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Best Insurance Solutions
Advisory Team Thailand 2015
อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกรุงเทพประกันภัย
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ภายใต้การบริหารงานโดยคุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร ได้รบั รางวัล
Best Insurance Solutions Advisory Team Thailand 2015 ซึ่งจัดขึ้นโดย Capital Finance International นิตยสารด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ และการเงิน
ชื่อดังของทวีปยุโรป
กรุงเทพประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ในฐานะที่เป็นบริษัทประกัน
วินาศภัยชั้นน�ำที่มีการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง อาทิ มีกระบวนการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล มีการลงทุนเรื่อง
ระบบการวิเคราะห์และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ท�ำให้บริษัทฯ ปรับตัวได้รวดเร็วและทันต่อทุกสถานการณ์ ด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง และให้ความส�ำคัญต่อการบริการลูกค้าอย่างตรงใจ เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

02 / BKI NEWS

กรุงเทพประกันภัย
เปิดสาขาระยอง

กรุงเทพประกันภัย เดินหน้าขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้ท�ำการเปิดสาขา
ระยองอย่างเป็นทางการ โดยมีคุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธาน
คณะผู้บริหาร คุณพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย
จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคุณชิตชาย โพธิสนุ ทร ผูจ้ ดั การภาคธุรกิจรายปลีก คุณธีรยุทธ
กิจวรพัฒน์ ผู้จัดการภาคธุรกิจรายกลาง และคุณประยุทธ์ ยืนวงส์ ผู้จัดการภาคกลาง
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธเี ปิดฯ พร้อมอัญเชิญ
ครุฑตราตั้งขึ้นประดิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ กรุงเทพประกันภัย สาขาระยอง
อ.เมือง จ.ระยอง เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการมอบจักรยานให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านชะวึกเพื่อ
ใช้ประโยชน์ทางการศึกษาและการเดินทางของนักเรียนในท้องถิ่น
ส�ำหรับสาขาระยอง พร้อมให้บริการด้านประกันภัยครบวงจร ทั้งการรับประกันภัย
บริการด้านสินไหมทดแทน บริการส�ำรวจอุบตั เิ หตุ รวมถึงการเป็นทีป่ รึกษาด้านประกันภัย
ที่เรามีความเชี่ยวชาญ
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นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ในธุรกิจประกันวินาศภัย
การคอร์รัปชั่นนับเป็นปัญหาเรื้อรังในระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย
มาช้านานแล้ว จากข้อมูลดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น (Corruption
Perceptions Index) จัดอันดับโดยองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ
(Transparency International) เมื่อปี 2557 ประเทศไทยได้คะแนน
ความโปร่งใสเพียง 38 จากคะแนนเต็ม 100 อยู่ในล�ำดับที่ 85 จาก 175
ประเทศทั่วโลกที่ท�ำการส�ำรวจ และที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือทัศนคติของ
คนไทยในการยอมรับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยผลส�ำรวจเอแบคโพลปี 2556
พบว่ามีถึง 65.8% ที่ยอมรับได้ถ้ารัฐบาลทุจริตคอร์รัปชั่นแต่ขอให้ตนเอง
ได้ประโยชน์ด้วย องค์กรภาคเอกชนจึงได้ร่วมมือกันก่อตั้งองค์กรต่อต้าน
การคอร์รัปชั่น และโครงการ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต” ซึ่งได้ขยายขอบเขตไปยังภาคเอกชนมากมาย ส�ำหรับ
ธุรกิจประกันภัยได้มพี ธิ ลี งนามบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ “แนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ระหว่างสมาคม
ประกันวินาศภัยและสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยมี
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) ร่วมเป็นสักขีพยานเมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ซึง่ มีบริษทั ประกัน
วินาศภัยร่วมลงนามถึง 51 บริษัท และบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด
(มหาชน) ก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง
เป็นธรรม ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี สร้างความมั่นใจต่อผู้มี
ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เนื่องด้วยตระหนักและให้ความส�ำคัญกับการต่อต้าน
การให้สินบนและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะ
นอกจากจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ แล้วยังส่งเสริมการพัฒนาสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศ
จากการเข้า ร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบั ติ ของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต และถือปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทย
ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น กรุงเทพประกันภัยได้ก�ำหนดให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร พนักงานของบริษทั ฯ ยึดมัน่ และถือปฏิบตั โิ ดยเคร่งครัด ด้วยการ
ไม่เรียกร้อง ด�ำเนินการ หรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ เพื่อ
ประโยชน์ทงั้ ทางตรงและทางอ้อมต่อบริษทั ฯ ตนเอง ครอบครัว เพือ่ น และ
คนรูจ้ กั ครอบคลุมในทุกธุรกิจในทุกประเทศและทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับบริษัทฯ โดยจะต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี้
1. การให้และรับสินบน โดยห้ามให้หรือรับสินบนทั้งที่เป็นตัวเงินหรือ
ไม่เป็นตัวเงินเพือ่ ตอบแทนการให้ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และห้ามมอบหมาย
ผู้อื่นรับหรือให้สินบนแทนตนเอง
2. ของขวัญ บริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยไม่พึงรับหรือให้
ที่เกินความจ�ำเป็น

