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Best Insurance Solutions
Advisory Team - Thailand 2016
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของ
กรุงเทพประกันภัย 2 ปีซ้อน
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
ได้ด�ำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยมาเกือบ 70 ปี
นั บ ตั้ ง แต่ ก ่ อ ตั้ ง เมื่ อ ปี 2490 จวบจนปั จ จุ บั น
ภายใต้การบริหารงานของ คุณชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการ ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น ธุ ร กิ จ ประกั น
วินาศภัยที่เติบโตมาอย่างยาวนาน มีการพัฒนา
ระบบการบริหารงานมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับ
รางวัลเกียรติยศทั้งในประเทศและต่างประเทศ
มากมาย โดยในปี 2559 นี้ บริษัทฯ ยังได้รับรางวัล
Best Insurance Solutions Advisory Team Thailand 2016 จากงาน Insurance Awards 2016
จั ด โดยนิ ต ยสาร CFI.co (Capital Finance
International Magazine) ซึ่ ง เป็ น นิ ต ยสาร
ด้านธุรกิจ เศรษฐกิจ และการเงินชื่อดังของทวีป
ยุโรป โดยจะมอบให้แก่สถาบันการเงินดีเด่นและ
มีชอื่ เสียงระดับโลก ทัง้ สถาบันการเงิน การธนาคาร
บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทประกันภัย ทั้งนี้
กรุ ง เทพประกั น ภั ย เป็ น บริ ษั ท ประกั น วิ น าศภั ย
แห่งแรก และแห่งเดียวของไทยที่ได้รับรางวัล
ดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน จากรางวัล
Best Insurance Solutions Advisory Team Thailand 2015
จากการที่ ก รุ ง เทพประกั น ภั ย ได้ รั บ รางวั ล
ดังกล่าวต่อเนื่องกัน เป็นผลมาจาก บริษัทฯ มี
กระบวนการท�ำงานที่มีมาตรฐานสากล และยังคง
รั ก ษามาตรฐานนั้ น ไว้ ม าโดยตลอด พร้ อ มทั้ ง
ปรับตัวได้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อตอกย�้ำความมั่นคง ความน่าเชื่อถือ และ
ศักยภาพที่เป็นเลิศในทุกด้าน นอกจากนี้ ยังเป็น
บริษัทประกันวินาศภัยที่ให้ความส�ำคัญในด้าน
การให้บริการแก่ลูกค้าอย่างดีที่สุดมาโดยตลอด
เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด
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BKI iCare แอปพลิเคชันที่มาพร้อม
ความห่วงใยและใส่ใจในทุกบริการ
BKI iCare แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่จะช่วยอ�ำนวยความสะดวกสบายให้แก่
ลูกค้ากรุงเทพประกันภัย โดยให้ความส�ำคัญกับการซือ้ ประกันภัยทีไ่ ม่ยงุ่ ยาก และ
การช�ำระค่าประกันภัยแบบออนไลน์ที่ปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมี Features อื่นๆ
ที่น่าสนใจซึ่งจะช่วยให้การใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันเป็นไปอย่างง่ายดายยิ่งขึ้น

เมื่ อ ดาวน์ โ หลดแอปพลิ เ คชั น BKI iCare ผ่ า นทาง
App Store และ Google Play แล้วเข้าสู่หน้าหลักของ
แอปพลิเคชัน จะพบ Features มากมาย ทั้งอัพเดตข่าวสาร
ของกรุงเทพประกันภัย โปรโมชัน่ ประกันภัยทีห่ ลากหลาย แล้ว
ลองเข้าสูห่ มวด สินค้าประกันภัย ซึง่ เป็นหมวดทีใ่ ห้ลกู ค้าเลือก
ซื้อสินค้าประกันภัยของกรุงเทพประกันภัยได้ด้วยตนเอง โดย
แบ่งออกเป็น
1. ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) และ
2. ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (CTA) ที่ให้ลูกค้าเลือกซื้อได้ก่อนการเดินทาง
คุ้มครองตั้งแต่ลูกค้าออกจากที่พักอาศัยหรือสถานที่ท�ำงาน ขณะเดินทางต่างประเทศที่เป็น
จุดหมายปลายทาง จนเดินทางกลับมายังที่พักอาศัยหรือสถานที่ท�ำงาน ตามที่ระบุวันเวลา
เดินทาง ซึ่งสามารถเลือกวิธีการช�ำระเงินได้ทั้งผ่านบัตรเครดิต หรือผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
เพียงเท่านี้ลูกค้าที่เลือกซื้อประกันภัย CTA ก็อุ่นใจในทุกการเดินทางได้
นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ เช่น ข้อมูล
ประกันภัย ข้อมูลสถานทูตไทย กลุ่มประเทศ Schengen และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน เป็นต้น
สินค้าประกันภัยอีกประเภทหนึ่งที่ซื้อได้ง่ายในแอปพลิเคชัน คือ ประกันภัยรถยนต์
ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) เพียงกรอกข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ให้ครบถ้วน ซึ่งลูกค้าสามารถซื้อผ่าน
ทางออนไลน์ได้ด้วยตนเอง
อีก 1 Feature ทีจ่ ะแนะน�ำเพือ่ เพิม่ ความสะดวกยิง่ ขึน้ ด้วยการช�ำระค่าประกันภัยออนไลน์
ระบุหมายเลขกรมธรรม์ หรือหมายเลขอ้างอิง แล้วท�ำตามขั้นตอนต่อไปจนเรียบร้อย ลูกค้าก็
ช�ำระค่าประกันภัยเสร็จสิ้นด้วยความปลอดภัย และวิธีการที่ง่ายนี้ลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าได้รับ
ความคุ้มครองอย่างเต็มที่
อีก Feature ที่ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างมาก คือ เคลมประกันภัย ที่มีให้แจ้ง
อุบตั เิ หตุรถยนต์ 1620 เพียงแค่กดโทรออกก็สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ แจ้งอุบตั เิ หตุรถยนต์
ได้ทันที เลือกส่งต�ำแหน่งจุดเกิดเหตุ ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถระบุต�ำแหน่งจุดเกิดเหตุได้
เพียงแค่กดส่งแล้วโทรออกติดต่อเจ้าหน้าที่ ใช้เวลาไม่นานเจ้าหน้าที่จะเดินทางไปหาลูกค้า

