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ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านในโรงเรียน
มอบสินไหมทดแทน
ปี 58 BKI ก�ำไรกว่า 2,340 ล้านบาท
e-Policy บริการกรมธรรม์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่
ศึกษางานด้าน IT กรุงเทพประกันภัย
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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
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เปิดศักราชใหม่ 2559 :
Your Caring Partner

เข้าสู่ปีพุทธศักราช 2559 พร้อมกับการเติบโตขึ้นสู่ปีที่ 69 ของกรุงเทพ
ประกันภัย ซึง่ ในปีนกี้ รุงเทพประกันภัยยังคงมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนาสินค้า การบริการ
ตลอดจนบุคลากรที่มีคุณภาพ ให้เกิดความเป็นเลิศในทุกด้านอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจและอุ่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลจากกรุงเทพประกันภัย
ในทุกย่างก้าว
โดยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา กรุงเทพประกันภัยมีการจัดงานประชุม
ชี้แจงทิศทางและเป้าหมายการท�ำงานในปี 2559 แก่ผู้บริหารและพนักงานกว่า
1,000 คน ในงานเปิดศักราชใหม่ 2559 ภายใต้แนวคิด Your Caring Partner
หรือ แคร์คุณทุกย่างก้าว เพื่อให้พนักงานทุกคนร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เติบโต
แข็งแกร่งก้าวหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
บริษัทฯ ได้เน้นย�้ำถึงการท�ำงานภายใต้วิสัยทัศน์ “กรุงเทพประกันภัย มุ่งเป็น
ที่สุดในใจลูกค้า” ให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความส�ำคัญของการ
ให้บริการที่ดีอยู่เสมอ พร้อมที่จะเติบโตและก้าวไปข้างหน้าอย่างโดดเด่นด้วย
3 องค์ประกอบ คือ
- สินค้าและบริการที่หลากหลายตรงใจลูกค้า โดยการพัฒนาสินค้า
ประกันภัยและการบริการใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่
หลากหลายของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม

- ตอบสนองฉับไว สร้างความประทับใจในบริการ กรุงเทพประกันภัย
ให้ค วามส�ำคัญกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ทัน สมัย และสร้างสรรค์
นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการท�ำงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมกับ
การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินค้าและบริการของกรุงเทพประกันภัย ให้ลูกค้า
ได้รับความสะดวกรวดเร็วและใกล้ชิดกับกรุงเทพประกันภัยได้มากยิ่งขึ้น
- บุคลากรคุณภาพ รู้รอบด้านประกันภัย นอกจากคุณภาพด้านสินค้า
และการบริการแล้ว กรุงเทพประกันภัยยังได้พัฒนาบุคลากรของเราให้มี
ความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ และปลูกฝังจิตวิญญาณของการบริการด้วย
แนวคิด “ใจเขา ใจเรา” เพื่อให้พนักงานกรุงเทพประกันภัยทุกคนมีศักยภาพ
ความพร้อมทั้งความรู้ความสามารถและมีหัวใจของการบริการอย่างแท้จริง
ตลอดระยะเวลาเกือบ 70 ปีของกรุงเทพประกันภัยไม่เคยหยุดนิ่งที่จะ
พัฒนาคุณภาพสินค้า การบริการ และบุคลากรของเราให้มีมาตรฐานที่ดี
ปี 2559 นี้จะเป็นอีกหนึ่งปีที่กรุงเทพประกันภัยจะร่วมกันสร้างความเชื่อมั่น
ให้แก่ลูกค้าว่ากรุงเทพประกันภัยเป็นบริษัทประกันภัยชั้นน�ำที่มีความมั่นคง
เชื่อถือได้ มีศักยภาพที่เป็นเลิศในทุกด้าน พร้อมยืนหยัดเคียงข้างดูแลลูกค้า
ของเราด้วยหัวใจแห่งความแคร์ในทุกย่างก้าวอย่างดีที่สุด
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เส้นทางความส�ำเร็จแห่งปี 2558