3. การช่วยเหลือทางการเมือง (Political Contributions) บริษทั ฯ ไม่มี
นโยบายช่วยเหลือสนับสนุนพรรคการเมืองหรือนักการเมือง ไม่วา่ ทางตรง
หรือทางอ้อม
4. เงินบริจาคเพือ่ การกุศล หรือเงินสนับสนุน ต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส
ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ขัดต่อศีลธรรม หรือไม่มีเจตนาแอบแฝงเพื่อ
ความได้เปรียบทางการค้า รวมถึงต้องไม่ใช้เงินบริจาคหรือเงินสนับสนุน
เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน
นอกจากนี้ ยังให้ความส�ำคัญของการแจ้งเบาะแส หากมีผู้พบเห็น
การกระท�ำทีเ่ ข้าข่ายคอร์รปั ชัน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั ฯ สามารถรายงานข้อมูล
มายังบริษทั ฯ ผ่านผูร้ บั ข้อร้องเรียน ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ เลขานุการ
บริษัทฯ ส�ำนักตรวจสอบ หรือศูนย์ควบคุมคุณภาพ ได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1. ร้องเรียนโดยตรงด้วยวาจาหรือท�ำเป็นลายลักษณ์อกั ษรไปทีบ่ ริษทั ฯ
2. ส่งเป็นจดหมายถึงผู้รับข้อร้องเรียนตามที่อยู่บริษัทฯ
3. ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
4. ทางอีเมล anti-corruption@bangkokinsurance.com
การร้องเรียนดังกล่าวจะถือเป็นความลับที่สุด ผู้ร้องเรียนสามารถ
ร้องเรียนได้มากกว่า 1 ช่องทางและไม่จ�ำเป็นต้องเปิดเผยตัวตน แต่หาก
เปิดเผยจะท�ำให้ บริษัทฯ สามารถแจ้งผลด�ำเนินการหรือรายละเอียดให้
ทราบโดยตรงได้และสามารถร้องขอให้บริษทั ฯ ก�ำหนดมาตรการคุม้ ครอง
ที่เหมาะสมให้ได้หากเห็นว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย
ดังนั้น กรุงเทพประกันภัยจึงขอแจ้งว่าเรายินดีและขอขอบพระคุณ
ส�ำหรับข้อร้องเรียนจากทุกบุคคลที่มีเจตนาดีเพื่อต่อต้านการกระท�ำที่ส่อ
ถึงคอร์รัปชั่น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยยกระดับบ้านเมืองของเราให้ดี
และน่าอยู่มากขึ้น
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ดื่มอะไร (สุขภาพ) ดี?
การมีสขุ ภาพทีด่ นี นั้ นอกจากเราจะต้องดูแลเอาใจใส่เรือ่ งการรับประทานอาหารแล้ว
เรายังต้องให้ความส�ำคัญกับเครื่องดื่มที่เราบริโภคอยู่เป็นประจ�ำด้วยเช่นกัน

เนื่องจากร่างกายของคนเรานั้นมีน�้ำเป็น
ส่วนประกอบอยู่ภายในกว่า 70% ดังนั้นร่างกาย
ของเราจึงต้องการน�ำ้ เข้าไปหล่อเลีย้ งร่างกายให้
ท�ำงานได้อย่างเป็นระบบ น�ำ้ ยังมีสว่ นช่วยชะลอวัย
ท�ำให้ผิวชุ่มชื่น และท�ำให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ
เราควรดื่มน�้ำให้ได้วันละ 6 - 8 แก้ว (นับรวม
น�้ำที่อยู่ในอาหารที่เรารับประทานเข้าไปด้วย)
น�้ำเปล่าเป็ น น�้ ำ ที่ ดี ที่ สุ ด ต่ อ การบริ โ ภคและมี
ประโยชน์กับร่างกาย แต่ปัจจุบันมีเครื่องดื่ม
หลากหลายชนิดเกิดขึ้นมากมายในท้องตลาด
ให้เราได้เลือกบริโภคตามความชอบ ซึ่งแม้ว่า
เครือ่ งดืม่ เหล่านัน้ จะมีการบอกสรรพคุณทีเ่ ราจะ
ได้รบั เพิม่ เติมจากการดืม่ น�ำ้ เปล่าธรรมดา แต่หาก
เราพิจารณาส่วนประกอบให้ละเอียดจะพบว่า
ส่วนผสมบางอย่างในเครือ่ งดืม่ เหล่านัน้ สามารถ
เป็นโทษต่อร่างกายได้ หากเราดืม่ อย่างไม่ถกู ต้อง
น�้ำเปล่า/น�้ำแร่ แม้ว่าน�้ำแร่มีส่วนผสมของ
แร่ธาตุต่างๆ มากกว่าน�้ำเปล่า แต่หากดื่มน�้ำแร่
ปริมาณมากไปจะท�ำให้ร่างกายเสียสมดุลได้
ดังนั้นการดื่มน�้ำเปล่าสะอาดๆ ก็พอเพียงแล้ว
เครื่องดื่มสดจากธรรมชาติ เครื่องดื่มซึ่งท�ำ
ขึ้นสดๆ ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติและไม่ผสม
สารปรุงแต่ง ถือเป็นเครื่องดื่มที่ยังคงคุณค่าทาง
สารอาหารไว้ยกตัวอย่าง น�้ำผลไม้คั้นสด เราจะ

ได้รบั วิตามินทีค่ รบถ้วนและได้รบั น�ำ้ ตาลฟรุกโตส
(น�้ำตาลในผลไม้) ซึ่งดีกว่าน�้ำตาลปกติ อย่างไร
ก็ตาม ผลไม้บางชนิด เช่น กล้วยหอม มะม่วงสุก
ลิ้นจี่ ทุเรียน มีปริมาณน�้ำตาลฟรุกโตสสูง หาก
บริโภคมากเกินไปอาจส่งผลเสียท�ำให้เกิดไขมัน
ที่ตับและมีไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงได้
ดังนั้นจึงควรบริโภคแต่น้อย
เครื่องดื่มผสม เครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบ
อืน่ ๆ ทีไ่ ม่ได้มาจากธรรมชาติ 100% ซึง่ หลายคน
บริโภคอยู่เป็นประจ�ำ เช่น
กาแฟ เครื่องดื่มยอดนิยมของคนวัยท�ำงาน
กาแฟชงส่วนใหญ่มีส่วนผสมของครีมเทียมและ
น�้ำตาลสูง ซึ่งเป็นตัวการท�ำลายสุขภาพ ดังนั้น
ควรลดปริ ม าณครี ม เที ย มและน�้ ำ ตาลลงเพื่ อ
สุขภาพที่ดี หรือถ้าสามารถดื่มกาแฟด�ำได้ จะ
ช่วยเรื่องการเผาผลาญไขมัน
น�้ำอัดลม/น�้ำอัดลมไดเอต เราทราบกันดีว่า
น�้ำอัดลมมีปริมาณน�้ำตาลสูงและส่งผลเสียต่อ
สุขภาพ จึงเกิดน�ำ้ อัดลมไดเอตขึน้ มาทดแทน แต่
แท้ จ ริ ง แล้ ว น�้ ำ อั ด ลมไดเอตมี ส ่ ว นผสมของ
น�ำ้ ตาลเทียมทีเ่ รียกว่า Aspartame เป็นสารแทน
ความหวาน ซึ่งนอกจากจะไม่มีประโยชน์ต่อ
สุขภาพแล้ว ยังส่งผลท�ำให้เกิดโรคอ้วน โรค
กระดูกพรุน และโรคอื่นๆ ตามมา ดังนั้นหาก