ในไม่ช้า หรือหากเกิดเหตุอื่น เลือกแจ้งเคลมอื่นๆ ซึ่งจะมี
เบอร์โทรศัพท์ให้กดโทรออก อีกทั้งยังมี การท�ำเคลม
ออนไลน์ BKI iClaim โดยลูกค้าสามารถท�ำการเคลมรถยนต์
เบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
แอปพลิเคชัน BKI iCare ยังตอบโจทย์ความต้องการของ
ลูกค้า และเพื่อให้เข้าถึงการติดต่อกับกรุงเทพประกันภัยใน
ทุกพื้นที่ พร้อมช่วยเหลือลูกค้าในทุกรูปแบบ โดยในหน้า
Home มีบันทึกการจอดรถ ที่ช่วยให้การจดจ�ำต�ำแหน่งที่
ลูกค้าจอดรถเป็นเรื่องไม่ยุ่งยาก พร้อมมีระบบบอกเวลาใน
การจอดรถ และ GPS ที่ยิ่งเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่
ลูกค้าท�ำกิจกรรมที่ต้องการได้
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ประกนัภยัรถยนต
ภาคบงัคบั (พ.ร.บ.)

iCLAIM

CLAIM

สงตำแหนงจ�ดเกดิเหตุ

ศนูยซอมมาตรฐาน
กรงุเทพประกนัภยั

บันทึกการเติมนำ�้ มัน จะช่วยให้ลกู ค้าทราบถึงปริมาณการใช้รถและน�ำ้ มัน
ในทุกครั้งที่เติมน�้ำมัน และยังมีการตั้งเตือนบ�ำรุงรักษา ที่ช่วยให้ลูกค้า
ไม่ลมื นัดหมายการน�ำรถเข้าเช็กสภาพตามวันทีก่ ำ� หนด โดยเมือ่ ถึงเวลา หรือ
ระยะทางที่ก�ำหนด ระบบจะท�ำการแจ้งเตือนให้ทราบโดยทันที
Feature ที่จะช่วยให้ลูกค้าอุ่นใจและวางใจกับบริการจากบริษัทฯ ใน
ติดต่อเรา ที่มีแผนที่แสดงต�ำแหน่ง ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของกรุงเทพ
ประกันภัยส�ำนักงานใหญ่ สาขาต่างๆ BKI Care Station โรงพยาบาล และ

ศูนย์ซอ่ มมาตรฐานกรุงเทพประกันภัย หมายเลขโทรศัพท์ฉกุ เฉินต่างๆ รวมถึง
Car Inspection ทีใ่ ห้ลกู ค้าตรวจสอบสภาพรถก่อนท�ำประกันภัยได้ดว้ ยตนเอง
บริการจากกรุงเทพประกันภัยที่เข้าถึงลูกค้าได้ทุกเวลา BKI iCare มี
ความพร้อมที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายในทุกการใช้งาน และ
อุ่นใจได้ว่า กรุงเทพประกันภัยจะใกล้ตัวลูกค้าไปในทุกแห่ง ทั้งนี้ ในอนาคต
BKI iCare จะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไป เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ
ของลูกค้าได้อย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น
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กรวยไตอักเสบ โรคสุดฮิตของ
มนุษย์ออฟฟิศ
ในชีวติ ประจ�ำวันของมนุษย์ออฟฟิศ คือ นัง่ ท�ำงานยาวหลายชัว่ โมง ติดประชุม ใช้เวลา
ในการเดินทางนานนับชั่วโมงที่ต้องเจอสภาพการจราจรที่ไม่เป็นใจ ท�ำให้ต้องกลั้น
ปัสสาวะ แถมบางคนไม่คอ่ ยชอบดืม่ น�ำ้ ระหว่างท�ำงาน บางทีเคยชินไม่ลกุ ไปเข้าห้องน�ำ้
จนติดเป็นนิสัย กิจวัตรประจ�ำวันเหล่านี้ส่งผลให้เกิดโรคกรวยไตอักเสบ อีกหนึ่งโรค
สุดฮิตของหนุ่มสาววัยท�ำงานยุคนี้ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเป็นโรคนี้สูง

ส�ำหรับ กรวยไต คือส่วนหนึ่งของไต เป็นที่รวมของปัสสาวะที่กรอง
ออกมาจากไต ก่อนจะผ่านไปยังท่อไต และลงไปที่ท่อปัสสาวะ ซึ่งการที่
กรวยไตนั้นอักเสบ เป็นเพราะติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะ รวมถึงอาจเกิด
ร่วมกับโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบด้วย
ทัง้ นี้ โรคกรวยไตอักเสบ พบได้บอ่ ยในเพศหญิง เนือ่ งจากท่อปัสสาวะ
และทวารหนักอยู่ใกล้กันมากกว่าเพศชาย เชื้อโรคจึงมีโอกาสแปดเปื้อน
เข้าไปในท่อปัสสาวะได้ง่ายกว่า หรือพวกมนุษย์ออฟฟิศที่ชอบกลั้น
ปัสสาวะ โดยการปัสสาวะอย่างสม�่ำเสมอเสมือนเป็นการระบายเชื้อออก
จากกระเพาะปัสสาวะ หากไม่ระบายออก ส่งผลให้กรวยไตติดเชื้อ
นอกจากนี้ ยังพบอีกว่าผู้ที่เป็นนิ่วในทางเดินปัสสาวะ ผู้ชายสูงอายุที่เป็น
โรคต่อมลูกหมากโต ผู้ป่วยอัมพาตที่กระเพาะปัสสาวะไม่ท�ำงาน หรือ
คุณแม่ที่ตั้งครรภ์ หรือมีก้อนในช่องท้องไปกดทางเดินปัสสาวะ มีโอกาส
ติดเชื้อได้ง่ายและเสี่ยงเป็นกรวยไตอักเสบ รวมทั้งผู้ที่เป็นเบาหวาน หรือ
มีภูมิคุ้มกันต�่ำ เช่น ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยที่ทานยาสเตียรอยด์ติดต่อกัน
เป็นเวลานาน ก็มีโอกาสเป็นโรคติดเชื้อที่กรวยไตมากกว่าปกติ
อาการของผูท้ เี่ ป็นโรคกรวยไตอักเสบ สังเกตได้จากคนไข้มกั มีอาการ
หนาวสัน่ มีไข้ ปวดหลัง เวลาเคาะบริเวณหลังและเอวจะรูส้ กึ เจ็บ ปัสสาวะ
บ่อย แต่ล�ำบาก แสบ ขัด หรือมีปัสสาวะขุ่นร่วมด้วย ซึ่งหากมีอาการ

