กรุงเทพประกันภัยน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ปีที่ 21 ฉบับที่ 4 ธันวาคม 2559

เพือ่ น้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณุ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรุงเทพประกันภัย
จัดกิจกรรมน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณุ ขึน้ โดยจัด
พิธีถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ และพิธีบ�ำเพ็ญ
พระราชกุศลปัญญาสมวาร พร้อมน้อมน�ำแนวทางที่
พระองค์พระราชทานให้ประชาชนมาใช้ในการท�ำงาน
และการด�ำเนินชีวิตต่อไป
นอกจากนี้ ภายในเล่ มขอน�ำ เสนอ Backpack
เที่ยวตามรอยพระบาทพ่อหลวงที่สถานีเกษตรหลวง
อ่างขาง และยังมีข่าวสารอีกมากมายในเล่มให้ติดตาม
ใน BKI Story บริษัทฯ เปิดส�ำนักงานแห่งใหม่อย่าง
เป็นทางการ ณ สปป. ลาว ชื่อว่า บริษัทกรุงเทพประกันภัย
(ลาว) จ�ำกัด และออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นปีที่ 28
เพื่อบริการให้ครอบคลุมในทุกด้านของชีวิต พร้อมพบ
รูปแบบใหม่ของการเคลมรถยนต์ออนไลน์ผา่ นสมาร์ตโฟน
กับระบบ i-Claim ใน BKI Online ปิดท้ายด้วยข่าว
ความเคลื่อนไหวรอบรั้วกรุงเทพประกันภัยใน We're
Together
นอกจากการร่วมแสดงความอาลัยและน้อมส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคณุ แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที่ 9 แล้ว เราชาวกรุงเทพประกันภัยขอเดินตาม
ค�ำสอนที่พระองค์ ทรงวางแนวทางไว้ เพื่อน�ำมาซึ่ง
ความสุข ความเจริญในทุกๆ ด้านตลอดไป
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กรุงเทพประกันภัยน้อมร�ำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณ

บริษทั กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ได้จดั พิธนี อ้ มร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณุ และแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช ซึ่งคุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน สื่อมวลชน และพนักงานของบริษัทที่อยู่ในอาคาร
และพนักงานสาขาทั่วประเทศ ได้ร่วมในพิธีดังกล่าว พร้อมทั้งเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัย ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ส�ำนักงานใหญ่
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559
และในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทั้งที่ส�ำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ ได้จัดพิธีท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป
ในการบ�ำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (พิธีบ�ำเพ็ญพระราชกุศลครบ 50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นอกจากการร่วมแสดงความอาลัยและน้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กรุงเทพประกันภัยขอน้อมน�ำแนวทางที่พระองค์พระราชทานให้ประชาชนมาใช้
ในการท�ำงานและการด�ำเนินชีวิตต่อไป
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บริษัทกรุงเทพประกันภัย (ลาว) จัดพิธีเปิด
อย่างเป็นทางการ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลาว) จ�ำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 จากการร่วมทุน
ของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท Asia Insurance Company Limited
(Hong Kong) และ บริษัท PT Asuransi Central Asia (Indonesia) ทั้งนี้ เพื่อขยายการให้
บริการด้านประกันภัยให้ครอบคลุมกลุม่ ลูกค้าและคูค่ า้ ได้อย่างทัว่ ถึง รองรับการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องของภาคธุรกิจและประกันภัยของ สปป.ลาว และรองรับโอกาสทางธุรกิจจากการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
บริษัท กรุงเทพประกันภัย (ลาว) จ�ำกัด จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก
ท่านนางทิบพะกอน จันทะวงสา รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป.ลาว และคุณชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด
โดยมี คุ ณ นริ ศ โรจน์ เฟื ่ อ งระบิ ล อั ค รราชทู ต สถานเอกอั ค รราชทู ต ณ เวี ย งจั น ทน์

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดง
ความยินดี ณ ส�ำนักงานบริษทั กรุงเทพประกันภัย (ลาว)
จ�ำกัด บ้านโพนสะหวันเหนือ เมืองสีสตั ะนาก นครหลวง
เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559
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กรุงเทพประกันภัยออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 28 มุ่งหวังให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
กรุ ง เทพประกั น ภั ย ตระหนั ก ดี ว ่ า การมี ส ่ ว นร่ ว มรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นหน้าที่ส�ำคัญประการหนึ่งที่พึงกระท�ำ
ควบคูไ่ ปกับการด�ำเนินธุรกิจ บริษทั ฯ จึงได้ดำ� เนินกิจกรรมเพือ่ สังคม
และสิง่ แวดล้อมมาอย่างต่อเนือ่ งยาวนาน โดยล่าสุด คุณชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร และพนักงานของบริษทั ฯ
และคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ กว่า
100 คน ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการรักษาโรคแก่ผู้เจ็บป่วย
ที่ด้อยโอกาส ซึ่งมีประชาชนมารอใช้บริการหน่วยแพทย์ฯ อย่าง
เนืองแน่นกว่า 4,000 คน พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�ำเป็น เช่น
เสื้อผ้า ผ้าห่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ยาสามัญประจ�ำบ้านให้แก่ผู้มา
รับบริการ รวมถึงเด็กๆ ในพื้นที่ยังได้รับยาถ่ายพยาธิเพื่อสุขอนามัย
ที่ดี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์แบน ธนากโร
อ�ำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร และวัดสวนป่าริมธาร อ�ำเภอดงหลวง
จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2559
และในโอกาสที่บริษัทฯ จะครบรอบ 70 ปีแห่งการด�ำเนินงาน
ในปี 2560 บริษัทฯ ยังได้ร่วมมอบเครื่องช่วยหายใจเพื่อใช้รักษาและ
ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย พร้อมทั้งยังร่วมสมทบทุนจ�ำนวน 35 ล้านบาท
ในการสร้างตึกโรคหัวใจเพื่อแผ่นดินให้แก่โรงพยาบาลสกลนคร
เพื่อรองรับการรักษาทางด้านโรคหัวใจ และอ�ำนวยประโยชน์ในด้าน
การรักษาอืน่ ๆ เพือ่ มุง่ หวังให้คนในชุมชนมีสขุ ภาพและคุณภาพชีวติ
ที่ดียิ่งขึ้น
นอกจากการจัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในด้านสาธารณสุขที่
บริษทั ฯ ด�ำเนินมาอย่างต่อเนือ่ งแล้ว กรุงเทพประกันภัย ยังมีกจิ กรรม
อืน่ ๆ ทีม่ งุ่ หวังให้ประชาชน สังคม และสิง่ แวดล้อมได้มคี ณุ ภาพชีวติ
ทีด่ อี ย่างยัง่ ยืน ดัง่ สโลแกนทีว่ า่ ‘กรุงเทพประกันภัย แคร์คณุ ทุกย่างก้าว’
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3 องค์กรใหญ่ร่วมใจ
สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง

กรุงเทพประกันภัยยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์กจิ กรรมเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม
อย่างต่อเนือ่ ง โดยล่าสุด บริษทั ฯ ได้รว่ มกับโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ และกรุงเทพประกันชีวติ
ร่วมกันจัดกิจกรรม B3 ครั้งที่ 9 ตอน ร่วมใจสานต่อเศรษฐกิจพอเพียง น�ำโดยคุณชัย โสภณพนิช
ประธานกรรมการ บมจ.กรุงเทพประกันภัย นพ. น�ำ ตันธุวนิตย์ ผู้อ�ำนวยการด้านบริหาร
และผูอ้ ำ� นวยการด้านการแพทย์ รพ.บ�ำรุงราษฎร์ คุณคมคาย ธูสรานนท์ รักษาการ กรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันชีวติ พร้อมคณะผูบ้ ริหารและพนักงานจิตอาสาของ 3 องค์กร
กว่า 200 คน ร่วมกันปลูกต้นไม้ วาดภาพระบายสีผนังอาคาร ร่วมท�ำกระปุกออมสินให้แก่
เด็กนักเรียน พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษาและเงินสนับสนุน 390,000 บาท และข้าวสาร
จ�ำนวน 350 กิโลกรัม ให้แก่โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน จ.ฉะเชิงเทรา
โดยมี พ.ต.ท. สวัสดิ์ ค�ำภิรานนท์ ผูบ้ งั คับกองร้อยต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 12 ให้การต้อนรับ
และเป็นผู้แทนรับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว
ส�ำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาจากทั้ง 3 องค์กร ได้ร่วมกันปลูก
ต้นไม้ เช่น ขนุน มะละกอ มะพร้าว ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้ขนาดใหญ่ที่ให้คุณประโยชน์อย่างยั่งยืน
และพืชผักสวนครัว เช่น กะเพรา กวางตุ้ง เพื่อให้เด็กๆ ได้น�ำไปรับประทานเป็นอาหารกลางวัน
และร่วมแรงร่วมใจช่วยกันแต่งแต้มวาดภาพระบายสีผนังอาคารห้องประชุม และบริเวณ

จุดล้างมือ แปรงฟัน พร้อมทัง้ ท�ำกระปุกออมสินจาก
วัสดุธรรมชาติ โดยน�ำไม้ไผ่ที่ได้จากการปลูกใน
ชุมชนมาตกแต่งดัดแปลงเป็นกระปุกออมสินสีสัน
สดใส เพื่อส่งเสริมให้น้องๆ นักเรียนรู้จักเก็บออม
พร้ อ มทั้ ง จั ด กิ จ กรรมสั น ทนาการให้ กั บ น้ อ งๆ
นักเรียน ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านนา
อิสาน จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559
ที่ผ่านมา
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รู้จักโรคแพ้กลูเตน และ
สัญญาณที่บ่งชี้ว่าเราแพ้

กลูเตน (Gluten) เป็นชื่อของโปรตีนชนิดหนึ่ง พบมากในกลุ่มธัญพืชประเภท
ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และข้าวไรย์ ซึ่งอยู่ในผลิตภัณฑ์พวกเบเกอรี่ต่างๆ เช่น
ขนมปัง โดนัท ขนมเค้ก ข้าวโอ๊ต พาย ซีเรียล เส้นพาสต้า รวมถึงในอาหารเจ
และมังสวิรัติ โดยกลูเตนจากข้าวสาลีนิยมน�ำมาใช้เป็นแหล่งโปรตีนแทนเนื้อสัตว์
รองจากโปรตีนจากถั่วเหลือง อีกทั้งคุณสมบัติเด่นของกลูเตนคือ ท�ำให้อาหาร
มีความยืดหยุ่น จึงนิยมน�ำมาท�ำขนมปังเพื่อให้มีความเหนียวนุ่มและอร่อย

แต่การบริโภคกลูเตนอาจส่งผลกระทบต่อระบบภูมติ า้ นทานร่างกายของบางคนทีม่ ี
ภาวะแพ้ตอ่ โปรตีนชนิดนี้ โดยอาการแพ้กลูเตนเป็นได้ทกุ ระบบของร่างกาย จากข้อมูล
ที่พบบ่อยคือ อาการทางระบบทางเดินอาหาร (เมื่อแพ้จะมีอาการอาเจียนควบคู่กับ
อาการเหนื่อย เมื่อยล้า มีอาการชาตามแขนขา รวมถึงปวดท้อง ท้องเสีย หรือลามไป
ถึงขั้น Celiac Disease ซึ่งเกิดจากการอักเสบที่ล�ำไส้เล็ก ท�ำให้ไม่สามารถดูดซึมไขมัน
วิตามิน เกลือแร่ เพราะกลูเตนจะไปท�ำลายปุ่มวิลลัสที่มีผลต่อการดูดซึมสารอาหาร
ในล�ำไส้เล็ก) อาการทางผิวหนัง (เมื่อแพ้จะมีอาการผื่นคัน ลมพิษ สิว หรือเรียกว่า
Food Intolerance อาการที่เกิดจากภูมิแพ้อาหารแฝง) รวมถึงอาการทางระบบหายใจ

