเอกสารที่จ�ำเป็นต้องใช้ ได้แก่
สมุดบัญชีเงินฝาก บัตร ATM และบัตรประชาชน
ส�ำหรับใครทีต่ อ้ งการยกเลิกบัตร ATM ลองตรวจสอบ
กับทางธนาคารที่ใช้บริการอยู่ว่าสามารถท�ำเรื่องขอคืน
เงินค่าธรรมเนียมรายปีบัตร ATM ได้หรือไม่ อย่างน้อย
เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ที่เราพึงได้รับ
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ตะลุยสวนน�้ำยุคจูราสสิก
@ Jurassic Water Park นครปฐม

หากคุณก�ำลังมองหาสถานที่เล่นน�้ำพักผ่อนส�ำหรับทุกคนในครอบครัว
และไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก เราขอแนะน�ำ Jurassic Water Park
สวนน�้ำเปิดใหม่ จังหวัดนครปฐม

Jurassic Water Park จังหวัดนครปฐม สวนน�้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ริม
ถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ ติดกับห้างแมคโครนครปฐม โดยคอนเซ็ปต์หลัก
ของที่นี่คือ ยุคจูราสสิก ซึ่งจะมีการน�ำป่าปาล์มและไดโนเสาร์จ�ำลองตัวใหญ่หลาย
สิบตัวมาล้อมรอบสระน�้ำเป่าลมขนาดใหญ่ พร้อมด้วยเครื่องเล่นที่ตอบโจทย์ทั้งเด็ก
และผู้ใหญ่
สวนน�้ำแห่งนี้มีขนาดพื้นที่กว้างกว่า 17 ไร่ เมื่อผ่านประตูทางเข้า จะพบกับ
ทางเดินทีป่ ดู ว้ ยหญ้าเทียมตลอดทาง และมีพดั ลมไอน�ำ้ คอยให้บริการเพือ่ คลายร้อน
เนื่องจากเป็นสถานที่กลางแจ้ง ด้านข้างจะพบร้านค้าจ�ำหน่ายชุดว่ายน�้ำ อุปกรณ์
ว่ายน�้ำต่างๆ แต่ที่นี่ไม่มีการบังคับว่าต้องใส่ชุดว่ายน�้ำเท่านั้นจึงจะลงเล่นน�้ำได้
สามารถใส่เสือ้ ผ้าธรรมดาเล่นได้ แต่ควรเป็นชุดทีไ่ ม่มกี ระดุมหรือซิป ทัง้ นี้ เพือ่ ป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุหรืออาจไปท�ำให้เครื่องเล่นเสียหายได้
ภายในสวนน�้ำเราจะพบกับป่าปาล์มและเจ้าไดโนเสาร์ตัวสูงใหญ่ตามแนว
ทางเดินไปยังสระน�้ำขนาดต่างๆ กัน ในตอนกลางคืนจะมีการแสดงแสงสีเสียงด้วย
เดินมาถึงสระแรกเป็นสระขนาดใหญ่ที่สุดที่นับว่าเป็นไฮไลท์และมีความลึกกว่า

ทุกสระ สามารถจุคนได้หลายร้อยคน สระนี้เป็นที่นิยมส�ำหรับผู้ใหญ่
เพราะจะมีเครื่องเล่นเป่าลม แบ่งเป็นฐานๆ ติดตั้งไว้ที่สระ เครื่องเล่น
ทอดตัวบนผิวน�้ำ มีทั้งแบบปีนป่าย ทั้งแบบสไลด์ เหมือนกับด่านใน
รายการเกมโชว์ไว้ให้ตะลุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งตัวเครื่องเล่นเป่าลม
มีความแข็งแรงและสามารถรองรับน�้ำหนักผู้เล่นได้ดี นอกจากนี้
รอบๆ สระจะมีน�้ำฉีดคอยระบายความร้อนอยู่ตลอดเวลา
ถัดจากสระใหญ่ ก็มีสระอื่นๆ อีก 4 - 5 สระให้เลือกเล่น โดย
แต่ละสระก็จะมีเครือ่ งเล่นเป่าลมคล้ายกับบ้านลม เป็นทีถ่ กู ใจเด็กๆ มาก