ต้องการดื่มน�้ำอัดลม ควรดื่มแบบสูตรปกติและ
ควบคุมปริมาณการดื่มเพียงแต่น้อย
เครื่ อ งดื่ ม ผสมแอลกอฮอล์ หากดื่ ม ใน
ปริมาณที่เหมาะสมก็มีประโยชน์ต่อร่างกายได้
เช่น ไวน์แดงและเบียร์ มีสารต้านอนุมลู อิสระสูง
ช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและโรคมะเร็ง
ส�ำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทเหล้า มี
งานวิจัยพบว่าหากจิบในปริมาณน้อยๆ และ
ไม่ได้ดื่มต่อเนื่อง แอลกอฮอล์จะช่วยเพิ่มระดับ
คอเลสเตอรอลทีด่ ใี นเลือด และช่วยลดความเสีย่ ง
ของโรคหัวใจได้ถงึ 30 % บางคนจึงมักจิบเครือ่ งดืม่
แอลกอฮอล์ควบคู่กับมื้ออาหาร
การดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีนั้น เราควรพิจารณา
ส่วนประกอบที่อยู่ในเครื่องดื่มแต่ละชนิดให้
ละเอียดและควบคุมปริมาณการดืม่ ให้เหมาะสม
เพือ่ ให้เรามีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรง มีอายุยนื ยาวต่อไป
ได้อีกนาน
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Slow Life เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี

การได้มีชีวิตที่ดีทั้งกายและใจ ย่อมเป็นความปรารถนาอันสูงสุดอย่างหนึ่งของมนุษย์เรา แต่ด้วยสภาวการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนไปนั้น
ผลักดันให้มนุษย์ใช้ชีวิตไหลไปตามกระแสโลก รวดเร็ว รีบเร่ง เพื่อความอยู่รอด จนละเลยที่จะใส่ใจตัวเอง

ค�ำว่า Slow Life (สโลว์ ไลฟ์) เกิดการพูดถึงกันอย่าง
แพร่หลายมากทัง้ ในไทยและต่างประเทศ ชีวติ แบบ Slow Life
คือรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป หลังจาก
ผ่านการใช้งานชีวิตอย่างหนักมาทุกรูปแบบและเร่งรีบกับ
ทุกเรือ่ ง เมือ่ ถึงจุดๆ หนึง่ ทีเ่ ราปลีกตัวเองออกจากสังคมเมือง
หลีกหนีจากความวุ่นวาย จากโลกของเทคโนโลยี จากเวลา
เป็นเงินเป็นทอง ที่เคยเห็นว่ามีค่ามากที่สุดในชีวิต แล้วกลับ
ไปใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายตามวิถีธรรมชาติ ไม่มีเวลาเร่งรัด
ไม่ต้องถูกควบคุมด้วยภาระหน้าที่ หยุดพักจากการเรื่องราว
บนโลกโซเชียล เพื่อการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข สงบ และมี
เวลาที่จะใคร่ครวญทบทวนตัวเองมากขึ้น
แบบไหนเรียกว่า Slow Life
บล็ อ กเกอร์ แ ละนั ก เขี ย นชื่ อ ดั ง ชาวอเมริ กั น ชื่ อ Leo
Babauta หนึ่งในผู้บุกเบิกการใช้ชีวิตแบบ Slow Life ได้พูดถึง
ข้อปฏิบัติที่จะท�ำให้ชีวิตไม่เร่งรีบและมีความสุขได้ไว้ดังนี้
- เลือกท�ำในสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดก่อน ท�ำให้น้อยลง ไม่ท�ำ
หลายๆ อย่างพร้อมกันทั้งหมด
- มีสติอยู่กับปัจจุบัน
- ถอยห่างเทคโนโลยี ปิดโทรศัพท์มือถือหรือหยุดเข้า
อินเทอร์เน็ตในช่วงวันหยุดพักแล้วสื่อสารกับคนรอบข้างบ้าง
- ชื่นชมธรรมชาติ ตื่นเช้าสูดอากาศบริสุทธิ์ ออกไปรับ
แสงแดด ท�ำกิจกรรม ออกก�ำลังกายกลางแจ้ง
- รับประทานอาหารให้ช้าลง
- ขับรถให้ช้าลง
- มีความสุขกับสิง่ รอบข้างทีเ่ จอ คิดบวก สุขกับสิง่ ธรรมดา
- สูดหายใจเข้าลึกๆ ก�ำหนดลมหายใจให้เป็นสมาธิ
Slow Life แล้วดีอย่างไร
ข้อดีหลัก 3 ประการ ที่เมื่อเราใช้ชีวิตให้ช้าลง คือ
1. สุขภาพกายดี เมื่อเราไม่หักโหมร่างกาย ไม่ท�ำร้าย
ร่างกายตัวเอง ร่างกายของเราก็จะไม่เสื่อม ไม่เป็นโรค
มีสุขภาพกายดี

2. สุขภาพใจดี เมือ่ เราไม่ตอ้ งรีบ ไม่ตอ้ งเจอภาวะทีท่ ำ� ให้เกิดความเครียด คิดบวก
จิตใจของเราก็จะดีมีความสุข
3. รู้จักตัวเองดี เมื่อเรามีเวลา มีสติอยู่กับตัวเอง จะท�ำให้รู้จักตัวตนและค้นพบ
เป้าหมายที่แท้จริงในชีวิตของตัวเราเอง
ทั้งหมดนี้ เชื่อว่าทุกคนคงทราบดีว่าควรท�ำอย่างไร แต่ก็มีอีกหลายคนเข้าใจว่า
การใช้ชีวิตแบบที่เรียกว่า Slow Life ได้คือ ต้องเป็นคนที่เหลือกินเหลือใช้แล้วเท่านั้น
หากแต่ความจริงแล้ว ทุกอย่างเกิดขึ้นที่ใจ แม้ว่าเราจะต้องดิ้นรนใช้ชีวิตเพื่อ
ความอยู่รอด แต่ถ้าเรามีสติ มีสมาธิ ควบคุมความคิด อารมณ์ ดูแลจิตใจของเราให้ดี
ไม่ให้หมุนไปตามกระแสสังคมที่วุ่นวาย เราก็สามารถท�ำชีวิตแบบ Slow Life ได้ ดังนั้น
เมื่อใดก็ตามที่พอมีเวลา แม้เพียงน้อยนิดหรือทุกขณะที่เรานึกขึ้นได้ ลองฝึกใช้ชีวิต
Slow Life ดูบ้าง ท�ำให้บ่อยครั้งเท่าที่จะท�ำได้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสุขภาพกาย
สุขภาพใจที่สามารถสร้างขึ้นได้ง่ายๆ ด้วยตัวคุณเอง
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Snow Town Bangkok
สัมผัสเมืองหิมะกลางกรุง
หากใครอยากลองสัมผัสหิมะท่ามกลางสภาพอากาศหนาวเย็น ตอนนี้ ไม่ต้อง
เสียเวลาเดินทางไปไกลถึงเมืองนอกแล้ว เพราะล่าสุดมีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
ให้คนไทยได้เล่นหิมะเย็นจับใจเหมือนอยู่ต่างแดนกันแล้วที่ Snow Town Bangkok

