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นับเป็นเวลาถึง 69 ปีแล้วที่กรุงเทพประกันภัยด�าเนิน
ธุรกิจประกันวินาศภัยให้เติบโตมาได้อย่างมั่นคง และ 
ไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาสินค้า การบริการ รวมถึงนวัตกรรม
และเทคโนโลยีให้ทันสมัยตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าได้รับสิ่งที่ดีที่สุด
จากบริษัทฯ อยู่เสมอ

เมื่อไม่นานมานี้ บริษัทฯ ได้เปิดสาขาใหม่อย่าง 
เป็นทางการที่จังหวัดจันทบุรี โดยได้เพิ่มการบริการ 
ที่ครอบคลุมให้กว้างขวางทุกพื้นที่ยิ่งขึ้น และในปีนี้  
บรษิทัฯ ได้พฒันารปูแบบประกนัภัยรถยนต์ BKI Telematics 
ภายใต้ชื่อโครงการใหม่ Pay As You Drive ที่มอบ 
ความพิเศษอีกขั้นแก่ลูกค้า ติดตามได้ใน BKI Story

มาท�าความรูจ้กัโรคไข้ซกิากนัให้ดขีึน้ กบัความห่วงใย
จาก BKI Care ต่อด้วย Smart Living ใช้ชีวิตอย่าง 
ชาญฉลาดกับเทคนิคคุมค่าไฟที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 
ได้มาก แล้วมาสนุกกันต่อในดินแดน Dinosaur Planet 
สวนสนุกใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ

ร่วมอัพเดตเทคโนโลยี และนวัตกรรมล�้าหน้าอย่าง
ปัญญาประดิษฐ์ ใน Hot Issue ต่อเนื่องใน BKI Online กับ
แอปพลิเคชนั BKI iCare ทีเ่พิม่ฟังก์ชัน่ใหม่ Car Inspection 
ของกรุงเทพประกันภัย และเลือกประกันภัยรถกระบะ  
ให้อุ ่นใจกับความคุ ้มครองสุดคุ ้มในคอลัมน์ Insight  
ปิดท้ายด้วยความเคลื่อนไหวมากมายรอบรั้วกรุงเทพ
ประกันภัยใน We’re Together

นอกจากการมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และใส่ใจการบริการ
ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องแล้ว กรุงเทพประกันภัยยัง 
ให้ความส�าคัญกับกิจกรรมเพ่ือสังคม ส่ิงแวดล้อม และ 
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อสร้าง
ความประทับให้กับลูกค้า และพร้อมที่จะเติบโตก้าวเข้าสู่
ปีที่ 70 อย่างมั่นคงค่ะ

สุธิดา มลิลา
Contributing Editor
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กรงุเทพประกนัภยั เดนิหน้าขยายสาขาเพือ่ให้ครอบคลมุทกุพืน้ที่
ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยจัดพิธีเปิดสาขาจันทบุรีอย่างเป็น
ทางการ พร้อมอัญเชิญครุฑตราตั้งขึ้นประดิษฐานเพ่ือความเป็น 
สิริมงคล โอกาสนี้ คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ คุณพนัส 
ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร และดร.อภิสิทธิ์ 
อนนัตนาถรตัน กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ บมจ.กรงุเทพประกนัภยั 
และคุณชิตชาย โพธิสุนทร ผู้จัดการภาค 2 ลูกค้าธุรกิจรายปลีก 
ต่างจังหวัด ธนาคารกรุงเทพ ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ  
โดยมีคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้  
เพือ่ขยายการให้บรกิารด้านประกันภัยแก่ลูกค้าในพ้ืนท่ีจังหวัดจันทบุรี
และจังหวัดตราดให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ 
บรษิทัฯ ยงัมกีารมอบอุปกรณ์กฬีาให้แก่นักเรยีนโรงเรยีนวดัวงัหนิ เพือ่ 
ประโยชน์ทางการศกึษา และสขุภาพของนกัเรยีน ณ กรงุเทพประกนัภยั 

กรุงเทพประกันภัยเปิดสาขาจันทบุรี

สาขาจนัทบรุ ีถนนรกัศกัดิช์มลู จ.จนัทบรุ ีเมือ่วนัองัคาร 
ที่ 24 พฤษภาคม 2559 

ส�าหรบัสาขาจนัทบรุ ีนบัเป็นสาขาที ่32 ทีพ่ร้อมให้
บริการด้านประกันภัยครบวงจร ทั้งการรับประกันภัย 
บริการด้านสินไหมทดแทน บริการส�ารวจอุบัติเหตุ  
รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านประกันภัยที่บริษัทฯ มี
ความเชี่ยวชาญ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเตรียมเปิดสาขาใหม่
ในภูมิภาคต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ือง ด้วยหวัง 
เป็นอย่างยิง่ว่าการให้บรกิารทีค่รอบคลมุทัว่ถงึจะสร้าง
ความอุ่นใจแก่ลูกค้าทุกท่าน



เป็นที่รู้จักกันดีกับนวัตกรรมประกันภัยรถยนต์ประเภท 1 อันโดดเด่นของ
กรุงเทพประกันภัย ชื่อว่า BKI Telematics ที่ใส่ใจ และห่วงใยการขับขี่รถยนต์
ของลูกค้า ซึ่งกรุงเทพประกันภัย เป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกในประเทศไทย 
และแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่น�าเทคโนโลยี Telematics  
มาใช้กบัการประกนัภยัรถยนต์ อกีทัง้ยงัเป็นทีไ่ด้รบัการตอบรบัและการยอมรบั
จากลูกค้า และวงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเน้นย�้าความห่วงใย และความ
ปลอดภัยของลูกค้าเป็นส�าคัญ

 ความส�าเร็จของ BKI Telematics ที่การันตีได้จากรางวัลอันทรงคุณค่า
จากโครงการ ICT Best Practice Awards 2015 จัดโดยบรษัิท กสท โทรคมนาคม 
จ�ากัด (มหาชน) สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ และนิตยสาร eLEADER โดยได้รับรางวัล “Best Application 
Innovation” จากการที่บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการ BKI Telematics มาใช้กับ
การประกันภัยรถยนต์ เพื่อสนับสนุนพฤติกรรมการขับขี่ที่ดีที่ก่อให้เกิด 
ความปลอดภัยบนท้องถนน และรางวัล “CIO of the Year” มอบให้แก่ 
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ จากการเป็นผู้น�า
นวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การท�างาน พร้อมทั้งเสริมศักยภาพและคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อ 
ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ด้วยความห่วงใย และส่งเสรมิพฤติกรรมการขบัขีร่ถยนต์ท่ีดขีองลกูค้าทีใ่ช้
นวัตกรรม BKI Telematics บริษัทฯ จึงได้ออกแบบ Features ที่ตอบโจทย์ 
ความต้องการของลูกค้ากรุงเทพประกันภัย ได้แก่ 
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• บริการแจ้งตำาแหน่งของรถยนต์ สามารถทราบต�าแหน่ง GPS ของรถยนต์
ได้ตลอดเวลา

