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ทอดกฐินประจ�ำปี 2558
รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในองค์กร
รับรางวัล “ศูนย์รับเรื่องและแก้ ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น” ประจ�ำปี 2558
ได้รับการรับรองสมาชิกต่อต้านการทุจริต
ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ สู่ถิ่นทุรกันดาร
ร่วมชมโหมโรง เดอะมิวสิคัล
กิจกรรมร่วมสนุก

BKI News เป็นวารสารราย 3 เดือนของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) จัดทำ�ขึ้นเพื่ออภินันทนาการแก่ผู้มีอุปการคุณ
คู่ค้า ลูกค้า ตัวแทน นายหน้า ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บทความและรูปภาพทั้งหมดในวารสาร BKI News สงวนสิทธิ์
ตามกฎหมาย การนำ�ข้อความหรือรูปภาพไปเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ เท่านั้น หากท่าน
มีข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวารสาร BKI News กรุณาติดต่อสำ�นักบริหารภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กรุงเทพประกันภัย
จำ�กัด (มหาชน) อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0 2285 8581-9 โทรสาร
0 2610 2132 e-mail: corp.comm1@bangkokinsurance.com
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รางวัลอันทรงเกียรติ
Lifetime Achievement Award

คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) รับรางวัล Lifetime
Achievement Award จากงาน 19th Asia Insurance Industry Awards 2015 ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Asia Insurance Review นิตยสาร
ชื่อดังที่มีความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลประกันภัยของเอเชียและของโลก
คุณชัยได้รับมอบรางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าวในฐานะที่สร้างคุณประโยชน์นานัปการให้แก่อุตสาหกรรมประกันภัยทั้งของไทยและ
ในอาเซียน รวมทัง้ มีความสามารถในการบริหารงาน ท�ำให้กรุงเทพประกันภัยมีพฒั นาการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง มีฐานะการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง
และมั่นคง ตลอดจนให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน
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กรุงเทพประกันภัยบวงสรวงครุฑตราตั้ง
กรุงเทพประกันภัย จัดพิธีบวงสรวงครุฑตราตั้ง จ�ำนวน
11 องค์ เพือ่ เตรียมอัญเชิญขึน้ ประดิษฐานทีส่ าขาแห่งใหม่ทจี่ ะ
เปิดท�ำการในปี 2559 และในปีตอ่ ๆ ไป เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล
แก่ผบู้ ริหาร พนักงาน คูค่ า้ และลูกค้า โดยมีคณุ ชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร เป็นประธานในพิธฯี
พร้อมคณะผูบ้ ริหาร ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ส�ำนักงานใหญ่
ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558
ทัง้ นี้ กรุงเทพประกันภัย ได้รบั พระมหากรุณาธิคณุ ล้นเกล้า
ล้นกระหม่อม จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
ครุฑตราตั้ง เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547 ซึ่งได้อัญเชิญขึ้น
ประดิษฐาน ณ ส�ำนักงานใหญ่ และส�ำนักงาน สาขาทัว่ ประเทศ
มาโดยล�ำดับ
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3 องค์กรใหญ่น�ำจิตอาสาเรียนรู้เกษตร
อินทรีย์ ในกิจกรรม Bhappy 3 ครั้งที่ 8
กรุงเทพประกันภัย โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ และกรุงเทพประกันชีวิต น�ำโดยคุณชัย
โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร กรุงเทพประกันภัย น�ำทัพผูบ้ ริหารและ
พนักงานจิตอาสาของ 3 องค์กรกว่า 300 คน ร่วมกันจัดกิจกรรม “ร่วมแรง ร่วมใจ กับ Bhappy3”
ครั้งที่ 8 ตอน ความสุข ปลูกได้ โดยร่วมกันเรียนรู้การปลูกข้าวและพืชผักที่ปลอดสารเคมี
พร้อมมอบเงินสนับสนุนจ�ำนวน 201,500 บาท ให้แก่วทิ ยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงิ ห์บรุ ี ส�ำหรับ
สร้างศูนย์การเรียนรู้การผลิตข้าวอินทรีย์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาและเกษตรกรต่อไป
กิจกรรมในครั้งนี้พนักงานจิตอาสาจากทั้ง 3 องค์กร ได้ลงพื้นที่เรียนรู้การปลูกพืชผัก
เกษตรอินทรีย์ โดยไม่ใช้สารเคมี ทัง้ การปลูกข้าวไรส์เบอรีแ่ บบนาโยน ซึง่ เป็นวิธกี ารท�ำนาแบบใหม่
โดยน�ำต้นกล้าที่ถูกเพาะลงในถาดหลุมไปโยนลงแปลงนา มีข้อดีคือท�ำให้ได้ผลผลิตสูง ข้าวมี
คุณภาพดี ใช้แรงงานน้อย และช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรได้มากกว่าการท�ำนาข้าว
แบบนาด�ำหรือนาหว่าน