BACKPACK

เพราะสามารถปีนขึน้ ไปแล้วสไลด์ลงน�ำ้ ได้เลย มาดูแต่ละสระกัน
ว่าเป็นอย่างไรบ้าง
สระไดโนเสาร์คอยาวตัวสีฟา้ จะมีสไลเดอร์สงู อยูต่ รงกลาง
ใกล้กับตัวไดโนเสาร์เป่าลม และมีบันไดให้ปีนขึ้นไปได้ รอบสระ
ประดับด้วยต้นปาล์มเป่าลม
สระเหล่าสัตว์น�้ำ เน้นที่สไลเดอร์หลายช่องทาง มีถึง
3 จุดใหญ่ๆ คือ สไลเดอร์ปลาหมึก หอยยักษ์ และมีบ้านลม
ให้เข้าไปเล่นมีโลมาประดับอยู่ และมีจระเข้เป่าลมตัวเขียวใหญ่
ลอยอยู่
สระปราสาทหมี สระนีจ้ ะตกแต่งเป็นรูปร่างก�ำแพงปราสาท
และมีสไลเดอร์ลงมาจากตัวปราสาท ที่ก�ำแพงปราสาทขนาบ
ด้วยเจ้าไทแรนโนซอรัสตัวสีแดงตัวใหญ่ 2 ตัว และที่เป็นที่
ชืน่ ชอบส�ำหรับทุกคนคือเจ้าหมีขวั้ โลกสีขาวตัวใหญ่ทนี่ อนหงาย
แช่น�้ำในสระอย่างสบายใจ
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สระเห็ด สระนีจ้ ะมีสไลเดอร์ขนาดใหญ่ ช่องสไลด์จะกว้างขึน้ และมีเห็ดยักษ์สแี ดงพร้อม
สไลเดอร์เล็กให้ปีนป่าย และมีเจ้าไทแรนโนซอรัสสีแดงตัวใหญ่ยืนอยู่หนึ่งตัว
เครื่องเล่นที่ได้รับความสนใจมากส�ำหรับผู้ที่ชอบความท้าทายและความสูง คือ สไลเดอร์
เป่าลมยักษ์ที่สูงที่สุดในสวนน�้ำแห่งนี้ ซึ่งการเล่นเครื่องเล่นนี้จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล
ความปลอดภัยที่จุดปล่อยตัวและบริเวณรอบๆ
นอกจากสระน�้ำและเครื่องเล่นแล้ว เด็กๆ ยังได้ตื่นตาตื่นใจกับการถ่ายภาพกับเหล่า
เพื่อนไดโนเสาร์ตัวโตหลากหลายสายพันธุ์ ส�ำหรับผู้ปกครองที่มาเฝ้าบุตรหลานก็สามารถ
ไปนั่งพักยังเต็นท์ที่มีจัดไว้โดยรอบได้ หรือจะเข้าไปพักที่บ้านเป่าลมลายน่ารักก็ได้ เมื่อเล่น
จนเหนื่อยและรู้สึกหิว ที่นี่ก็มีร้านอาหารไว้คอยบริการ
ส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ส นใจสามารถสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ www.facebook.com/
jurassicwaterpark

เวลาเปิด - ปิด : วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 11.00 - 20.00 น.
			