• บรกิารบนัทกึการใช้งานรถยนต์ เส้นทาง ระยะทาง เวลา ความเรว็ และ
สามารถเรียกดูย้อนหลังได้สูงสุด 1 ปี บน Website และ 6 เดือน บน Mobile 
Application

• บริการแจ้งเตือนรถยนต์ออกนอกพื้นที่ที่กำาหนด สามารถก�าหนดขอบเขต
การใช้รถยนต์ได้ ซึง่เมือ่ออกนอกพืน้ทีท่ีก่�าหนดจะแจ้งเตอืนให้ทราบผ่านทาง SMS 

• บริการแสดงรายงานการขับข่ี แสดงผลการขับข่ีทุกทริป และการแจ้งเตอืน 
ทุกๆ การขับขี่ที่มีความเสี่ยง

• บรกิารประมวลผลการขบัขีอ่อกมาเป็นคะแนน ทกุการขบัขีจ่ะประมวลผล 
ออกมาเป็นคะแนน หากได้รับการขับข่ีที่ดีมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษ
ต่างๆ ของกรุงเทพประกันภัย

• บริการแจ้งเตือนเมือ่มกีารถอดหรือติดอปุกรณ์ บริการแจ้งเตอืนผ่าน SMS 
เมื่ออุปกรณ์ Telematics ถูกถอดออกจากต�าแหน่งที่ตั้ง รวมถึงเมื่ออุปกรณ์ถูก
ติดตั้งกลับ

โดยสามารถตรวจสอบคะแนนการขับขี่ผ่าน 2 ช่องทาง คือ แอปพลิเคชัน 
BKI Telematics ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่าน App Store ในระบบ iOS และ 
Google Play ในระบบ Andriod บนสมาร์ทโฟน และ bangkokinsurance.
com/bkitelematics 
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ตั้งแต่เปิดโครงการ BKI Telematics เมื่อปี พ.ศ. 2558 มีลูกค้าสนใจ และ
เข้าร่วมโครงการเป็นจ�านวน 5,300 กว่าราย 

จากความส�าเร็จตลอดปีที่ผ ่านมาที่ลูกค้าได้วางใจเลือกให้กรุงเทพ 
ประกันภัยห่วงใยรถยนต์ของลูกค้า รวมถึงความปลอดภัยบนท้องถนนของ 
ผู้ขับขี่ ในปีน้ี บริษัทฯ ได้ยกระดับการพัฒนารูปแบบใหม่ในโครงการ BKI 
Telematics ภายใต้ชื่อโครงการใหม่ว่า “Pay As You Drive (PAYD)” ด้วยการ
มอบส่วนลดเบีย้ประกนัภยัปีต่ออายใุห้แก่ลกูค้า ซึง่เป็นส่วนลดพเิศษทีค่�านวณ
จากระยะทางการใช้รถยนต์ตามท่ีก�าหนด สูงสุดถึง 20% ท่ีเพ่ิมเติมจากส่วนลด
ปกติซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

ทั้งนี้ โครงการ PAYD จะมอบอัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ 
แก่ลูกค้าที่ท�ากรมธรรม์ใหม่ หรือต่ออายุกรมธรรม์ตั้งแต่วันท่ี 1 มิถุนายน  
2559 เป็นต้นไป โดยลูกค้าจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ตลอดอายุปีกรมธรรม์ หรือ 
ไม่น้อยกว่า 9 เดือน และเมื่อลูกค้าได้ท�าการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยกับ
บริษัทฯ ในปีถัดไปจึงจะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามระยะทาง

โครงการ Pay As You Drive ถือเป็นอีกหน่ึงโครงการดีของกรมธรรม์ 
ประกันภัยรถยนต์ที่มอบ Features ที่เป็นประโยชน์อย่างมากกับการบริการ
ลกูค้าได้อย่างใกล้ชดิทกุการขบัขี ่และมอบความอุน่ใจแก่คนทีค่ณุแคร์ รวมถงึ
มอบความพิเศษยิ่งข้ึนแก่ลูกค้าที่มีพฤติกรรมการขับข่ีที่ดี และใส่ใจความ
ปลอดภัยบนท้องถนนตลอดปีตามโครงการ PAYD ด้วยส่วนลดท่ีคุ้มค่ากับ 
ความใส่ใจของลกูค้า ดงัสโลแกนของกรงุเทพประกนัภยั “แคร์คณุทกุย่างก้าว”

Application BKI Telematics
บริการแจ้งตำาแหน่งรถยนต์ของคุณ

สามารถทราบต�าแหน่ง GPS ของรถยนต์คุณได้ 
ตลอดเวลาผ่านทางแอปพลิเคชัน BKI Telematics บน
โทรศัพท์มือถือ และฟังก์ช่ัน Location น้ียังช่วยให้คุณ 
ได้รับการดูแลอีกระดับจากกรุงเทพประกันภัย เช่น เมื่อ
หลงทาง หรือต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน สามารถ 
ส่งพิกัดที่อยู่เพื่อสอบถามเส้นทาง หรือจัดส่งทีมช่างไป 
ช่วยเหลือฉุกเฉินได้

บริการบันทึกการใช้งานรถยนต์

บันทึกการใช้งานรถยนต์ เส้นทาง ระยะทาง เวลา 
ความเร็ว และสามารถเรียกดูย้อนหลังได้สูงสุด 1 ปี

บริการแจ้งเตือนรถออกนอกพื้นที่ที่คุณกำาหนด

สามารถก�าหนดขอบเขตการใช้รถยนต์ได้ว่าเป็น
จังหวัดหรือภาค หรืออาณาเขตประเทศไทย เมื่อรถยนต์
ออกนอกพื้นที่จะแจ้งเตือนให้ทราบผ่านทาง SMS

บริการแสดงรายงานการขับขี่

แสดงผลการขับข่ีทกุทริป และแจ้งเตอืนทกุๆ การขบัขี่
ที่มีความเสี่ยง เช่น การเบรกรุนแรง (Harsh Braking)  
การเลีย้วรุนแรง (Harsh Cornering) และการเร่งเครือ่งยนต์
กะทันหัน (Acceleration) เป็นต้น ผ่านทางแอปพลิเคชัน

บริการประมวลผลการขับขี่ออกมาเป็นคะแนน

ทุกการขับขี่จะถูกประมวลผลออกมาเป็นคะแนน  
โดยสามารถตรวจสอบคะแนนการขับขี่ผ่าน 2 ช่องทาง  
คือ แอปพลิเคชัน BKI Telematics และเว็บไซต์ 
bangkokinsurance.com/bkitelematics หากได้รับ
คะแนนการขับข่ีดีมีโอกาสได้รับสิทธิประโยชน์พิเศษจาก
แคมเปญต่างๆ ของกรุงเทพประกันภัย