จิตอาสายังได้ร่วมกันปลูกผักแนวตั้งหลากหลายชนิด
เช่น ผักบุ้งจีน กวางตุ้ง ต้นหอม พริก กะเพรา โหระพา
ตีนเป็ด ซึ่งเป็นพืชผักสวนครัวที่เจริญเติบโตง่ายแม้ใน
พื้นที่น้อย เหมาะส�ำหรับผู้อยู่อาศัยในเมืองที่มีพื้นที่จ�ำกัด
สามารถน�ำวิธีการปลูกผักแนวตั้งไปใช้ประโยชน์กับที่
บ้านได้ นอกจากนี้ ยังได้รว่ มกันปลูกผักลงแปลงดินเกษตร
ทัง้ คะน้า มะนาว มะละกอ ต้นอ่อนทานตะวัน ซึง่ จิตอาสา
จะได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมแปลงดินและการน�ำ
ต้นกล้าลงปลูกในแปลงดินอย่างถูกวิธี
กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากจิตอาสาทุกคนได้ร่วมกัน
ท�ำกิจกรรมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ตนเองและสังคมส่วนรวมแล้ว
ยังได้รว่ มสนุกในกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงานจิตอาสาจากทัง้ 3 องค์กร
ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอีกด้วย
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อันตรายใกล้ตัว จากการ
ใช้โฟมบรรจุอาหารร้อน
ด้วยวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันเป็นไปอย่างเร่งรีบ แข่งกับเวลา ดังนั้นอะไรก็ตามที่
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนยุคนี้ในด้านความสะดวกสบาย รวดเร็วได้มักจะเป็น
ที่นิยม แม้กระทั่งการรับประทานอาหาร หลายคนคงเคยชินกับการรับประทานอาหาร
แบบใส่กล่องโฟมกันเพราะสะดวก รวดเร็ว รับประทานที่ไหนก็ ได้ ช่วยประหยัดเวลา
ท�ำอาหาร และที่ส�ำคัญรับประทานเสร็จก็ ไม่ต้องล้างอีกด้วย แต่รู้ ไหมว่าในความสะดวก
สบายนั้น กล่องโฟมแฝงไปด้วยภัยร้ายที่อาจคร่าชีวิตคุณได้ในที่สุด
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กรุงเทพประกันภัยตระหนักถึงอันตรายของการใช้
โฟมบรรจุ อ าหารร้ อ น ทั้ ง อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพของ
พนักงานและอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในเรื่องของ
ปริมาณขยะและการย่อยสลายของโฟมทีใ่ ช้ระยะเวลาใน
การย่อยสลายนาน โดยได้รว่ มกับสมาคมสร้างสรรค์ไทย
(ตาวิเศษ) จัดกิจกรรม “BKI ร่วมใจ No Foam กับ
ตาวิเศษ” เพื่อรณรงค์ให้พนักงานลดการใช้ภาชนะโฟม
บรรจุอาหาร และช่วยลดปริมาณขยะ โดยในเบื้องต้น
ได้มอบกล่องบรรจุอาหารให้แก่พนักงานที่น�ำอาหารมา
รับประทานทีห่ อ้ งอาหารของบริษทั ฯ เป็นการน�ำร่องก่อน
และจะขยายการรณรงค์ไปยังพนักงานทั้งหมด รวมถึง
ผู้เช่าภายในอาคารในล�ำดับต่อไป
ส�ำหรับกล่องโฟมที่พ่อค้าแม่ค้าน�ำมาใช้บรรจุอาหารนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตมาจากพลาสติกประเภทโพลีสไตรีน (Polystyrene, PS) ซึ่งมีคุณสมบัติทน
ความร้อนได้เพียง 70 องศาเซลเซียส เนื่องจากโฟมใส่อาหารนั้นเบา ราคาถูก
และสามารถหาซือ้ ได้งา่ ย จึงเป็นทีน่ ยิ มน�ำมาใส่อาหาร พ่อค้าแม่คา้ จะตักข้าวร้อนๆ
ใส่กล่อง ราดด้วยอาหารที่เพิ่งปรุงเสร็จจากกระทะลงกล่องโฟม ซึ่งแม้ว่าหลายๆ
ร้านจะน�ำถุงพลาสติกร้อนหรือใบตองมารองเพื่อกันโฟมละลาย แต่นับว่ายังคงมี
ความเสี่ยงที่ความร้อนจากอาหารจะท�ำปฏิกิริยากับสารพิษในโฟมแล้วแพร่
สารพิษปนเปื้อนไปยังอาหารที่เราบริโภคได้อยู่ดี
การใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารปรุงส�ำเร็จซึ่งส่วนใหญ่มีความร้อนเกิน 70
องศาเซลเซียส และเป็นอาหารที่มีน�้ำมันเป็นส่วนประกอบ จะส่งผลให้เกิดการ
ปนเปื้อนของสารเคมีที่มีชื่อว่า ‘สารสไตรีน’ (Styrene) ซึ่งมีพิษท�ำลายไขกระดูก
ตับ และไต หากได้รบั สารพิษชนิดนีเ้ ข้าไปในร่างกายมากๆ จะท�ำให้เกิดอาการสมอง
มึนงง สมองเสือ่ ม หงุดหงิดง่าย ประจ�ำเดือนมาไม่ปกติ มีผลต่อการเต้นของหัวใจ
และมีสารก่อมะเร็ง เสีย่ งต่อการเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว มะเร็งเต้านม มะเร็ง
ต่อมน�ำ้ เหลือง ส�ำหรับหญิงมีครรภ์ สารสไตรีนอาจส่งผลให้เด็กทีเ่ กิดมามีโอกาส
เป็นดาวน์ซนิ โดรมได้ ถ้าเรารับประทานอาหารจากกล่องโฟมทุกวัน วันละอย่างน้อย
1 มื้อ ติดต่อกันเป็นเวลา 10 ปี จะมีโอกาสเสี่ยงเป็นมะเร็งสูงกว่าคนปกติถึง 6 เท่า
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Virtual Mirror นวัตกรรมใหม่
ส�ำหรับคนยุคดิจิตอล
กระจกวิเศษ (Virtual Mirror) เป็นนวัตกรรมด้านความงามจาก
พานาโซนิค ซึ่งได้เคยน�ำไปจัดแสดงที่งานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เช่น งาน CES (Consumer Electronic
Show) ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา งาน CEATEC (Combined Exhibition
of Advanced Technologies) ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกระจกนี้มีฟังก์ชั่น
การใช้งานต่างๆ ที่หลากหลาย ผลลัพธ์ที่แสดงผ่านเงาสะท้อนของ
กระจกนัน้ ท�ำให้คณุ รูส้ กึ เหมือนได้แปลงโฉมตัวเองจริงๆ โดยตัวกระจก
จะแสดงผลแบบอินเทอร์แอกทีฟ สามารถมองเห็นได้รอบด้าน 360
องศา สะท้อนภาพของคุณไม่ว่าจะด้านหน้า ด้านข้าง หรือด้านหลัง
โดยไม่ต้องหากระจกอีกบานมาส่องเพื่อดูด้านหลังอีกต่อไป
นอกจากนี้ ยังมีโหมดการท�ำงานให้เลือกได้อีกหลายโหมด ได้แก่
โหมดตรวจสอบสภาพผิว กระจกจะวิเคราะห์สภาพผิวและปัญหา
ด้วยการประมวลผลสภาพผิวของคุณออกมาในรูปแบบของกราฟ
เช่น คุณมีริ้วรอย รอยย่น ตีนกาแค่ไหน โดยจะเน้นจุดที่เราควรดูแล
เป็นพิเศษ พร้อมแสดงค�ำแนะน�ำส�ำหรับการดูแลผิว ไม่วา่ จะเป็นการใช้
สกินแคร์บ�ำรุงผิว การรับประทานอาหารทีม่ สี ารอาหารทีเ่ ป็นประโยชน์
ต่อผิวพรรณ
โหมดจ�ำลองการแต่งหน้า โหมดนี้ท�ำหน้าที่ช่วยแนะแนวทาง
การแต่งหน้ า โดยมี รู ป แบบการแต่ ง หน้ า ให้ เ ลื อ กได้ ห ลากหลาย
และยังสามารถเลือกทดลองแต่งหน้าเฉพาะบางจุดบนใบหน้าได้ ไม่วา่
จะเป็นคิ้ว เปลือกตา แก้ม ปาก เช่น รูปปากสีต่างๆ ซึ่งคุณสามารถ
เลือกมิกซ์แอนด์แมตซ์ได้ตามใจชอบ รวมทั้งเลือกโหมดแสงได้อีกด้วย