ตลอดปี 2558 ทีผ่ า่ นมา กรุงเทพประกันภัยได้รบั รางวัลอันทรงเกียรติ
จากหลากหลายองค์กรชั้นน�ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ สะท้อน
ให้เห็นถึงคุณภาพการให้บริการของเราที่มีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล และตอกย�้ำถึงความเป็นผู้น�ำในธุรกิจประกันวินาศภัยของ
ไทยได้อย่างชัดเจน
เส้นทางความส�ำเร็จแห่งปี 2558 ของกรุงเทพประกันภัยนั้น เริ่มต้น
จากการได้รับรางวัล “Excellence in Insurance Thailand” หรือรางวัล
แห่งความเป็นเลิศด้านธุรกิจประกันวินาศภัย จากงาน IAIR AWARDS 2015
จัดโดยนิตยสาร IAIR (International Alternative Investment Review)
ในเดือนมีนาคม 2558 โดยกรุงเทพประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัย
เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันถึง 4 ครั้ง
ตั้งแต่ปี 2013 - 2015 ถือเป็นการตอกย�้ำในความส�ำเร็จของการด�ำเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนือ่ งทีย่ ดึ มัน่ ในความซือ่ ตรงและยุตธิ รรม ใส่ใจความต้องการ
ของลูกค้า ไม่หยุดนิง่ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ที่หลากหลายของลูกค้าทุกกลุ่ม
จากนัน้ ในเดือนพฤษภาคม 2558 กรุงเทพประกันภัยประสบความส�ำเร็จ
ในระดับโลกอีกครั้ง จากการได้รับรางวัล “Best Insurance Solutions
Advisory Team - Thailand 2015” จัดโดย Capital Finance International
ซึ่งเป็นนิตยสารด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ และการเงินชื่อดังของทวีปยุโรป
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โดยรางวัลดังกล่าวจะมอบให้แก่สถาบันการเงินดีเด่นและมีชื่อเสียงระดับโลก
ทั้งด้านสถาบันการเงิน การธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทประกันภัย
ซึง่ กรุงเทพประกันภัยเป็นบริษทั ประกันวินาศภัยแห่งแรกและแห่งเดียวของไทย
ทีไ่ ด้รบั รางวัลอันทรงเกียรติดงั กล่าว ในฐานะทีเ่ ป็นบริษทั ประกันวินาศภัยชัน้ น�ำ
ของประเทศไทยที่มีการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง นอกจากนี้
บริษทั ฯ ยังมีกระบวนการท�ำงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล มีการลงทุน
เรือ่ งระบบการวิเคราะห์และการบริหารจัดการความเสีย่ งทีท่ �ำให้บริษทั ฯ ปรับตัว
ได้รวดเร็วและทันต่อทุกสถานการณ์ รวมทั้งด�ำเนินธุรกิจโดยยึดถือลูกค้าเป็น
ศูนย์กลาง และให้ความส�ำคัญต่อการบริการลูกค้าอย่างตรงใจเพื่อให้ได้รับ
ความพึงพอใจสูงสุด
นอกจากด้ า นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ประกั น ภั ย ให้ ส ามารถตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่มแล้ว ขณะเดียวกันการรับเรื่องร้องเรียนและ
แก้ไขปัญหาให้แก่ลกู ค้า ยังเป็นอีกหนึง่ กระบวนการท�ำงานทีก่ รุงเทพประกันภัย
ให้ความส�ำคัญ ซึ่งในเดือนตุลาคม 2558 บริษัทฯ ได้รับรางวัล “ศูนย์รับเรื่อง
และแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคดีเด่น ประจ�ำปี 2558” จัดโดยส�ำนักงาน
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (สคบ.) จากการทีบ่ ริษทั ฯ มีการบริหารจัดการ
รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีกระบวนการให้บริการลูกค้าที่ได้มาตรฐาน ตลอดจนมีการวัดผลวิเคราะห์
และปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักเกณฑ์ของสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ
ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2558 กรุงเทพประกันภัยได้ภาคภูมิใจอีกครั้ง
กับรางวัลอันทรงเกียรติระดับโลก เมื่อคุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ
ได้รบั รางวัล “Lifetime Achievement Award” จากงาน 19 th Asia Insurance
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Industry Awards 2015 จัดโดย Asia Insurance Review นิตยสารชื่อดังที่มี
ความเชี่ยวชาญด้านข้อมูลประกันภัยของเอเชียและของโลก ในฐานะที่คุณชัย
โสภณพนิชได้สร้างคุณประโยชน์นานัปการให้แก่อุตสาหกรรมประกันภัยทั้ง
ของไทยและในอาเซียน รวมทัง้ มีความสามารถในการบริหารงานท�ำให้กรุงเทพ
ประกันภัยมีพัฒนาการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและ
มัน่ คง ตลอดจนให้ความส�ำคัญในการส่งเสริมช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนือ่ ง
และยาวนาน
ปิดท้ายความส�ำเร็จแห่งปีด้วย 2 รางวัลใหญ่ในเดือนธันวาคม 2558 จาก
โครงการ “ICT Best Practice Awards 2015” จัดโดยบริษทั กสท โทรคมนาคม
จ�ำกัด (มหาชน) สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ และนิตยสาร eLEADER โดยบริษทั ฯ ได้รบั รางวัล “Best Application
Innovation” จากการที่บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการ BKI Telematics มาใช้
กับการประกันภัยรถยนต์ เพื่อสนับสนุนพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีที่ก่อให้เกิด
ความปลอดภัยบนท้องถนน
นอกจากนี้ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน ผู้อ�ำนวยการใหญ่ ยังได้รับรางวัล
“CIO of the Year” จากการเป็นผู้น�ำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้พัฒนา
ระบบงานต่างๆ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงาน พร้อมทัง้ เสริมศักยภาพและ
คุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด
ปี 2558 จึงนับเป็นอีกหนึ่งปีแห่งความส�ำเร็จและความภาคภูมิใจของ
กรุงเทพประกันภัย ที่จะเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการใน
ทุกๆ ด้านอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ความพึงพอใจสูงสุด ด้วยความแคร์
พร้อมดูแลลูกค้าของเราให้อุ่นใจในทุกย่างก้าวตลอดไป
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วุ้นในตาเสื่อม โรคเสี่ยงของคนชอบจ้องจอ
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตติดจอเป็นเวลานานหลายชั่วโมงต่อวัน หรือชอบใช้สายตาในที่มืด คุณอาจเสี่ยงต่อการเป็นโรควุ้นในตาเสื่อม
ก่อนวัยอันควร

ภาวะวุ้นในตาเสื่อมเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน เนื่องจากการเสื่อมสภาพไปตาม
กาลเวลา โดยปัจจัยที่ท�ำให้เสี่ยงต่อการเกิดวุ้นในตาเสื่อมนั้นมีหลายปัจจัย เช่น ผู้ที่
อยู่ในวัยกลางคนช่วงอายุประมาณ 50 ปีขึ้นไป คนที่เคยได้รับการกระทบกระเทือน
หรือเกิดอุบัติเหตุกับดวงตามาก่อน คนที่สูบบุหรี่จัด หรือแม้แต่คนที่สายตาสั้นมากๆ
ก็จะมีโอกาสที่วุ้นในตาจะเสื่อมได้ง่ายและเร็วกว่าคนทั่วไป
วุ้นในตาคืออะไร ท�ำไมถึงเสื่อม
วุ้นในตาเป็นส่วนประกอบหนึ่งของลูกตา มีลักษณะเป็นวุ้นใสๆ คล้ายไข่ขาว โดยจะอยู่
ระหว่างเลนส์กับจอประสาทตาและยึดติดกับผิวของจอตา การเสื่อมของวุ้นในตานั้น
เป็นกลไกทางธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องมีการเสื่อมถอยของอวัยวะในร่างกายเมื่ออายุ
มากขึน้ หรือสายตาสัน้ มาก วุน้ ในตาจากเดิมทีเ่ คยมีลกั ษณะเป็นวุน้ ก็จะกลายเป็นน�ำ้ ใสๆ
เกิดการแยกตัวกันของส่วนทีเ่ ป็นของเหลว น�ำ้ วุน้ ในลูกตาหดตัว ท�ำให้เกิดเส้นใย ตะกอน
ลอยไปมาในลูกตา
อาการและภาวะวุ้นในตาเสื่อม
สามารถสังเกตได้จากการมองเห็นที่เปลี่ยนไปจากเดิม โดยจะรู้สึกว่ามีเส้นใย จุดด�ำ
หรือคล้ายๆ มียุงมาบินวนอยู่ตรงหน้าตลอดเวลา และจะสังเกตเห็นได้ชัดเวลามองไป
ในทีท่ มี่ แี สงสว่าง โดยบางรายอาจเห็นแสงคล้ายฟ้าแลบในทีม่ ดื อาการเหล่านีเ้ ป็นอาการ
เริ่มต้นของวุ้นในตาหดตัวกลายเป็นของเหลว ซึ่งทางการแพทย์แนะน�ำว่าภาวะนี้ยังไม่
ต้องรักษา และยังไม่เป็นอันตรายต่อดวงตา แต่จะรู้สึกร�ำคาญในการมองเห็นเท่านั้น
โดยอาการจะค่อยๆ ดีขึ้นเอง เมื่อวุ้นร่อนออกจากจอตาอย่างสมบูรณ์ แต่ถ้าหากมีเส้นใย
มากขึน้ หรือมีอาการฟ้าแลบในตาถีม่ ากขึน้ ควรระวังเรือ่ งการฉีกขาดของจอประสาทตา