(เมื่อแพ้จะมีอาการจาม น�้ำมูก ไอ หอบ แน่นหน้าอก)
นอกจากนี้ ยังมีภาวะที่เรียกว่าไวต่อกลูเตน ท�ำให้เกิด
โรคเบาหวานชนิดที่ 1 ที่เกิดจากการที่ตับอ่อนไม่สามารถ
สร้างฮอร์โมนอินซูลินให้เพียงพอ โรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE)
โรคต่อมไทรอยด์อักเสบเรื้อรังฮาชิโมโต โรคสะเก็ดเงิน
เป็นต้น ในบางรายอาการแพ้อาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต
โดยการแพ้กลูเตนสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่
ทารกจนถึงผูใ้ หญ่ โดยสามารถสังเกตสัญญาณเตือนภัยจาก
ร่างกาย ดังนี้
• มีปญั หาระบบทางเดินอาหาร เช่น ท้องอืด ท้องเสีย
ท้องผูก โดยเฉพาะเด็กๆ หากทานอาหารที่มีกลูเตนจะมี
อาการท้องผูกทันที
• เป็นโรคขนคุด ซึ่งจะพบอาการเหล่านี้ได้ตาม
ท้องแขน เป็นผลมาจากการขาดกรดไขมันและวิตามินเอ
และส่งผลให้การดูดซึมไขมันแย่ลง เนื่องจากกลูเตนท�ำให้
ล�ำไส้เสียหาย
• ได้รับการวินิจฉัยว่ าเป็นโรคที่เกิดจากการแพ้
ภู มิ แ พ้ ตั ว เอง หรื อ มี อ าการทางระบบประสาท เช่ น
เวียนศีรษะ เสียการทรงตัว หลังจากทานอาหารทีม่ กี ลูเตน
เข้าไปจะอ่อนเพลีย มึนงง รู้สึกเหนื่อย
• ฮอร์โมนไม่สมดุล เช่น ก่อนมีประจ�ำเดือนมีอาการ
ปวดศีรษะ อารมณ์หงุดหงิด เจ็บคัดตึงเต้านม หรือ ประจ�ำ
เดือนมาไม่ปกติ น�ำ้ หนักขึน้ มีปญั หากับอารมณ์ของตัวเอง
เช่น วิตกกังวล ซึมเศร้า อารมณ์แปรปรวน
• มีการอักเสบ บวม และปวดบริเวณข้อต่อ เช่น
ข้อนิ้ว หัวเข่า หรือสะโพก
หากพบว่ามีลกั ษณะอาการดังกล่าวข้างต้น ควรปรึกษา
แพทย์ และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลูเตนเป็นส่วนประกอบ
หรือเลือกรับประทานอาหารที่มีฉลากติดว่า Gluten-free
ในวัยเด็กเล็ก ควรทานอาหารที่ปรุงเองจากบ้านเท่านั้น
เพราะอาการแพ้ของเด็กมักรุนแรงกว่าผู้ใหญ่ และเด็กเล็ก
ไม่สามารถเลือกอาหารได้ด้วยตนเอง ผู้ปกครองควรแจ้ง
ให้คุณครูทราบถึงอาการแพ้เหล่านั้นด้วย
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เที่ยวตามรอยพระบาทพ่อหลวง
ท่องไปในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง
ด้วยพระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปัจจุบัน ดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่
ดอยที่มีลักษณะเหมือนอ่าง หรือแอ่งกระทะ อยู่ที่ระดับความสูง 1,400 เมตร จากระดับน�้ำทะเล ได้เปลี่ยนสภาพจากภูเขาที่ถูกตัดไม้ท�ำลายป่า
มาเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีธรรมชาติงดงาม เป็นที่ท�ำกินและเป็นที่อยู่อาศัยของชาวไทยภูเขาเผ่าจีนฮ่อ ไทยใหญ่
มูเซอร์ด�ำ และปะหล่อง อาศัยอยู่โดยรอบกว่า 600 ครัวเรือนใน 6 หมู่บ้าน

ในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงมกราคม ดอยอ่างขาง จะ
เนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่เดินทางมาสัมผัสอากาศหนาว
โดยเฉพาะภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งเป็น
สถานีวจิ ยั แห่งแรกของโครงการหลวง ตัง้ อยูบ่ นเทือกเขา
ตะนาวศรี ต�ำบลแม่งอน อ�ำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ได้รับการพระราชทานนามและจัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512
ตามแนวพระราชด�ำริเพื่อวิจัยพืชเมืองหนาว แรกเริ่ม
ทรงทราบว่ า สถานี ท ดลองไม้ ผ ลเมื อ งหนาวของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทดลองวิธีติดตาต่อกิ่ง
กับท้อฝรั่ง จึงทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์
จ�ำนวน 1,500 บาท เพื่อซื้อที่ดินและไร่จากชาวเขา
ในบริเวณดอยอ่างขางส่วนหนึง่ และส่งเสริมให้ชาวเขา
ปลูกพืชเหล่านี้แทนฝิ่น เปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็น
แปลงเกษตร เมืองหนาว ด้วยแนวคิดที่ว่าให้เขาช่วย
ตัวเอง สร้างรายได้ดกี ว่าเก่าก่อนและหยุดการท�ำลายป่า

