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โครงการในวาระพิเศษ 70 ปี
กรุงเทพประกันภัย
เนื่องในวาระพิเศษที่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ครบวาระ 70 ปี แห่งการด�ำเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ
ที่มุ่งเน้นให้ความส�ำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในด้านสุขอนามัยที่ดี เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคมได้มีสุขภาพที่แข็งแรง
มีความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งโครงการและกิจกรรมพิเศษนี้มีแผนการด�ำเนินงานตั้งแต่ปี 2559 - 2560 นอกเหนือจากกิจกรรมต่างๆ ที่ด�ำเนินอยู่เป็นประจ�ำทุกปี
1. โครงการนำ�้ ดืม่ สะอาดเพือ่ น้อง โดยการมอบเครือ่ งกรองนำ�้ ดืม่ ให้แก่โรงเรียน
บริษัทฯ จัดโครงการน�้ำดื่มสะอาดเพื่อน้อง ด้วยการเข้าไปติดตั้งระบบ
เครื่องกรองน�้ำให้แก่โรงเรียนต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศที่มีน�้ำดื่มที่ยัง
ไม่ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้นักเรียนได้มีสุขอนามัยที่ดียิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมาย
จะด�ำเนินการติดตั้งให้ครบ 70 โรงเรียน

2. โครงการห้องน�้ำสะอาดเพื่อน้อง โดยการจัดสร้างห้องน�้ำให้แก่โรงเรียน
บริ ษั ท ฯ มี น โยบายที่ จ ะยกระดั บ มาตรฐานความสะอาดของห้ อ งน�้ ำ
ของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างค่านิยมและกระตุ้นให้
นักเรียนและเยาวชนมีพฤติกรรมการใช้ห้องน�้ำอย่างถูกวิธี โดยเน้นพัฒนา
ด้ า นความสะอาด ความเพี ย งพอ และความปลอดภั ย เพื่ อ สุ ข อนามั ย ที่ ดี
ด้วยการจัดสร้างห้องน�ำ้ ให้แก่โรงเรียน โดยตัง้ เป้าหมายจะด�ำเนินการสร้างห้องน�ำ้
รวมจ�ำนวน 70 โรงเรียน

3. โครงการสนับสนุนการสร้างตึกโรคหัวใจเพื่อแผ่นดิน โรงพยาบาลสกลนคร
จ.สกลนคร
บริษัทฯ ได้มอบเงินสนับสนุนการสร้างตึกโรคหัวใจเพื่อแผ่นดินให้แก่
โรงพยาบาลสกลนคร จ.สกลนคร จ�ำนวน 35,000,000 บาท เพื่อให้สามารถ
รองรับผู้ป่วยในพื้นที่จ.สกลนคร และพื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างทั่วถึง
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4. โครงการมอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ
ด้วยบริษทั ฯ ตระหนักดีวา่ ในปัจจุบนั โรงพยาบาลหลายๆ แห่งทัว่ ประเทศ
ยั ง คงขาดแคลนเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ที่ ส� ำ คั ญ โดยเฉพาะ
เครื่ อ งช่ ว ยหายใจที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการที่ จ ะช่ ว ยพยุ ง ร่ า งกาย
ให้ก้าวข้ามช่วงเวลาวิกฤตไปได้ และเพื่อต่อยอดทางการรักษาให้สามารถ
กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการมอบเครื่องช่วยหายใจ
ให้แก่โรงพยาบาลประจ�ำจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ได้มอบเครื่องช่วยหายใจ
ไปแล้ว รวมจ�ำนวน 20 เครื่อง และเตรียมมอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ
อย่างต่อเนื่องในปี 2560

5. สนับสนุนโรงเรียนคุณธรรม ร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ
บริษัทฯ มอบเงินสนับสนุน จ�ำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่มูลนิธิยุวสถิรคุณ
เพื่อใช้ในการด�ำเนินกิจกรรมของศูนย์โรงเรียนคุณธรรมตามแนวพระราชด�ำริ
โดยมุง่ เน้นการพัฒนาศักยภาพของครูเรือ่ งนวัตกรรมการเรียนรู้ และบูรณาการ
ความรู้คู่ความดี เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน

6. สนับสนุนมูลนิธศิ นู ย์สริ นิ ธรเพือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ในปี 2559 บริษัทฯ ได้สนับสนุนเงินจ�ำนวน 1 ล้านบาท ให้แก่สถาบันสิรินธร
เพือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ในโครงการหน่วยบริการฟืน้ ฟู
สมรรถภาพคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ และได้น�ำพนักงานจิตอาสา ร่วมกับ
โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มอบอุปกรณ์
เครื่องช่วยความพิการ อาทิ รถเข็นส�ำหรับคนพิการ อุปกรณ์ช่วยเดิน รถโยก
ส�ำหรับคนพิการ อุปกรณ์เสริมข้อเท้า และเครื่องประคองหลัง แก่ผู้พิการที่มา
รับบริการจ�ำนวน 350 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอ�ำเภอแม่แจ่ม
จ.เชียงใหม่
7. โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ในวาระพิเศษ 70 ปี กรุงเทพประกันภัย บริษัทฯ ยังคงด�ำเนินโครงการ
ออกหน่วยแพทย์เคลือ่ นทีใ่ นพืน้ ทีท่ ขี่ าดโอกาสในการเข้าถึงด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข โดยบริษัทฯ น�ำคณะผู้บริหาร ร่วมกับคณะแพทย์และพยาบาล
โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ ให้บริการทางการแพทย์และมอบสิ่งของเครื่องใช้
ที่จ�ำเป็นให้แก่ผู้มารับบริการ
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8. โครงการอุปสมบทหมู่
บริษทั ฯ ได้จดั โครงการอุปสมบทหมูเ่ พือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช โดยผูบ้ ริหารและพนักงานได้เข้าอุปสมบท
รวมจ�ำนวน 33 คน ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
9. โครงการร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย
คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าของบริษัทฯ ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต
ให้แก่ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย พร้อมทั้งยังเชิญชวนประชาชน
ทั่วทุกภาคของประเทศซึ่งด�ำเนินการโดยสาขาของบริษัทฯ ที่มีอยู่ 34 สาขา
ร่วมบริจาคโลหิต เพือ่ ให้มโี ลหิตเพียงพอในการรักษาผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลต่างๆ
ทั่วประเทศ และส่วนหนึ่งให้เก็บส�ำรองไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน โดยมีเป้าหมาย
ในการรับบริจาคโลหิต 7,000,000 ซีซี

10. โครงการกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง 70 ปี กรุงเทพประกันภัย
บริษัทฯ ได้จัดท�ำแพกเกจกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง โดยจะสะสมเงิน
ส่วนหนึ่งจากรายได้การขายประกันภัยโรคมะเร็งดังกล่าว เพื่อสมทบทุนให้แก่
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินงานของสถาบันมะเร็ง
แห่งชาติต่อไป

กิจกรรมทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของพนักงานจิตอาสากรุงเทพประกันภัย ที่มีวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายเดียวกัน คือ เพื่อให้
สังคมโดยรวมอยูร่ ว่ มกันอย่างมีความสุข มีคณุ ภาพชีวติ ที่ดอี ย่างยัง่ ยืน ภายใต้การส่งเสริมและการสนับสนุนของบริษทั ฯ เพือ่ ให้พนักงานค�ำนึงถึง “ใจเขา
ใจเรา” และเป็นคนที่มีคุณภาพเคียงคู่คุณธรรม และเรายังเชื่อมั่นว่าการด�ำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น
คู่แข่ง พนักงาน และคนในสังคมนั้น เป็นพื้นฐานส�ำคัญที่จะน�ำพาให้องค์กรและธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป
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ให้ทุกวัน คือการดูแล 70 ปี
กรุงเทพประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย ได้จัดท�ำสื่อโฆษณาโทรทัศน์ชุด 70 ปี