นับเป็นการจ�ำลองการแต่งหน้าที่แปลกใหม่ และยังสร้างความสนุก
ให้แก่ผใู้ ช้ กระจกวิเศษนีไ้ ม่ได้เอาใจเฉพาะคุณสาวๆ เท่านัน้ คุณหนุม่ ๆ
ทั้งหลายก็สามารถใช้กระจกนี้ได้เช่นกัน เพราะกระจกนี้มีโหมด
หนวดเคราลักษณะต่างๆ มาให้หนุ่มๆ ที่ชื่นชอบการไว้หนวดได้เลือก
กันเต็มที่
การเลือกโหมดต่างๆ บนหน้าจอที่แสดงผลบนกระจกนั้น ควบคุม
โดยระบบรีโมต ให้ความรู้สึกเหมือนก�ำลังกดเลือกช่องโทรทัศน์
โดยคาดว่าในอนาคตอาจมีการพัฒนาเป็นระบบสัมผัส รวมถึงอาจ
เพิ่มฟังก์ชั่นให้กระจกสามารถแสดงน�้ำหนักตัว ไขมันในร่างกาย
อัตราการเต้นของหัวใจ เป็นต้น ซึ่งนับว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจ
อย่างยิ่งในยุคดิจิตอลนี้
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สถานที่จัดเคานต์ดาวน์
เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ 2559
ลมหนาวเริ่มมาเยือน ถึงแม้ว่าในบางจังหวัดอาจสัมผัสได้เพียงจางๆ แต่ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าเทศกาลแห่งความสุขใกล้มาถึงแล้ว ผู้คน
เริ่มนับถอยหลังเตรียมเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ BKI News ฉบับนี้จึงได้รวบรวมสถานที่จัดงานเคานต์ดาวน์ในบรรยากาศที่
หลากหลายจากทุกภาคทั่วไทยมาน�ำเสนอไว้เป็นข้อมูล เพื่อร่วมบอกลาวันสุดท้ายของปีเก่าและก้าวเข้าสู่วันแรกของปีใหม่ไปพร้อมๆ กัน

จ.ชลบุรี ในงานมีการออกร้านจ�ำหน่ายสินค้าของที่
ระลึกหลากหลายชนิด เพลิดเพลินไปกับการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม และการแสดงของศิลปิน
ชัน้ น�ำทัง้ จากไทยและต่างประเทศ และตระการตากับ
การแสดงพลุไฟที่ยิ่งใหญ่อลังการถึง 2015 นัด หรือ
จะลงใต้ไปสัมผัสบรรยากาศของเมืองไข่มุกอันดามัน
ของไทย นั่นก็คือ ภูเก็ต ซึ่งมีการจัดงานในหลาย
สถานที่ เช่น ริมชายหาดป่าตอง ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาติมาร่วมนับถอยหลังกันอย่าง
คับคั่ง อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของความสนุกสนาน
ที่ชาวภูเก็ตนิยมไปชมความงามยามค�่ำคืนที่แสนจะ