Snow Town Bangkok ถูกเนรมิตให้เป็นเมืองหิมะจ�ำลองแห่งแรกในเมืองไทย บนพืน้ ที่
กว่า 3,000 ตารางเมตร บริเวณชั้น 5 ศูนย์การค้า Gateway เอกมัย โดยสร้างหิมะเทียม
ปกคลุมพื้นที่หนา 30 - 40 เซนติเมตร ในบรรยากาศแบบ Snow Park โดดเด่นด้วย
โทนสีขาว ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์ยโุ รปผสมผสานกับกลิน่ อายของวัฒนธรรมญีป่ นุ่
ซึ่งจ�ำลองคล้ายเมืองโอตารุ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น
เมื่อเดินทางไปถึงเราจะได้พบกับพี่หมีสีขาวตัวใหญ่ ผูกเนกไทสีน�้ำเงิน มีชื่อว่า
Mr.Kamai (คามัย) เป็นมาสคอตขวัญใจเด็กๆ ของ Snow Town จะมาคอยยืนต้อนรับ
ทักทายนักท่องเที่ยว อยู่บริเวณด้านหน้าทางเข้า
ก่อนเข้าสูป่ ระตูดา้ นใน เราจะต้องเสียค่าบัตรผ่านประตูสำ� หรับผูใ้ หญ่ ราคา 100 บาท
ส่วนเด็ก ราคา 80 บาท สามารถอยู่ใน Snow Town ได้ทั้งวันไม่จ�ำกัดเวลา (ยกเว้นลานหิมะ)
ส�ำหรับคนที่ต้องการเข้าไปเล่นในโซนลานหิมะจะต้องซื้อบัตรค่าเข้าเพิ่มอีก 100 บาท
จ�ำกัดเวลาเข้า 30 นาที และสามารถต่อเวลาได้ทุก 15 นาที โดยจ่ายเงินเพิ่มอีก 20 บาท

ภายใน Snow Town แบ่งออกเป็นโซน โซนแรกเรียกว่า
Snow Playground มีกิจกรรมและเครื่องเช่าให้เล่นสนุก
บนลานหิมะสีขาว พร้อมบริการให้เช่ารองเท้าบูตฟรี
ส� ำ หรั บ ใส่ เ ข้ า ไปเล่ น ในลานหิ ม ะได้ เพี ย งแต่ ผู ้ เ ช่ า
ต้องสวมถุงเท้าเพื่อความสะอาด จึงขอแนะน�ำให้เตรียม
ถุงเท้าส่วนตัวไปให้พร้อม เพราะหากไม่ได้นำ� ถุงเท้าไปด้วย
จะต้องซื้อถุงเท้าเพิ่มอีก 50 บาท
บริเวณลานหิมะจะแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน เนินส�ำหรับ
เล่นเบาะเลื่อนและเนินส�ำหรับเล่นสกี ซึ่งที่นี่มีคอร์ส
เปิดสอนสกีสำ� หรับผูส้ นใจและเด็กๆ โดยไม่ตอ้ งกังวลเรือ่ ง
ความปลอดภัย เพราะมีผู้ฝึกสอนจากประเทศญี่ปุ่นและ
เจ้าหน้าที่มาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ส�ำหรับหิมะของที่นี่
เป็นหิมะเทียมท�ำมาจากน�ำ้ บริสทุ ธิ์ ไม่มสี ารเคมี ผลิตจาก
เครื่องน�ำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งใช้เทคโนโลยีของ
เยอรมนี โดยสามารถผลิ ต หิ ม ะออกได้ ใ กล้ เ คี ย งกั บ
หิมะจริงมากๆ ผู้เล่นจึงมั่นใจได้ในความปลอดภัย และ
ความหนาวเย็นเหมือนอยู่เมืองนอกเลยทีเดียว
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โซนต่อมาเป็นโซนร้านค้ากว่า 10 ร้านสไตล์ญี่ปุ่นให้
เราได้เพลิดเพลิน มีทั้งร้านสตูดิโอถ่ายภาพ ซึ่งมีบริการ
เช่าชุดกิโมโนและเสื้อผ้าแบบญี่ปุ่น ส�ำหรับใส่ถ่ายรูปใน
สตูดิโอโดยเฉพาะ มีร้านขนมและร้านอาหารให้เลือก
หลากหลาย ทัง้ ร้านอาหารญีป่ นุ่ ต้นต�ำรับแท้ๆ เช่น ร้าน
Meet Sapporo ซึ่งโดดเด่นเรื่องเนื้อวัวเป็นพิเศษ โดย
เฉพาะเนื้อเจงกิสข่านชื่อดังจากฮอกไกโดที่อร่อยนุ่มลิ้น
จนคนรักเนื้อวัวไม่ควรพลาด ร้าน Ajino Tokeidai ซึ่ง
เป็นร้านราเมนเก่าแก่จากฮอกไกโด ได้รับความนิยม
และมีชื่อเสียงในญี่ปุ่นมายาวนาน หรือถ้าอยากหา
ของกินเล่น ขอแนะน�ำร้าน Hana Hana มีขนมและของ
ทอดต่างๆ ให้เลือกมากมาย หรือชมคาเฟ่น่ารักๆ แบบ
ญีป่ นุ่ รับรองว่าถูกใจคนรักการ์ตนู มังงะ อนิเมะ คอสเพลย์
อย่างแน่นอน
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พิเศษสุดส�ำหรับหลังช่วงเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป จะมีการเปิดโซนร้านอาหารเรียก
ว่า Snow Restaurant ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งลิ้มรสอาหารใต้แสงเทียนในบรรยากาศหิมะ
โปรยปรายกลางลานหิมะและเสียงเพลงบรรเลงเบาๆ แสนโรแมนติก
อีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจ คือโซน Edutainment ที่เปิดโอกาสให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้
ปลดปล่อยความคิดและจินตนาการกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่ Team Lab Island
Sketch Town พร้อมสนุกสนานไปกับระบบ Interactive ซึ่งสามารถท�ำให้รูปที่เราวาด
ระบายสีลงบนกระดาษให้กลายเป็นโมเดลภาพ 3 มิติเคลื่อนไหวได้เสมือนจริงปรากฏ
อยู่บนก�ำแพงให้เราได้ตื่นตาตื่นใจอย่างเพลิดเพลิน
Snow Town Bangkok เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 11.00 - 22.00 น.
ส่วนวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 10.00 น. - 22.00 น.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.snowtown.co.th หรือโทร. 09 5547 6870
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เครื่องผลิตดินสอจากกระดาษใช้แล้ว