กรุงเทพประกันภัยขึ้น ภายใต้แนวคิด ให้ทุกวัน คือการดูแล
โดยใช้มือ เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารถึงการดูแลเอาใจใส่และ
ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อตอกย�้ำความแคร์ที่กรุงเทพ
ประกันภัยยึดมั่นมาตลอดระยะเวลา 70 ปีของการด�ำเนินธุรกิจ
เริม่ ต้นภาพของหญิงสาวใช้มอื ลูผ่ า่ นกอหญ้าทีพ่ ริว้ ไหว โดยใช้
มือเสมือนการดูแลเอาใจใส่และช่วยเหลือกันและกันของทุกคน
ในสังคม ภาพที่คุณพ่อจับมือลูกสาวเพื่อพาข้ามถนน คุณยาย
ผูกข้อมือบายศรีให้หลานสาว คุณแม่ป้อนข้าวให้ลูกรัก คุณพ่อ
ผูกเชือกรองเท้าให้ลกู ชาย คุณตาและคุณยายโอบไหล่หวั เราะเริงร่า
กันอยูใ่ นสวน และคูค่ ณุ พ่อ-ลูกสาวก�ำลังช่วยกันสวมหมวกกันน็อค
บ่งบอกถึงการดูแลกันและกันของคนที่เรารักในครอบครัว
การดูแลคนที่อยู่รอบๆ ตัว การให้ก�ำลังใจเพื่อนๆ การเก็บ
เอกสารทีต่ กพืน้ ให้เพือ่ นร่วมงาน การช่วยเข็นรถผูพ้ กิ ารขึน้ ทางชัน

การเอามือช่วยกั้นประตูลิฟท์เพื่อเปิดลิฟท์ให้อีกคนได้เข้ามา หรือแค่สละเวลา
ก้มเก็บขยะบนทางเท้า และการบริจาคเงินให้มูลนิธิหรือการกุศลใดก็ตาม
ล้วนเป็นสิ่งที่เราท�ำได้ทุกวัน
นอกจากนี้ กรุงเทพประกันภัย ยังได้น�ำเสนอโครงการต่างๆ ของ 70 ปี
กรุ ง เทพประกั น ภั ย เช่ น โครงการบริ จ าคเครื่ อ งช่ ว ยหายใจ การออก
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โครงการน�้ำดื่มสะอาดและห้องน�้ำสะอาดเพื่อน้อง
และโครงการบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อสังคมที่
กรุงเทพประกันภัยมอบให้แก่สังคม
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รู้จักเชื้อลีจิโอเนลลา
เชื้อก่อโรคปอดอักเสบ
ใครจะรู้บ้างว่าฝักบัวที่เราใช้อาบน�้ำอยู่ทุกวัน จะเป็นจุดเสี่ยงก่อให้เกิด
โรคอันตราย โดยเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่า ลีจิโอเนลลา (Legionella spp)
ซึ่ ง จะสะสมตั ว และแพร่ ก ระจายเชื้ อ อยู ่ ต ามฝั ก บั ว อาบน�้ ำ ก็ อ กน�้ ำ
เครื่องปรับอากาศ ตามอาคารใหญ่ๆ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ศูนย์การค้า
โรงพยาบาล รวมไปถึงสระว่ายน�้ำ ถังเก็บน�้ำ อ่างน�้ำวน น�้ำแร่ ที่ไม่มี
การดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกต้อง

ลีจโิ อเนลลา เป็นเชือ้ แบคทีเรียทีเ่ ป็นสาเหตุหลักของการเกิดโรคปอดอักเสบ
โดยเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายคนทางระบบทางเดินหายใจ เกิดจากการสูดหายใจ
เอาเชื้อที่ปนเปื้อนอยู่ในละอองฝอยของน�้ำจากแหล่งที่มีเชื้อลีจิโอเนลลา
การส�ำลักนํ้าที่มีเชื้อเข้าไปในปอด และการติดเชื้อในกระแสเลือดผ่านทาง
บาดแผล จนก่อให้เกิดโรคได้ 2 ลักษณะ หากติดเชื้อโดยมีภาวะปอดอักเสบ
ร่วมด้วย อาการก็จะรุนแรงและเกิดอัตราการป่วยตายสูง เรียกว่า โรคลีเจียนแนร์
โดยผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เริ่มด้วยเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย
ปวดกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ภายในหนึ่งวัน จะมีไข้สูงหนาวสั่น อุณหภูมิสูงถึง
39 - 40 องศาเซลเซียส และมีอาการไอไม่มีเสมหะ ปวดท้อง อุจจาระร่วง
ร่วมด้วย ภาพเอกซเรย์ปอดมักพบการอักเสบเป็นจุดขาว ถ้าเป็นมากอาจพบที่
ปอดทั้งสองข้าง
อาการแบบไม่รุนแรง จะเรียกว่า โรคไข้ปอนเตียก อาการจะคล้ายๆ ไข้
หวัด หรือไข้หวัดใหญ่ มักจะหายได้เองภายใน 2 - 5 วัน แม้ไม่ได้รับการรักษา
โดยโรคนี้จะแสดงอาการรุนแรงในกลุ่มผู้สูงอายุ ตั้งแต่อายุ 45 ปีขึ้นไป
โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน โรคไต โรคปอดเรื้อรัง หรือ
ในกลุ่มผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต�่ำจะติดเชื้อนี้ได้ง่ายแล้วโรคก็จะลุกลามจนอาจเป็น
อันตรายถึงชีวิต