ปัจจุบันรวมแล้วมีพันธุ์ไม้ผลกว่า 12 ชนิด ผักเมืองหนาวกว่า 60 ชนิด และไม้ดอกเมือง
หนาวมากกว่า 20 ชนิด
กิจกรรมภายในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับการชม
ต้นนางพญาเสือโคร่ง และแปลงสาธิต ผักผลไม้ต่างๆ สวนท้อ สวนบ๊วย ถ่ายรูปกับ
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ดอกไม้เมืองหนาวสวยๆ ณ สวนแปดสิบ สวนจัดกลางแจ้ง ตรงข้าม
บริเวณสโมสร สวนนีต้ งั้ ชือ่ ตามอายุขององค์ประธานมูลนิธโิ ครงการหลวง
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ในวาระที่ทรงมีอายุครบ 80 ชันษา จัดตกแต่ง
สวนในสไตล์อังกฤษ ด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาชนิด
เช่น กะหล�่ำประดับ เดซี ลินาเลีย ชบาอาบูติลอน ฯลฯ สวนค�ำดอย
สวนทีร่ วบรวมพันธุไ์ ม้ดอกกุหลาบพันปี สายพันธุน์ ำ� เข้าจากต่างประเทศ
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เช่น นิวซีแลนด์ ฮอลแลนด์ และอังกฤษ ซึ่งจะไม่มีปลูกที่อื่นนอกจาก
ที่สวนแห่งนี้ที่เดียว โรงเรือนดอกไม้ โรงเรือนที่รวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้
ประดับเมืองหนาวชนิดต่างๆ มากมาย อาทิ บีโกเนีย รองเท้านารี พืช
กินแมลง มีมุมน�้ำตกในสวนสวย ซึ่งดอกไม้ในสวนเหล่านี้จะหมุนเวียน
ผลัดเปลี่ยนกันออกดอกตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ภายในบริเวณโรงเรือน
จะมี จุ ด จ� ำ หน่ า ยผลผลิ ต ของทางสถานี เ กษตรหลวงอ่ า งขางและ
ผลิตภัณฑ์แปรรูป พร้อมมีมุมนั่งพักจิบกาแฟอีกด้วย
นอกจากนั้นแล้ว หากใครชอบเดินป่าระยะสั้น ชมความงาม
ธรรมชาติของผืนป่าปลูกทดแทน มีบริการให้ขี่ล่อชมธรรมชาติ หรือ
บริเวณปากทางเข้าสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง มีสวนบอนไซและสวนหิน
ธรรมชาติ สวนที่รวบรวมบอนไซนานาชนิดเอาไว้ และแวะเยี่ยมชมวิถี
หมู่บ้านหลวง สัมผัสชีวิตชาวจีนฮ่อ รวมไปถึงการเยือนชายแดน
ไทย-พม่าที่ฐานปฏิบัติการนอแล หมู่บ้านนอแลของชาวปะหล่อง อดีต
ชนเผ่าดัง้ เดิมของพม่า ซึง่ ผูส้ นใจสามารถสอบถามได้ที่ ททท. ส�ำนักงาน
เชียงใหม่ โทร. 053 248 604-5 และสามารถจองบ้านพักสถานีเกษตร
หลวงอ่างขางเพือ่ พักค้างคืนผ่านเว็บไซต์ www.angkhangstation.com
หรือ โทร. 0 5396 9489
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ตามเทรนด์คน GEN M รู้จักคนเจนใหม่
กับการใช้ชีวิต
โครงสร้ า งสั ง คมมี ก ารเปลี่ ย นแปลงมาทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจใน
ช่วงนั้นที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และคน
ในแต่ละยุคก็จะมีพฤติกรรม ความคิด ทัศนคติ ไลฟ์สไตล์
ที่แตกต่างกันไป

อย่างที่รกู้ ัน ทัว่ โลกแบ่งคนออกเป็นกลุ่ม Gen ต่างๆ นั่นคือ
กลุ่ม Lost Generation ประชากรยุคแรกที่เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.
2426 - 2443 หรือในช่วงทศวรรษที่ 80 ปัจจุบันคนกลุ่มนี้เสีย
ชีวิตหมดแล้ว กลุ่ม Greatest Generation เกิดในช่วงปี พ.ศ.
2444 – 2467 ยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 คนยุคนี้ต้องต่อสู้
ดิ้นรนกับความยากล�ำบากเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ กลุ่ม Silent
Generation หรือ Gen S เกิดในช่วง พ.ศ. 2468 - 2488
ประชากรรุน่ นีจ้ ะมีไม่มากเท่ารุน่ อืน่ เพราะเป็นช่วงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 พอดี พฤติกรรมผู้ที่เกิดยุคนี้ จะประหยัดมาก ไม่ใช้
ของฟุ่มเฟือย ของไม่พังไม่ซื้อใหม่ กลุ่ม Baby Boomer หรือ
Gen B เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2489 – 2507 ยุคสิน้ สุดสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ผู้คนจะรู้จักการประหยัดพอๆ กับรุ่น Gen S มีความ
อดทนอดกลั้ น สู ง และมี ค นประสบความส� ำ เร็ จ อยู ่ ใ นรุ ่ น นี้
ค่อนข้างมาก กลุ่ม Generation X เกิดอยู่ในช่วง พ.ศ. 2508
- 2522 เป็นกลุ่มคนในช่วงโลกก�ำลังพัฒนาเริ่มต้น กลุ่ม
Generation Y เกิดในช่วงปี พ.ศ. 2523 – 2540 คนกลุ่มนี้
เติ บ โตขึ้ น มาท่ า มกลางความเปลี่ ย นแปลงและค่ า นิ ย มที่