ขยะที่เกิดจากการท�ำงานในออฟฟิศที่มีปริมาณมากที่สุดประเภทหนึ่ง คือ กระดาษใช้แล้ว แม้ว่าปัจจุบัน ออฟฟิศส่วนใหญ่จะมีนโยบาย
ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรกระดาษอย่างรูค้ ณ
ุ ค่า โดยการน�ำกระดาษทีใ่ ช้แล้วเพียงหน้าเดียวน�ำกลับมาใช้งานซ�ำ้ (reuse) ในหน้าทีส่ อง แต่เมือ่
น�ำกลับมาใช้จนครบทัง้ สองหน้าแล้ว กระดาษเหล่านัน้ จะหมดประโยชน์การใช้งานและถูกน�ำไปทิง้ หรือเข้าสูก่ ระบวนการท�ำลายเอกสารต่อไป

แต่ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถน�ำกระดาษใช้แล้วทั้งสองหน้า
กลับไปใช้ประโยชน์อื่นๆ ได้อีกด้วยเครื่อง P&P Office Waste Processor
หรือ เครือ่ งผลิตดินสอจากกระดาษทีใ่ ช้แล้ว ซึง่ ถูกคิดค้นโดยนักออกแบบ
ชาวจีน ได้แก่ Chengzhu Ruan, Yuanyuan Liu, Xinwei Yuan และ
Chao Chen ภายใต้แนวคิดจัดการเปลี่ยนกระดาษซึ่งเป็นขยะภายใน
ออฟฟิศให้กลายเป็นดินสอ เพื่อน�ำไปใช้งานได้ต่อไป และด้วยไอเดีย
สุดสร้างสรรค์นเี้ อง ท�ำให้ทงั้ 4 คน ได้รบั รางวัลชนะเลิศด้านการออกแบบ
มาแล้ว
เครื่องผลิตดินสอจากกระดาษที่ใช้แล้วได้รับการออกแบบให้ใช้งาน
ง่าย สะดวก และไม่ยุ่งยาก โดยเปลี่ยนกระดาษใช้แล้วให้เป็นดินสอได้
แบบเบ็ดเสร็จภายในตัวเครื่องเดียว
ขั้นตอนการท�ำงานของเครื่อง มี 3 ขั้นตอนหลักๆ ดังนี้
1. สอดแผ่นกระดาษใช้แล้ว (กระดาษ reuse) ขนาดประมาณ A4
หรือตามขนาดของเครื่อง โดยกระดาษจะต้องไม่หนาจนเกินไป ลงไปที่
ช่องด้านบนของตัวเครื่อง (คล้ายกับการใส่กระดาษที่เครื่อง Printer หรือ
เครื่อง Fax) กดปุ่มท�ำงาน
2. เครื่องจะท�ำการดูดกระดาษที่เราใส่ไปม้วนอัดกระดาษให้ทบกัน
จนแน่นรอบแกนกราไฟต์ (แกนดินสอ) โดยในระหว่างกระบวนการม้วน
กระดาษ เครื่องจะผสมกาวลงไป ทั้งนี้เพื่อให้กระดาษติดแน่นทนทาน
3. เครื่องจะม้วนกระดาษไปเรื่อยๆ จนได้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตาม
ที่ต้องการแล้ว เครื่องจะปล่อยดินสอออกมาทางช่องเล็กๆ ด้านข้างของ
ตัวเครื่อง

ความพิเศษอีกอย่างหนึง่ ของเครือ่ งนี้ คือช่องทีป่ ล่อยดินสอออกมานัน้
ยังสามารถท�ำหน้าที่เสมือนกบเหลาดินสอ โดยเครื่องจะเหลาแท่งดินสอ
ทีท่ ำ� เสร็จแล้วให้แหลมคมออกมา เพียงเท่านีเ้ ราก็จะได้ดนิ สอแท่งใหม่ พร้อม
ใช้งานได้ทันที
ทั้งหมดนี้เป็นกลไกการท�ำงานของเครื่องผลิตดินสอจากกระดาษที่
ใช้แล้วแบบง่ายๆ ที่ให้คุณประโยชน์เกินตัว
ประโยชน์ของเครื่อง P&P Office Waste Processor ได้แก่
1. ช่วยลดการตัดต้นไม้เพือ่ น�ำมาท�ำดินสอ หรือผลิตกระดาษ เป็นการ
ช่วยลดโลกร้อนอีกทางหนึง่ รวมถึงช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อันมีค่าของโลก
2. ช่วยเพิ่มมูลค่าของกระดาษที่ไม่ใช้งานแล้วของออฟฟิศ
3. ท�ำให้เกิดการใช้กระดาษหมุนเวียนภายในออฟฟิศอย่างคุ้มค่า
4. ช่วยลดปริมาณขยะและลดความสิน้ เปลืองในการก�ำจัดขยะออฟฟิศ
นอกจากนี้ นักออกแบบยังคาดว่า P&P Office Waste Processor
(เครื่องผลิตดินสอจากกระดาษที่ใช้แล้ว) นี้ จะเป็นที่นิยมและได้รับ
การตอบรับที่ดีจากบริษัท ส�ำนักงานออฟฟิศ ที่มีนโยบายให้ความส�ำคัญ
และเห็นคุณค่าของการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมที่จะส่งเสริม
ให้เกิดกระบวนการท�ำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป
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ของสมนาคุณพิเศษสำ�หรับลูกค้า
ที่ซื้อประกันภัยออนไลน์
กรุงเทพประกันภัยขอมอบของสมนาคุณพิเศษส�ำหรับลูกค้าที่รักการชอปปิ้งประกันภัยออนไลน์ เพียงซื้อประกันภัยรถยนต์ประเภท 1,
ประกั น ภั ย รถยนต์ ป ระเภท 1 “คุ ้ ม ครอง คุ ้ ม ค่ า หรื อ First Care 2 + และประกั น ภั ย การเดิ น ทางต่ า งประเทศ ผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
www.bangkokinsurance.com ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2558