บริการแจ้งเตือนเมื่อมีการถอดหรือติดอุปกรณ์

บริการแจ้งเตือนผ่าน SMS เมื่ออุปกรณ์ Telematics  
ถูกถอดออกจากต�าแหน่งที่ติดตั้ง รวมถึงเม่ืออุปกรณ์ 
ถูกติดตั้งกลับ

อัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัยตามระยะทาง

ระยะทางในการใช้รถยนต์ อัตราส่วนลดเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ  
 (กิโลเมตร/ปี) (%)

 0 - 5,000 20%

 5,001 - 10,000 15%

 10,001 - 15,000 10%

 15,001 - 20,000 5%

ส�าหรับลูกค้าที่สนใจติดตั้งอุปกรณ์ BKI Telematics สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของท่านได้ 

ส�าหรับลูกค้าที่ติดตั้งอุปกรณ์ BKI Telematics เรียบร้อยแล้วมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อและสอบถามได้ที่ Telematics 
Contact Center โทร. 0 2285 8999
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ล่าสดุเมือ่วนัที ่1 กมุภาพนัธ์ 2559 องค์การอนามยัโลก หรอื 
WHO ประกาศให้โรคไข้ซิกา (Zika Fever) เป็นภาวะฉุกเฉิน
ด้านสาธารณสขุระหว่างประเทศ ขณะทีป่ระเทศไทย กระทรวง
สาธารณสุข ได้ประกาศให้โรคนี้เป็นหนึ่งโรคติดต่อท่ีต้อง 
แจ้งความ

จุดก�าเนิด ถูกค้นพบครั้งแรกในน�้าเหลืองของลิงวอก  
ที่ถูกน�ามายังป่าซิกาในประเทศยูกันดา เพื่อศึกษาไข้เหลือง เมื่อป ี
พ.ศ. 2490 และพบการติดเชื้อไวรัสในคนที่ประเทศไนจีเรีย 
เมื่อปี พ.ศ. 2511 จากนั้นในปี พ.ศ. 2558 โรคนี้ได้ระบาดหนัก
ในแถบลาตินอเมริกา โดยเฉพาะในประเทศบราซิลที่ระบาด
หนักรุนแรงจน WHO ต้องออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 
ในที่สุด  

ส�าหรับโรคไข้ซิกา เกิดจากการติดเชื้อไวรัสซิกาซึ่งอยู่ใน 
ตระกูลฟลาวิไวรัส (Flavivirus) จ�าพวกเดียวกับไวรัสไข้เหลือง 
ไวรัสเดงกี ไวรัสเวสต์ไนล์ และไวรัสไข้สมองอักเสบเจอี โดยมี
ยุงลายเป็นพาหะ รวมถึงผ่านการมีเพศสัมพันธ์ทางช่องคลอด 
ทวารหนัก หรือปากโดยไม่มีการป้องกัน แม้ไร้ซึ่งวัคซีนป้องกัน 
แต่ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถหายเองได้ แต่ที่ต้องเฝ้าระวังคือ 
การเกิดไข้ซิกาในสตรีมีครรภ์

อาการไข้ซิกา คล้ายคลึงกับโรคไข้เลือดออก ผู้ป่วยมีอาการไข้สูง ออกผ่ืน  
ตาแดง ปวดตามข้อ ข้อบวม ปวดหลัง อาจมีอาการอื่นร่วมด้วย เช่น อ่อนเพลีย 
ปวดศีรษะ ต่อมน�้าเหลืองโต และอุจจาระร่วง โดยไวรัสมีระยะฟักตัวเฉลี่ย 4 - 7 วัน 
ซึ่งระยะสั้นสุด 3 วัน และนานสุด 12 วัน ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง ยกเว้น
บางราย ที่อาจถึงขั้นเป็นโรคอัมพาต (Guillain-Barre Syndrome หรือกลุ่มอาการ 
กิลแลง-บาร์เร) และหากหญิงตั้งครรภ์ได้รับเชื้อไวรัสชนิดนี้อาจท�าให้เด็กทารก 
ที่คลอดออกมา มีความพิการตั้งแต่ก�าเนิด เช่น มีความผิดปกติที่ศีรษะ โดยจะมี
กะโหลกศีรษะและสมองที่เล็กกว่าปกติ หรือสมองฝ่อ 

แม้ถือเป็นโรคไม่รุนแรง แต่โรคไวรัสซิกาเป็นโรคที่ยังไม่มีวัคซีนป้องกัน หรือ 
วิธีการรักษาที่แน่ชัด แพทย์จะรักษาตามอาการ ดังนั้นผู้ป่วยควรพักผ่อนให้มาก  
ดื่มน�้าให้เพียงพอ ทานยาตามแพทย์สั่ง โดยลดไข้ด้วยพาราเซตามอล งดใช้
แอสไพรินและยาแก้อักเสบชนิดไม่ใช่สเตอรอยด์ เช่น ไอบูโปรเฟน อย่างไรก็ดี  
วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ พยายามอย่าให้ยุงกัด ทายากันยุง สวมใส่เสื้อผ้าแขนขายาว 
และการหลีกเลี่ยงอยู่ในพื้นที่ที่สุ่มเสี่ยงต่อการโดนยุงกัด ทางที่ดีควรก�าจัดแหล่ง 
เพาะพันธุ์ยุงให้ส้ินซาก เพ่ือเป็นการตัดวงจรการขยายพันธุ์และป้องกันโรคอื่นที่ 
มากับยุง หากป่วยด้วยอาการที่กล่าวมาข้างต้น หรือเดินทางกลับจากประเทศ 
ที่มีการระบาดในวงกว้างเช่นในพื้นที่ทวีปอเมริกา ทวีปแอฟริกาตะวันตก ถือเป็น 
กลุ่มเสี่ยงให้รีบพบแพทย์ เพื่อรับการรักษาโดยเร็วเพื่อความปลอดภัย

ท�าความรู้จักไข้ซิกา  
ภัยใหม่จากยุงลายตัวเก่า
ทุกวันนี้มีโรคแปลกๆ เกิดขึ้นมามากมาย บางโรคมีวิธีการรักษาให้หายขาด  
ขณะเดยีวกนั บางโรคเพยีงรกัษาตามอาการจนทเุลาลง ดงันัน้การรูจ้กัโรคใหม่ เป็น
วิธีป้องกันตัวเองให้ปลอดภัยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บได้อีกทาง ซึ่งถือเป็นสิ่งส�าคัญ
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เทคนิคคุมค่าไฟรับมืออากาศร้อน