วันศุกร์ - วันอาทิตย์ เวลา 10.00 - 21.00 น.
อัตราค่าเข้าสวนน�้ำ ผู้ใหญ่ ราคา 299 บาท เด็กที่มีส่วนสูงตั้งแต่ 90 - 140 ซม.
ราคา 200 บาท และเด็กทีม่ สี ว่ นสูงต�ำ่ กว่า 90 ซม. เข้าฟรี โดยบัตรดังกล่าวสามารถ
เล่นได้ทุกเครื่องเล่นตลอดทั้งวัน
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3D Printing เทคโนโลยีสร้างสรรค์
ปัจจุบันเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สามมิติ (3D Printer) นั้น นับวัน
ยิง่ เข้ามามีบทบาทในการผลิตชิน้ งาน ไม่เฉพาะด้านธุรกิจอุตสาหกรรม
เท่านั้น แต่ยังเข้าถึงการผลิตชิ้นงานในครัวเรือนอีกด้วย ซึ่งกระแส
ในตอนนีน้ ยิ มเครือ่ งพิมพ์สามมิตทิ มี่ ขี นาดเล็ก เพราะช่วยลดต้นทุน
สามารถรองรับการผลิตชิ้นงานเล็กๆ ได้เอง สิ่งที่น่าสนใจคือ การ
ที่นักคิดค้นสมัยนี้ต่างใช้ประโยชน์จากเครื่องพิมพ์สามมิติ น�ำมา
ต่ อ ยอดพั ฒ นา เพื่ อ ผลิ ต ชิ้ น งานสร้ า งสรรค์ แ ละแพร่ ห ลายใน
วงการต่างๆ โดยเราจะมาท�ำความรู้จักเทคโนโลยีนี้กันให้มากขึ้น

เทคโนโลยี 3D Printing ได้ถูกคิดค้นขึ้นเมื่อ
ปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 หรือประมาณปี ค.ศ.
1984 แต่ ใ นสมั ย ก่ อ นนั้ น ไม่ ค ่ อ ยเป็ น ที่ นิ ย ม
เนื่องจากต้นทุนในการผลิตสูง และกรรมวิธี
ค่อนข้างซับซ้อน แต่ในปัจจุบันนี้มีผู้ผลิต
ในหลายๆ ประเทศได้ออกแบบและผลิต
เครื่องพิมพ์สามมิติให้มีขนาดเล็กลง สามารถ
น�ำไปตัง้ ไว้ผลิตชิน้ งานในระดับครัวเรือนได้ และราคาก็ลดลงมาก
ท�ำให้คนทั่วไปเริ่มหันมาสนใจมากขึ้น
การพิมพ์สามมิติ (3D Printing) คือ การผลิตวัตถุชิ้นงาน (โมเดล)
เสมือนจริง การขึ้นรูปชิ้นงานที่สามารถจับต้องได้ด้วยระบบดิจิตอล โดยใช้
เครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการช่วยออกแบบ โดยไม่ต้องท�ำเบ้าหล่อ
(Mold) ก่อน ซึ่งการขึ้น Mold นั้นราคาสูง นอกจากนี้ การพิมพ์สามมิติ
ยังมีความแม่นย�ำของแบบ สามารถผลิตในปริมาณน้อยได้ ไม่ต้องมีขั้นต�่ำ
เหมื อ นกั บ การผลิ ต ในโรงงานอุ ต สาหกรรม จึ ง ตอบโจทย์ ก ลุ ่ ม คนทั่ ว ไป
ได้เป็นอย่างดี
ระบบการพิมพ์ของเครื่องพิมพ์สามมิติ แบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยกัน
แต่ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง 2 แบบ ที่เป็นที่นิยมใช้ในขณะนี้ ได้แก่
1. การพิมพ์ระบบฉีดเส้นพลาสติก เป็นทีน่ ยิ มทีส่ ดุ ในกลุม่ ผูใ้ ช้ครัวเรือน และ
ราคาถูกที่สุด ราคาเครื่องพิมพ์อยู่ที่หลักหมื่นขึ้นไป วัตถุดิบในการขึ้นรูปเป็น
พลาสติกอยูใ่ นรูปแบบเส้นพลาสติกเป็นม้วนๆ พลาสติกจะถูกดึงไปหลอมด้วย
ความร้อนจนละลายเป็นน�้ำ และเข้าสู่หัวฉีดงาน ก่อนจะฉีดงานตามโปรแกรม
ทีละชั้นๆ ซ้อนกันไปเรื่อยๆ จนขึ้นมาเป็นรูปร่าง แต่วิธีการนี้งานที่ออกมา
จะเห็นเส้นการพิมพ์ที่ซ้อนทับกัน และใช้เวลาในการท�ำพอสมควร
2. การพิมพ์ระบบถาดเรซิ่น นิยมใช้กับการผลิตชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก
มีความละเอียดในการพิมพ์สูง วัตถุดิบที่ใช้ในการขึ้นรูปเป็นเรซิ่น หลักการคือ
การฉายเลเซอร์ไปยังถาดทีบ่ รรจุนำ�้ เรซิน่ ไว้ ตัวควบคุมจะฉายแสงด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ เรซิน่ ส่วนทีโ่ ดนแสงจะแข็งตัวเป็นก้อนพลาสติกจนเกิดเป็นรูปร่าง
ขึ้นมา วิธีการนี้มีความละเอียดสูงสามารถเก็บรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ได้ดี
ความเร็วในการผลิตงานมากขึ้น แต่ต้นทุนก็สูงขึ้นเช่นกัน

เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ ปัจจุบันแพร่หลายอย่างมาก
ในเรื่องการน�ำมาประยุกต์ใช้ผลิตชิ้นงานเพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์
ในวงการต่างๆ ดังนี้
วงการโมเดล/ฟิกเกอร์ ประโยชน์หลักของเครื่องพิมพ์
สามมิติคือการน�ำมาใช้กับงานท�ำโมเดลผลิตภัณฑ์ หรือโมเดล
จ� ำ ลองอื่ น ๆ ท� ำ ให้ ส ะดวกรวดเร็ ว งานฟิ ก เกอร์ หุ ่ น ต่ า งๆ
การจ�ำลองแบบจากการ์ตูน ภาพยนตร์ และที่นิยมตอนนี้คือการท�ำ
ฟิกเกอร์จำ� ลองตัวเอง โดยการสแกนสัดส่วนคนจริงๆ เพือ่ น�ำไปท�ำเป็นฟิกเกอร์
วงการแพทย์ น�ำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการผลิตอวัยวะเทียมต่างๆ ซึ่งจะให้
สัดส่วนที่แม่นย�ำ และสามารถผลิตให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคนได้ เช่น
ขาเทียม มือเทียม ชิ้นส่วนที่ใช้เสริมกระดูก รวมไปถึงการน�ำไปต่อยอดพัฒนา
ในเรื่องการสร้างสเต็มเซลล์ได้อีกด้วย
วงการแฟชั่นและศิลปะ เทคโนโลยีนี้ช่วยต่อเติมและท�ำให้จินตนาการและ
แบบทีถ่ กู ออกแบบไว้เป็นรูปร่างได้สมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ เช่น การผลิตเสือ้ ผ้าเส้นใย
ลวดลายทีซ่ บั ซ้อน การผลิตรองเท้าดีไซน์ใหม่ทสี่ ามารถสวมใส่ได้จริง ด้านศิลปะ
ท�ำให้การขึ้นรูปงานศิลปะสามมิติเป็นเรื่องง่ายขึ้นและสมจริงมากขึ้น
วงการอาหาร ได้น�ำ เทคโนโลยีนี้ม าใช้ใ นเรื่องของการขึ้ น รู ปอาหาร
โดยเปลีย่ นมาใช้วตั ถุดบิ ทีใ่ ช้ทำ� อาหารจริงๆ ขึน้ รูปโดยการหยอดเหมือนหัวบีบ
แต่งหน้าเค้ก ให้เป็นรูปร่างใหม่ๆ มีความเป็นศิลปะมากขึน้ สามารถขึน้ รูปอาหาร
ออกได้สวยงามเท่าๆ กัน เช่น การวาดขนม การท�ำคุกกี้รูปต่างๆ เป็นต้น
วงการรถยนต์และอสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยีนี้แม้จะยังไม่เป็นที่นิยม
มากนัก แต่ก็พบว่าผู้ผลิตรถยนต์หลายประเทศได้มีการทดลองผลิตโครงสร้าง
รถยนต์ทั้งคันที่ใช้ขับได้จริง รวมถึงมีการผลิตบ้านขนาดเล็กที่สร้างโครงสร้าง
จากการพิมพ์ชิ้นส่วนของบ้านจากการพิมพ์สามมิติ ซึ่งสามารถใช้อยู่อาศัยได้
เช่นกัน
จะเห็นได้วา่ เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิตนิ นั้ ยังสามารถพัฒนาและก้าวหน้า
ไปได้อีกมาก ในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะผลิตทุกสิ่งที่ต้องการเองได้ที่บ้าน
โดยไม่ต้องพึ่งกระบวนการอุตสาหกรรมอีกต่อไป นับว่าเป็นเทคโนโลยีที่
น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่ง
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กรุงเทพประกันภัยจัดเต็มโปรโมชั่น
ประกันภัยออนไลน์ รับโปรโมชั่นและ
ของสมนาคุณโดนใจ
กรุงเทพประกันภัยมอบโปรโมชั่นประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันอัคคีภัยออนไลน์สุดคุ้ม เอาใจลูกค้าคนรักรถ
รั ก บ้ า น ให้ ไ ด้ รั บ ความอุ ่ น ใจ ไร้ กั ง วลในทุ ก สถานการณ์ ด้ ว ยของสมนาคุ ณ โดนใจ เมื่ อ ซื้ อ ประกั น ภั ย ดั ง กล่ า วผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
www.bangkokinsurance.com

ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2558

ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2558

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2558

สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าใหม่ที่ท�ำประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันอัคคีภัยผ่านทางเว็บไซต์
www.bangkokinsurance.com เท่านั้น (ไม่รวมการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0 2285 8585
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5 วิธีง่ายๆ ปรับห้องคุณให้กว้างขึ้น
การใช้ชวี ติ คนเมืองในปัจจุบนั นิยมอยูอ่ าศัยคอนโดมิเนียมหรือบ้านทีม่ ขี นาดเล็กกันมากขึน้
ด้วยเงื่อนไขทางงบประมาณ ท�ำเลที่ตั้ง และขนาดครอบครัวที่เล็กลง ตลอดจนเพื่อความ
สะดวกสบาย แต่ก็อาจท�ำให้หลายคนประสบปัญหาเรื่องพื้นที่ใช้สอยที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด
ด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เราสามารถจัดสรรและตกแต่งพืน้ ทีใ่ ห้ดกู ว้างขวางและใช้ประโยชน์
จากพื้นที่ใช้สอยได้สูงสุดด้วยเทคนิคง่ายๆ ดังนี้

บนผนัง โดยการเจาะช่องบนผนังที่เชื่อมห้อง เพื่อ
ให้รู้สึกสะดวกสบาย และลดความอึดอัดลงได้
4. ใช้พนื้ ทีใ่ ห้คมุ้ ปัจจุบนั มีการผลิตเฟอร์นเิ จอร์
ที่ ส ามารถใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ห ลากหลาย เช่ น
โต๊ะรับแขก หรือโซฟาที่มีช่องเก็บของอยู่ด้านล่าง
หรือแม้กระทั่งดึงออกมาเป็นเตียงส�ำรองส�ำหรับ
แขก โต๊ะรับประทานอาหารทีส่ ามารถพับให้เล็กลง
และขยายใหญ่เมื่อต้องการใช้งาน เป็นต้น หรือใช้
ประโยชน์จากผนังห้อง หากห้องไม่มีพื้นที่พอ
วางโต๊ะ เราสามารถน�ำแผ่นไม้มายึดติดกับผนัง
เพื่อท�ำเป็นชั้นวางหนังสือหรือวางของได้
5. เก็บของเข้าชั้นและปิดให้เรียบร้อย บ้านที่
รกรุงรัง มีข้าวของวางระเกะระกะจะท�ำให้รู้สึกว่า
บ้านแคบไปโดยปริยาย ดังนั้นหากต้องการพื้นที่
เก็บของเพิ่มให้ลองหาตู้เก็บของแบบติดผนังมาใช้
แทนตูเ้ ก็บของแบบตัง้ พืน้ ก็จะช่วยเพิม่ พืน้ ทีใ่ นบ้าน
ได้อีกเยอะเลยทีเดียว
เพียงวิธีง่ายๆ 5 ข้อนี้ก็ช่วยปรับพื้นที่ใช้สอย
ในบ้ า นที่ มี อ ยู ่ อ ย่ า งจ� ำ กั ด ให้ แ ลดู ก ว้ า งขวาง
สบายตา สามารถใช้งานทุกพื้นที่อย่างคุ้มค่า
เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยของแต่ละบ้าน
และประหยัดเงินในกระเป๋าอีกด้วย