วิธีป้องกันเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าว จึง
ควร หาเวลาท�ำความสะอาดจุดเสีย่ งต่างๆ อาทิ เช็ดล้างท�ำความ
สะอาด ฝักบัวไม่ให้มตี ะไคร่เกาะ ถอดหน้ากากเครือ่ งปรับอากาศ
และระบายความร้อน 1 - 2 ครั้งต่อเดือน หมั่นท�ำความสะอาด
อ่างน�้ำวน กรณีเก็บน�้ำส�ำรองไว้ในบ่อพักควรตรวจสอบปริมาณ
คลอรีนตกค้าง
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Bangkok City Library
หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
แหล่งความรู้แห่งใหม่
สถานที่หาความรู้อย่างห้องสมุด ไม่ได้จ�ำกัดอยู่แค่ในสถานศึกษาเพียงแห่งเดียว ล่าสุดกรุงเทพมหานคร ได้จัดตั้งหอสมุดใหม่ที่ตอบโจทย์
คนกรุงเทพฯ ด้วยบรรยากาศการตกแต่งที่ดี มีหนังสือหลากหลายประเภทให้เลือกอ่าน และยังสามารถยืมกลับไปอ่านที่บ้านได้อีกด้วย
สถานที่ดังกล่าวคือ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร (Bangkok City Library)

การตกแต่งแบบศิลปะไทย เน้นความโปร่งโล่งสบาย
ซึ่งอาคารนี้ได้รับการอนุมัติจากส�ำนักงานทรัพย์สิน
ส่วนพระมหากษัตริย์ให้เช่าเพื่อจัดตั้งหอสมุดเมือง
ในระยะเวลา 30 ปี ประชาชนและนักท่องเที่ยว
สามารถเข้าใช้บริการได้ฟรี เพียงแสดงบัตรประชาชน
หรือพาสปอร์ต
ภายในอาคารมีพนื้ ทีใ่ ช้สอยประมาณ 4,900 ตาราง
เมตร ประกอบด้วยพื้นที่ 4 ชั้น รวมชั้นลอย โดยชั้น
ที่ 1 เป็นพื้นที่ส�ำหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียน มีมุม
ส�ำหรับคนชอบอ่านนิตยสาร ซึ่งรวบรวมนิตยสารของ
ไทยและต่างประเทศไว้เป็นจ�ำนวนมาก มีพนื้ ทีใ่ นการ
เข้าถึงข้อมูลผ่านทางอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง โซนสื่อ
ส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางสายตา คอมพิวเตอร์สำ� หรับสืบค้น
ข้อมูลหนังสือ บริการยืม-คืนด้วยเครื่องอัตโนมัติ
ห้องฉายภาพยนตร์ และพื้นที่คาเฟ่
หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งการเรียนรู้
แห่งใหม่ที่รวบรวมองค์ความรู้อันทรงคุณค่า ครบครัน
ด้วยเทคโนโลยีการเรียนรูท้ ที่ นั สมัย อ�ำนวยความสะดวก
ให้กบั ผูใ้ ช้บริการทุกเพศทุกวัย รวมถึงผูพ้ กิ าร ซึง่ หอสมุด
เมืองแห่งนี้หวังจะเป็นสถานที่แห่งการสร้างวัฒนธรรม
การอ่านอย่างยั่งยืนในระยะยาวให้กรุงเทพมหานครเป็น
มหานครแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง ตามแผนงาน
ส่งเสริมการอ่านที่กรุงเทพมหานครได้เสนอต่อยูเนสโก
เดิ น หน้ า สานต่ อ พั น ธกิ จ หลั ง ได้ รั บ การคั ด เลื อ กจาก
องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ ยูเนสโกให้เป็นเมืองหนังสือโลก (World
Book Capital) ประจ�ำปี 2556
ตัวอาคารเป็นตึกเก่าตัง้ อยูบ่ นถนนราชด�ำเนิน บริเวณ
สี่แยกคอกวัว ตกแต่งให้มีกลิ่นอายตะวันตกผสมกับ
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หนังสืออีก 40 บาท สามารถยืมหนังสือได้สูงสุด
2 เล่ม ซึ่งเป็นหนังสือจากชั้นที่ 1 และ 2 เท่านั้น
ยืมได้เป็นเวลา 7 วัน หากเลยก�ำหนดวันคืนหนังสือ
จะเสียค่าปรับวันละ 1 บาท ติดตามรายละเอียดและ
สอบถามเพิม่ เติมทางเฟซบุก๊ www.facebook.com/
bangkokcitylibrary