เริ่มต้นที่การเช็กมิเตอร์ไฟ ควรเช็กและจดบันทึกเลขมิเตอร์ไฟ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อ
ให้รูว่้าในแต่ละวนัคณุใช้ไฟไปกีห่น่วย และเชก็สภาพของมเิตอร์ว่ายงัท�างานตามปกต ิวธิกีารเชก็ง่ายๆ 
คือดูการหมุนของตัวเลขตัวสุดท้ายของมิเตอร์ เช่น หากมิเตอร์ที่บ้านคุณมี Spec 1200 rev (รอบ)/
KWh เช็ก PEA No: … ให้ตรงกับมิเตอร์ที่เราต้องการตรวจสอบ คิดจากมิเตอร์หมุน 1 รอบในเวลา  
1 นาที = 60 นาที X 1,000 วัตต์ / 1200 = 50 วัตต์ ให้ลองใช้ไฟ 50 วัตต์ โดยอาจจะลองเปิดหลอดไฟ 
ไว้ 1 ดวง ใน 1 นาที มิเตอร์ไฟจะต้องหมุนเพียง 1 รอบเท่านั้น ถ้าหมุนเร็วกว่านั้น แสดงว่าอาจมีไฟรั่ว 
จนท�าให้ค่าไฟแพงขึ้น

จากน้ัน ลองเปลีย่นวธิกีารใช้ไฟและเปรียบเทยีบ เมือ่รู้ว่าแต่ละสัปดาห์ใช้ไฟไปเท่าไร ให้ลดปรมิาณ
การใช้ไฟลง แล้วเปรียบเทียบเดือนต่อมา เช่น หากเดือนที่แล้วใช้ไฟไป 20 หน่วย ให้ควบคุมการใช้ไฟ 
เดือนนี้ให้เหลือเพียง 10 หน่วย หรือสามารถเช็กความสิ้นเปลืองของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่คุณมีอยู่ในบ้าน 
เพื่อช่วยประหยัดค่าไฟจากการใช้งาน โดยดูจากตารางความสิ้นเปลืองเครื่องใช้ไฟฟ้าดังนี้

ไลฟ์สไตล์ของคนในยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหน ก็เจอแต่สิ่งที่ต้องพึ่งพลังงานไฟฟ้า
เรียกได้ว่าไฟฟ้าเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อชีวิต ขาดไม่ได้ ยิ่งอากาศร้อนด้วยแล้ว การใช้ ไฟฟ้า 
ย่อมมากขึ้นตามล�าดับ ทั้งเปิดพัดลม เปิดเครื่องปรับอากาศ ฯลฯ ค่าไฟจึงเพิ่มสูงขึ้น แล้วจะ
คุมค่าไฟอย่างไรให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะพอดี ฉบับนี้มีเทคนิคดีๆ มาฝาก

สุดท้าย มีเว็บไซต์อ�านวยความสะดวกในการช่วยเช็กค่าไฟ เป็นเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง  
เพื่อจะได้ทราบว่าเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไร ช่วยค�านวณค่าไฟคร่าวๆ ท่ีคุณสามารถเลือกประเภทของ
ลักษณะการใช้ไฟ เช่น เลือกเป็นบ้านพัก เป็นกิจการขนาดเล็ก - ใหญ่ ถือเป็นตัวช่วยเช็กการใช้ไฟฟ้า 
ได้ดีวิธีหนึ่ง คลิกทดสอบได้ที่ www.mea.or.th/aboutelectric 

ด้วยวธิง่ีายๆ นอกจากจะคมุค่าไฟและคมุเงนิในกระเป๋าได้แล้ว ในอนาคตจะได้มพีลงังานไฟฟ้าใช้ 
ต่อไปอีกนาน

เครื่องปรับอากาศ 10 ชั่วโมง/วัน ใช้ไฟ 4,529 หน่วย/ปี เสียเงิน 17,935 บาท/ปี

เครื่องท�าน�้าอุ่น 15 นาที ใช้ทั้งเช้าเย็น/วัน ใช้ไฟ 821 หน่วย/ปี เสียเงิน 3,251 บาท/ปี

ตู้เย็น 24 ชั่วโมง/วัน ใช้ไฟ 473 หน่วย/ปี เสียเงิน 1,873 บาท/ปี

โทรทัศน์ 6 ชั่วโมง/วัน ใช้ไฟ 372 หน่วย/ปี เสียเงิน 1,473 บาท/ปี

พัดลม  12 ชั่วโมง/วัน ใช้ไฟ 237 หน่วย/ปี เสียเงิน 939 บาท/ ปี

หลอดไฟ  12 ชั่วโมง/วัน  ใช้ไฟ 201 หน่วย/ปี เสียเงิน 796 บาท/ปี

คอมพิวเตอร์  6 ชั่วโมง/วัน ใช้ไฟ 175 หน่วย/ปี เสียเงิน 693 บาท/ปี

หม้อหุงข้าว  414 ครั้ง/ปี ใช้ไฟ 124 หน่วย/ปี เสียเงิน 491 บาท/ปี

กระติกน�้าร้อน  30 นาที/วัน  ใช้ไฟ 110 หน่วย/ปี เสียเงิน 436 บาท/ปี

เตารีดไฟฟ้า  1 ชั่วโมง/สัปดาห์ ใช้ไฟ 104 หน่วย/ปี เสียเงิน 412 บาท/ปี
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กับครั้งแรกของสวนสนุกไดโนเสาร์เมืองไทย ใหญ่ที่สุด
ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ Dinosaur Planet ปลุกไดโนเสาร์
ให้ฟ้ืนคนืกลบัมามชีวีติอกีครัง้ ด้วยงบทนุสร้าง 500 ล้านบาท 
เนรมิตพ้ืนที่กว่า 12,000 ตารางเมตร ใจกลางสุขุมวิท 
Emsphere ของ The Em District ให้เป็นพื้นที่ของยุค
ดึกด�าบรรพ์ เต็มไปด้วยไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์ ที่มี
รูปร่าง ลักษณะ ท่าทาง ไม่ว่าจะขยับ เคลื่อนไหว เสียงร้อง 
รวมไปถึงเสียงลมหายใจ เสมือนจริง พร้อมด้วยเทคนิค 
การสร้างระดบัโลก แถมยงัสามารถสัมผสัไดโนเสาร์ได้อย่าง
ใกล้ชิด ท�าความรู้จักประวัติศาสตร์สัตว์โลกล้านปีและ
ธรรมชาติของไดโนเสาร์ผ่านเรื่องราวการน�าเสนอแบ่งออก
เป็น 8 โซนส�าคัญดังนี้ 