แตกต่างระหว่างรุน่ ปูย่ า่ ตายายกับรุน่ พ่อแม่ กลุม่ Generation Z คนทีเ่ กิดหลัง พ.ศ.
2540 ขึ้นไป เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอ�ำนวยความสะดวกมากมาย
ด้านการตลาด มีการแบ่งกลุ่มคนแยกย่อยออกไปอีก นั่นคือ ผู้บริโภคยุค Gen
M (เจน-เอ็ม) หรือ Millennial Generations โดยนิยามของยุค Gen M จะเป็น
ผู้ที่เกิดระหว่างปี 2532 - 2538 มีอายุระหว่าง 21 - 27 ปี มีทั้งก�ำลังศึกษาระดับ
ปริญญาตรีหรือโท และกลุ่มคนเริ่มท�ำงาน (First Jobber) ผู้คนกลุ่มนี้จะมีความมั่นใจ
เกิน 100% กล้าแสดงออก ชอบสิง่ ของทีไ่ ม่เหมือนใคร แต่งตัวมีเอกลักษณ์ ไม่สนใจ
ต่อค�ำวิพากษ์วิจารณ์ เชื่อเพื่อน สนใจชีวิตที่เป็นอิสระ เริ่มวางแผนอนาคตให้กับ
ตนเอง มุง่ ศึกษาต่อในระดับทีส่ งู ขึน้ สนใจเรือ่ งบันเทิงมากกว่าเนือ้ หาสาระ ทีส่ ำ� คัญ
ยังเป็นกลุม่ ทีม่ กี ารใช้เทคโนโลยีทกุ รูปแบบ ไม่วา่ จะเป็นเว็บไซต์ อ่านบล็อก เล่นเกม
ชอบไวรัล ชุมชนออนไลน์ Social Networking ที่เชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์และ
โทรศัพท์มือถือ โดยกลุ่ม Gen M มองพื้นที่ออนไลน์เป็นโลกเสมือนจริงที่เข้าไปแล้ว
สามารถเลือกได้ว่าบุคลิกตัวตนที่ตัวเองอยากจะเป็นจะเป็นแบบไหน หรือคนที่
อยากจะปฏิสัมพันธ์ด้วยคือคนแบบไหน
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติของไทยพบว่า คนกลุ่มนี้มีจ�ำนวนมากถึง 14% ของ
จ�ำนวนประชากรไทยหรือประมาณ 8.96 ล้านคน นอกจากนี้ ปัญญาสมาพันธ์เพื่อ
การวิจัยความเห็นสาธารณะแห่งประเทศไทย ยังได้ส�ำรวจค่าใช้จ่ายของคนกลุ่มนี้
พบว่ามีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 5,000 - 10,000 บาท ต่อคนต่อเดือน หรือคิดเป็นมูลค่า
การใช้จ่ายคิดเป็น 44,800 ล้านบาทต่อเดือน และคิดเป็น 537,000 ล้านบาทต่อปี
ในทางการตลาดถือว่าเป็นกลุ่มมีก�ำลังซื้อสูงและมีการจับจ่ายใช้สอยที่น่าสนใจ
ว่ากันว่ากลุ่ม Gen M เป็นผู้บริโภคแห่งความหวังที่บรรดากองทัพสินค้าต่างมอง
เห็นโอกาส พร้อมวางเป้าหมายจะเข้าไปครองส่วนแบ่งลูกค้ากลุ่มนี้ให้ได้มากที่สุด
ปัจจุบันจะเห็นชัดว่าหลายธุรกิจปรับเปลี่ยนงบโฆษณามาสร้างการรับรู้ของแบรนด์
ผ่านโลกออนไลน์และช่องทาง Social Media โดยมีมูลค่าเม็ดเงินเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยมูลค่ารวมกว่า 8,084 ล้านบาทในปี 58 เติบโตจากปีก่อน 32% และ
ในปี 59 ด้วยมูลค่าที่เพิ่มถึง 9,927 ล้านบาท
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i-Claim เคลมรถง่ายๆ แค่ออนไลน์
ผ่านมือถือ
ในยุคดิจิทัลที่ผู้คนนิยมใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟน
ในการติดต่อสื่อสารและพกพาติดตัวไปทุกที่ ตลอด
24 ชั่วโมง จนเป็นส่วนหนึ่งในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
กรุงเทพประกันภัยจึงได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชัน BKI
iCare ส�ำหรับการให้บริการด้านประกันภัยบนโทรศัพท์
มือถือ เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์และความต้องการของ
คนยุคดิจิทัล โดยนอกจากจะมีการให้บริการด้าน
การท�ำประกันภัยและบริการด้านอื่นๆ แล้ว แอปพลิเคชัน
BKI iCare ยังมีบริการสินไหมทดแทนยานยนต์ออนไลน์
หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า i-Claim ส�ำหรับให้ลูกค้าสามารถ
แจ้งเคลมรถยนต์ ได้ด้วยตนเอง

บริการเคลมรถยนต์ออนไลน์
การแจ้งเคลมรถยนต์ผา่ นระบบ i-Claim บนแอปพลิเคชัน
BKI iCare นัน้ มีเพียง 6 ขัน้ ตอนง่ายๆ โดยระบุขอ้ มูลทีจ่ ำ� เป็น
ได้แก่
1. เลขกรมธรรม์รถยนต์และทะเบียนรถยนต์
2. ข้อมูลของผู้แจ้ง
3. ข้อมูลของผู้ขับขี่พร้อมแนบรูปถ่ายใบขับขี่
4. รายละเอียดการเกิดเหตุ เช่น วัน เวลา และสถานที่
เกิดเหตุ ลักษณะเหตุการณ์ ระบุชิ้นส่วนรถที่เสียหายพร้อม
แนบรูปถ่ายของชิ้นส่วนนั้นๆ
5. เลือกศูนย์ซ่อม ซึ่งมีให้เลือกทั้งศูนย์ซ่อมมาตรฐาน
กรุงเทพประกันภัย (อูใ่ นสัญญา) และศูนย์ซอ่ มตัวแทนจ�ำหน่าย
6. ตรวจสอบรายละเอียดแล้วส่งข้อมูลแจ้งเคลมได้ทันที
ทั้งนี้ บริการ i-Claim เป็นบริการส�ำหรับกรมธรรม์ประกันภัย
รถยนต์ประเภท 1 ที่สามารถแจ้งเคลมได้เฉพาะในกรณีที่รถของ
ลูกค้าที่เอาประกันภัยเป็นฝ่ายถูกและมีหลักฐานความรับผิดจาก
คูก่ รณี และ/หรือ ในกรณีทรี่ ถทีเ่ อาประกันภัยเป็นฝ่ายผิดและไม่มี
คูก่ รณีทจี่ ะต้องรับผิดชอบ โดยจ�ำกัดความเสียหายของชิน้ ส่วนรถ
ไม่เกิน 6 ชิ้นงาน และสามารถแจ้งรายละเอียดการเกิดเหตุได้
ไม่เกิน 4 เหตุการณ์

นอกจากนี้ ยังมีฟงั ก์ชนั่ การให้บริการด้านสินไหนทดแทนยานยนต์ทเี่ กีย่ วข้อง
อาทิ
บริการส่งต�ำแหน่งจุดเกิดเหตุ
บริการส่งต�ำแหน่งจุดเกิดเหตุ โดยเมื่อลูกค้าเกิดอุบัติเหตุ สามารถเลือก
กดปุ่มส่งต�ำแหน่งเพื่อแจ้งจุดเกิดเหตุของลูกค้าในขณะนั้นกลับไปยังบริษัทฯ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับในทันที หรือเลือกกดปุ่มโทรออกไปยังหมายเลข
โทรศัพท์ 1620 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้โดยตรง
แนะน�ำศูนย์ซ่อม
บริการแนะน�ำศูนย์ซ่อมมาตรฐานกรุงเทพประกันภัย (อู่ในสัญญา) และ
ศูนย์ซ่อมตัวแทนจ�ำหน่าย ลูกค้าสามารถค้นหา และเลือกศูนย์ซ่อมที่สะดวก
เข้ า รั บ การบริ ก ารได้ ทั่ ว ประเทศ โดยมั่ น ใจได้ ใ นมาตรฐานการซ่ อ มที่
กรุงเทพประกันภัยการันตีคณุ ภาพ พร้อมแผนทีแ่ สดงต�ำแหน่งทีต่ งั้ ของศูนย์ซอ่ ม
รายละเอียดที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่ออย่างครบถ้วน
ปัจจุบัน กรุงเทพประกันภัยได้เปิดให้บริการเคลมรถยนต์ออนไลน์ในระบบ
i-Claim ทั้ ง ผ่ า นแอปพลิ เ คชั น BKI iCare รวมถึ ง เว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ทฯ
bangkokinsurance.com เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวก รวดเร็ว และ
ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในยุคดิจิทัลได้อย่างตรงใจ พร้อมเคียงข้างดูแล
สร้างความอุ่นใจ ในทุกย่างก้าว
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เทคนิคตรวจรับบ้าน เช็กอย่างไร
ก่อนจ่ายเงิน
หลายคนที่ซื้อบ้านและบ้านก�ำลังจะสร้างเสร็จ คงประสบปัญหา
ในการตรวจรับบ้านก่อนท�ำการโอน เพราะไม่มีประสบการณ์ ใน
การตรวจรับบ้าน แม้จะมีบริษัทรับจ้างตรวจบ้านให้ก็ตาม แต่ราคา
ก็สงู เอาการ ดังนัน้ หากใครคิดจะตรวจรับบ้านด้วยตนเอง สามารถ
ตรวจสอบได้จากข้อมูลเหล่านี้