ซึ่งภาวะนี้ถือว่าเป็นอันตรายต่อการมองเห็น ควรรีบพบ
จักษุแพทย์
การรักษา
การรักษาในกรณีทกี่ ารเปลีย่ นแปลงของวุน้ ในตานัน้
ไปดึงรั้งหรือกระทบกับจอตาท�ำให้ผิวของจอตาเกิด
รอยฉีกขาดหลุดลอก ท�ำให้เกิดอาการตามัว หาก
ปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษาอาจตาบอดได้ กรณีนี้แพทย์จะ
ท�ำการรักษาโดยใช้การยิงเลเซอร์ซ่อมแซมรอยฉีกขาด
ของจอตา
การป้องกันและลดความเสี่ยง
1. ป้องกันดวงตาไม่ให้ได้รับการกระทบกระเทือน
ทั้งจากอุบัติเหตุ การเล่นกีฬา หรือสาเหตุอื่นๆ เพราะว่า
หากดวงตาได้รบั แรงกระแทกจะท�ำให้เกิดวุน้ ในตาเสือ่ ม
เร็วขึ้น
2. อย่าใช้สายตาจ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือมือถือ
เป็นเวลานานๆ และหลีกเลี่ยงการใช้คอมพิวเตอร์ หรือ
จ้องหน้าจอโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต รวมทั้งการอ่าน
หนังสือในที่มืด เพราะจะท�ำให้สายตาสั้น และท�ำให้
วุ้นในตาเสื่อมได้ง่าย รวมทั้งการใช้สายตาหนักเกินไป
ก็ท�ำให้วุ้นในตาเสื่อมได้ง่ายเช่นกัน
3. ผู ้ สู ง อายุ ห รื อ คนที่ ส ายตาสั้ น มากๆ ควรพบ
จักษุแพทย์ เพือ่ ตรวจเช็กสภาพดวงตาอย่างน้อยปีละครัง้
4. ไม่สูบบุหรี่
5. กินอาหารที่มีประโยชน์ มีสรรพคุณช่วยบ�ำรุง
สายตา และมีสารต่อต้านอนุมลู อิสระ พักผ่อนให้เพียงพอ
ไม่นอนหลับในที่ที่มีแสงไฟสว่างจ้า
เพราะดวงตาเป็นอวัยวะส�ำคัญทีช่ ว่ ยในการมองเห็น
สิ่งต่างๆ ดังนั้น เราจึงควรใส่ใจดูแลสุขภาพดวงตา
ด้วยการป้องกันและเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ รวมถึงการ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในการบ�ำรุงสายตา
ตลอดจนปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการใช้ ส ายตาให้
เหมาะสม เพื่อทะนุถนอมดวงตาคู่สวยของเราให้อยู่
กับเราไปนานๆ
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Electric re-charging lane

ถนนเพื่อรถยนต์ ไฟฟ้า วิ่งไปชาร์จไป
ในอนาคตผู้ใช้รถยนต์ ไฟฟ้าไม่ต้องจอดรถเวลาแบตเตอรี่หมด
อีกต่อไป ด้วยการพัฒนาถนนเทคโนโลยีระบบชาร์จแบบไร้สาย
ที่จะท�ำให้คุณสามารถขับรถได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะทางไกลได้

การสร้างถนนที่สามารถขับรถไปพร้อมๆ กับการชาร์จไฟฟ้าไป
ในตัวได้นนั้ เรียกว่าตอบโจทย์ และเป็นอีกก้าวส�ำคัญก้าวหนึง่ ทีจ่ ะช่วย
ให้การใช้รถยนต์ไฟฟ้าไม่จ�ำกัดอยูแ่ ต่ในวงแคบอีกต่อไป ปัจจุบนั บริษทั
ผู้ผลิตรถยนต์ชั้นน�ำหลายบริษัทพยายามแข่งขันกันพัฒนาการผลิต
รถยนต์พลังงานไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ ขึ้นมา เพื่อรองรับการใช้งาน
รถยนต์ไฟฟ้าในอนาคต แม้ว่าจะมีรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถวิ่งบนถนน
ได้จริง หรือมีสถานีเติมไฟฟ้าส�ำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ตาม แต่ปญั หา
ส�ำคัญในกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ายังคงเป็นการจอดรถ
เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดเร็วนั่นเอง ซึ่งการจอดชาร์จแต่ละครั้งก็ใช้
เวลานาน จึงท�ำให้ความนิยมส�ำหรับการจะก้าวเข้าไปสูย่ คุ รถยนต์ไฟฟ้า
นั้นยังคงล่าช้า
ในปัจจุบนั รัฐบาลของประเทศอังกฤษได้อนุมตั เิ กีย่ วกับการทดสอบ
ถนนชาร์จพลังงานไฟฟ้ารถยนต์แบบไร้สายบทถนนหลวง เรียกว่า
“Electric Highways” หรือ ทางหลวงไฟฟ้า โดยแนวคิดการฝัง
เทคโนโลยีการชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ไว้ใต้ถนนนั้นมาจากระบบรถขนส่ง
สาธารณะ (รถบัสพลังงานไฟฟ้า) ในเมืองกูมิ ประเทศเกาหลีใต้ ที่มี
การติดตั้งระบบชาร์จไฟไว้ใต้ถนนเป็นระยะทางกว่า 12 กิโลเมตร ซึ่ง
แนวคิดนี้เป็นการกระตุ้นให้คนหันมานิยมใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น
การท�ำงานของระบบชาร์จไฟฟ้าแบบไร้สายนั้น เป็นการท�ำงาน
โดยจะสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้ารูปแบบคล้ายกับที่ใช้ในการชาร์จ
ไฟฟ้าแบบไร้สายในโทรศัพท์มือถือ โดยใช้อุปกรณ์ฝังไว้ใต้พื้นถนน