ดังกล่าวแล้ว ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจปัสสาวะ
หาเชื้อ รวมทั้งจะต้องรับการรักษาอย่างเร่งด่วน
โดยหากวินิจฉัยแล้วเป็นไม่มาก แพทย์จะรักษาด้วย
การให้ยาฆ่าเชื้อรับประทาน แต่หากมีอาการหนัก
จ�ำเป็นต้องนอนพัก ในโรงพยาบาลและฉีดยาฆ่าเชื้อ
เข้าเส้นเลือด
วิธีป้องกันตนให้รอดพ้นจากโรค เริ่มต้นจาก
การดื่มน�้ำมากๆ วันละ 3 - 4 ลิตร ซึ่งน�้ำจะช่วยขับ
เชือ้ โรคออกจากกระเพาะปัสสาวะ พยายามอย่ากลัน้
ปัสสาวะ ควรฝึกเข้าห้องน�้ำทุกครั้งที่รู้สึกปวดให้ติด
เป็นนิสัย เวลาเดินทางไกลต้องฝึกให้เคยชินที่จะเข้า
ห้องน�ำ้ นอกบ้าน ถ้ากลัวไม่สะอาด ก็ชำ� ระล้างโถส้วม
ให้สะอาดเสียก่อน หรือหลังถ่ายอุจจาระ ควรล้าง
ทวารหนักให้สะอาดโดยใช้กระดาษช�ำระเช็ดจากหน้า
ไปหลัง เพือ่ ป้องกันไม่ให้เชือ้ โรคจากบริเวณทวารหนัก
เข้าสู่ท่อปัสสาวะ สุดท้าย เมื่อมีอาการกระเพาะ
ปัสสาวะอักเสบ เช่น ปัสสาวะแสบขัด กะปริบกะปรอย
โดยไม่มีไข้ ควรได้รับการรักษาอย่างจริงจัง เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เชื้อลุกลามขึ้นไปที่กรวยไต
อย่ า งไรก็ ดี ผู ้ ป ่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ
การรักษาอย่างถูกวิธี อาการจะ
ค่อยๆ ทุเลา แต่หากปล่อยให้มี
กรวยไตอั ก เสบ โดยไม่ ไ ด้ รั บ
การรักษาอย่างทันท่วงที เชื้อโรค
อาจลุ ก ลามเข้ า กระแสเลื อ ด
กลายเป็ น ภาวะโลหิ ต เป็ น พิ ษ
ซึ่งอาจเป็นอันตรายร้ายแรง ใน
บางรายอาจกลายเป็นโรคกรวยไต
อักเสบเรือ้ รัง และหากปล่อยไว้นาน
ปี ในที่สุดอาจกลายเป็นไตวาย
หรื อ พิ ก ารได้ ดั ง นั้ น หนุ ่ ม สาว
ชาวออฟฟิศควรจะป้องกัน ตนเอง
จากโรคกรวยไตอักเสบไว้เสียตัง้ แต่
ตอนนี้
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สังคมผู้สูงอายุคืออะไร แล้วจะเตรียม
รับมืออย่างไร
องค์การสหประชาชาติได้ประเมิน
สถานการณ์ว่า ปี พ.ศ. 2544 2643 จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ
หมายถึ ง การมี ป ระชากรอายุ
60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของ
ประชากรรวมทั่วโลก และมีแนวโน้ม
ว่าประชากรผู้สูงอายุเหล่านี้จะมี
ฐานะยากจน ถือเป็นประเด็นท้าทาย
สังคมที่แต่ละประเทศต้องหาแผน
รับมือ

ตามค�ำนิยามของสหประชาชาติกล่าวไว้วา่ เมือ่ ประเทศใดมีประชากร
อายุ 60 ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วนเกินร้อยละ 10 หรืออายุ 65 ปีขึ้นไป
เกินร้อยละ 7 ถือว่าประเทศนั้นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging
Society) และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) เมื่อ
สัดส่วนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 20 และ 14 ตามล�ำดับ
ประเทศญี่ปุ่น หนึ่งในประเทศพัฒนาแล้ว นับเป็นตัวอย่างประเทศ
ที่เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เร็วกว่าประเทศอื่นๆ ในโลก ตามด้วย
ประเทศอิตาลี เยอรมัน สวีเดน ฯลฯ เป็นผลมาจากการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้เพิม่ ขึน้ มีคณุ ภาพชีวติ ทีด่ ี มีโภชนาการทาง
อาหารที่ถูกหลักอนามัย และยังมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
การแพทย์ ส่งผลให้อัตราการตายลดลง ประชาชนอายุยืนมากขึ้น โดย
คนญี่ปุ่น มีอายุขัยเฉลี่ยสูงสุดมากกว่าภูมิภาคอื่นๆ กล่าวคือ มีอายุขัย
เฉลี่ย 77 - 82 ปี รวมถึง ประชากรในแถบทวีปอเมริกา ยุโรปด้วย ใน
ขณะทีป่ ระเทศในแถบแอฟริกาซึง่ ถือว่าส่วนใหญ่เป็นประเทศด้อยพัฒนา
มีอายุขัยเฉลี่ยเพียง 42 - 51 ปี เท่านั้น
ส�ำหรับประเทศไทย ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ สรุปว่าไทยได้ก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยมีประชากรผู้สูงอายุ ร้อยละ 10.4
ของประชากรทั้งประเทศ และคาดว่าจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
ในช่วงปี พ.ศ. 2567 หรืออีก 8 ปีข้างหน้านี้