สถานที่แรก เริ่มกันที่กรุงเทพมหานคร ถ้าพูดถึง
งานเคานต์ดาวน์ปใี หม่ ส�ำหรับคนทีไ่ ม่มแี ผนเดินทางไป
ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ งาน Bangkok Countdown
@ Central World เป็นสถานที่จัดงานเคานต์ดาวน์
ล�ำดับต้นๆ ทีห่ ลายคนนึกถึง เพราะงานทีน่ ถี่ อื ได้วา่ เป็น
งานใหญ่ใจกลางกรุง บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วย
นั ก ท่ อ งเที่ ย วทั้ ง ชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ที่ ม าร่ ว ม
รอนับถอยหลังก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ไปด้วยกัน และยังมี
การแสดงจากศิลปินชื่อดังมาแสดงคอนเสิร์ต ช่วยสร้าง
ความบันเทิงให้แก่ผู้มาร่วมงานตลอดทั้งคืน รวมถึง
การแสดงพลุดอกไม้ไฟอันสวยงาม
ส�ำหรับคนที่ชื่นชอบบรรยากาศโรแมนติกชวนฝัน
ท่ามกลางเสียงคลืน่ กระทบฝัง่ มีลมทะเลพัดมาพอให้ได้
สัมผัสกลิ่นไอของท้องทะเล ขอแนะน�ำเมืองท่องเที่ยวที่
นักท่องเทีย่ วนิยมไปเฉลิมฉลองกัน ได้แก่ พัทยาและภูเก็ต
โดยพัทยามีก�ำหนดจัดงาน Pattaya Countdown
2016 เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่กันอย่างจุใจถึง 7 วัน
7 คืน ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 ธันวาคม 2558 เวลา 18:00
- 01:00 น. ณ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย พัทยาใต้

สวยงาม และโรแมนติกสุดๆ ส�ำหรับไปเป็นคูก่ บั คนทีค่ ณุ รักและครอบครัวได้อย่างลงตัว
ถือเป็นไฮไลต์ในการเคานต์ดาวน์ที่ส�ำคัญจุดหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นพิเศษ
หรือจะแอ่วเหนือบอกลาปีเก่าท่ามกลางลมหนาวกัน โดยจังหวัดที่เป็นจุดหมาย
ปลายทางอันดับต้นๆ ในใจนักท่องเที่ยว ได้แก่ จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย ส�ำหรับ
เชียงใหม่ จะเริ่มจัดงานตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม จนถึง 1 มกราคม ณ บริเวณช่วง
ประตูท่าแพ ภายในงานพบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแสดง Mini Concert
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ปีใหม่เป็นประจ�ำทุกปี ภายในงานจะมีพิธีต่อแสงตะวันซึ่ง
เป็นพิธกี รรมตามประเพณีเก่าแก่ในเย็นวันที่ 31 ธันวาคม 2558
และรอการรับแสงตะวันใหม่กอ่ นใครในสยาม ช่วงเช้าวันที่ 1
มกราคม 2559 ณ บริเวณผาชะนะได อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
นับเป็นอีกบรรยากาศที่จะสร้างความประทับใจอย่างไม่รู้ลืม
ทั้งหมดนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราได้คัดสรรมาน�ำเสนอ
ซึ่งยังมีอีกหลายจังหวัดที่มีการจัดงานส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ
ปีใหม่ ทีน่ า่ สนใจไม่แพ้กนั แต่ไม่วา่ จะเดินทางไปเฉลิมฉลอง
ที่ไหน ขอให้ทุกท่านเดินทางอย่างปลอดภัย พร้อมก้าวเข้าสู่
ปีใหม่ ด้วยการเริ่มต้นสิ่งดีๆ และเต็มไปด้วยความสุข
ตลอดปีใหม่นี้
การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง การแสดงพลุและดอกไม้ไฟ
อันสวยงาม ส่วนที่เชียงราย มีการแสดงคอนเสิร์ต การแสดง
วัฒนธรรมประจ�ำภาค เช่น การแสดงกลองบูชา กลองแอว กลอง
สะบัดชัย พร้อมทั้งมีการจุดพลุเฉลิมฉลอง โดยมีหอนาฬิกา
ประจ�ำจังหวัดเป็นฉากหลังอันสวยงาม ณ บริเวณหอนาฬิกา
เฉลิมพระเกียรติเชียงราย
ส�ำหรับผู้ที่อยากไปส่งท้ายปีเก่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ลองไปสั ม ผั ส ความงดงามจากแสงแรกของพระอาทิ ต ย์ ใ น
งานเทศกาลรับตะวันใหม่กอ่ นใครในสยาม ซึง่ ทาง จ.อุบลราชธานี
ได้จัดเตรียมกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับ
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เตือนภัยนักช้อปสินค้าออนไลน์
ปัจจุบันเราคงปฎิเสธไม่ได้ว่า รูปแบบการซื้อขายสินค้า
สามารถท�ำได้โดยง่ายและสะดวกมากขึ้น โดยที่ผู้ซื้อและ
ผูข้ ายไม่จำ� เป็นต้องพบปะเจอหน้ากันหรือมีหน้าร้าน โดย
สามารถซือ้ ขายผ่านทางเว็บไซต์อคี อมเมิรซ์ หรือสือ่ สังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook Instagram หรือ Line ซึ่งเป็น
ช่องทางที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