และอุปกรณ์ทตี่ ดิ ตัง้ ไว้ภายในรถยนต์จะท�ำหน้าทีด่ งึ เอาพลังงานเหล่านัน้
เปลีย่ นให้เป็นพลังงานไฟฟ้าไปเก็บยังแบตเตอรีเ่ พือ่ ส่งกระแสไฟฟ้าไปยัง
ส่วนต่างๆ ของรถยนต์ต่อไป โดยที่ไม่ต้องหยุดรถยนต์เสียบสายชาร์จ
ตามจุดชาร์จให้เสียเวลา
ในช่วงระหว่างการทดสอบนี้ ทางรัฐบาลของประเทศอังกฤษได้ท�ำ
เลนพิเศษส�ำหรับทดสอบขึ้นมา โดยจะท�ำการฝังสายไฟหรือแผ่นโลหะ
ขดลวดไฟฟ้าส�ำหรับสร้างสนามแม่เหล็กไว้ใต้พื้นผิวถนน เพื่อส่ง
ผ่านสนามแม่เหล็กไปยังตัวรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ในรถ
ขณะเดี ย วกั น ในตั ว รถยนต์ ไ ฟฟ้ า ที่ ท� ำ การทดสอบก็ จ ะมี ชุ ด ขดลวด
ส�ำหรับใช้ในการเปลีย่ นสนามแม่เหล็กให้กลายเป็นไฟฟ้าเพือ่ น�ำไปประจุ
เข้าสู่ตัวแบตเตอรี่ต่อไป โดยโครงการนี้มีการจัดสรรงบประมาณไว้ถึง
500 ล้านปอนด์
การพัฒนาถนนทีส่ ามารถชาร์จไฟฟ้าได้นนั้ แม้จะถูกมองว่าเป็นการ
สิ้นเปลืองงบประมาณ ต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล เมื่อเทียบกับว่าใน
อนาคตอาจจะมีบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ สามารถคิดค้นแบตเตอรี่รถยนต์
ไฟฟ้าที่สามารถท�ำให้รถวิ่งได้ระยะทางไกลและวิ่งได้นานแล้วก็เป็นได้
แต่อย่างไรก็ตาม จุดเด่นทีส่ ดุ ทีม่ องว่าเป็นข้อดีทแี่ บตเตอรีย่ งั ให้ไม่ได้นนั่
ก็คือ การไม่ต้องจอดชาร์จ เพราะถึงแม้ว่าในอนาคตแบตเตอรี่อาจจะ
ใช้ได้นานหรือมีการผลิตแบตเตอรี่ส�ำรอง แต่การไม่ต้องจอดชาร์จ
ย่อมดีกว่าแน่นอน
ในอนาคตข้างหน้าการพัฒนาเทคโนโลยีเกีย่ วกับการใช้พลังงานไฟฟ้า
แทนการใช้น�้ำมันในรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพที่พร้อมใช้งานได้จริง
จะช่วยลดการใช้ทรัพยากรอย่างน�้ำมันที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด และลดการ
ปล่อยมลพิษท�ำลายชั้นบรรยากาศของโลก
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แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศน์
ที่ต้องไปใน ม.เกษตรฯ วิทยาเขต
ก�ำแพงแสน
Backpack ฉบับนี้จะพาไปท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศน์
แสนสนุก ภายในรัว้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก�ำแพงแสน อ.ก�ำแพงแสน จ.นครปฐม มหาวิทยาลัยที่
มุง่ เน้นให้ความรูด้ า้ นเกษตรแก่นกั ศึกษาและบุคคลทัว่ ไปที่
สนใจได้เข้ามาศึกษาหาความรู้อีกด้วย

เริ่มต้นกันที่ นิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แมลงของอุทยาน
แมลงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ซึง่ อยูใ่ น
ความดูแลของศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาอุตสาหกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.เกษตรศาสตร์ จัดแสดงแมลง
สตัฟฟ์ พวกแมลงหายากที่มีสีสันสวยงามแปลกตา อันได้แก่
ตั๊กแตน ด้วง ผีเสื้อ โดยเฉพาะไฮไลต์อยู่ที่ผีเสื้อภูฏาน หรือ
สมิงเชียงดาว ผีเสือ้ เฉพาะถิน่ ทีพ่ บทีด่ อยเชียงดาว ซึง่ ปัจจุบนั
ได้สูญพันธุ์ไปแล้วจากเมืองไทย
สถานที่ต่อไปที่จะพาไปเที่ยวชมกันนั่นก็คือ ศูนย์พืชผัก
เขตร้อนและศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย แหล่งเรียนรู้การปลูก
พันธุ์พืชผักที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของไทย ที่นี่ท�ำ
การวิ จั ย และพั ฒ นาการผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ ์ ผั ก ให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต
คุณภาพสูง พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชผักเขตร้อน
และให้บริการเมล็ดพันธุ์ผักที่มีคุณภาพดีแก่ผู้สนใจน�ำกลับ
ไปปลูก ประกอบด้วยส่วนของแปลงสาธิตผักพืน้ บ้านทีท่ านได้
จากทุกภาคทั่วไทย และส่วนของธนาคารพันธุกรรมพืชผัก