ประตู หน้าต่าง บานเกร็ด ตรวจสอบว่าติดตั้งเรียบร้อย ทดสอบ
เปิดปิดดูการล็อกว่าใช้งานได้ดี ไม่ฝืด และลูกบิด มือจับ กลอน กุญแจ
ต้องไม่เป็นสนิม มีอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมครบ
พื้นบ้าน โดยเฉพาะระหว่างจุดเชื่อมต่อระหว่างวัสดุต้องเรียบ
เนียนสนิท เช่น พื้นปูนกับขอบไม้ปาร์เกต์
ผนัง ความเรียบร้อยของการทาสี ปูนฉาบผนัง หากมีต�ำหนิ หรือ
ปัญหาจุดใด ให้ใช้ชอล์กท�ำสัญลักษณ์ไว้ อย่าลืมสอดส่องรอยร้าวบนผนัง
สังเกตให้ดีก่อนว่าเป็นรอยร้าวที่สามารถแก้ไขได้หรือไม่ โดยรอยร้าว
แบบปกติจะมี 2 แบบ นัน่ คือรอยร้าวจากการก่ออิฐทีไ่ ม่ได้คณุ ภาพ และ
รอยร้าวจากการฉาบปูนไม่เกาะกับอิฐ รอยร้าวจ�ำพวกนีไ้ ม่กอ่ ให้เกิดผล
เสียมากนัก สามารถซ่อมเพิ่มเติมได้อย่างสะดวก ส่วนรอยร้าวอีก
ประเภทซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายรวมถึงอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยคือ
รอยร้าวทีเ่ กิดจากโครงสร้าง รากฐาน เสา คาน และพืน้ บ้าน ซึง่ เกิดจาก
การออกแบบที่ผิดพลาด เกิดการทรุดตัวที่ต่างกันของโครงสร้าง หรือ
เกิดจากปัญหาอื่นๆ หากพบรอยร้าวประเภทดังกล่าว ควรให้วิศวกร
ตรวจรับบ้านมาตรวจดูอีกครั้ง
เพดาน โดยเฉพาะชั้นบนสุด อย่าลืมตรวจสอบดูรอยรั่วจากหลังคา
ระบบไฟฟ้า ท�ำการเปิดไฟทุกดวงในบ้านว่าสามารถเปิดปิดได้ปกติ
ทุกดวงหรือไม่ และใช้ไขควงในการตรวจสอบปลั๊กไฟทุกจุดว่าไฟฟ้า

สามารถใช้งานได้ปกติ ต่อมาท�ำการตรวจสอบมาตรวัดไฟว่าหมุนหรือไม่
หากท�ำการปิดสวิตช์หมดแล้วแต่ยังหมุนอยู่ ระบบไฟฟ้าภายในบ้านอาจมี
ส่วนไฟรั่ว ซึ่งส่งผลต่อค่าไฟฟ้าที่จะบานปลายในอนาคต
ระบบน�้ำ พื้น และการระบายน�้ำ ทดสอบการเปิดก๊อกน�้ำทุกจุดก่อนปิด
จากนั้นเช็กที่มาตรวัดน�้ำว่ายังหมุนหรือหยุดนิ่ง หากมาตรวัดน�้ำยังคงหมุน
อยู่หลังจากที่ปิดก๊อกแล้วนั่นหมายถึง ระบบท่อภายในบ้านรั่ว ส่วนของ
พืน้ บ้าน ให้ตรวจทัง้ ในห้องน�ำ้ ระเบียงบ้าน ลานซักล้าง หรือพืน้ ทีร่ อบทีด่ นิ
ลองเทน�้ำราดลงพื้นเพื่อทดสอบ แล้วสังเกตว่าน�้ำไหลปกติ ไม่ท่วมขัง
อย่างน้อยควรมีแนวทางน�้ำไหลไปในทิศทางที่ไม่ไหลกลับเข้าหาตัวบ้าน
ที่ส�ำคัญต้องมีรางระบายน�้ำได้ดี ได้เร็ว
ความเรียบร้อยของห้องน�้ำ ตรวจสอบรอยคราบ มีส่วนที่ไม่สามารถ
ท�ำความสะอาดได้หรือไม่ ตรวจดูการปูพื้นและบุผนังว่ามีรอยบิ่นหรือ
แตกหัก พร้อมรอยยาแนวกระเบื้องต่างๆ
เมื่อใดที่พบจุดบกพร่อง ให้ท�ำการจดบันทึกไว้อย่างละเอียด แล้วท�ำ
รายการที่ต้องแก้ไขให้กับเจ้าของโครงการหมู่บ้านรับทราบ เพื่อท�ำ
การแก้ไขใหม่และนัดตรวจรับงานอีกครั้ง ทั้งนี้ การตรวจรับบ้านค่อนข้าง
ใช้เวลา จึงอยากแนะน�ำให้ตรวจแต่เช้า เพราะหากนัดตรวจรับสาย เวลาตรวจ
อาจล่วงเลยไปถึงเวลากลางคืน ท�ำให้เสร็จล่าช้า อีกทั้ง เรื่องของแสง
ยั ง มี ผ ลต่ อ การตรวจ หากมี แ สงที่ ไ ม่ ส ว่ า งเพี ย งพอ อาจท� ำ ให้ เ กิ ด
การตรวจสอบผิดพลาด คลาดเคลื่อนได้
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ประกนัภ+ ยัรถยนต
2 Special โดนใจ