1. สีสัน การเลือกสีที่ตกแต่งในบ้านเป็นพื้นฐานง่ายสุด
สีพื้นฐานอย่างเช่น สีขาว สีงาช้าง หรือสีอ่อนจะท�ำให้รู้สึก
ปลอดโปร่ง และท�ำให้มีความรู้สึกว่าพื้นที่ถูกขยายให้กว้าง
กว่าเดิม รวมไปถึงการใช้เฟอร์นิเจอร์สีอ่อนหรือเลือกใช้
พรมปูพื้นที่สีไม่เข้มมากนัก
2. พรางตาด้วยกระจก กระจกเงาเป็นตัวช่วยท�ำให้ห้อง
รู้สึกเสมือนว่าขยายออกไป แนะน�ำให้วางกระจกไว้ตรงข้าม
หน้าต่างเพื่อให้สะท้อนวิวสวยๆ ให้รู้สึกสบายตายิ่งขึ้น
3. เพิ่มแสง ลองเลือกผ้าม่านสีสว่างหรือเลือกท�ำผ้าม่าน
สองชั้น โดยชั้นหนึ่งเป็นผ้าเนื้อบางที่สามารถมองลอดออกไป
เห็นวิวภายนอกได้รางๆ และสามารถให้แสงธรรมชาติสาดส่อง
เข้ามาเพื่อเพิ่มความสว่างของห้อง ส�ำหรับห้องน�้ำอาจก่อ
บล็อกแก้วให้แสงภายนอกส่องลอดเข้ามา ตลอดจนเพิ่มช่องว่าง

Insight
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ประกันภัยรถยนตประเภท 1
รถกระบะ Special

ตารางความคุมครอง

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

ตารางเบี้ยประกันภัย
ยี่หอรถ
Chevrolet/Ford/Isuzu
Mitsubishi/Nissan
Toyota

หนวย : บาท

ทุนประกันภัย

เบี้ยประกันภัย

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

16,000
17,000
18,000
16,500
17,500
18,500
17,000
18,000
19,000

ความคุมครอง
ความเสียหายตอรถยนต
ความรับผิดตอบุคคลภายนอก
- ความเสียหายตอชีวติ รางกาย หรืออนามัย
- ความเสียหายตอทรัพยสนิ
อุบตั เิ หตุสว นบุคคล
- สำหรับผูขับขี่
- สำหรับผูโดยสาร 4 คน
คารักษาพยาบาลสำหรับผูข บั ขีแ่ ละผูโ ดยสาร 4 คน
ประกันตัวผูข บั ขี่
ภัยกอการราย

หนวย : บาท

ผลประโยชน
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

เง�่อนไขความคุมครอง

- ตรวจสภาพรถกอนการรับประกันภัย
- คุมครองอุปกรณตกแตงเพิ่มเติมไดตามรายการที่ระบุไวในกรมธรรม แตไมเกิน
20,000 บาท ทั้งนี้อุปกรณตกแตงไมรวมถึงสติกเกอรและอุปกรณคอมเพรสเซอร
- กรมธรรมมีผลบังคับใชเมื่อผูขอเอาประกันภัยชำระเบี้ยประกันภัยแลว

รถที่รับประกันภัย

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

ตารางเปร�ยบเทียบความคุมครองประกันภัยรถยนตประเภทตางๆ
ประเภทการประกันภัย

ความรับผิดตอบุคคลภายนอก
ทรัพยสิน บุคคล สูญหาย

ตัวรถเอาประกันภัย
ภัยพิเศษ
นไหว อุบัติเหตุ คารักษา ประกันตัว ภัยกอการราย
ไฟไหม การชน น้ำทวม ลูกแผเห็นบดิลมพายุ
สวนบุคคล พยาบาล ผูขับขี่