เขตร้อน แหล่งรวบรวมเชื้อพันธุ์พืชที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรม เพื่อการ
น�ำไปใช้ในอนาคต
พลาดไม่ได้กบั การเรียนรูเ้ รือ่ งราวของโค ณ คาวบอยแลนด์ ศูนย์สาธิตการผลิต
โคเนื้อครบวงจร ชมขั้นตอนการเลี้ยงโค การปรับปรุงพันธ์ุโคเนื้อพันธุ์ก�ำแพงแสน
โคเนื้อพันธุ์แรกของไทย ซึ่งเป็นวัวลูกผสมระหว่างพันธุ์พื้นเมือง พันธุ์อเมริกัน
บราห์มัน และพันธุ์ชาร์โรเล่ส์ จนกลายเป็นวัวพันธุ์ก�ำแพงแสนที่เจริญเติบโตดี
คุณภาพเนื้อเยี่ยม สามารถท้าพิสูจน์ความอร่อยกันได้ที่ร้านสเต็กที่อยู่ด้านหน้า
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ในงานเกษตรแฟร์ที่จัดทุกเดือนธันวาคม คาวบอยแลนด์จะจัด
กิจกรรมพิเศษ อาทิ ป้อนนมแพะและแกะ ขีม่ า้ และแสดงโชว์การคล้องโค ให้อาหาร
ตีตรา ฉีดยา ท�ำหมัน ฯลฯ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย

BACKPACK

ปิดท้าย หากใครมาเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก�ำแพงแสน ในช่วงกลางถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงมีนาคม จะได้
ยลโฉมความสวยหวานของดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ที่ผลิบานตามแนวถนนของ
ม.เกษตรฯ เป็นระยะทางกว่า 2 กม. ถือเป็นจุดทีม่ ีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกัน
อย่างคึกคักเป็นประจ�ำทุกปี
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ผูส้ นใจสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตก�ำแพงแสน โทร. 0 2942 8010 - 9 เว็บไซต์ www.kps.
ku.ac.th หรือ ททท. ส�ำนักงานสมุทรสงคราม (รับผิดชอบพื้นที่
สมุทรสงคราม นครปฐม และสมุทรสาคร) โทร. 0 3475 2847 - 8

นิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แมลง ศูนย์พืชผักเขตร้อน และศูนย์วิจัยพืชผักแห่งเอเชีย เปิดวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น. ส�ำหรับวันเสาร์ - อาทิตย์
กรุณาโทรศัพท์แจ้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก�ำแพงแสน ก่อนเข้าชม (ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน ติดต่อคุณจ�ำนอง โทร. 08 7719 1999)
คาวบอยแลนด์ เปิดให้เข้าชมขั้นตอนการเลี้ยงโคทุกวัน เวลา 09.00 - 16.00 น. แต่หากมาเป็นหมู่คณะ กรุณาโทรแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้าชม เพื่อจัดหา
วิทยากรให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงโคเนื้อ อบรมเรื่องการผสมเทียม และอบรมสุขภาพสัตว์ โดยมีอัตราค่าบริการในราคาเหมา 1,500 บาท/กลุ่ม ไม่จ�ำกัด
จ�ำนวนคนเข้าชม สอบถามโทร. 0 3428 1683
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แนวโน้มเกษตรปลอดสารมาแรง
ปัจจุบันคนไทยให้ความส�ำคัญกับการดูแล
สุขภาพ โดยเฉพาะการรับประทานอาหาร
กระแสของเกษตรปลอดสารจึ ง ได้ รั บ
ความนิยมในกลุ่มของผู้รักสุขภาพ ท�ำให้
ตลาดเกษตรปลอดสารเติบโตอย่างรวดเร็ว
โ ด ย เ ร า ส า ม า ร ถ พ บ เ ห็ น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ์
ทางการเกษตรติ ด ป้ า ยหรื อ บรรจุ ภั ณ ฑ์
ปลอดสารหรือออร์แกนิกกันมากขึ้น

เกษตรปลอดสารคือ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ทีป่ ราศจากสารพิษตกค้าง โดยต้องปลูกในพืน้ ดิน
ที่ป ราศจากสารเคมี แ ละไม่ มี ก ารใช้ ส ารเคมี
โดยเด็ดขาด ใช้เพียงวิธธี รรมชาติในการเพาะปลูก
และต้องได้รบั การดูแลจากเกษตรกรเป็นอย่างดี
แต่ในบางกรณีจะรวมถึงพืชผักที่ยังคงมีสารพิษ
ปนอยู่บ้าง แต่ไม่เกินค่า MRL (Maximum
Residue Limit) ซึง่ เป็นค่าบ่งบอกปริมาณสารพิษ
ตกค้ า งสู ง สุ ด ที่ ส ามารถมี ไ ด้ ที่ ก� ำ หนดโดย
องค์การอนามัยโลก หรือปริมาณตกค้างสูงสุด
ไม่เกินจากที่คณะกรรมการก�ำหนดมาตรฐาน
ความปลอดภัยด้านอาหารสากล หรือ Codex
ก�ำหนด หรือมีสารพิษตกค้างไม่เกินขีดที่เป็น
อันตรายต่อผู้บริโภค ซึ่งหมายถึงอนุญาตให้ใช้
ปุ๋ยเคมี และสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชได้ แต่ต้องใช้
แบบตกค้างระยะสั้น และต้องหยุดฉีดพ่นยา

ก่อนเก็บเกี่ยวตามระยะเวลาที่ก�ำหนด เพราะใน
ความเป็นจริง พืชผักหลายชนิดมีความจ�ำเป็นต้อง
ฉีดสารเคมีเป็นครั้งคราว
แม้ จ ะมี ก ารตี ต รารั บ รองที่ บ รรจุ ภั ณ ฑ์ ว ่ า
ปลอดสาร แต่หลายคนอาจจะยังไม่มั่นใจว่าจะ
ได้ผกั ปลอดสารจริง จะมีสารพิษตกค้างในดิน น�ำ้
หรือสภาพแวดล้อมที่ใช้ปลูกหรือไม่ หรือหาก
บริโภคต่อไป จะเกิดการสะสมสารพิษในร่างกาย
หรือเปล่า จ�ำเป็นต้องล้างผักด้วยโซเดียมคาร์บอเนต