ประกนัภยัรถยนต
ทเ่ีลอืกทนุประกนัภยัไดเอง**
ดวยเบย้ีประกนัภยัเริม่ตนเพยี ง 7,300 บาท
และไมมคีวามรบัผดิสวนแรก (Deductible)

สุดคุม ดวยทุนประกันภัยสูงสุดถึง 300,000 บาท
คุมครองครอบคลุม ทั้งตัวรถ ผูขับข�่ ผูโดยสาร และบุคคลภายนอก
มั่นใจ ในคุณภาพการซอมของศูนยซอมมาตรฐานกรุงเทพประกันภัย

ตารางเบี้ยประกันภัย
ความคมุครอง

หนวย:บาท

รถยนต

เบย้ีประกนัภยั
รถกระบะ

7,300
8,200
9,000

100,000
200,000
300,000

เง�่อนไขความคุมครอง

7,300
8,200
9,000

- คมุครองอบุตัเิหตสุวนบคุคลและคารกัษาพยาบาลสำหรบัรถยนตนง่ัคมุ ครองผขูบัข่ี
และผูโดยสาร 6 คน สำหรับรถกระบะคุมครองผูขับขี่ และผูโดยสาร 2 คน
- คมุครองอปุกรณตกแตงทต่ีดิตง้ัมากบัตวัรถโดยโรงงานประกอบรถยนต ไมรวมถงึ
อปุกรณตกแตงเพม่ิเตมิ

ตารางความคุมครอง
ความคุมครอง
ความเสยีหายตอรถยนตเนอ่ืงจากการชน
กบัยานพาหนะทางบก
ความเสยีหายตอรถยนตเนอ่ืงจากสญูหาย/
ไฟไหม
ความรบัผดิตอบคุคลภายนอก
- ความเสยีหายตอชวีติ รางกาย หรอือนามยั
- ความเสยีหายตอทรพัยสนิ
อุบตัเิหตสุวนบคุคลสำหรบัผขูบัขแ่ีละผโูดยสาร
คารกัษาพยาบาลสำหรบัผขูบัขแ่ีละผโูดยสาร
ประกนัตวัผขูบัข่ี

หนวย : บาท

ผลประโยชน
ตามทนุประกนัภยั
สงูสดุถงึ 300,000
ตามทนุประกนัภยั
สงูสดุถงึ 300,000
500,000/คน
10,000,000/ ครง้ั
1,000,000/ ครง้ั
50,000/คน
50,000/คน
250,000/ ครง้ั

รถทร่ีบัประกนัภยั

- รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่ง และรถกระบะบรรทุกน้ำหนักไม เกิน 3 ตัน
- ไมใชรับจางหรือใหเชา และอายุรถไมเกิน 15 ป
- รถยนตที่รับประกันภัย เชน Ford Escape, Ranger, Honda Accord, City,
Civic, CRV, Jazz, Isuzu D Max, Mu7, Mazda 3, Mitsubishi Lancer, Triton,
Nissan Navara, Teana, Tiida, Toyota Altis, Avanza, Camry, Fortuner,
Innova, Vigo, Wish, Yaris, Vios ฯลฯ

ตารางเปร�ยบเทียบความคุมครองประกันภัยรถยนตประเภทตางๆ
ประเภทการประกนัภยั

ความรบัผดิตอบคุคลภายนอก
ทรัพยสิน บุคคล สูญหาย

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

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

1
ชน้ั 1 “คมุครอง - คมุคา”
First Care 2+
Special ทวคีณู/สดุคมุ
2+ Special โดนใจ
2
3+ Special Flood
3+ Special
3
4
หมายเหตุ : 1.*
2.**
3.
4.
5.

จากอบุตัเิหตทุม่ีคีกูรณเีปนยานพาหนะทางบก ซง่ึหมายถงึรถทเ่ีดนิดวยกำลงัเครอ่ืงยนต โดยใชพลงังานเชอ้ืเพลงิ เชน นำ้มนั กาซ หรอืกำลงัไฟฟา และรวมถงึรถพวง รถไฟ รถราง
ทนุประกนัภยัสงูสดุตองไมเกนิ 80% ของราคารถ ณ วนัทำประกนัภยั
เพอ่ืประโยชนสงูสดุของทาน กรณุาตรวจสอบทนุฯ และเบย้ีประกนัภยัรถยนตของทานกบัเจาหนาท่ี
ผซูอ้ืควรทำความเขาใจในรายละเอยีดความคมุครองและเงอ่ืนไข กอนตดัสนิใจทำประกนัภยัทกุครง้ั
เบย้ีประกนัภยัดงักลาวรวมอากรและภาษแีลว
2-0021-01-MVV 09-59
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ทอดผ้าป่ามหาบังสุกลุ
คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ พร้อมด้วยผู้บริหาร
พนักงาน และคู่ค้า ร่วมท�ำบุญทอดผ้าป่ามหาบังสุกุล ประจ�ำปี
2559 โดยมียอดเงินท�ำบุญจ�ำนวน 1,432,991 บาท ณ วัดวังเพิ่ม
พระภาวนา (หลวงปูแ่ บน ธนากโร) บ้านโศกน้อย อ�ำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559

70 ปี กรุงเทพประกันภัย ตอกย�ำ้ ความเป็นองค์กรคุณธรรม
เนือ่ งในวาระพิเศษทีจ่ ะก้าวเข้าสูป่ ที ี่ 70 ในปี 2560 กรุงเทพประกันภัย ได้จดั การบรรยาย
พิเศษ “70 ปี กรุงเทพประกันภัย ตอกย�้ำความเป็นองค์กรคุณธรรม” โดยได้รับเกียรติจาก
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและประธานกรรมการ มูลนิธิ
ยุวสถิรคุณ และรองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ รองผู้อ�ำนวยการศูนย์โรงเรียนคุณธรรม
มาบรรยายพิเศษถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรคุณธรรม
เพือ่ สร้างคนดีสสู่ งั คม” และ “กระบวนการพัฒนาองค์กรคุณธรรม และปัจจัยสูค่ วามส�ำเร็จ”
ทัง้ นีเ้ พือ่ สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช และเพือ่ ให้
ผู้บริหารและพนักงานได้ทราบ เข้าใจ พร้อมน้อมน�ำมาปฏิบัติใช้เป็นแบบอย่างในการพัฒนาการท�ำงานอย่างมีคุณภาพเคียงคู่กับคุณธรรม เพื่อตอกย�้ำ
ความเป็นองค์กรแห่งคุณธรรมอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ส�ำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