ชั้นที่ 2 ซึ่งเป็นชั้นลอยจัดเป็นโซนห้องสมุดส�ำหรับเด็กและเยาวชน มีหนังสือ และ
วรรณกรรมส�ำหรับเด็กที่มีชื่อเสียงมากมาย รวมถึงห้องส�ำหรับเด็กเล่น ส่วนในชั้นที่ 3 เป็น
โซนของหนังสือต่างประเทศและหนังสือทัว่ ไป เช่น นวนิยาย หนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ
หนังสือวรรณกรรมโลก และชั้นสุดท้าย ชั้นที่ 4 พื้นที่หอเกียรติยศ น�ำเสนอเรื่องราว
โครงการพระราชด�ำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในรูปแบบนิทรรศการและวีดิทัศน์ พร้อมชม
หอเกียรติยศของนักเขียนไทยและผู้ว่าการกรุงเทพมหานครทุกยุคทุกสมัย อีกทั้งยังมี
ประวัติศาสตร์ให้ศึกษาในหอจดหมายเหตุ รวมถึงหาอ่านวรรณกรรมเพื่อนบ้านในอาเซียน
ได้จากชั้นนี้ด้วย
หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการทุกวันอังคาร - เสาร์ เวลา 08.00 - 21.00 น.
และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 20.00 น. หยุดวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ นอกจาก
จะมาสืบค้นเพือ่ หาหนังสือนัง่ อ่านทีห่ อสมุดแล้ว ก็ยงั สามารถยืมหนังสือกลับไปอ่านได้ โดย
จะต้องสมัครสมาชิกรายปีในราคา 10 บาท และในการสมัครครั้งแรกต้องช�ำระค่าประกัน
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โปรโมชันประกันภัยออนไลน์สุดคุ้ม
กรุงเทพประกันภัย จัดโปรโมชันพิเศษส�ำหรับลูกค้าที่ท�ำกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ bangkokinsurance.com ตั้งแต่วันที่
1 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2560 รับของสมนาคุณ ดังนี้

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ bangkokinsurance.com หรือสอบถามที่ โทร. 0 2285 8585
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7 แอปพลิเคชันที่นักเดินทางต้องมี
ปัจจุบันนี้ การเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศนั้นมีความสะดวกสบายขึ้นกว่าเดิม และยิ่งเดินทางด้วยตนเองแล้วก็ยิ่งง่ายขึ้น ด้วยแอปพลิเคชัน
ต่างๆ ส�ำหรับคนที่ชอบเดินทางที่ควรมีติดไว้บนสมาร์ตโฟน ซึ่งจะช่วยเหลือและอ�ำนวยความสะดวกได้ตลอดทริป