หลายคนข้องใจ เมื่อสังคมที่มีตัวเลขของผู้สูงอายุสูงขึ้น จะท�ำให้
อัตราทางเศรษฐกิจลดลงอย่างไร หากอธิบายอย่างง่ายๆ คือ เมื่อปัจจัย
การผลิต แรงงานลดลง การออมก็จะลดลงด้วย เพราะวัยแรงงานต้อง
รับภาระเลี้ยงดูผู้สูงอายุ ส่งผลกระทบต่อการออมทั้งในระดับครัวเรือน
และระดับประเทศ รัฐบาลเองจึงจ�ำเป็นต้องเพิ่มงบประมาณค่าใช้จ่าย
ทางด้านสวัสดิการและการรักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นการดูแล และ
ปฐมพยาบาล ผู้สูงอายุ ซึ่งหากไม่มีการเตรียมความพร้อมการจัดสรร
ทรัพยากรแรงงานทีจ่ ะลดลงในอนาคต หรือไม่มแี ผนรับมือกับสังคมผูส้ งู
อายุที่จะเพิ่มขึ้น จะมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ท�ำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) หรือรายได้ต่อหัวของ
ประชากรลดลงอย่างแน่นอน
ดังนั้น การรับมือสังคมผู้สูงอายุจึงเป็นสิ่งส�ำคัญยิ่งที่จะต้องเตรียม
ความพร้อมกันทั้งระบบ สังคมช่วยเหลือกัน ชุมชนร่วมมือกัน บุคลากร
จับมือกัน ตั้งแต่ภาครัฐจนไปถึงภาคเอกชน โดยเร่งด�ำเนินการปรับปรุง
ฐานข้อมูลเกีย่ วกับผูส้ งู อายุให้ทนั สมัย สร้างหลักประกันด้านสุขภาพและ
การรักษาพยาบาล จัดให้มีการสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว เช่น
จ้างงานผู้ที่จะมาดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงขยายเกณฑ์การเกษียณอายุเป็น
65 ปี หรือ 70 ปี เพื่อส่งเสริมการท�ำงานของผู้สูงอายุ ที่ส�ำคัญที่ทุกคน
สามารถท�ำได้ คือ การสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้กับตัวเอง รู้จัก
วางแผนการออม หรือเก็บการออมเพื่อวัยหลังเกษียณ เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุอย่างปลอดภัยหายห่วง
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พาเที่ยว Canopy Walkway ทางเดิน
เหนือเรือนยอดไม้ที่ยาวที่สุดในไทย

ใครที่ เ ดิ น ทางมาถึ ง เชี ย งใหม่ แล้ ว ไม่ อ ยากตกเทรนด์
Backpack ฉบับนี้ ขอพาผู้ที่รักธรรมชาติและชื่นชอบ
การผจญภัย มาเปิดหูเปิดตากับแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่
ชื่อว่า Canopy Walkway เส้นทางเดินชมธรรมชาติเหนือ
เรือนยอดไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ภายใน
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่

Canopy Walkway คือสะพานเหล็กที่สร้างขึ้นมาอย่าง
กลมกลืนไปกับธรรมชาติ มีระยะทางให้เดินชมธรรมชาติกว่า
400 เมตร และอยู่ที่ระดับความสูงเหนือพื้นดินกว่า 20 เมตร
ได้รบั การออกแบบอย่างลงตัว มีเหล็กกัน้ ในระดับความสูงเกือบ
1 เมตร เพือ่ ความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ ว ระยะทางบางช่วง
มีการติดตั้งพื้นเป็นช่องกระจกใส ท�ำให้สามารถมองเห็น
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ทั ศ นี ย ภาพเบื้ อ งล่ า ง สร้ า งความตื่ น ตาและเร้ า ใจให้ แ ก่
นักชมธรรมชาติที่ชอบท้าทายความสูง
ตลอดเส้นทาง นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์
เพลิดเพลินธรรมชาติกับวิวทิวทัศน์ที่เป็นภาพยอดไม้และ
วิวทิวเขาในมุมมองพาโนรามา 360 องศา พร้อมเรียนรู้
ความหลากหลายของพันธุ์ไม้นานาชนิดจากสื่อป้ายที่จัดแสดง
ไว้ตลอดระยะทางการเดินชม โดยด้านล่างของเส้นทาง Walkway
เป็นพื้นที่ป่าเบญจพรรณที่สูงจากระดับน�้ำทะเลกว่า 800 เมตร
ถือว่าอุดมสมบูรณ์ที่สุดอีกแห่งในเชียงใหม่ มีทั้งต้นสนสามใบ
ที่สามารถมองเห็นทั้งล�ำต้นและยอดทิวสนที่ก�ำลังผลิดอก
ออกใบ ต้นสัก ต้นหมาก ต้นแคหางค้าง ต้นก�ำยาน ต้นตะแบก
และต้นตะคร�ำ้ เรียกว่าตลอดระยะทาง 400 เมตร จะได้สมั ผัสกับ
ต้นไม้มากกว่า 50 ชนิดขึน้ ไป ซึง่ บางพันธุห์ าดูได้ยากในปัจจุบนั
นอกจาก Canopy Walkway แล้ว ภายในสวนพฤกษศาสตร์ยังมีกิจกรรม
ที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่รักธรรมชาติ และสถานที่ที่น่าสนใจให้เยี่ยมชม พร้อม
เปิดรับความรู้อีกมากมาย อาทิ ศูนย์สารนิเทศ เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ
พรรณไม้ไทย นิทรรศการด้านพฤกษศาสตร์ อาคารเรือนกระจก ตั้งอยู่บนลาน
เนินเขา ภายในอาคารใหญ่รวบรวมพรรณไม้ในเขตป่าดงดิบจากทุกภูมิภาค
ของทวีปเอเชีย ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการควบคุมระดับความชื้นสัมพัทธ์ โดย
การฉีดละอองน�้ำในเรือนกระจก รวมทั้ง น�้ำตกจ�ำลอง จัดแต่งสภาพเหมือนเข้าไป
อยูใ่ นป่า และอาคารเรือนกระจกชนิดต่างๆ เช่น พืชทะเลทราย พรรณไม้นำ�้ เฟิรน์
กล้วยไม้ เป็นต้น
ส�ำหรับสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ถือเป็นสวนพฤกษศาสตร์
แห่งแรกของประเทศไทย มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 6,500 ไร่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว
และอนุรักษ์ รวบรวมพรรณไม้เป็นหมวดหมู่ตามวงศ์สกุลต่างๆ ซึ่งจัดปลูกให้
สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุด
ผู้สนใจสามารถเที่ยวชมเส้นทางธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ หรือ Canopy
Walkway โดยติดต่อที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กิโลเมตร 12
ถนนสายแม่ริม – สะเมิง อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเปิดให้เข้าชมทุกวัน
ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตัง้ แต่เวลา 08.30 - 16.30 น. สอบถามเพิม่ เติมได้ทโี่ ทรศัพท์
0 5384 1234 หรือ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
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ท�ำความเข้าใจ และเตรียมพร้อมกับ
PromptPay ยิ่งขึ้น
พร้อมเพย์ (PromptPay) คือ การท�ำธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อ
สนับสนุนโครงการระบบช�ำระเงินของประเทศ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ National
e-Payment และเศรษฐกิ จ ดิ จิ ตั ล ของไทย ที่ จ ะช่ ว ยให้ ก ารโอนเงิ น ง่ า ยและ
ประหยัดขึ้น โดยใช้หลักการเชื่อมเลขบัญชีของทุกธนาคารกับหมายเลขโทรศัพท์
มือถือหรือหมายเลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนไปแล้วตั้งแต่
วันที่ 15 ก.ค. 59 เป็นต้นมา และภายใน ต.ค. 59 ทุกธนาคารจะเริ่มให้บริการ
โอนเงิน พร้อมเพย์ ได้อย่างพร้อมเพรียง