โซนแรก คือ โซน DINOSAUR DISTRICT เรยีนรูไ้ดโนเสาร์
อย่างเข้าถึงผ่านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย เริ่มตั้งแต่ฟักไข่ ใน 
Dino Lab ไปจนถึงชมโครงกระดูกไดโนเสาร์ใน Big Bone 
Gallery โซนที่สอง DINO EYE นั่งแคปซูลคริสตัลลอยฟ้า  
ชมความยิง่ใหญ่ของอาณาจักรโลกล้านปี ตัง้แต่ใต้ท้องทะเล 
พื้นดินสุดกว้างใหญ่ จนเหนือเมฆสุดขอบฟ้า โซนถัดมา คือ 
STARS OF DINO บุกดินแดนไดโนเสาร์ทั้ง 3 ยุค ได้แก่ ยุค 
Triassic, Jurassic และ Cretaceous และการผจญภัย
ท่ามกลางฝูงไดโนเสาร์ที่เป็นดาวเด่นในแต่ละยุค

หากใครก�าลังมองหาสถานที่เช็กอินใหม่ๆ 
ห้ามพลาด Dinosaur Planet สถานที ่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ซึ่งก�าลังเป็นขวัญใจของ 
ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ในตอนนี้

ท่องสวนสนุกบุกดินแดนไดโนเสาร์

ด�าดิ่งสู่ใต้พื้นโลกล้านปีสุดแสนอันตรายที่ไม่เคยมีผู้ใดไปถึงมาก่อน กับโซนที่
สี ่4D DEEP-WORLD เผชญิหน้ากบัการต่อสูท้ีเ่หนอืจนิตนาการของคูต่่อสูไ้ดโนเสาร์
ที่ไม่มีใครคาดถึง เต็มอารมณ์ทุกมิติสัมผัสด้วยระบบภาพและการเคลื่อนไหวด้วย 
4D Simulator โซนที่ห้า เรียกว่าโซน THE GREAT VOLCANO ชมเทคนิคแสง สี 
เสียง ต่ืนตากบัการจ�าลองภเูขาไฟระเบดิใจกลางเมือง และเรือ่งราวการดิน้รนต่อสู้
ของไดโนเสาร์เพื่อการอยู่รอดจากการสูญพันธุ์

โซนที่หก RAPTOR X-TREME ปลุกอะดรีนาลีนและลุ้นระทึกไปกับภารกิจ 
เสี่ยงตาย วิ่งฝ่าด่านแข่งขันกับความเร็วของฝูงแรปเตอร์ ไดโนเสาร์นักล่าสุดโหด 
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ซ่ึงเคลื่อนท่ีได้อย่างรวดเร็วและว่องไวจนคุณ 
คาดไม่ถึง โซนที่เจ็ด คือ DINO FARM โซนนี้จะได้ 
น่ังขี่หลังไดโนเสาร์ พร้อมสามารถสวมบทบาท
เป็นนักส�ารวจขุดฟอสซิลซากไดโนเสาร ์ได ้  
โซนสดุท้าย DINO SQUARE ศนูย์รวมเกมสดุสนกุ 
ร้านอาหาร และมุมเลอืกซือ้สนิค้าทีร่ะลกึสดุพเิศษ 
จาก Dinosaur Planet Souvenir Shop 

Dinosaur Planet เปิดให้บริการทุกวัน  
เวลา 10.00 - 22.00 น. บัตรผ่านประตู ผู้ใหญ่ 
ราคา 600 บาท เดก็ความสงู 90 - 120 เซนตเิมตร 
ราคา 400 บาท ส่วนเด็กที่มีความสูงต�่ากว่า  
90 เซนติเมตร เข้าชมฟรี ส�าหรับการเดินทาง 
สามารถนั่งรถไฟฟ้าลงที่สถานีพร ้อมพงษ ์ 
ทางออกที่  6 ผู ้ที่สนใจสามารถสอบถาม 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  
06 3167 6975
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ปัญญาประดิษฐ์ ถือเป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์และวิศวกรรม โดยพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
ให้มีพฤติกรรมเหมือนมนุษย์ โดยเฉพาะความสามารถ 
ในการเรียนรู ้และความสามารถทางประสาทสัมผัส  
ปัญญาประดษิฐ์ก�าเนดิขึน้เตม็ตวัในปี พ.ศ. 2499 เมือ่จอห์น 
แมคคาร์ธี ร่วมกับนักวิจัยท่านอื่น ท�าการศึกษาทฤษฎี
อัตโนมัติ (Automata Theory) โครงข่ายใยประสาท และ
ศึกษาเรื่องความฉลาดในมหาวิทยาลัย Princeton ก่อน 
ตั้งชื่อให้กับศาสตร์สาขาใหม่นี้ว่าปัญญาประดิษฐ์ หรือ 
Artificial Intelligence (AI) 

ท�าความรู้จักเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI)  
ได้ถูกหยิบยกมาพูดถึงอีกครั้ง หลังจาก Lee Sedol 
ดีกรีแชมป์โกะจากเกาหลีใต้ ตัวแทนจากฝ่ายมนุษย ์
ได้พ่ายให้กับ AlphaGo คอมพิวเตอร์ AI ที่ออกแบบ
ส�าหรบัเล่นเกมโกะ ในศกึ Google Deepmind Challenge 
Match เมื่อมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งก่อนหน้านี้ AlphaGo 
ก็เคยชนะแชมป์โกะฝั่งยุโรปมาแล้ว นับว่าเป็นชัยชนะ
ของปัญญาประดิษฐ์ท่ีสามารถเรยีนรูก้ารเล่นโกะแข่งกบั 
มนุษย์ได้ 

ส�าหรบัปัญญาประดษิฐ์นัน้มอียูห่ลายรปูแบบ ซึง่ขึน้อยูก่บัการประยกุต์ใช้และไอเดยี 
แต่โดยทั่วไป สามารถแบ่งแขนงออกเป็น การเล่นเกม ถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นอย่างแรกๆ 
เช่น หมากรุก, Puzzle ฯลฯ การพัฒนาทางด้านนี้ท�าให้เกิดการค้นหาค�าตอบที่ดีที่สุด 
ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ส�าคัญของ AI อีกแขนงหนึ่ง การเข้าใจภาษาธรรมชาติและการสร้าง
รูปแบบความหมาย เน้นไปที่การสร้างโปรแกรมที่สามารถเข้าใจภาษามนุษย์ ดังเห็น 
ได้จากเครื่องมือที่ใกล้ตัวที่สุดอย่าง Siri ของ Apple หรือ Google Now ที่มีการตอบโต้
กับมนุษย์ได้ การสร้างรูปแบบตามอย่างการทำางานของมนุษย์ เน้นหนักไปทางด้าน 
การเลียนแบบความคิดมนุษย์และมีสติปัญญาที่เท่าทันกัน โดยมุ่งเน้นศึกษาไปในวิธีคิด
ของมนุษย์เพ่ือเลยีนแบบ ล่าสดุ Watson คอมพิวเตอร์ AI ท่ีพัฒนาโดย IBM มคีวามสามารถ 
และท�างานแทนมนุษย์ได้บ้างแล้ว เช่น การคิดค้นเมนูอาหาร แข่งเกมโชว์ ฯลฯ รวมถึง
การวางแผนและหุน่ยนต์ เป็นการสร้างและออกแบบหุน่ยนต์ เพือ่ให้สามารถปฏบิตังิาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างมนุษย์เรา เช่น หุ่นยนต์อาซิโม (Asimo) หุ่นยนต์เลียนแบบ
มนุษย์ของบริษัทฮอนด้า ประเทศญี่ปุ่น หรือ Smart Car รถที่สามารถตัดสินใจ 
ไดเ้อง ซึ่งมคีวามระแวดระวงัภยัมากกว่ามนษุยแ์ละจะช่วยลดอุบตัเิหตบุนถนนลงไดถ้งึ  
80 - 90% เป็นต้น