ด้ ว ยไลฟ์ ส ไตล์ ค นรุ ่ น ใหม่ ที่ ช อบความสะดวกสบาย
ประหยัดเวลาและค่าเดินทาง สินค้าจัดส่งมาถึงบ้าน รวมถึง
สามารถเปรียบเทียบกับร้านอื่นๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบ
การตัดสินใจได้ แต่เมือ่ มีขอ้ ดีกย็ อ่ มต้องมีขอ้ เสีย นัน่ คือ แม้วา่
การจับจ่ายใช้สอยผ่านช่องทางออนไลน์จะสะดวกและรวดเร็ว
แต่หากซื้อสินค้าโดยขาดการตรวจสอบ ก็จะเกิดโอกาสเสี่ยง
ทีจ่ ะเสียทรัพย์และถูกโกงจากมิจฉาชีพทีแ่ ฝงตัวมาในรูปแบบ
ของร้านค้าออนไลน์ได้
ลักษณะของกลโกงในโลกการค้าออนไลน์
วิธีการที่มิจฉาชีพน�ำมาใช้ในการขายสินค้าออนไลน์มี
หลายรูปแบบ ถ้าหากเรารู้เท่าทันกลโกงเหล่านี้ เราก็จะ
รอดพ้นจากการถูกโกง
• อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ทัง้ ทีส่ นิ ค้าไม่ได้คณุ ภาพตาม
ที่ลงรีวิวไว้ พบเห็นมากในสินค้าประเภทเครื่องส�ำอาง และ
อาหารเสริม เช่น เป็นเครื่องส�ำอางเถื่อน ไม่ผ่านการรับรอง
จากองค์การอาหารและยา หรืออาหารเสริมทีม่ สี ว่ นผสมทีเ่ ป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
• อาศัยความมีชื่อเสียงของคนดังมาใช้แอบอ้างในการ
โปรโมตสินค้าเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือแก่ผู้ซื้อ
• ของเลียนแบบ/ของปลอม ตอนลงขายสินค้าระบุว่า
เป็นสินค้าทีไ่ ด้จากการพรีออเดอร์ เป็นสินค้าแบรนด์เนม เช่น
กระเป๋ายี่ห้อดังๆ ตอนขายลงรูปของจริง แต่ตอนส่งกลับส่ง
ของปลอมให้ลูกค้า
• สั่งอีกอย่าง ได้อีกอย่าง เช่นที่เคยเป็นข่าวครึกโครม
สั่งซื้อโทรศัพท์มือถือ แต่ตอนรับของกลับได้ก้อนหินมาแทน
• ไม่สง่ สินค้าเมือ่ ได้รบั เงินโอนจากลูกค้าเรียบร้อย พ่อค้า
แม่คา้ หายตัวไปอย่างนินจา ไม่สามารถตามตัวได้เลย ซึง่ กลโกง
รูปแบบนี้พบมากที่สุด
ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าควรท�ำอย่างไร
• ตรวจสอบที่มาที่ไปของผู้ขาย จากชื่อ-นามสกุล อีเมล

เบอร์โทรศัพท์ ชื่อร้านค้า account เพื่อดูประวัติว่าเคยมีคนพูดถึง หรือเคยโกง
มาก่อนหรือเปล่า ดูว่ามีการขายของจริงๆ หรือไม่ ดูเลขทะเบียนการจดทะเบียน
การขายของ
• ดูการตอบรับจากคนที่เคยซื้อ อาจจะสุ่มตรวจสอบ โดยการพูดคุยนอกรอบ
ว่ามีการซื้อขายจริงหรือไม่
• ของที่ราคาถูกเกินไปยิ่งต้องระวัง เพราะราคาที่ถูกเป็นแรงจูงใจในการซื้อ
ท�ำให้ถูกหลอกได้ง่ายที่สุด
• ติดตามความเคลื่อนไหวว่ามีการลงสินค้าเพิ่มไหม มีการแจ้งสถานะ
การส่งของหรือไม่
• หากตรวจสอบข้อมูลที่มาที่ไปของผู้ขายแล้ว แต่ยังไม่มั่นใจ อาจทดลอง
สั่งสินค้าจ�ำนวนน้อยๆ ก่อน ซึ่งหลายคนใช้วิธีนี้ลองในการซื้อครั้งแรกๆ เพื่อดูว่า
ผู้ขายมีตัวตนจริง และส่งของจริง
• ข้อตกลงการช�ำระเงิน วิธีที่ดีที่สุดคือ เก็บเงินปลายทาง เพราะมั่นใจได้ว่า
จะได้รบั สินค้าก่อนจ่ายเงิน แต่สว่ นใหญ่ผขู้ ายจะให้โอนเงินผ่านธนาคารก่อน เราจึง
ควรตรวจสอบบัญชีของผู้ขายเพื่อความมั่นใจก่อนตัดสินใจโอนเงิน
ข้อควรปฏิบัติเมื่อโดนโกง
ให้รวบรวมหลักฐาน ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานการโอนเงิน ข้อมูลร้านค้า ผู้ขาย
เว็บไซต์ หรือ Social Media ต่างๆ เช่น Facebook Instagram Line หรือ Twitter
ที่ผู้ขายใช้เป็นช่องทางในการขายสินค้า แล้วน�ำหลักฐานที่มีไปแจ้งความ ส�ำหรับ
คดีลักษณะนี้จะมีอายุความไม่เกิน 3 เดือนหลังจากถูกโกง และเพื่อป้องกันไม่ให้
ผู้กระท�ำความผิดลอยนวล หรือหลบหนี ให้น�ำหลักฐานไปยื่นเรื่องร้องเรียนกับ
ศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระท�ำผิดทางเทคโนโลยีอีกช่องทางหนึ่ง เพื่อให้
สืบหาตัวมิจฉาชีพมาด�ำเนินคดีให้ได้
รู้อย่างนี้แล้วขาช้อปทั้งหลาย ควรหาข้อมูล ตรวจเช็กให้รอบคอบก่อนจะ
ตัดสินใจโอนเงิน เพือ่ จะได้ไม่ตอ้ งตกเป็นเหยือ่ ของมิจฉาชีพ และไม่ตอ้ งเสียเงินไป
อย่างน่าเสียดาย
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กรมธรรม์ประกันภัยอิเล็กทรอนิกส์
(e-Policy)

กรุงเทพประกันภัยได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีด้านบริการ
ประกันภัยออนไลน์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเปิดให้บริการท�ำ
ประกันภัยออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์
มือถือสมาร์ทโฟน เพื่อตอบสนองความต้องการตามไลฟ์สไตล์
ของลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านประกันภัย
แก่ลูกค้าให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ล่าสุดกรุงเทพ
ประกันภัยได้พัฒนาการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ไปอีกขั้น
ด้ ว ยการจั ด ส่ ง กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ในรู ป แบบ
กรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ผ่านทางอีเมล
e-Policy เป็นการจัดท�ำกรมธรรม์ประกันภัยและเอกสาร
เงื่อนไขความคุ้มครองของการประกันภัยในรูปแบบซอฟต์ไฟล์
โดยจัดส่งให้แก่ลูกค้าผ่านทางอีเมล แทนที่การจัดส่งเป็น
ชุดกระดาษเอกสารตามปกติ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่
ลูกค้า และลูกค้ายังสามารถจัดเก็บไฟล์ไว้เป็นข้อมูลส่วนตัวได้
ตามความเหมาะสม ทีส่ ำ� คัญคือ การมีสว่ นช่วยร่วมรณรงค์รกั ษา
สิ่งแวดล้อมได้มากทีเดียว เนื่องจากลดการใช้กระดาษในการ
ออกกรมธรรม์ประกันภัย