หรือด่างทับทิมหรือไม่ ในเบื้องต้นเราสามารถ
ตรวจสอบก่ อ นการตั ด สิ น ใจซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เกษตรปลอดสารได้ เช่น ดูว่าพืชผักเหล่านั้นขึ้น
ตามธรรมชาติหรือไม่ ถ้าขึ้นตามธรรมชาติจะ
ปลอดจากสารเคมี เช่น ผักบุ้ง ต�ำลึง มะระ
ชะอม ฯลฯ ดูว่าผักชนิดนั้นอ่อนแอต่อโรคหรือ
แมลงศัตรูพชื หรือไม่ หากเป็นพืชทีแ่ ข็งแรง ก็จะ
ใช้สารเคมีเป็นจ�ำนวนน้อยครัง้ ดูวา่ เกษตรกรแก้
ปัญหาด้านโรคพืชอย่างไร ถ้าเป็นเกษตรกรที่มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญ มีความรับผิดชอบสูง
มักใช้เทคนิค Bio-Control หรือสารธรรมชาติ
ดูลักษณะของพืชว่ามีคราบสารเคมีตกค้างและ
มี ร ่ อ งรอยจากการถู ก แมลงท� ำ ลายมากน้ อ ย
เพียงใด หากเป็นผักสีเขียวสวย ให้สันนิษฐาน
ว่าผักเหล่านี้ใช้สารเคมีเป็นจ�ำนวนมาก สุดท้าย
ให้หลีกเลี่ยงการรับประทานผักผิดฤดูกาล เช่น
ในฤดูรอ้ น ไม่ควรรับประทาน แครอท กะหล�ำ่ ปลี
ผักกาดขาว เป็นต้น
ก่อนบริโภคผักต่างๆ ควรล้างผักให้สะอาด
โดยแช่น�้ำประมาณ 10 นาที เติมเกลือ หรือ
ด่างทับทิม หรือโซเดียมคาร์บอเนต แล้วล้างออก
ด้วยน�ำ้ เปล่า จะช่วยลดปริมาณสารพิษตกค้างได้
นั บ เป็ น อี ก ทางที่ ท� ำให้ เ รารั บ ประทานพื ช ผั ก
ที่ปราศจากสารพิษตกค้างได้จริง
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กรุงเทพประกันภัยจัดเต็มโปรโมชั่น
ประกันภัยออนไลน์ กับของสมนาคุณโดนใจ
กรุงเทพประกันภัยขอมอบของสมนาคุณพิเศษส�ำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยโรงมะเร็ง ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1,
ประเภท 1 “คุ้มครอง คุ้มค่า” และ First Care 2+ รวมถึงประกันภัยการเดินทาง ผ่านทางเว็บไซต์ www.bangkokinsurance.com

สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่ท�ำประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยรถยนต์ และประกันภัยการเดินทาง ผ่านทางเว็บไซต์ 
www.bangkokinsurance.com เท่านั้น (ไม่รวมการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2285 8585
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หน้าร้อนนี้ เลือกแอร์อย่างไร
ให้เหมาะกับบ้านของคุณ
อากาศภายในบ้านย่อมส่งผลต่อสุขภาพกายและใจของผู้อยู่อาศัย เมื่อเข้าหน้าร้อนที่อากาศร้อนจัด จึงต้องอาศัยเครื่องปรับอากาศเป็น
ตัวช่วยบรรเทาความร้อน เรามีวิธีการเลือกเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับบ้านของคุณมาแนะน�ำ

สิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่นิยมใช้ภายในบ้านมีหลายประเภท
ได้แก่ แบบติดผนัง ตั้งหรือแขวน ตู้ตั้งพื้น ซึ่งการเลือก
เครือ่ งปรับอากาศจะขึน้ อยูก่ บั ขนาดพืน้ ทีใ่ ช้สอยของแต่ละบ้าน
BTU คื อ หน่ ว ยที่ ใ ช้ วั ด ปริ ม าณความร้ อ นในระบบ
เครื่องท�ำความเย็น เป็นหัวใจส�ำคัญส�ำหรับการจะท�ำให้
ห้องนั้นเย็นทั่วถึงได้หรือไม่
วิธีการค�ำนวณ BTU ให้เหมาะกับพื้นที่ห้อง
BTU = พื้นที่ห้อง (กว้าง x ยาว) x ค่าตัวแปร
ค่าตัวแปรในทีน่ คี้ อื สิง่ แวดล้อมทีม่ ผี ลท�ำให้อณุ หภูมสิ งู ขึน้
เช่น ห้องโดนแดดหรือไม่ คนที่อยู่ในห้องมากน้อยเพียงใด
แบ่งเป็น
700 - 800 ส�ำหรับห้องนอน ห้องธรรมดา ทีม่ คี วามร้อนน้อย
โดนแดดน้อย
800 - 900 ส�ำหรับห้องรับแขกที่แดดส่องถึง มีการใช้งาน
เครื่องปรับอากาศช่วงกลางวันมาก
900 - 1000 ส�ำหรับห้องท�ำงาน ห้องที่มีความร้อนมาก
ฝ้าสูง มีการใช้เครื่องปรับอากาศช่วงกลางวันมาก
1000 - 1200 ส� ำ หรั บ ร้ า นค้ า ที่ มี ผู ้ ค นเข้ า ออกเป็ น
จ�ำนวนมาก
ตัวอย่างการค�ำนวณ ถ้าห้องรับแขกที่มีพื้นที่ห้องกว้าง 4.5
เมตร ยาว 5 เมตร ตัวแปรต้องคูณ 800 BTU = 4.5 x 5 x 800
= 18,000 เราควรเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU
หากเลือก BTU ไม่เหมาะสม จะส่งผลอย่างไร
BTU สูงไป คอมเพรสเซอร์ท�ำงาน ตัดบ่อยครั้ง เนื่องจาก
ท�ำความเย็นได้เร็ว ท�ำให้เกิดความชื้นในห้องสูง
BTU ต�่ำไป คอมเพรสเซอร์ท�ำงานเกินก�ำลัง เมื่ออุณหภูมิ
ไม่ถึงตามที่ต้องการ เราจึงต้องคอยปรับอุณหภูมิให้ต�่ำลงอีก
ซึ่งเครื่องจะท�ำงานหนักท�ำให้เสื่อมสภาพเร็ว