เมื่อทำประกันภัยรถยนตประเภท 1,
รถยนตประเภท 1 “คุม ครอง คุม คา” หร�อ First Care 2+

รับฟร� มานบังแดด
หร�อตุกตาหมี

ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2558

เมื่อทำประกันภัยการเดินทางตางประเทศ
ตั้งแต 1,800 บาทข�้นไป

รับฟร�

ผาไมโครไฟเบอร
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2558

สิทธิพิเศษนี้ส�ำหรับลูกค้าใหม่ที่ท�ำประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศผ่านทางเว็บไซต์ www.bangkokinsurance.com เท่านั้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2285 8585
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DIY เฟอร์นิเจอร์จากไม้พาเลต
การเติ ม เต็ ม บ้ า นพั ก หรื อ ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ให้
สมบูรณ์ นอกเหนือจากโครงสร้างบ้านที่
แข็ ง แรงแล้ ว เฟอร์ นิ เ จอร์ ที่ อ ยู ่ ด ้ า นในก็
เป็นส่วนประกอบที่เสริมให้บ้านดูดีขึ้นได้
ปัจจุบันเราสามารถประยุกต์การตกแต่ง
บ้านด้วยเฟอร์นเิ จอร์ ให้มรี ปู แบบสไตล์เป็น
ของตัวเองได้ ด้วยการท�ำเฟอร์นิเจอร์ขึ้น
มาเอง และหนึง่ ในรูปแบบการท�ำเฟอร์นเิ จอร์
ทีท่ ำ� เองได้งา่ ยและมีตน้ ทุนไม่สงู มากนัก คือ
การท�ำเฟอร์นิเจอร์จากไม้พาเลต

“ไม้พาเลต” (Pallet) หรือลังพาเลต คือ
แผงไม้หรือชัน้ ไม้ทเี่ รามักจะเห็นตามคลังสินค้า
โรงงานหรือท่าเรือ มีไว้ส�ำหรับจัดเรียงสินค้า
เพื่อให้สะดวกส�ำหรับการใช้รถยกเวลาขนย้าย
สิ่ ง ของและช่ ว ยป้ อ งกั น สิ น ค้ า ถู ก กระทบ
กระเทือนในระหว่างการขนส่ง ไม้พาเลตมีทั้งที่
ท�ำจากไม้เนื้ออ่อนและไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้สน
ไม้เบิร์ก ไม้ฉ�ำฉา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
ไม้พาเลตที่ท�ำจากพลาสติกด้วย ซึ่งไม้แต่ละ
ชนิดมีคุณภาพการใช้งานที่แตกต่างกัน ราคา
ของไม้จึงขึ้นกับชนิดของไม้นั้นๆ

ไม้พาเลตสามารถน�ำมาท�ำเฟอร์นิเจอร์ได้
หลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ของชิ้นเล็กไปจนถึง
ของชิ้นใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นชั้นวางกรอบรูปหรือ
ชั้นวางหนังสือขนาดเล็กที่ใช้ไม้พาเลตไม่กี่ชิ้น
มาต่อกัน ชั้นวางรองเท้า ที่สามารถน�ำรองเท้า
ห้อยแขวนไว้อย่างเก๋ไก๋ หรือท�ำราวแขวนเสือ้ ผ้า
ตลอดจนชัน้ วางของในครัว ซึง่ สามารถดีไซน์ให้
ด้านล่างสุดเจาะให้เป็นช่องไว้ส�ำหรับเสียบก้าน

ของแก้วไวน์ได้ด้วย หรือจะท�ำเป็นเครื่องเรือน
ขนาดใหญ่ขึ้น เช่น โต๊ะกลางที่ท�ำจากชั้น
ไม้พาเลตทัง้ ชิน้ น�ำมาขัดและทาสีทมี่ สี สี นั สดใส
แล้วน�ำมาติดลูกล้อ แล้วตกแต่งให้ดูหรูหราขึ้น
ด้วยการวางแผ่นกระจกไว้ด้านบน แค่นี้ก็จะได้
โต๊ะกลางห้องรับแขกน่ารักๆ อีกชิ้น หรือท�ำ
เป็นเตียงนอนแบบเรียบง่ายที่ใช้ฐานท�ำจาก
ไม้พาเลตโดยเน้นโชว์เนื้อไม้และสีไม้เพื่อให้ดู
เป็นธรรมชาติสบายตา หรือจะท�ำชิงช้าไม้พาเลต
สักตัวไว้นั่งเล่นในสวนคู่กับชุดเก้าอี้ยามบ่าย
ก็ดูผ่อนคลายและเข้ากับธรรมชาติไม่น้อย
ข้อดีของไม้พาเลต คือราคาถูก แต่ข้อเสียที่
มักพบคือเนือ้ ไม้ผกุ ร่อนได้งา่ ยและมักโดนแมลง
กัดกิน ดังนั้นเวลาเลือกซื้อไม้พาเลต ควรเลือก
แบบทีผ่ า่ นการรมน�ำ้ ยาเพือ่ รักษาเนือ้ ไม้ หรือเรา
สามารถ ดูแลรักษาได้โดยการใช้ฝอยขัดหม้อ
จุม่ ลงในน�ำ้ ส้มสายชูจากแอปเปิล้ (Apple Cider)
แล้วน�ำมาทาให้ทั่วรอจนไม้แห้ง น�ำไปล้าง
แล้วตากให้แห้งอีกครัง้ เนือ่ งจากหากเราไม่ลา้ ง
ไม้พาเลตจะติดสีของน�้ำ Apple Cider ที่เราน�ำ
มาทา ท�ำให้ไม่เห็นสีของเนือ้ ไม้ทเี่ ราต้องการโชว์
กรณีที่เราไม่ต้องการประกอบไม้พาเลตเอง
ก็ ส ามารถน� ำ แบบที่ เ รามี ไ ปให้ ร ้ า นที่ รั บ ท� ำ
เฟอร์นิเจอร์จากไม้พาเลตท�ำให้ได้ เพียงเท่านี้
คุณก็จะได้เฟอร์นเิ จอร์แบบใหม่สไตล์ตวั คุณเอง
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ประกนัภยัรถยนตประเภท 1
Used Car Special G 3-4