1. Skyscanner ให้บริการค้นหาตัว๋ เครือ่ งบินจากสายการบินต่างๆ โดยสามารถระบุราคาตัว๋ เครือ่ งบิน
ที่ต้องการและช่วงเวลาของเที่ยวบินได้ นอกจากนี้ ยังมีบริการค้นหาโรงแรมกับรถเช่าจากเว็บไซต์
ชั้นน�ำได้ทั่วโลกอีกด้วย
2. MAPS.ME แอปพลิเคชันทีช่ ว่ ยค้นหาสถานทีแ่ ละเส้นทางการเดินทางได้อย่างแม่นย�ำ ซึง่ สามารถ
ใช้งานได้แม้จะไม่มีอินเทอร์เน็ต เพียงแค่เลือกสถานที่ที่เป็นจุดหมายที่ต้องการจะไป โปรแกรมจะ
ค�ำนวณเส้นทางให้โดยทันที
3. Google Translate เป็นแอปพลิเคชันแปลภาษาที่รองรับภาษามากมายทั่วโลก ซึ่งบางประเทศ
อาจไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารกันได้ หรือจะเลือกใช้ Thai English Dictionary & Offline Translator แอปแปลภาษาไทย - อังกฤษ ช่วยค้นหาค�ำศัพท์ได้ทันที โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต หรือ
Pleco Chinese Dictionary ส�ำหรับแปลค�ำศัพท์ภาษาจีนได้รวดเร็ว สะดวกใช้เมื่อต้องเดินทางไปยัง
ประเทศที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลัก
4. Uber แอปพลิเคชันที่ให้บริการค้นหารถรับ - ส่งตามพื้นที่ต่างๆ โดยที่คุณไม่จ�ำเป็นต้องรอเรียก
แท็กซี่ ที่ส�ำคัญยังมีความปลอดภัย เพราะสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ขับขี่ได้

5. Parkwhiz แอปพลิเคชันส�ำหรับหาแหล่งจอดรถที่สะดวกและปลอดภัย ส�ำหรับคนที่ขับรถเอง
เพื่อท่องเที่ยวในต่างประเทศซึ่งอาจจะไม่คุ้นชินกับแหล่งจอดรถในแต่ละเมือง
6. WiFi Map Pro อีกหนึ่งแอปที่ส�ำคัญ ช่วยค้นหา Wi-Fi ที่อยู่บริเวณใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็น Wi-Fi
ตามร้านอาหาร ร้านกาแฟ หรือสถานที่สาธารณะ โดยมีการระบุรายละเอียดด้วยว่า Wi-Fi จุดไหน
เข้าใช้ด้วยรหัสส่วนตัว หรือ Wi-Fi จุดไหนที่ให้บริการฟรี เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเดินหาและเชื่อมต่อ
กับสัญญาณ Wi-Fi ที่ดีที่สุดได้ทุกที่ทุกเวลา
7. My Currency Converter แอปพลิเคชันที่จะค�ำนวณอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราในสกุลต่างๆ
แปลงมาเป็นเงินบาทไทย เหมาะส�ำหรับนักช้อป เพื่อช่วยคิดราคาสินค้าที่ก�ำลังจะซื้อได้อย่างทันที
นอกเหนือจากการเตรียมแอปพลิเคชันที่แนะน�ำไปข้างต้นแล้ว การท�ำประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางต่างประเทศไว้จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจตลอดทริ
ปการเดินทาง

Insight
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7 Lifestyles ค้นหาในแบบที่เป็นตัวคุณ
#3 บ้านที่รวมความรักและความผูกพัน
กรุงเทพประกันภัย ยังคงเดินหน้าเอาใจลูกค้าที่มี
ไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองอย่างต่อเนื่อง และเข้าใจ
ความต้องการทุกการด�ำเนินชีวิตของลูกค้า โดย
การจัดโปรโมชันพิเศษในโครงการ “7 Lifestyles
ค้นหาในแบบที่เป็นตัวคุณ” ซึ่งก่อนหน้านี้ ได้จัด
โปรโมชันพิเศษกับประกันภัยที่คุ้มครองคุณผู้หญิง
สายแฟชันนิสต้า และกลุ่มนักเดินทางท่องเที่ยว
ที่ลูกค้าสามารถเลือกประกันภัยที่สอดคล้องกับ
รูปแบบการด�ำเนินชีวิตได้