ระบบการท�ำงานของคอมเพรสเซอร์
ระบบธรรมดา เวลาท�ำความเย็นจนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้คอมเพรสเซอร์ก็จะตัด
และหยุดท�ำงาน แต่พออุณหภูมิเปลี่ยนไปคอมเพรสเซอร์ก็จะเริ่มต้นท�ำงานใหม่
อีกครั้ง ซึ่งลักษณะการท�ำงานแบบนี้ท�ำให้เกิดการกินไฟเอามากๆ เพราะต้องใช้
พลังงานมากตอนที่เริ่มระบบการท�ำงานใหม่ และจะเกิดเสียงดังขึ้นในทุกครั้งที่มี
การเริ่มต้นระบบ
ระบบอินเวอร์เตอร์ การท�ำงานของระบบอินเวอร์เตอร์ต่างจากระบบธรรมดา
ตรงที่เมื่อเริ่มเปิดเครื่อง อุณหภูมิจะค่อยๆ ลดลงถึงระดับที่ตั้งไว้ จากนั้นจะปรับ
รอบการท�ำงานลงเพื่อคงอุณหภูมิภายในห้องให้คงที่ตลอดเวลา เมื่ออุณหภูมิเย็น
ตามที่ตั้งไว้รอบคอมเพรสเซอร์จะต�่ำท�ำให้เสียงเงียบ และประหยัดไฟกว่า
การเลือกต�ำแหน่งติดตั้งที่เหมาะสม
ควรติดเครื่องปรับอากาศให้ไม่อยู่ในที่แดดส่องตลอดเวลา มีพื้นที่ให้ลมจาก
คอมเพรสเซอร์ระบายความร้อนได้ และห่างจากผนังประมาณ 15 เซนติเมตร เพื่อ
ประสิทธิภาพที่ดีในการท�ำงาน
การเลือกเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับบ้านนั้น นอกจากจะเย็นสบายแล้ว
ยังช่วยประหยัดเงินค่าไฟในกระเป๋าของคุณอีกด้วย

Insight
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ประกนัภยัอบุตัเิหตสุวนบคุคล
Happy PA

การประกนัภยัอบุตัเิหตสุวนบคุคล

ขอยกเวน

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

ความคุมครอง

ประกนัภยัอบุตัเิหตสุวนบคุคลใหความคมุครองทค่ีรอบคลมุ ตลอด 24 ชว่ัโมง ทว่ัโลก
ไมวาอยใูนระหวางทำงาน พกัผอน เดนิทาง หรอืทองเทย่ีว
- การเสยีชวีติ
- การสญูเสยีอวยัวะ หรอืสายตา
- ทพุพลภาพถาวรสน้ิเชงิ
- คารกัษาพยาบาล (เฉพาะแผนทม่ีคีารกัษาพยาบาล)
- การถกูฆาตกรรมหรอืถกูลอบทำรายรางกาย
- การขบัขห่ีรอืโดยสารรถจกัรยานยนต
- คาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บอันเนื่อง
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 อนัมสีาเหตมุาจากหมอนรองกระดกูสนัหลงัเคลอ่ืนทบัเสนประสาท
- สงคราม การรกุราน การกระทำทม่ีงุรายของศตัรตูางชาติ
- การกอการราย
- การแผรงัสี หรอืการแพรกมัมนัตภาพรงัสจีากเชอ้ืเพลงินวิเคลยีร
- การระเบดิของกมัมนัตภาพรงัสี หรอืสวนประกอบของนวิเคลยีร หรอืวตัถอุนัตราย
อน่ืใดทอ่ีาจเกดิการระเบดิในกระบวนการนวิเคลยีรได
- ขณะทผ่ีไูดรบัความคมุครองแขงรถหรอืแขงเรอืทกุชนดิ
- ขณะทผ่ีไูดรบัความคมุครองกำลงัขน้ึหรอืกำลงัลง หรอืโดยสารอยใูนอากาศยาน
ทม่ีไิดจดทะเบยีนเพอ่ืบรรทกุผโูดยสาร
- ขณะทผ่ีไูดรบัความคมุครองขบัขห่ีรอืปฏบิตัหินาทเ่ีปนพนกังานประจำอากาศยานใดๆ
- ขณะทผ่ีไูดรบัความคมุครองเขารวมทะเลาะววิาทหรอืมสีวนยว่ัยใุหเกดิ
การทะเลาะววิาท
- ขณะทผ่ีไูดรบัความคมุครองกออาชญากรรมทม่ีคีวามผดิสถานหนกั หรอืขณะ
ถกูจบักมุ หรอืหลบหนกีารจบักมุ
- ขณะที่ผูไดรับความคุมครองปฏิบัติหนาที่เปนทหาร 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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ทูลเกล้าฯ ถวายเงินประจ�ำปี 2558
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาส
ให้คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย น�ำคณะผู้บริหาร
ของบริษัทฯ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินประจ�ำปี 2558 เพื่อ
สมทบทุนบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ในมูลนิธิอานันทมหิดล จ�ำนวน
3,000,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา จ�ำนวน 2,000,000 บาท และสมทบทุน
การศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์โครงการบัณฑิตคืนถิ่น ปีการศึกษา 2558
จ�ำนวน 1,000,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000,000 บาท ณ ศาลาดุสิดาลัย
สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