โดยในระยะแรกนี้ กรุงเทพประกันภัยได้เริม่ จัดท�ำ e-Policy
ส�ำหรับงานประกันอัคคีภยั และประกันภัยรถยนต์ในทุกประเภท
ทั้ง พ.ร.บ. และภาคสมัครใจให้แก่ลูกค้าผู้เอาประกันภัย โดย
e-Policy ทีท่ ำ� การจัดส่งทางอีเมลจะประกอบด้วยเอกสารต่างๆ
เช่น ใบแจ้งเบี้ยประกันภัย ตารางกรมธรรม์ และรายละเอียด
เงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ เอกสารแนบท้าย เป็นต้น
ซึ่งลูกค้าสามารถมั่นใจได้ในการรับความคุ้มครองอย่างอุ่นใจ
เช่นเดิม และสามารถจัดเก็บ e-Policy ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง
หรือแจ้งเคลมสินไหมทดแทนกับบริษัทฯ ได้ทันที ทั้งนี้ ส�ำหรับ
ลูกค้าที่ท�ำประกันภัย พ.ร.บ. บริษัทฯ จะยังคงด�ำเนินการจัดส่ง
เอกสารฉบับจริงให้แก่ลูกค้าภายหลังอีกครั้ง เพื่อให้ลูกค้า
สามารถน�ำไปใช้ช�ำระภาษีรถยนต์ต่อไป
กรณีลูกค้าไม่สะดวกรับกรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบ
ซอฟต์ไฟล์ ยังคงสามารถเลือกรับกรมธรรม์ประกันภัยในรูปแบบ
ชุดกระดาษเอกสารได้ตามปกติ
e-Policy เป็นอีกหนึ่งบริการดีๆ จากกรุงเทพประกันภัยที่
พร้อมส่งมอบความคุ้มครอง สร้างความอุ่นใจให้แก่ลูกค้าได้
อย่างทันใจ ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
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ข้อแนะน�ำในการเข้ารับการรักษา
พยาบาลตามสิทธิ์ของประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล / ประกันภัยสุขภาพ
ส�ำหรับผูท้ ที่ ำ� ประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคลหรือประกันภัยสุขภาพแล้ว
เกิด อุบัติเหตุ ห รื อเจ็ บ ป่ วยเป็ นเหตุ ใ ห้ ต ้ อ งเข้ า รั บ การรั ก ษาพยาบาล
ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลต่างๆ เรามีข้อแนะน�ำในการเข้ารับ
การรักษาดังนี้ค่ะ
ในกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในสัญญาของกรุงเทพประกันภัย
สามารถยื่นบัตรผู้เอาประกันภัยเพื่อเข้ารับการรักษาโดยไม่ต้องช�ำระ
ค่ารักษาพยาบาล ยกเว้นค่ารักษาในส่วนที่เกินสิทธิ์หรือเป็นข้อยกเว้น
ตามกรมธรรม์ประกันภัย
ทั้งนี้ สามารถดูรายชื่อโรงพยาบาลในสัญญาของบริษัทฯ ได้จาก
www.bangkokinsurance.com/home/hospital.asp
ในกรณีเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่โรงพยาบาลในสัญญา
ของกรุงเทพประกันภัย หรือทางโรงพยาบาลในสัญญา ให้ส�ำรองจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลไปก่อน ผูเ้ อาประกันภัยต้องส�ำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล
แล้วจึงน�ำเอกสารต่างๆ มาเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลกับทางบริษทั ฯ โดย
เอกสารประกอบการเรียกร้องผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลมีดังนี้
1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหทดแทน โดยสามารถดาวน์โหลด
เอกสารดังกล่าวได้ที่ http://bangkokinsurance.com/download/
claimformpa.pdf
2. ใบรับรองแพทย์ (ฉบับจริง)
3. ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ

4. ส�ำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจ�ำตัวราชการ รับรองส�ำเนา
ถูกต้องโดยผู้เอาประกันภัย
5. ส� ำ เนากรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย รั บ รองส� ำ เนาถู ก ต้ อ งโดยผู ้ เ อา
ประกันภัย
6. ส� ำ เนาหน้ า สมุ ด บั ญ ชี ธ นาคารที่ ต ้ อ งการน� ำ เงิ น ค่ า สิ น ไหม
ทดแทนเข้า
โดยเดินทางหรือส่งเอกสารมาเพื่อเรียกร้องค่ารักษาพยาบาลได้ที่
ทีมสินไหมอุบัติเหตุส่วนบุคคลและสุขภาพ ฝ่ายสินไหมทดแทน บมจ.
กรุงเทพประกันภัย 25 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
10120 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2285 8000 กด 33

เกร็ดความรู้ประกันภัย
1. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลจะให้ความคุ้มครอง
เฉพาะกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุเท่านั้น
2. กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพจะให้ความคุ้มครอง
ทั้งกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและเจ็บป่วย
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามข้อก�ำหนดของกรมธรรม์ประกันภัย
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ประกนัภยัอบุตัเิหตสุวนบคุคล
Happy PA