1
ชั้น 1 “คุมครอง - คุมคา”
First Care 2+
Special ทวีคูณ/สุดคุม
2
3+ Sure Flood
3
4
หมายเหตุ : 1.* จากอุบตั เิ หตุทม่ี คี กู รณีเปนยานพาหนะทางบก ซึง่ หมายถึงรถทีเ่ ดินดวยกำลังเครือ่ งยนต โดยใชพลังงานเชือ้ เพลิง เชน น้ำมัน กาซ หรือกำลังไฟฟา และรวมถึงรถพวง รถไฟ รถราง
2. เพือ่ ประโยชนสงู สุดของทาน กรุณาตรวจสอบทุนฯ และเบีย้ ประกันภัยรถยนตของทานกับเจาหนาที่
3. ผูซ อ้ื ควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุม ครองและเงือ่ นไข กอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครัง้
4. เบีย้ ประกันภัยดังกลาวรวมอากรและภาษีแลว
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กรุงเทพประกันภัยครบรอบ 68 ปี

กรุงเทพประกันภัย จัดพิธีท�ำบุญบริษัทฯ เนื่องในโอกาสด�ำเนินกิจการครบรอบ 68 ปี โดยคุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันตักบาตรแด่พระสงฆ์จ�ำนวน 29 รูป จากนั้นได้ถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป
พร้อมไหว้ศาลพระพรหมเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ยังได้จัดพิธีรดน�้ำด�ำหัวขอพรจากผู้บริหาร เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยในโอกาส
ใกล้เทศกาลสงกรานต์ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ส�ำนักงานใหญ่ ถ.สาทรใต้ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558

ร่วมกับเคาน์เตอร์เซอร์วิสท�ำพ.ร.บ.ออนไลน์พร้อมต่อ
ภาษีในร้านสะดวกซือ้
กรุงเทพประกันภัย ร่วมกับเคาน์เตอร์เซอร์วิส ขายกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ.
ผ่านจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา โดยลูกค้า
และประชาชนทั่วไปสามารถน�ำกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ดังกล่าว ยื่นต่อภาษีที่
จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือสามารถจะน�ำไปยื่นต่อภาษี
ด้วยตนเองได้ ณ จุดให้บริการต่อภาษีรถยนต์ของกรมการขนส่งทางบกทั่วประเทศ

ช่วยเหลือผูพ
้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว
กรุงเทพประกันภัย ร่วมกับมูลนิธิศูนย์สิรินธร
เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ร่วมท�ำความดีในกิจกรรมช่วยเหลือและดูแลผูพ้ กิ าร
ทางการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
โดยครั้ ง นี้ ผู ้ บ ริ ห ารจิ ต อาสากรุ ง เทพประกั น ภั ย
เข้าร่วมกิจกรรม โดยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ
ได้แก่ เข็นรถเข็นหรือช่วยพยุงไปยังจุดบริการต่างๆ
ช่วยเหลือขณะทดลองใช้ข าเทียมช่วยใส่ถุงน่อง
ท�ำความสะอาดเบ้า/ขาเทียม และติดชื่อ เป็นต้น
ณ ศาลาประชาคม เทศบาลเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
เมื่อเร็วๆ นี้

We're together
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คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
คุณพนัส ธีรวณิชย์กุล (ซ้าย) กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ กรุงเทพประกันภัย
รับมอบประกาศนียบัตรการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จาก BSI : British
Standards Institution โดยมาตรฐานนี้เป็นการรับรองว่าบริษัทฯ ยังคงรักษาระบบ
การบริหารงานที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ที่เน้นด้านการบริหาร
งานและศักยภาพของบุคลากร เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและมุ่ง
การบริการทีม่ งุ่ เป็นทีส่ ดุ ในใจลูกค้าตลอดไป ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ส�ำนักงาน
ใหญ่ ถ.สาทรใต้ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2558