จะเริ่มต้นท�ำธุรกรรมแบบพร้อมเพย์ อย่างแรกต้องลงทะเบียน ผูกหมายเลข
โทรศัพท์หรือเลขบัตรประชาชนกับบัญชีธนาคารเสียก่อน ซึ่งการลงทะเบียนใช้เพียง
เลขที่บัญชีเงินฝากที่เป็นชื่อผู้ลงทะเบียน, บัตรประจ�ำตัวประชาชน และหมายเลข
โทรศัพท์มือถือ โดยเลือกว่าจะน�ำหมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์
มือถือไปผูกกับบัญชีเงินฝากใด ซึง่ หมายเลขโทรศัพท์มอื ถือหรือเลขประจ�ำตัวประชาชน
1 หมายเลข จะใช้ผูกหรือจับคู่กับบัญชีเงินฝากได้ 1 บัญชีเท่านั้น จะผูกเลขเดียว

ตารางค่าธรรมเนียมการโอน พร้อมเพย์
จ�ำนวนเงินโอน				
ค่าบริการค่าธรรมเนียม
ไม่เกิน 5,000 บาท					
ไม่คิด
มากกว่า 5,000 - 30,000 บาท		
รายการละไม่เกิน 2 บาท
มากกว่า 30,000 - 100,000 บาท		
รายการละไม่เกิน 5 บาท
มากกว่า 100,000 บาท			
รายการละไม่เกิน 10 บาท
ถึงวงเงินสูงสุดตามแต่ละธนาคารก�ำหนด
หมายเหตุ : อ้างอิงจ�ำนวนวงเงินการโอนเงินในแต่ละครั้ง ไม่จ�ำกัดจ�ำนวนครั้ง
ในการโอนต่อวันต่อเดือน แตกต่างจากการโอนเงินรูปแบบเดิมๆ ที่คิด
ค่าธรรมเนียมแยกรายการ เวลาโอนข้ามจังหวัด หรือต่างธนาคาร

ซ�้ำบัญชีไม่ได้ รวมในทุกๆ ธนาคาร แต่ 1 บัญชีธนาคาร
สามารถผูกได้ถึง 3 หมายเลขโทรศัพท์
เมื่อเลือกธนาคารได้แล้ว ขั้นต่อมาคือ กรอกข้อมูลผ่าน
ช่องทางที่แต่ละธนาคารก�ำหนด ไม่ว่าจะเป็น Mobile
Banking, Internet Banking, ตูเ้ อทีเอ็ม, สาขาธนาคาร, คอล
เซ็นเตอร์ หรือทางเว็บไซต์ธนาคาร โดยทุกธนาคารจะไม่
เรียกเก็บค่าบริการในการลงทะเบียนพร้อมเพย์
หลังจากลงทะเบียนเสร็จ หากท่านจะโอนเงินเพียง
กรอกเบอร์ มื อ ถื อ หรื อ หมายเลขบั ต รประชาชนของผู ้ ที่
จะโอนเงินให้ ก็สามารถโอนได้ทันที ด้วยเหตุนี้ การท�ำ
ธุรกรรมแบบพร้อมเพย์ จึงช่วยอ�ำนวยความสะดวกใน
การรับเงินโอนและโอนเงิน ไม่ต้องนั่งจ�ำเลขบัญชียาวๆ
อย่างทีเ่ คยเป็นอีกต่อไป โดยหากใครต้องการจะยกเลิกหรือ
เปลี่ยนแปลงการผูกบัญชีพร้อมเพย์ สามารถท�ำได้โดย
การน�ำสมุดบัญชีเงินฝากและบัตรประชาชน ไปติดต่อที่
สาขาธนาคาร ซึ่งจะเป็นสาขาใดก็ได้ เพื่อแจ้งขอยกเลิก
การใช้บริการนี้
หลั ง จากนี้ เ ป็ น ต้ น ไป พร้ อ มเพย์ จ ะยกระดั บ อย่ า ง
เต็มรูปแบบ ตัง้ แต่เดือนตุลาคมจนไปถึงปลายปี 59 จะขยาย
ระบบการช�ำระเงินอย่างครอบคลุม ทั้งการโอนเงินระหว่าง
บุคคล ภาคประชาชน โอนเงินเพือ่ ช�ำระค่าสินค้าและบริการ
ของภาคธุรกิจ รวมไปถึงโอนเงินสวัสดิการและค่าใช้จ่าย
ต่างๆ ของภาครัฐ น�ำไปสู่การลดใช้เงินสด หรือเป็น
Cashless Society ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติที่จะก้าวสู่ยุค
เศรษฐกิจดิจิตัล
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บริการเคลมรถรูปแบบใหม่
Tele-Photo Claim
ด้วยเวลาที่เร่งรีบของคนในยุคปัจจุบัน ท�ำให้
กิจวัตรประจ�ำวันทุกอย่างต้องถูกปรับเปลี่ยนเพื่อ
ให้เกิดความสะดวกสบายยิ่งขึ้น กรุงเทพประกันภัย
ค�ำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นส�ำคัญ
จึงเกิดการพัฒนารูปแบบของการเคลมรถยนต์
ให้ตรงใจลูกค้า ด้วย Tele-Photo Claim
ผ่านสมาร์ทโฟน