ล่าสุดอีลอน มัสก์ ผู้ก่อตั้ง PayPal, Tesla Motors และ Space X ร่วมมือกับบริษัท
ยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ เพื่อสนับสนุนโครงการและเผยแพร่
เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นพลังขับเคล่ือนโดยหวังให้เทคโนโลยีนี้สร้าง
ประโยชน์กับทุกคน ซึ่งถึงแม้ว่าปัญญาประดิษฐ์จะมีคุณอนันต์ ทั้งมีความแม่นย�าสูง 
สามารถท�างานได้อย่างรวดเร็ว ละเอียด รอบคอบ และท�างานอันตรายแทนมนุษย์ได้ 
เช่น งานกอบกู้ระเบิด แต่เมื่อปัญญาประดิษฐ์ก�าลังมีบทบาทในชีวิตประจ�าวัน หลายคน 
เกรงว่าปัญญาประดิษฐ์จะมาแย่งงานมนุษย์ท�า หรือมีความฉลาดเหนือมนุษย์จนส่งผล
ให้เกิดภัยคุกคามต่อมนุษยชาติ ดั่งที่บิล เกตต์ ผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์ และสตีเฟ่น ฮอว์คิง 
นักฟิสิกส์ชื่อดังชาวอังกฤษเคยกล่าวไว้ อย่างไรก็ดี ตราบที่มนุษย์รู้จักใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีที่ตัวเองสร้างอย่างเท่าทันและมีคุณธรรมมากพอ ปัญญาประดิษฐ์จะช่วย
อ�านวยความสะดวกให้กับมนษุย์ชาติได้อย่างมาก และจะไม่หยุดย้ังการพฒันาความสนใจ 
ใคร่รู้ถึงความคิดสร้างสรรค์และความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น ซึ่งนับเป็นอนาคตของ 
“ปัญญาประดิษฐ์” ที่น่าจับตามองยิ่งนัก  
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กรุงเทพประกันภัย ได้พัฒนาการบริการประกันภัยผ่านแอปพลิเคชัน  
“BKI iCare” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการตามไลฟ์สไตล์
ของลูกค้า ทั้งในด้านการซื้อประกันภัยการเดินทางออนไลน์ การแจ้งเคลม
อุบัติเหตุรถยนต์ การส่งต�าแหน่งจุดเกิดเหตุ การช�าระเบี้ยประกันภัย การค้นหา
รายชื่อศูนย์ซ่อมมาตรฐานและโรงพยาบาลในสัญญาของบริษัทฯ รวมถึง 
การรับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน

BKI iCare เพิ่มฟังก์ชั่น Car Inspection
ล่าสุด บริษัทฯ ได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ 

การให้บริการด้านประกันภัยรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชัน  
BKI iCare อกี 1 บรกิาร ด้วยบรกิารการส่งภาพถ่ายรถยนต์
เพ่ือประกอบการตรวจสภาพรถก่อนการท�าประกันภัย  
(Car Inspection) เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเรว็ให้แก่ลกูค้า
มากยิ่งขึ้น ด้วยขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. โทรแจ้งความประสงค์ท�าประกันภัยรถยนต์กับ 
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และจัดส่งภาพถ่ายรถยนต์เพื่อการ
ตรวจสภาพรถด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน BKI iCare

2. เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จัดส่งเลขอ้างอิงเพื่อน�าไป
ประกอบการส่งภาพถ่ายผ่านทางอีเมล และ SMS 

3. เมือ่ได้รบัเลขอ้างองิแล้ว เข้าแอปพลเิคชนั BKI iCare 
เลือกฟังก์ชั่น “ตรวจสอบสภาพรถ”  

4. ใส่หมายเลขอ้างองิทีไ่ด้รบัจากทางบรษิทัฯ แล้วท�าการ 
ถ่ายภาพรถยนต์ส่วนต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแอปพลิเคชัน 
แล้วกดส่งข้อมูล ระบบจะส่งข้อมูลมายังบริษัทฯ ทันที

 โดยหลังจากบริษัทฯ ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับและด�าเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
ซึง่คาดว่าการบรกิารดงักล่าวนีจ้ะช่วยอ�านวยความสะดวก
ให้ลูกค้าในเรื่องการประหยัดเวลานัดหมายกับเจ้าหน้าที ่
ของบริษัทฯ เพ่ือตรวจสภาพรถยนต์ และขั้นตอนการ 
ส่งภาพถ่ายก็ไม่ยุ ่งยาก สามารถท�าได้ด้วยตนเองผ่าน 
แอปพลิเคชัน BKI iCare   

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BKI iCare  
เพื่อใช้บริการด้านต่างๆ ดังกล่าว และติดตามข่าวสารดีๆ 
จากบริษัทฯ ได้ผ่านทาง App Store (iOS) และ Google Play
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 1. จัดสวนสวยหน้าบ้าน ด้วยกระถางต้นไม้และดอกไม้ เพิ่ม
ไอเดียอีกนิดด้วยการน�ากระถางมาวางเรียงตามขั้นบันไดทาง 
ขึ้นบ้าน ก็ช่วยเพิ่มความสดใสน่ามอง เติมสีสันให้กระถางต้นไม้
อกีหน่อย ด้วยการทาสทีีก่ระถางให้โดดเด่นสะดดุตา และควรเลอืก
ทาสีกระถางให้ตัดกับสีของต้นไม้หรือดอกไม้ เช่น หากดอกไม้ 
สีเหลือง ก็เลือกทาสีกระถางด้วยสีส้มหรือสีแดง หรือหากดอกไม้
เป็นสีขาว อาจจะใช้กระถางสีสดๆ อย่างสีฟ้า หรอืสีเหลือง เป็นต้น