มอบอุปกรณ์เครือ่ งช่วยความพิการ
ในวาระที่บริษัทฯ จะครบรอบ 70 ปี กรุงเทพประกันภัย ได้สนับสนุนเงินจ�ำนวน 1 ล้านบาท
ให้แก่สถาบันสิรนิ ธรเพือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ในโครงการหน่วยบริการฟืน้ ฟู
สมรรถภาพคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ นอกจากนี้ คุณสุชาติ จิรายุวัฒน์ ผู้อ�ำนวยการธุรกิจสาขาและ
การร่วมทุน ได้นำ� พนักงานจิตอาสามอบอุปกรณ์เครือ่ งช่วยความพิการ อาทิ รถเข็นส�ำหรับคนพิการ
อุปกรณ์ชว่ ยเดิน รถโยกส�ำหรับคนพิการ อุปกรณ์เสริมข้อเท้า และเครือ่ งประคองหลัง แก่ผพู้ กิ ารทีม่ า
รับบริการจ�ำนวน 350 คน เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช ณ ศาลาประชาคมทีว่ า่ การอ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมือ่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

ปันน�ำ้ ใจช่วยภัยน�ำ้ ท่วม
คุณสุชาติ จิรายุวฒั น์ ผูอ้ ำ� นวยการธุรกิจสาขาและการร่วมทุน พร้อม
ด้วยพนักงานจิตอาสากรุงเทพประกันภัย น�ำถุงยังชีพและน�้ำดื่ม จ�ำนวน
500 ชุด มอบให้แก่พี่น้องประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจาก
เหตุ ก ารณ์ น�้ ำ ท่ ว มในพื้ น ที่ ต� ำ บลรางจรเข้ อ� ำ เภอเสนา จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 และในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ได้ร่วมกับ
ส�ำนักงานตัวแทน คุณธัญญรัตน์ สุมนารุจิรางค์ และกองทัพบก สังกัดมณฑลทหารบกที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยจิตอาสา ร่วมลงพื้นที่น�ำน�้ำดื่ม
จ�ำนวน 3,600 ขวด มอบให้แก่พี่น้องประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น�้ำท่วม ในพื้นที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
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บริจาคโลหิต
คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ของกรุงเทพประกันภัย และประชาชนทั่วไป
ได้รว่ มกันบริจาคโลหิตให้แก่ศนู ย์บริการโลหิตสภากาชาดไทย ในวาระพิเศษทีบ่ ริษทั ฯ
จะครบรอบ 70 ปี เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอในการรักษาผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ
ทั่ ว ประเทศ และส่ ว นหนึ่ งให้ เ ก็ บ ส� ำ รองไว้ ใ ช้
ในยามฉุกเฉิน โดยบริษทั ฯ ได้เชิญชวนประชาชน
ทั่วทุกภาคของประเทศซึ่งด�ำเนินการโดยสาขา
ของบริษัทฯ ที่มีอยู่ 34 สาขา และส�ำนักงานใหญ่
ให้ร่วมกันบริจาคโลหิต เริ่มรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

70 ปี กรุงเทพประกันภัยมอบอุปกรณ์เครือ่ งช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาล
ทัว่ ทุกภูมภิ าค
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ
จ�ำนวน 2 เครือ่ ง ให้แก่โรงพยาบาลชัยภูมิ เพือ่ ใช้รกั ษาและช่วยเหลือชีวติ ผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาล ในวาระพิเศษ
ที่บริษัทฯ จะครบรอบ 70 ปี โดยมีนายแพทย์ชัยสิทธิ์ มัทวานนท์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล
ชัยภูมิ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2559

มอบสินไหมทดแทน
คุณวิวัฒน์ กาญจนวิจิตร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการสาขานครสวรรค์ กรุงเทพประกันภัย มอบสินไหม
ทดแทนประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน จ�ำนวน 11,427,204.33 บาท ให้แก่ บริษัท ธนะวัฒน์ อินเตอร์
สตาร์ช จ�ำกัด ผู้เอาประกันภัย จากกรณีหลังคาโรงงานถูกภัยลมพายุพัด และน�้ำรั่วเข้าไปในอาคาร ส่งผลให้
สินค้าแป้งมันได้รับความเสียหาย โดยมีคุณมาลี จิระธนะวัฒน์ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการบริษัท
เป็นผู้แทนรับมอบ ณ บริษัท ธนะวัฒน์ ควอลิตี้ สตาร์ช จ�ำกัด อ�ำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก�ำแพงเพชร
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
คุณกรรณสูตร หอมจันทร์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการสาขานครราชสีมา กรุงเทพประกันภัย เป็นผู้แทน
บริษัทฯ มอบเงินสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จ�ำนวน 1,200,000 บาท ให้แก่ คุณสุริยะ แสนสุด
(ยืนกลาง) ผู้เอาประกันภัยซึ่งประสบอุบัติเหตุถูกไฟฟ้าช๊อตเป็นเหตุให้สูญเสียการท�ำงานของมือทั้งสองข้าง
ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสุรนารายณ์ จังหวัดนครราชสีมา เมื่อเร็ว ๆ นี้
คุณประพันธ์ ตั้งตรงไพโรจน์ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการภาคนครหลวง กรุงเทพประกันภัย เป็นผู้แทน
บริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st Smart จ�ำนวน 1,040,000 บาท ให้แก่
คุณธัญย์สิตา จิรโชติวรรักษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้รับประโยชน์ จากกรณีที่คุณธนะวรรธน์ จิรโชติวรรักษ์
ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นบิดาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุลื่นล้ม เลือดออกในสมอง ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดไท
จังหวัดปทุมธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้
คุณชฎาพร เรืองประเสริฐกุล (ขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาขอนแก่น กรุงเทพประกันภัย เป็นผู้แทนบริษัทฯ
มอบสินไหมทดแทนการประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล จ�ำนวนเงิน 1,040,000 บาท ให้แก่ คุณพรนิภา รัตนมาตร์
(กลาง) บุตรของคุณอ�ำภร รัตนมาตร์ ผู้เอาประกันภัยซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ ณ ธนาคารกรุงเทพ
สาขาชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็ว ๆ นี้