กรุงเทพประกันภัยได้พฒั นาการบริการเคลมสินไหม
ทดแทนรถยนต์อีกขั้นผ่านช่องทาง Tele-Photo Claim
ซึง่ เป็นวิธกี ารเคลมสินไหมทดแทนรถยนต์รปู แบบใหม่ ที่
ช่วยให้ลูกค้าอุ่นใจและได้รับความสะดวกสบาย เมื่อรถ
ของลูกค้าเกิดอุบัติเหตุโดยไม่มีคู่กรณี สามารถแจ้งเหตุ
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1620 เจ้าหน้าที่จะแนะน�ำให้ใช้
วิธี Tele-Photo Claim ซึ่งเป็นการติดต่อ รับ-ส่งเรื่อง
การเคลมรถผ่านแอปพลิเคชัน Line หรือช่องทางอืน่ ๆ ที่
ลูกค้าสะดวก ด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก ดังนี้
1. ลูกค้าถ่ายภาพชิน้ ส่วนรถทีเ่ สียหายส่งให้เจ้าหน้าที่
เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณารายการและระดับความเสียหาย
แก่ลูกค้าเป็นไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และลดปัญหา
การแจ้งรายการซ่อมเพิ่มเติมภายหลัง
2. หลังจากเจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณาเรียบร้อยแล้ว จะจัดส่ง
หลักฐานการแจ้งซ่อมรถให้แก่ลูกค้าผ่าน Line หรือ
ช่องทางทีล่ กู ค้าต้องการ และสามารถน�ำรถเข้าอูซ่ อ่ มได้
ทันที
นอกจากขัน้ ตอนการท�ำ Tele-Photo Claim ทีง่ า่ ยแล้ว
ยังมีความสะดวกสบายอื่นๆ ให้กับลูกค้าของกรุงเทพ
ประกันภัยอีก อาทิ
1. ลดปัญหาการรอคอยเจ้าหน้าที่เคลม โดยลูกค้า
สามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาโดยตรง ท�ำให้
ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาเพื่อไปท�ำกิจกรรมอื่น
2. ช่วยให้ลกู ค้าทราบความเสียหายต่อเนือ่ งทีเ่ กิดขึน้
จากการเคลมนี้ได้

3. หากลูกค้าไม่ทราบชื่อเรียกชิ้นส่วนรถที่เสียหาย ภาพถ่ายที่ส่งผ่าน Tele-Photo
Claim จะช่วยให้ลูกค้าคลายความกังวลว่าจะไม่เกิดความผิดพลาดต่อรายการที่
แจ้งซ่อม
4. กรณีทลี่ กู ค้าต้องการน�ำรถเข้าจัดซ่อมหรือเปลีย่ นอะไหล่อย่างเร่งด่วน เพียงลูกค้า
ส�ำรองจ่ายและน�ำใบเสร็จรับเงินมาเบิกคืนตามที่ได้ตกลงไว้
ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถแจ้งเคลมสินไหมทดแทนรถยนต์ในกรณีที่ไม่มีคู่กรณีผ่าน
Tele-Photo Claim กับเจ้าหน้าที่ ได้ตลอด 24 ชัว่ โมง และสามารถสอบถามรายละเอียด
ต่างๆ เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์กับเจ้าหน้าที่ได้เช่นกัน
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หลักฮวงจุ้ยเบื้องต้น เปิดรับสิ่งดีๆ
ตั้งแต่เริ่มสร้างบ้าน
ค�ำว่า ฮวงจุ้ย มีความหมายตรงกับตัวอักษรจีนว่า ลม-น�้ำ ซึ่งเป็น
หลักการของชาวจีนที่มีมานานกว่า 5,000 ปี ที่ว่าด้วยเรื่องทฤษฎี
ที่ตั้งอยู่บนหลักการจักรวาลและกฎธรรมชาติ น�ำมาประยุกต์
กับสภาพแวดล้อมทีอ่ ยูอ่ าศัย โดยเชือ่ กันว่าจะน�ำความสุข สุขภาพ
ที่ดี และความร�่ำรวยมาให้