2. ชุดกาน�้าชาเก่าๆ สามารถน�ามาใช้แทนแจกันได้ อาจ 
จดัดอกไม้เป็นคอลเลกชนัเล็กๆ วางไว้บนโต๊ะอาหาร หรอืน�าหม้อ 
กระทะ จาน ชาม ตลอดจนกระป๋องสังกะสี หรือกระป๋องนม 
ที่เลิกใช้แล้ว น�ามาใส่พรรณไม้สวยๆ หรือปลูกพืชผักสวนครัว 
ประดับเป็นสวนแนวตั้งหน้าบ้าน ก็ช่วยสร้างบรรยากาศแสน
สดชื่นเป็นพื้นที่สีเขียวท่ีน่ามอง แถมพืชผักสวนครัวยังสามารถ
น�ามาประกอบอาหารได้ด้วย

3. เสน่ห์งานจักสาน งานหัตถกรรมจากวัสดุธรรมชาติ  
เรียบง่ายแต่ให้กลิ่นอายคันทรี พวกงานช่างฝีมือ ภูมิปัญญา 
ท้องถิ่น ที่เคยเก็บไว้สมัยคุณย่าคุณยาย คุณพ่อคุณแม่ สามารถ
น�ามาใช้ได้ หรือหาซื้อได้ง่ายจากงานโอทอปราคาไม่แพง ทั้ง
กระบุง ตะกร้า ชะลอมสาน ฝาชี เลือกหยิบมาประดับประดา 
ฝาผนัง หรือหาพื้นที่ว่างส�าหรับแขวนเป็นโมบาย เพิ่มความ 
น่าสนใจด้วยการใส่ดอกไม้แห้งเป็นช่อๆ ไว้ในตะกร้าด้วยก็ได้ 

4. สร้างสรรค์บ้านให้ดูเก๋ด้วยการเติมสีสันให้กับผนังห้อง 
ที่ว่างเปล่า อาจท�าดิสเพลย์กรอบรูปหลายๆ กรอบ โดยน�า 

ไอเดียแต่งบ้านสวยด้วยราคาเบาๆ
งานแต่งบ้าน หลายคนอาจคิดว่าต้องจ่ายแพงเพื่อให้บ้าน 
ออกมาดดู ีแต่ในความเป็นจรงิแล้วเราสามารถซือ้ของใกล้ตวั
ราคาประหยัด หรือแม้แต่น�าสิ่งรอบตัว ของเก่าตกทอดจาก
บรรพบุรุษมาประยุกต์ใช้ในการตกแต่งบ้านได้ โดยครั้งน้ี 
ขอน�าเสนอไอเดียการแต่งบ้านให้สวยด้วยราคาเบาๆ ดังนี้ 

กรอบรูปเก่า ปริ้นท์ภาพที่ชอบที่เป็นความทรงจ�าหรือรูปทริปการท่องเที่ยว ใส่ไว้
ก่อนน�าไปแขวนผนงั รวมถงึการน�าบานหน้าต่างเก่ามาท�าเป็นบอร์ดตดิผนงัโชว์รปู 
หรอืจะตกแต่งก�าแพงบ้านด้วยการแขวนผ้าปักลายสวย จานกระเบือ้งลายจนี หรอื
นึกสนุกจะแขวนเครื่องดนตรี โน้ตเพลง หรือแม้แต่จักรยานที่มี ก็ชวนมอง

5. ลองน�ากระเป๋าเดินทาง กล่อง หีบสมบัติ หรือลัง ที่ใช้เก็บของหรือวางซ่อน
อยู่มุมใดมุมหนึ่งของห้อง มาวางซ้อนกันใช้ท�าเป็นโต๊ะกลางห้องรับแขก หรือโต๊ะ 
วางของอย่างง่าย ช่วยประหยัดเหมือนได้เฟอร์นิเจอร์อีกช้ินโดยไม่ต้องซื้อเพิ่ม  
หาพรมปูใต้หีบสักนิด เพื่อกันพื้นกระเบื้องถูกขูดเป็นรอย 

6. สร้างความวินเทจให้บ้านด้วยโทรทัศน์จอตู้รุ่นโบราณ จะจัดวางเป็นโต๊ะ 
วางของสะสมในมุมหนึ่งของห้อง หรือจะลอง DIY งานตู้ปลาจากโทรทัศน์เก่า 
ก็ดีไม่น้อย ซึ่งสามารถหาวิธีการท�าในอินเทอร์เน็ตได้

7. สุดท้าย การน�าถังน�้าสังกะสีมาเจาะรูด้านใต้และดัดแปลงเป็นอ่างล้างมือ
หน้าห้องน�้า ติดตั้งในสวนหน้าบ้าน ก็จะได้บ้านสไตล์อินดรัสเทรียล ลอฟท์ ดูสวย
สะดุดตาและราคายังน่าคบหาอีกด้วย
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BKI ใส่หมวกกนันอ็กให้น้อง
กรุงเทพประกันภัย ห่วงใยน้องๆ นักเรียนที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์ในการเดินทาง

มาโรงเรียนให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยจัดท�าหมวกนิรภัยมอบให้แก่นักเรียน 3 
โรงเรียนทีอ่ยูใ่นพืน้ทีใ่กล้เคยีงบรษัิทฯ ได้แก่ โรงเรยีนวดัช่องนนทร ีโรงเรยีนสวนลมุพนิี 
และโรงเรยีนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ จ�านวน 350 ใบ ภายใต้โครงการรณรงค์ความปลอดภยั 
ทางถนนภายในองค์กรของภาคอุตสาหกรรมประกันภัย โดยมีกิจกรรมการมอบ 
หมวกนิรภัย พร้อมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียน กับกิจกรรม 
“รักน้องต้องใส่หมวก” เมื่อวันที่ 1, 14 และ 15 พฤษภาคม 2559 ตามล�าดับ

กรงุเทพประกนัภยัท�ำบญุครบรอบ 69 ปี
กรุงเทพประกันภัย จัดพิธีท�าบุญบริษัทฯ เนื่องในโอกาสด�าเนินกิจการครบรอบ 69 ปี 

พร้อมก้าวสู่ปีที่ 70 ด้วยความมั่นคง น�าโดยคุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันตักบาตรแด่พระสงฆ์จ�านวน 29 รูป จากนั้นได้
ถวายภตัตาหารและจตปัุจจยัไทยธรรมแด่พระสงฆ์ จ�านวน 9 รปู พร้อมไหว้ศาลพระพรหม
และองค์ครฑุ เพือ่ความเป็นสริมิงคล นอกจากนี ้ยงัได้จดัพธิรีดน�า้ด�าหวัขอพรจากผูบ้รหิาร 
เพื่อร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทยในโอกาสใกล้เทศกาลสงกรานต์ ณ อาคาร
กรุงเทพประกันภัย ส�านักงานใหญ่ ถ.สาทรใต้ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 