ประกนัภยัรถยนต ประเภท 1
ทใ่ีหความคมุครองแบบตรงใจ
สำหรบัคนรกัรถโดยเฉพาะ

ตารางความคุมครอง
ความคุมครอง
ความเสยีหายตอตวัรถ

สุดคุม ดวยทุนประกันภัยสูงสุดถึง 500,000 บาท
คมุครองครอบคลมุ ทกุอบุตัเิหตุ ทง้ัรถชน รถหาย ไฟไหม นำ้ทวม
แบบประกนัภยัชน้ั 1 คณ
ุ จงึเดนิทางไดอยางไรกงัวล
อนุใจ กบัความคมุครองความเสยีหายจากภยักอการราย
อนุใจทกุเสนทาง ดวยบรกิารชวยเหลอืฉกุเฉนินอกสถานท่ี
ตลอด 24 ชว่ัโมง ทกุทท่ีว่ัไทย
มั่นใจ ในคุณภาพการซอมของศูนยซอมมาตรฐานกรุงเทพประกันภัย

ตารางเบี้ยประกันภัย

หนวย : บาท

ทนุประกนัภยั

เบย้ีประกนัภยั

100,000 - 290,000
300,000 - 390,000
400,000 - 500,000

16,500
17,000
17,500

เง�่อนไขความคุมครอง

รถยนตสญูหาย/ไฟไหม/ นำ้ทวม
ความรบัผดิตอบคุคลภายนอก
- ความเสยีหายตอชวีติ รางกาย หรอือนามยั
- ความเสยีหายตอทรพัยสนิ
อบุตัเิหตสุวนบคุคลสำหรบัผขูบัขแ่ีละผโูดยสาร 6 คน
คารกัษาพยาบาลสำหรบัผขูบัขแ่ีละผโูดยสาร 6 คน
ประกนัตวัผขูบัข่ี
ภยักอการราย

หนวย : บาท

ผลประโยชน
ตามทุนประกันภัย
สูงสุดถึง 500,000
ตามทุนประกันภัย
สูงสุดถึง 500,000
1,000,000/คน
10,000,000/ครั้ง
2,500,000/ครั้ง
100,000/คน
100,000/คน
250,000/ครั้ง
ตามทนุประกนัภยั
สงูสดุถงึ 500,000

รถทร่ีบัประกนัภยั

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

- รบัประกนัภยัรถยนตนง่ัสวนบคุคลไมเกนิ 7 ทน่ีง่ั และไมใชรบัจางหรื
 อใหเชา
- อายุรถ 7-12 ป
- รถยนตที่รับประกันภัย ไดแก Honda Civic, CR-V, Mitsubishi Lancer,
Nissan Cefiro, Toyota Collora Altis

ตารางเปร�ยบเทียบความคุมครองประกันภัยรถยนตประเภทตางๆ
ประเภทการประกนัภยั

ความรบัผดิตอบคุคลภายนอก
ทรัพยสิน บุคคล สูญหาย

ตวัรถเอาประกนัภยั
ภยัพเิศษ
อุ
บ
ั
ต
ิ
เ
หตุ
ค
า
รั
ก
ษา
นตัว
แ
ผ
น

ด
น
ิ
ไ
ห
ว
ไฟไหม การชน น้ำทวม ลกูเหบ็ ลมพายุ สวนบุคคล พยาบาล ประกั
ผูขับขี่ ภยักอการราย

1
ชน้ั 1 “คมุครอง - คมุคา”
First Care 2+
Special ทวคีณู/สดุคมุ
2
3+ Sure Flood
3
4
หมายเหตุ : 1.* จากอบุตัเิหตทุม่ีคีกูรณเีปนยานพาหนะทางบก ซง่ึหมายถงึรถทเ่ีดนิดวยกำลงัเครอ่ืงยนต โดยใชพลงังานเชอ้ืเพลงิ เชน นำ้มนั กาซ หรอืกำลงัไฟฟา และรวมถงึรถพวง รถไฟ รถราง
2. เพอ่ืประโยชนสงูสดุของทาน กรณุาตรวจสอบทนุฯ และเบย้ีประกนัภยัรถยนตของทานกบัเจาหนาท่ี
3. ผซูอ้ืควรทำความเขาใจในรายละเอยีดความคมุครองและเงอ่ืนไข กอนตดัสนิใจทำประกนัภยัทกุครง้ั
4. เบย้ีประกนัภยัดงักลาวรวมอากรและภาษแีลว
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มอบทุนการศึกษา ประจ�ำปี 2558
คุ ณ ชั ย โสภณพนิ ช ประธานกรรมการและประธาน
คณะผู้บริหาร กรุงเทพประกันภัย ในฐานะประธานมูลนิธิ
กรุงเทพประกันภัย มอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจ�ำปี
2558 รุ่นที่ 22 จ�ำนวน 29 ทุน แก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
โดยทุนการศึกษาดังกล่าว รวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าทีพ่ กั ค่าอาหาร
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ�ำเป็น ซึ่งเป็นทุนให้เปล่า โดยบริษัทฯ จะ
สนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนือ่ งจนกว่าจะส�ำเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ซึ่งที่ผ่านมามีนักเรียนรับทุนการศึกษาไปแล้วทั้งสิ้น
491 คน เป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้นกว่า 76,000,000 บาท
ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร

ออกหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ ให้บริการแก่ประชาชน
กรุงเทพประกันภัย ร่วมกับโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ ให้การสนับสนุนกิจกรรม “พี่เพื่อน้อง
จากผองเพื่อนชาวประกันและมวลมิตรธุรกิจเพื่อสังคม ปีที่ 12” โดยกรุงเทพประกันภัย ได้ร่วม
สนับสนุนอาหารส�ำหรับงานดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้มอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นกั เรียนโรงเรียน
บ้านตะโกล่าง โรงเรียนตชด.บ้านถ�้ำหิน และโรงเรียนตชด.บ้านตะโกปิดทอง ส�ำหรับโรงพยาบาล
บ�ำรุงราษฎร์ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชน โดยมีคณะแพทย์และพยาบาล
กว่า 20 คน มาให้บริการด้านอายุรกรรม ระบบทางเดินอาหาร และแพทย์ทางเลือกโดยการฝังเข็ม
เพือ่ รักษาอาการต่างๆ เช่น โรคระบบประสาทและกล้ามเนือ้ โรคระบบทางเดินหายใจ ณ โรงเรียน
บ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558