การประกนัภยัอบุตัเิหตสุวนบคุคล

ขอยกเวน

มุงบรรเทาความเดือดรอนทางการเง�น กรณีที่ผูเอาประกันภัยเสียชีวิต
สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ�นเชิง หร�อคารักษาพยาบาล
จากอุบัติเหตุ รวมถึงการถูกฆาตกรรม หร�อถูกลอบทำรายรางกาย
รวมถึงคาปลงศพหร�อคาใชจายในการจัดการงานศพ
กรณีเสียชีว�ตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

ความคุมครอง

ประกนัภยัอบุตัเิหตสุวนบคุคลใหความคมุครองทค่ีรอบคลมุ ตลอด 24 ชว่ัโมงทว่ัโลก
ไมวาอยใูนระหวางทำงาน พกัผอน เดนิทาง หรอืทองเทย่ีว
โดยใหความคมุครองดงัตอไปน้ี
- การเสยีชวีติ
- การสญูเสยีอวยัวะ หรอืสายตา
- ทพุพลภาพถาวรสน้ิเชงิ
- คารกัษาพยาบาล (เฉพาะแผนทม่ีคีารกัษาพยาบาล)
- การถกูฆาตกรรมหรอืถกูลอบทำรายรางกาย
- การขบัขห่ีรอืโดยสารรถจกัรยานยนต
- คาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตอันเนื่อง มาจากอบุตัเิหตุ

คณ
ุ สมบตัผิเูอาประกนัภยั

1. ผเูอาประกนัภยัตองมสีญัชาตไิทย หรอืชาวตางชาตทิเ่ีขามาอาศยัในราชอาณาจกัรไทย
อยางถูกตองตามกฎหมาย อายุตั้งแต 16 - 60 ป และสามารถตออายุกรมธรรมได
จนถงึอายุ 65 ป
2. มอีาชพีเปนเจาของกจิการ ผปูฏบิตังิานดานการบรหิารหรอืงานจดัการ งานเสมยีน หรอื
งานขายในธรุกจิหรอืการคา ซง่ึสวนใหญทำงานประจำในสำนกังาน และทำงานนอก
สำนกังานเปนครง้ัคราว

- การกระทำของผูเอาประกันภัยขณะอยูภายใตฤทธิ์สุราหรือยาเสพติดใหโ ทษ
- การฆาตวัตาย พยายามฆาตวัตาย หรอืการทำรายรางกายตนเอง
- การไดรับเชื้อโรค ปรสิต เวนแตการติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ
ซง่ึเกดิจากบาดแผลทไ่ีดรบัมาจากอบุตัเิหตุ
- การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม เวนแตที่จำเปนจะตองกระทำ อันเนื่อง
มาจากอบุตัเิหตุ ซง่ึไดรบัความคมุครองภายใตกรมธรรมประกนัภยัน้ี และไดกระทำ
ภายในระยะเวลาทก่ีำหนดไวในกรมธรรมประกนัภยั
- การแทงลกู
- การรักษาฟนหรือการรักษารากฟน เวนแตการรักษาที่ไดเกิดขึ้นภายใน 7 วัน
นบัจากวนัเกดิอบุตัเิหตุ
- การเปลย่ีนหรอืใสฟนปลอม การครอบฟน ทนัตกรรมประดษิฐ
- อาหารเปนพษิ
- การปวดหลงั อนัมสีาเหตมุาจาก หมอนรองกระดกูสนัหลงัเคลอ่ืนทบัเสนประสาท
- สงคราม การรกุราน การกระทำทม่ีงุรายของศตัรตูางชาติ
- การกอการราย
- การแผรงัสี หรอืการแพรกมัมนัตภาพรงัสจีากเชอ้ืเพลงินวิเคลยีร
- การระเบดิของกมัมนัตภาพรงัสี หรอืสวนประกอบของนวิเคลยีร หรอืวตัถอุนัตราย
อน่ืใดทอ่ีาจเกดิการระเบดิในกระบวนการนวิเคลยีรได
- ขณะทผ่ีไูดรบัความคมุครองแขงรถหรอืแขงเรอืทกุชนดิ
- ขณะทผ่ีไูดรบัความคมุครองกำลงัขน้ึหรอืกำลงัลง หรอืโดยสารอยใูนอากาศยาน
ทม่ีไิดจดทะเบยีนเพอ่ืบรรทกุผโูดยสาร
- ขณะทผ่ีไูดรบัความคมุครองขบัขห่ีรอืปฏบิตัหินาทเ่ีปนพนกังานประจำอากาศยานใดๆ
- ขณะทผ่ีไูดรบัความคมุครองเขารวมทะเลาะววิาทหรอืมสีวนยว่ัยใุหเกดิ
การทะเลาะววิาท
- ขณะทผ่ีไูดรบัความคมุครองกออาชญากรรมทม่ีคีวามผดิสถานหนกั หรอืขณะ
ถกูจบักมุ หรอืหลบหนกีารจบักมุ
- ขณะที่ผูไดรับความคุมครองปฏิบัติหนาที่เปน ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร
และเขาปฏบิตักิารในสงคราม หรอืปราบปราม

ตารางเบี้ยประกันภัย
แบบไมมคีารกัษาพยาบาล
คาปลงศพ
ทนุประกนัภยั
เบย้ีประกนัภยั
500,000
10,000
770
600,000
10,000
930
700,000
10,000
1,080
800,000
10,000
1,240
900,000
10,000
1,390
1,000,000
10,000
1,550
1,500,000
10,000
2,320
2,000,000
10,000
3,090
2,500,000
10,000
3,860
3,000,000
10,000
4,630

หนวย : บาท

ทนุประกนัภยั
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000

แบบมคีารกัษาพยาบาล
คาปลงศพ
คารกัษาพยาบาล
50,000
10,000
60,000
10,000
70,000
10,000
80,000
10,000
90,000
10,000
100,000
10,000
150,000
10,000
200,000
10,000
250,000
10,000
300,000
10,000