มอบสินไหมทดแทน

คุ ณ จั ก รกริ ช ชี ว นั น ทพรชั ย (ที่ 2 จากขวา)
ผู้อ�ำนวยการธุรกิจลูกค้าองค์กร กรุงเทพประกันภัย
มอบเงิ น สิ น ไหมทดแทนการประกั น ความเสี่ ย งภั ย
ทรั พ ย์ สิ น จ� ำ นวน 125,426,010.20 บาท ให้ แ ก่
คุณวัชรพงษ์ ดารกานนท์ (ที่ 3 จากซ้าย) Managing
Director บจ. ยูเนีย่ น โชจิรชุ ิ จากกรณีทอี่ าคารเกิดเหตุ
เพลิ ง ไหม้ ท� ำ ให้ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายเมื่ อ ปี 2557
ที่ผ่านมา

คุณธีรชัย รุ่งเรือง (ขวาสุด) ผู้จัดการ
สาขาชลบุรี กรุงเทพประกันภัย มอบเงิน
สิ น ไหมทดแทนการประกั น ภั ย อุ บั ติ เ หตุ
ส่วนบุคคล จ�ำนวนเงิน 800,000 บาท ให้แก่
คุณสุรมั ภา โพธิพ์ นั ธ์ (กลาง) ผูร้ บั ประโยชน์
จากกรณีที่คุณสาคร โพธิ์พันธ์ ซึ่งเป็นบิดา
และเป็นผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ
ลื่ น ล้ ม ในห้ อ งน�้ ำ เสี ย ชี วิ ต ณ ธนาคาร
กรุงเทพ สาขาชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

คุณวิโรจน์ โชติชนาทวีวงศ์ (ที่ 2 จากซ้าย)
ผู้บริหารทีม ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน กรุงเทพ
ประกันภัย มอบเงินสินไหมทดแทนการประกันภัย
อุ บั ติ เ หตุ ส ่ ว นบุ ค คล PA 1st Senior จ� ำ นวน
1,200,000 บาท ให้แก่คณุ ศักดิด์ า น้อยเคลือบ (กลาง)
ผู้รับประโยชน์ จากกรณีพระภิกษุประเสริฐ มนุญโญ
ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นบิดามรณภาพจากอุบัติเหตุ
ณ ธนาคารกรุ ง เทพ สาขาเดอะมอลล์ ท่ า พระ
เมื่อเร็วๆ นี้

กิจกรรมร่วมสนุก
เนื่องในโอกาสที่กรุงเทพประกันภัยด�ำเนินกิจการครบรอบ 68 ปี บริษัทฯ จึงขอมอบสิทธิพิเศษส�ำหรับลูกค้าของเรา ลุ้นรับบัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า
500 บาท จ�ำนวน 10 รางวัล เพียงส่งค�ำตอบว่า กรุงเทพประกันภัยเริ่มด�ำเนินกิจการในวัน เดือน ปีอะไร พร้อมระบุเลขกรมธรรม์ประกันภัยปีปัจจุบันของท่าน
(1 คนต่อ 1 สิทธิ์) มาที่อีเมล : corp.comm1@bangkokinsurance.com หรือกล่องข้อความ facebook กรุงเทพประกันภัย www.facebook.com/
bangkokinsurance.com ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2558 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลใน BKI News ฉบับเดือนกันยายน 2558
ส�ำหรับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลบัตรเติมน�้ำมัน มูลค่า 500 บาท จากการร่วมกิจกรรมของวารสาร BKI News ฉบับเดือนมีนาคม มีดังนี้
คุณจันทนา พิพัฒน์ทั้งสกุล
คุณไพศาล อภิมนต์บุตร

คุณต่อพงศ์ ชัยวัฒน์
คุณวรทรรศน์ นิรมิตมงคล

คุณทินกฤต องอาจพสุ
คุณสมเงิน รวมก้อนทอง

คุณพรชัย ตั้งเกียรติวุฒิ
คุณอารรีรัตน์ ทิมพิทยา	

คุณไพบูลย์ ถ้อยสุนทร
คุณอุดม ภัคมงคล

ติดต่อขอรับรางวัลโดยส่งส�ำเนาบัตรประชาชนพร้อมระบุที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลมาที่อีเมล corp.comm1@bangkokinsurance.com หรือโทรสาร
0 2610 2132