แม้ว่าหลักวิทยาศาสตร์จะอธิบายไม่ได้ แต่การจัดวางฮวงจุ้ยที่ดี
ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ให้หลายคนได้เห็นถึงสิ่งดีๆ Navigator ฉบับนี้
จึงมีหลักการฮวงจุ้ยเบื้องต้นส�ำหรับการสร้างบ้านมาฝากกัน
ประตูทางเข้าบ้าน ด่านแรกต้อนรับพลังงานที่ดีเข้าบ้าน การตั้ง
ทิศทางของประตูทางเข้าบ้านต้องไม่ตรงกับหน้าต่างบานใหญ่และ
ประตูบานอืน่ ในบ้าน เช่น ประตูตเู้ สือ้ ผ้า ประตูหอ้ งน�ำ้ และบันได ลักษณะ
ของประตูจะต้องเปิดเข้ามาข้างในบ้าน ไม่ควรเป็นบานประตูทเี่ ปิดออก
นอกบ้าน เพราะจะเป็นการผลักพลังงานดีๆ ออกจากบ้าน
หน้าต่างจัดวางให้สมดุล หน้าต่างควรอยู่ในระดับกึ่งกลางของ
ผนังบ้านไม่ สูง และไม่ ต�่ ำ จนเกื อ บชิ ด พื้ น เพื่ อ ให้ ล มสามารถผ่ า น
เข้าออกบ้านได้อย่างสะดวก
ห้องนอน ควรตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สงบ ปลอดภัย ไร้สิ่งรบกวน ไม่ควร
ตั้งอยู่เหนือโรงรถ ห้องครัว และห้องน�้ำหลัก แต่ควรจะตั้งอยู่เหนือ
ห้องกินข้าวหรือห้องนัง่ เล่น ส่วนชัน้ บนเหนือห้องนอน ไม่ควรเป็นห้องน�ำ้
ทีส่ ำ� คัญ เมือ่ เปิดประตูเข้าไปภายในห้องนอนจะต้องไม่ตรงกับหน้าต่าง
ห้องครัว พลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพและร่างกายมักจะไหลวน
เวียนอยู่ในห้องครัวเป็นหลัก แนะน�ำให้หลีกเลี่ยงการวางผังห้องครัว

ให้เผชิญหน้ากับประตูทางเข้าบ้าน แต่ถ้าไม่สามารถปรับเปลี่ยนผังได้
ต้องแก้ด้วยการประดับดอกไม้ในห้องครัวหรือกระถางสมุนไพรเล็กๆ
ให้ดูมีชีวิตชีวา นอกจากนี้ ไม่ควรสร้างห้องครัวใกล้กับห้องน�้ำหรือ
บันได
บันได จุดในบ้านทีม่ กี ารเคลือ่ นไหวตลอดเวลา ควรหลีกเลีย่ งการวาง
บันไดไว้กลางบ้านหรือตรงกับประตู ไม่เช่นนั้นพลังงานดีจะอ่อนแรงลง
ส่งผลให้ความเป็นอยูไ่ ม่ราบรืน่ ควรวางอยูใ่ นทิศสุขภาพ (ทิศตะวันออก)
ทิศแห่งความรัก (ตะวันตกเฉียงใต้) และทิศการเงิน (ตะวันออกเฉียงใต้)
ตามหลักยันต์แปดทิศ (Bagua) ถ้าบ้านใครวางผิดต�ำแหน่งไปแล้ว
แนะน�ำให้ใช้ไม้มาท�ำบันไดแทน และเสริมด้วยการติดภาพวาดหรือ
โปสเตอร์ศิลปะเพิ่มสีสันตรงผนังบริเวณบันได
ห้องน�้ำ ห้องซักผ้า และห้องเก็บของต้องไม่เปิดเผย ห้องน�้ำ ไม่ควร
ตัง้ ตรงข้ามกับประตูทางเข้า กลางบ้าน ใกล้หอ้ งครัว ควรตัง้ ในทิศการเงิน
(ตะวันออกเฉียงใต้) และทิศที่เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ (ตะวันตก
เฉียงใต้) ห้องซักผ้าและห้องเก็บของ มีข้าวของให้ต้องจัดการเสมอ ดังนั้น
ไม่ควรตั้งให้อยู่ติดกับห้องนอนและตรงข้ามกับประตูทางเข้าบ้าน
ห้องนั่งเล่น ศูนย์รวมของทุกคนในบ้าน บ้านไหนที่ไม่มีห้องนั่งเล่น
หรือห้องนั่งเล่นเล็ก แสดงว่าบ้านนั้นไม่มีฮวงจุ้ยที่ดี ซึ่งห้องนั่งเล่นต้อง
ไม่อึดอัด จัดแสงในห้องให้สมดุล โดยให้แสงธรรมชาติเข้าถึง เพิ่ม
หน้าต่างหรือท�ำเพดานให้สงู โปร่ง เพือ่ ให้พลังงานดีเคลือ่ นไหวเป็นไปตาม
ธรรมชาติ
การจัดแปลนบ้านที่ดี นอกจากจะต้องมีการวางแผนและออกแบบ
พื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสม คุ้มค่า และตรงใจผู้อยู่อาศัยแล้ว ยังต้องมีการ
ออกแบบที่น�ำศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยมาร่วมออกแบบด้วย ยิ่งจะช่วยเพิ่ม
พลังงานดีๆ ตามทีเ่ จ้าของบ้านปรารถนา เพือ่ ให้ทกุ คนในบ้านได้ใช้ชวี ติ
อย่างสบายกาย เย็นใจ และเป็นสุข ตลอดเวลาของการอยู่อาศัยและ
พักผ่อน
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กรุงเทพประกันภัย
พร้อมให้บริการทัว่ ประเทศ
กรุงเทพประกันภัยเดินหน้าขยายสาขาเพื่อ
ให้บริการลูกค้าทัว่ ทุกภูมภิ าคของประเทศอย่าง
ต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้จัดพิธีเปิดสาขาชุมพร
อย่างเป็นทางการ พร้อมอัญเชิญครุฑตราตั้งขึ้น
ประดิษฐานเพื่อความเป็นสิริมงคล โอกาสนี้
คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ คุณพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธาน
คณะผู้บริหาร และ ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพ
ประกันภัย และคุณอรุณ เกิดกาญจน์ ประธานเขตชุมพร-ระนอง ธนาคารกรุงเทพ ร่วมให้
เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ โดยมีคณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดี ทั้งนี้
เพื่อขยายการให้บริการด้านประกันภัยแก่ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง
ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีการมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่
นักเรียนโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดชุมพร เพือ่ ประโยชน์ทางการศึกษา และสุขภาพของนักเรียน
ณ กรุงเทพประกันภัย สาขาชุมพร อ�ำเภอเมือง จังหวัดชุมพร เมื่อวันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2559
นอกจากนี้ เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน ที่ผ่านมา ยังได้จัดพิธีเปิดสาขาสุรินทร์
อย่างเป็นทางการอีก 1 แห่ง ณ กรุงเทพประกันภัย สาขาสุรินทร์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
ที่ให้บริการประกันภัยแก่ลูกค้าในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง
ปัจจุบัน กรุงเทพประกันภัยมีสาขา
รวม 34 แห่ ง และในอนาคตยั ง มี
การเตรียมเปิดสาขาแห่งใหม่ในภูมภิ าค
ต่างๆ เพื่อให้บริการด้านประกันภัย
ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสร้างความอุ่นใจ
ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า ทุ ก ท่ า น ดั ง สโลแกน
‘กรุงเทพประกันภัย แคร์คณุ ทุกย่างก้าว’