ส่งเสริมนิสยั รักการอ่านในโรงเรียน
คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย ในฐานะ
ประธานมูลนิธกิ รุงเทพประกันภัย เป็นประธานมอบรางวัลโครงการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน ประจ�ำปี 2558 ให้แก่โรงเรียนที่ชนะการประกวดจ�ำนวน
23 โรงเรียน ที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างสร้างสรรค์ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน จนสามารถพัฒนาไปสู่การปลูกฝังให้นักเรียนรักการอ่านจนเกิด
เป็นนิสยั โดยโรงเรียนทีช่ นะการประกวดจะได้รบั ประกาศนียบัตรและหนังสือ
เพื่อน�ำไปใช้ในห้องสมุดของโรงเรียน ณ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559

มอบสินไหมทดแทน
คุณวรัญญา เทพสาร (ขวาสุด) ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ กรุงเทพประกันภัย
มอบสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จ�ำนวน 620,000 บาท
ให้แก่ คุณทวีศักดิ์ มังกร ผู้รับประโยชน์ จากกรณีที่คุณวันดี เสาร์แก้ว ผู้เอา
ประกันภัยซึ่งเป็นมารดาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ณ ธนาคารกรุงเทพ
สาขาตลาดแม่มาลัย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

คุณสุรีย์พร สีอุไรย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการสาขาขอนแก่น กรุงเทพประกันภัย
มอบสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล (PA) จ�ำนวน 420,000 บาท
ให้แก่ เด็กชายธีรยุทธ ดวงเงิน บุตรของผูเ้ อาประกันภัยในฐานะเป็นผูร้ บั ประโยชน์
จากกรณีที่คุณชลทิตย์ ดวงเงิน ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์
พลิกคว�่ำ ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาห้าแยกโนนไฮ จ.ชัยภูมิ เมื่อเร็วๆ นี้
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ปี 58 BKI ก�ำไรกว่า 2,340 ล้านบาท
บมจ. กรุงเทพประกันภัย เผยผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 15,867.4 ล้านบาท
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.6 มีก�ำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน 1,590.9 ล้านบาท ลดลงร้อยละ
0.7 รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,233.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 หักเงินสมทบฯ และต้นทุนทางการเงิน 78.5 ล้านบาท ท�ำให้มีก�ำไรก่อนค่าใช้จ่าย
ภาษีเงินได้ 2,745.9 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ 2,342.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ร้อยละ 1.9 และมีก�ำไร
ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 22 บาท
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ส�ำหรับผลประกอบการ
ของไตรมาสที่ 4 ปี 2558 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.75 บาท รวมทั้งปี 2558 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 12 บาท

e-Policy บริการกรมธรรม์อเิ ล็กทรอนิกส์รปู แบบใหม่
กรุงเทพประกันภัยเพิ่มบริการผ่านระบบออนไลน์ใหม่ เพื่อให้ลูกค้า
ได้รับความคุ้มครองและความอุ่นใจได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการจัดส่งกรมธรรม์
ประกั น ภั ย ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ในรู ป แบบซอฟต์ ไ ฟล์ เป็ น กรมธรรม์ ป ระกั น ภั ย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Policy) ผ่านทางอีเมล
โดยในเบื้องต้น กรุงเทพประกันภัยได้เริ่มจัดท�ำ e-Policy ส�ำหรับประกัน
อัคคีภัยและประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท ทั้ง พ.ร.บ. และภาคสมัครใจ เพื่อ
เป็นทางเลือกหนึ่งให้แก่ลูกค้าที่ต้องการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยหรือท�ำ
ประกันภัยใหม่ สามารถเลือกรับเอกสารความคุ้มครองทางอีเมล แทนที่การ
จัดส่งชุดกระดาษเอกสารตามปกติ
e-Policy ดังกล่าวจะช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น หมดกังวลเรื่องระยะเวลาการรอคอย ช่วยลดพื้นที่การจัดเก็บ และ

ลดความเสี่ยงเอกสารสูญหาย อีกทั้งยังมีส่วน
ช่วยรณรงค์รกั ษาสิง่ แวดล้อม เนือ่ งจากสามารถ
ลดการใช้กระดาษในการออกกรมธรรม์ประกัน
ภัยได้อย่างมากทีเดียว
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถจัดเก็บ e-Policy ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงหรือ
ใช้ในการแจ้งเคลมสินไหมทดแทนกับบริษทั ฯ ได้ทนั ที ลูกค้าจึงมัน่ ใจ
ได้ว่าจะได้รับความคุ้มครองอย่างอุ่นใจจากกรุงเทพประกันภัย
e-Policy เป็นอีกหนึ่งบริการดีๆ และเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ที่จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าด้วยความแคร์จากกรุงเทพ
ประกันภัย พร้อมกับการใส่ใจดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่โลก
ของเรา

โปรโมชั่นพิเศษสุดๆ ส�ำหรับลูกค้าที่เลือกรับ e-Policy ทางอีเมล
รับฟรีกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) คุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ. 1) ในวงเงิน
100,000 บาท กรณีถูกฆาตกรรม หรือท�ำร้ายร่างกาย และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ คุ้มครองในวงเงิน 50,000 บาท ส�ำหรับเจ้าของ
กรมธรรม์ หรือมอบเป็นของขวัญให้แก่คนพิเศษ
• สิทธิพิเศษนี้เฉพาะลูกค้าที่ท�ำประกันภัยรถยนต์หรือประกันอัคคีภัยกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ โดยตรงเท่านั้น
• กรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ตามโปรโมชั่นนี้ ส�ำหรับลูกค้า 1,500 คนแรกเท่านั้น
• สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 2285 8888

ศึกษางานด้าน IT กรุงเทพประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในโอกาสที่
เข้าเยีย่ มชมการท�ำงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่ ศึกษางานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมถึงนวัตกรรมด้านไอทีที่บริษัทฯ น�ำมาใช้ในการบริการธุรกิจ
ประกันภัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาและประสบการณ์ต่อการท�ำงานจริง
โดยมีผบู้ ริหารของบริษทั ฯ ให้การต้อนรับ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ส�ำนักงานใหญ่
ถ.สาทรใต้ เมื่อเร็วๆ นี้