หมายเหตุ 1. ผเูอาประกนัภยัสามารถทำประกนัภยัไดสงูสดุไมเกนิ 2 ฉบบั และทนุประกนัภยัไมเกนิ 5,000,000 บาท
2. ไมรบัประกนัภยัอาชพีทม่ีลีกัษณะงานทม่ีคีวามเสย่ีงตอการเกดิอบุตัเิหตสุงู
3. ผซูอ้ืควรทำความเขาใจในรายละเอยีดความคมุครองและเงอ่ืนไข กอนตดัสนิใจทำประกนัภยัทกุครง้ั
4. การแถลงสขุภาพเปนปจจยัหนง่ึในการพจิารณารบัประกนัภยั หรอืจายเงนิตามสญัญาประกนัภยั
5. เบย้ีประกนัภยัดงักลาวขางตนรวมอากรแลว

เบย้ีประกนัภยั
2,500
2,800
3,100
3,400
3,700
4,000
5,400
7,000
8,700
10,600
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ทอดกฐินประจ�ำปี 2558
คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธาน
คณะผูบ้ ริหาร พร้อมด้วยผูบ้ ริหาร พนักงาน กรุงเทพประกันภัย
และคู่ค้าของบริษัทฯ ร่วมท�ำบุญทอดกฐินประจ�ำปี 2558
โดยมียอดเงินท�ำบุญกฐินกว่า 1.6 ล้านบาท ณ วัดวังเพิ่ม
พระภาวนา (หลวงปู่แบน ธนากโร) บ้านโศกน้อย ต.หมูสี
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

รณรงค์ความปลอดภัยทางถนนในองค์กร
คุณชัย โสภณพนิช (ซ้าย) ประธานกรรมการและประธานคณะผูบ้ ริหาร และคุณอานนท์
วังวสุ (ขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ กรุงเทพประกันภัย เป็นประธานในพิธี
เปิดนิทรรศการ “ขับขี่ปลอดภัย BKI ห่วงใยคุณ” เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กร
มีจิตส�ำนึกและตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในท้องถนน ส่งเสริมให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย รวมถึงรณรงค์ให้ผู้ที่ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์
คาดเข็มขัดนิรภัย และเปิดไฟหน้ารถขณะขับขี่รถอยู่ในอาคารจอดรถเพื่อความปลอดภัย
ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558

รับรางวัล “ศูนย์รบั เรือ่ งและแก้ ไขปัญหาให้กบั ผูบ้ ริโภคดีเด่น”
ประจ�ำปี 2558
คุณเลิศ วงศ์ชัย ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ กรุงเทพประกันภัย
รับมอบรางวัล “ศูนย์รบั เรือ่ งและแก้ไขปัญหาให้กบั ผูบ้ ริโภคดีเด่น” ประจ�ำปี 2558 จาก
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี โดยงานดังกล่าว
จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (สคบ.) จากการทีบ่ ริษทั ฯ มีการบริหาร
จัด การรับเรื่องร้ องเรี ยนและแก้ ไขปัญ หาให้ แก่ ผู้ บริ โภคได้อย่า งมี ประสิท ธิภ าพ
มีกระบวนการให้บริการลูกค้าทีไ่ ด้มาตรฐาน ตลอดจนมีการวัดผลวิเคราะห์และปรับปรุง
การให้บริการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักเกณฑ์ของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558

ได้รบั การรับรองสมาชิกต่อต้านการทุจริต
กรุงเทพประกันภัยได้รับการรับรอง “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต” จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต จากการที่บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ซึ่งยึดถือเป็น
แนวปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัดแก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ด้วยความตระหนักถึงความส�ำคัญ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมี
คุณศรีจติ รา ประโมจนีย์ (ที่ 2 จากขวา) ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษทั
เป็นผูแ้ ทนรับมอบประกาศนียบัตรรับรองดังกล่าวจากศาสตราจารย์พเิ ศษกิตพิ งศ์ อุรพีพฒั นพงศ์
(กลาง) กรรมการพิจารณาให้การรับรองบริษัทที่มีการวางแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการทุจริต
ณ อาคารวิทยาการตลาดทุน ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
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ออกหน่วยแพทย์เคลือ่ นที่ สูถ่ นิ่ ทุรกันดาร
กรุงเทพประกันภัยร่วมกับคณะแพทย์และพยาบาล โรงพยาบาล
บ�ำรุงราษฎร์ น�ำโดยคุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธาน
คณะผู้บริหาร และคณะผู้บริหาร ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประจ�ำปี
2558 เพื่อให้บริการตรวจรักษาโรค และมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�ำเป็น
ทั้งเสื้อผ้า ข้าวสาร อาหารแห้ง ยาสามัญประจ�ำบ้าน ให้แก่ประชาชน
ในพื้นที่ ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร จ.สกลนคร เมื่อวันที่
21 - 22 พฤศจิกายน 2558

ร่วมชมโหมโรง เดอะมิวสิคลั
กรุงเทพประกันภัย ร่วมกับบริษทั เมอร์เซเดส-เบนซ์ ลีสซิง่ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด จัดกิจกรรม “เมอร์เซเดส-เบนซ์ โพรเทกชั่น” : โหมโรง เดอะมิวสิคัล
Restage ด้วยการเชิญผู้แทนจ�ำหน่ายรถยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ร่วมชม
การแสดงโหมโรง เดอะมิวสิคัล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การสนับสนุน
แผนประกันภัย “เมอร์เซเดส-เบนซ์ โพรเทกชัน่ ” ด้วยดีตลอดมา ณ โรงละคร
เคแบงก์สยามพิฆเนศ สยามสแควร์วัน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
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