กรุงเทพประกันภัย ได้รบั ISO/IEC 27001:2013 ด้านความมัน่ คงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ
กรุงเทพประกันภัย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO/IEC
27001:2013 โดย ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ เป็นผู้รับมอบใบรับรองมาตรฐานคุณภาพดังกล่าว
จากคุณวิสุทธิ์ แก้วทอง (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ทางด้านไอที
บจ. เอสจีเอส (ประเทศไทย) ซึง่ เป็นองค์กรชัน้ น�ำของโลกทีใ่ ห้บริการด้าน
การตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองระบบคุณภาพต่างๆ จากการที่
บริษทั ฯ ได้มกี ารจัดตัง้ ระบบบริหารความมัน่ คงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการด�ำเนินงานทางธุรกิจประกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ
สร้างความมัน่ ใจให้แก่ลกู ค้าในการให้บริการด้านประกันภัยทีไ่ ด้มาตรฐาน
สากล ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ส�ำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อ
วันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
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มอบทุนการศึกษา ประจ�ำปี 2559
คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
ในฐานะประธานมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย เป็นประธานมอบทุนการศึกษา
ให้แก่นกั เรียนทีเ่ รียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รุน่ ที่ 23 ประจ�ำปี 2559 จ�ำนวน
25 ทุน และทุนต่อเนื่องอีก 67 ทุน ซึ่งรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 6,900,000 บาท
โดยทุนการศึกษาดังกล่าวได้รวมถึงค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอาหาร และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ�ำเป็น ซึ่งเป็นทุนให้เปล่าและต่อเนื่องจนกว่าจะส�ำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี ณ วัดสวนป่าริมธาร จังหวัดมุกดาหาร เมื่อเร็วๆ นี้

เพิม่ พันธมิตรประกันภัยรถยนต์ออนไลน์
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ (ที่ 2 จากขวา) และคุณฮัรเปรม ดูวา
กรรมการผู้จัดการ (ที่ 2 จากซ้าย) บริษัท Frank.co.th หรือ อี ไดเรค ไทยแลนด์ จ�ำกัด จับมือ
ร่วมเป็นพันธมิตรในการให้บริการขายประกันภัยรถยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งการร่วมเป็น
พันธมิตรในครั้งนี้ กรุงเทพประกันภัยได้มอบความไว้วางใจให้ Frank.co.th เป็นผู้ด�ำเนินการขาย
ประกันภัยรถยนต์ของบริษทั ฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ของ Frank.co.th เพือ่ เป็นทางเลือกใหม่สำ� หรับ
ผู้บริโภคที่ต้องการซื้อประกันภัยรถยนต์จากบริษัทฯ ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น ทั้งยังได้รับ
การคุ้มครองที่ครอบคลุมและคุ้มค่า พร้อมให้บริการเคลมสินไหมทดแทนด้วยรูปแบบที่ทันสมัย
และรวดเร็ว
ทั้งนี้ Frank.co.th คือผู้น�ำการขายประกันภัยรถยนต์ออนไลน์ที่เข้าใจง่าย เน้นความสะดวกและบริการที่ประทับใจ ให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงได้
ใน 3 ขั้นตอน 1) บอกข้อมูลรถยนต์ 2) เลือกแผนประกัน 3) ช�ำระเงินพร้อมรับความคุ้มครองทันที ส�ำหรับผู้ที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2106 5800

มอบสินไหมทดแทนรวดเร็วทันใจ
คุณทวี ขวัญทอง (ขวาสุด) ผู้จัดการภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรุงเทพประกันภัย เป็นผู้แทน
บริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) จ�ำนวนเงิน 1,040,000 บาท ให้
แก่คุณอภิชัย ปานจ�ำรูญ (กลาง) ผู้รับประโยชน์ จากกรณีที่คุณอมรลักษณ์ อาจสุโพธิ์ ผู้เอาประกันภัย
ถูกงูกัดเสียชีวิต ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559
คุณสินชัย มานะพงศ์ (ขวาสุด) ผู้จัดการสาขาสุราษฎร์ธานี กรุงเทพประกันภัย เป็นผู้แทนบริษัทฯ
มอบสินไหมทดแทนประกันอัคคีภัย จ�ำนวนเงิน 5,500,000 บาท ให้แก่คุณผลขจี ศรีทาน้อย (ที่ 2 จาก
ซ้าย) ผู้รับประโยชน์ จากกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้าน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาบัดดี้ อ�ำเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
คุณกรรณสูตร หอมจันทร์ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการสาขานครราชสีมา กรุงเทพประกันภัย เป็นผู้แทนบริษัทฯ
มอบสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จ�ำนวนเงิน 500,000 บาท ให้แก่คุณณรงค์พร
ประจง (ที่ 2 จากขวา) ผู้เอาประกันภัยซึ่งประสบอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว�่ำ เป็นเหตุให้สูญเสียสายตา
ข้างซ้ายและแขนซ้าย ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาเซฟวัน จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559