ร่วมท�ำกิจกรรมกับส�ำนักงานตัวแทน
กรุงเทพประกันภัย ร่วมกับส�ำนักงานตัวแทนจังหวัดระนอง น�ำพนักงานกรุงเทพประกันภัยและ
พนักงานของส�ำนักงานตัวแทน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าตามโครงการ “ฟื้นฟูป่าต้นน�้ำเฉลิมพระเกียรติ”
จัดโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและพัฒนาป่าต้นน�้ำให้อุดมสมบูรณ์
ณ ป่าต้นน�้ำบ้านเขาหยวก อ.เมือง จ.ระนอง เมื่อวันที่
15 กรกฎาคม 2558
กรุงเทพประกันภัย ร่วมกับส�ำนักงานตัวแทน ส�ำนักงานตัวแทนจังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา น�ำพนักงานกรุงเทพประกันภัย
และพนักงานของส�ำนักงานตัวแทนร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษา
และอาหารแห้งให้แก่โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และท�ำกิจกรรม
นันทนาการ ณ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558

ส�ำนักงานตัวแทนจังหวัดระนอง

ให้ความรูส้ นู่ กั ศึกษา
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กรุงเทพประกันภัย ได้รบั เกียรติจากโครงการ
ปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาวิทยาการประกันภัย ภาควิชาคณิตศาสตร์
และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดยได้เชิญผู้บริหารจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลเป็นอาจารย์พิเศษ
ในรายวิชากฎหมายประกันภัยและวิธีปฏิบัติ ซึ่งเป็นวิชาที่เปิดสอน
ในระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1/2558 ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 4 ธันวาคม 2558
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มอบสินไหมทดแทน
คุณประยูร แน่งน้อย (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการสาขาสระบุรี กรุงเทพประกันภัย มอบเงิน
สินไหมทดแทนประกันภัยความเสีย่ งภัยทรัพย์สนิ จ�ำนวน 825,079.95 บาท ให้แก่ คุณเสาวลักษณ์
ศิรเิ ลิศหิรญั (ที่ 2 จากขวา) ผูเ้ อาประกันภัย จากกรณีลมพายุพดั ประตูโกดังพังน�ำ้ ฝนไหลท่วมเข้าไป
ในโกดัง ท�ำให้สต๊อกข้าวสารที่ได้ท�ำประกันภัยไว้ได้รับความเสียหาย ณ บริษัทโรงสีข้าว
ส.วงษ์พานิช จ�ำกัด อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

คุณพงษ์เทพ อ่วงอารีย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการสาขามุกดาหาร กรุงเทพประกันภัย
มอบเงินสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จ�ำนวน 1,040,000 บาท ให้แก่
คุณพานม แก่นพุทธ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้รับประโยชน์ จากกรณีที่ คุณสมนึก แก่นพุทธ ซึ่ง
เป็นสามีและผูเ้ อาประกันภัยเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุตกจากทีส่ งู ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขา
สว่างแดนดิน จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558
คุณยงยุทธ นิสทุ ธิวรรณ (ขวาสุด) ผูจ้ ดั การสาขานครปฐม กรุงเทพประกันภัย มอบเงินสินไหม
ทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จ�ำนวน 420,000 บาท ให้แก่ คุณอุเทน ทองบ้านฆ้อง
(กลาง) ผู้รับประโยชน์ จากกรณีที่คุณน�้ำค้าง ทองบ้านฆ้อง ซึ่งเป็นมารดาและเป็นผู้เอาประกัน
ภัยประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชนเสียชีวิต ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาดอนตูม จ.นครปฐม เมื่อวันที่
4 สิงหาคม 2558
คุณกรรณสูตร หอมจันทร์ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการสาขานครราชสีมา กรุงเทพประกันภัย
มอบสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จ�ำนวน 320,000 บาท ให้แก่
คุณสมจิตร นามโคตร (กลาง) ผู้รับประโยชน์ จากกรณีที่คุณสุชาติ บุตรแสน ซึ่งเป็น
สามีและเป็นผูเ้ อาประกันภัยประสบอุบตั เิ หตุรถจักรยานยนต์เสียชีวติ ณ ธนาคารกรุงเทพ
สาขาชุมพวง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558

กิจกรรมร่วมสนุก
กรุงเทพประกันภัยขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับบริษัทฯ โดยมอบความไว้วางใจท�ำประกันภัยประเภทต่างๆ กับเรา และเพื่อแทน
ค�ำขอบคุณ บริษทั ฯ จึงขอมอบสิทธิพเิ ศษส�ำหรับลูกค้าคนส�ำคัญ เพียงท่านและคนในครอบครัวทีม่ นี ามสกุลเดียวกัน (อย่างน้อย 1 ท่าน) ส่งชือ่ - นามสกุล
พร้อมระบุเลขกรมธรรม์ประกันภัยปีปัจจุบันของแต่ละท่านมาที่อีเมล corp.comm1@bangkokinsurance.com หรือทางกล่องข้อความของ
www.facebook.com/bangkokinsurance เพื่อลุ้นรับบัตรสตาร์บัคส์ มูลค่า 500 บาท จ�ำนวน 10 รางวัล โดยสามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่
วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2558
ส�ำหรับรายชื่อผู้ได้รับรางวัลบัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า 500 บาท จากการร่วมกิจกรรมของวารสาร BKI News ฉบับเดือนมิถุนายน มีดังนี้
คุณกัณนรีภัทธ์ อังกูรวัฒนาวงค์ คุณคมสันติ์ ชาญวิทยา คุณจักรกฤษณ์ สิทธิมงคล คุณธีรพล เชียรวงศ์ คุณธีรวัฒน์ รัตน์ทอง
คุณนาฏวิภา อาชาเพ็ชร
คุณพฤทธานันต์ ศรีวงศ์เลียง คุณสมวิไล วงศ์ดีเลิศ
คุณสมศรี วงศ์ดีเลิศ คุณสังคม พันธุ์มะเกลือ
ติดต่อขอรับรางวัลโดยส่งส�ำเนาบัตรประชาชนพร้อมระบุที่อยู่ในการจัดส่งของรางวัลมาที่อีเมล corp.comm1@bangkokinsurance.com หรือ
ทางโทรสาร 0 2610 2132