ออกบธูงำน Money Expo 2016    
กรงุเทพประกนัภยั ร่วมออกบธูงานมหกรรมการเงินการลงทนุทีย่ิง่ใหญ่ประจ�าปี 

2559 Money Expo 2016 ภายใต้แนวคิด “Digital Life Digital Money” โดยมี 
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ (ที่ 3 จากซ้าย) เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริม
การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คุณเรืองศักดิ์ ปัญญาบดีกุล (ที่ 2 จากขวา) 
ผู ้ช่วยผู ้จัดการใหญ่อาวุโสสายการตลาด กรุงเทพประกันชีวิต ดร.อภิสิทธิ์  
อนันตนาถรัตน (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ คุณอานนท์ วังวสุ (ที่ 2 
จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ พร้อมด้วยผูบ้รหิารระดับสงูของบรษิทัฯ 
ให้เกยีรตมิาร่วมเปิดบธูกรงุเทพประกันภัยอย่างเป็นทางการ ซ่ึงภายในงานกรงุเทพ
ประกันภัยได้จัดเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษพร้อมของสมนาคุณมากมาย ณ อาคาร 
ชาเลนเจอร์ 2 - 3 อิมแพค เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 12 -15 พฤษภาคม 2559

ร่วมสนบัสนนุโครงกำร LOST AND FOUND ของหำยได้คนื 
กรุงเทพประกันภัย ตระหนักถึงการส่งเสริมการท�าความดีของคนในสังคม  

ร่วมสนับสนุนโครงการ “LOST AND FOUND ของหายได้คืน” ของสถานีวิทยุ สวพ.FM 91 
เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนร่วมท�าความดีและมีจิตอาสาในการ 
เก็บของมีค่าต่างๆ ได้ แล้วส่งคืนเจ้าของโดยนึกถึงใจเขาใจเรา โดยคุณเลิศ วงศ์ชัย (ขวาสุด)  
ผู้อ�านวยการฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ ร่วมเปิดงานโครงการ THAILAND LOST AND 
FOUND FM91 พร้อมมอบเหรียญที่ระลึกให้แก่จิตอาสาคุณธรรมเพื่อเป็นการขอบคุณผู้ที่
ท�าความดีให้กับสังคมที่เก็บของผู้อื่นได้แล้วน�ามาคืน พร้อมร่วมชื่นชมและเป็นก�าลังใจ 
ให้คนดีในสังคมต่อไป ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 
ที่ผ่านมา
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จบัมอื Counter Service เปิดตวัโครงกำรปลอบใจคนชน
กรุงเทพประกันภัย ร่วมกับเคาน์เตอร์เซอร์วิส พัฒนากรมธรรม์ประกันภัย

เบ็ดเตล็ดใหม่ภายใต้ชื่อโครงการ ปลอบใจคนชน ซึ่งจะขายผ่านจุดบริการ
เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านสะดวกซ้ือเซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา โดยจุดเด่นของ
กรมธรรม์ประกันภัยนี้คือ การให้ความคุ้มครองจากอุบัติเหตุอันเกิดจากการใช้
รถยนต์ ทั้งตัวผู้ขับขี่ และผู้โดยสารในรถ (สูงสุดไม่เกิน 7 คน) ด้วยเงินชดเชย
สูงสุดถึง 220,000 บาท และค่าเบี้ยประกันภัยเพียงปีละ 750 บาท ทั้งนี้ ลูกค้าที่
ซื้อกรมธรรม์ประกันภัยปลอบใจคนชน ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 จะได้รับ
บาร์โค้ดส่วนลดเงินสดมูลค่า 50 บาท เพื่อใช้ซื้อสินค้าต่างๆ ภายในร้านเซเว่น 
อีเลฟเว่นทั่วประเทศได้ทันที

กรงุเทพประกนัภยัขยำยช่องทำงช�ำระเบีย้ประกนัภยัผ่ำน easyBills
กรุงเทพประกันภัย ร่วมกับ บจ. ทูซีทูพี 

(ประเทศไทย) เพิ่มความสะดวกแก่ลูกค้าใน
การให้บริการการช�าระเบี้ยประกันภัยผ่าน
ระบบ Mobile Payment ภายใต้แอปพลเิคชนั 
“easyBills” ช่องทางที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์
ของคนในยุคดิจิตัล ลูกค้าสามารถมั่นใจได้
ในความปลอดภัยที่ ได ้ระบบมาตรฐาน  
PCIDSS Level 1 ซึ่งเป็นความปลอดภัยใน 
ระดับสูงสุด ด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก โดย 
เมื่อดาวน์โหลดและเข ้าสู ่หน ้าหลักของ 
แอปพลิเคชันแล้ว เลือกหมวดประกันภัย  
และเลือกบริการที่ลูกค้าต้องการ ได้แก่ จ่าย
ประกันภัยปีต่อ หรือจ่ายประกันภัยปีแรก 
กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ทั้งเลข
กรมธรรม์ เลขบัตรประชาชน เลขใบเสร็จชั่วคราว และจ�านวนเงินเบี้ยประกันภัย หรือจะเลือกสแกนบาร์โค้ดที่ช่วยประหยัดเวลายิ่งขึ้น พร้อมใส่ข้อมูล
บัตรเครดิตเพื่อเข้าสู่ระบบของการช�าระเงิน โดยระบบจะส่งหลักฐานการช�าระเงินผ่านทางอีเมลให้แก่ลูกค้า

นอกจากนี ้ยงัสามารถเลอืกฟังก์ชัน่บนัทกึบตัรเครดติได้เมือ่เช่ือมต่อกบับญัชีเฟสบุค๊ ซึง่สามารถเลือกตรวจสอบรายการการช�าระเงนิย้อนหลงั หรอื
จะเพิ่มประเภทที่ใช้จ่ายเป็นประจ�าในรายการโปรด เพื่อความรวดเร็วในการช�าระเงินครั้งต่อไป

easyBills เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่กรุงเทพประกันภัย ได้คัดสรรการบริการที่อ�านวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการช�าระค่าเบี้ยประกันภัยได้ทุกที่  
ทุกเวลา สามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้งในระบบ iOS และ Android

ไตรมำส 1 ปี 2559 BKI ก�ำไรกว่ำ 522 ล้ำนบำท     
กรุงเทพประกันภัย เผยผลการด�าเนินงานในไตรมาสที่ 1 ปี 2559 (ม.ค. - มี.ค.) มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 4,152.5 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับ

ช่วงเดียวกันของปี 2558 ลดลงร้อยละ 1.6 ก�าไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานแล้ว 224.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 43.6 
รายได้สุทธิจากการลงทุน 373.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.4 ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 597.8 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว 
บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ 522.1 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16.3 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 4.90 บาท ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลงวดที่ 1 ของปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ส�านักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่  
13 พฤษภาคม 2559