ส�ำหรับโปรโมชันใหม่ ในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
2560 นี้ โครงการ 7 Lifestyles มีชื่อตอนใหม่ว่า #3 บ้าน
ทีร่ วมความรักและความผูกพัน ซึง่ เอาใจกลุม่ คนทีร่ กั บ้าน
และรักการตกแต่งบ้าน เพียงท�ำประกันอัคคีภัยใหม่
ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ก�ำหนด ได้รับโปรโมชันพิเศษ ดังนี้

• ลูกค้าทีท่ ำ� ประกันอัคคีภยั ใหม่ผา่ น bangkokinsurance.
com หรือ Counter service จุดรับประกันภัย ชัน้ 1 อาคารกรุงเทพ
ประกั น ภั ย ส� ำ นั ก งานใหญ่ หรื อ ผ่ า นธุ ร กิ จ ลู ก ค้ า รายย่ อ ย
เลือกรับบัตรแทนเงินสด IKEA หรือ Home Pro มูลค่าสูงสุด
1,000 บาท

• ลูกค้าที่ท�ำประกันอัคคีภัยใหม่ผ่าน BKI Care Station จุดบริการ
ประกันภัยในห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล รับฟรี Swensen’s
Gift Voucher มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท

ทั้งนี้ โครงการ 7 Lifestyles ยังมีโปรโมชันที่น่าสนใจให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสามารถติดตามข่าวสารได้จากเว็บไซต์ bangkokinsurance.com
และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการ 7 Lifestyles ได้ที่ธุรกิจลูกค้ารายย่อย โทร. 0 2285 8888

12 / BKI NEWS

We're together

ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุนมูลนิธศิ นู ย์สริ นิ ธรฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้
คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ กรุงเทพประกันภัย และประธานกรรมการมูลนิธิ
กรุงเทพประกันภัย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ประจ�ำปี 2559 เพื่อ
สมทบทุนมูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ จ�ำนวน
1,000,000 บาท ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

เยีย่ มชมกิจการกรุงเทพประกันภัย
กรุงเทพประกันภัย ต้อนรับผู้บริหารและพนักงานจาก Asia Insurance
(Cambodia) Plc. บริษัทร่วมทุนของกรุงเทพประกันภัย ซึ่งได้เข้าเยี่ยมชม
กิจการของบริษัทฯ ในโอกาสที่ Asia Insurance (Cambodia) Plc. ครบรอบ
20 ปีแห่งการด�ำเนินงาน โดยมีคุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ
ร่วมถ่ายภาพกับผู้บริหารและพนักงาน ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย
ส�ำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560

เดินหน้ามอบอุปกรณ์เครือ่ งช่วยหายใจอย่างต่อเนือ่ ง
คุณอานนท์ วังวสุ (ที่ 3 จากซ้าย) ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ มอบอุปกรณ์เครือ่ งช่วยหายใจ
จ�ำนวน 3 เครือ่ ง ให้แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพือ่ ใช้รกั ษาและช่วยเหลือชีวติ ผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาล
โดยมีนายแพทย์พีระพงษ์ ภาวสุทธิไพศิฐ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560
คุณจักรกริช ชีวนันทพรชัย (ที่ 3
จากซ้าย) ผู้อ�ำนวยการธุรกิจสถาบัน
การเงิน มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ
ให้แก่โรงพยาบาลสุรินทร์ โดยมี ผอ.สมคิด สุริยเลิศ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์
เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
การมอบเครื่องช่วยหายใจเป็นหนึ่งในโครงการที่บริษัทฯ จัดขึ้นเนื่องในวาระพิเศษ ครบรอบ 70 ปี
ของการด�ำเนินงานในปี 2560 ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มอบเครื่องช่วยหายใจไปแล้วรวม 20 เครื่อง
และยังคงเดินหน้ามอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลทั่วทุกภูมิภาคอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2560

ใจอาสาร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลือ่ นทีช่ ว่ ยเหลือผูพ
้ กิ าร
กรุงเทพประกันภัย และมูลนิธิกรุงเทพประกันภัยร่วมกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สถาบันสิรินธร
เพือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในโครงการสนับสนุนมูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
แห่งชาติ เนื่องในวาระพิเศษที่บริษัทฯ ครบรอบ 70 ปี โดยผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสากว่า 20 คน เข้าร่วม
กิจกรรมตามจุดต่างๆ ได้แก่ จุดลงทะเบียนและคัดกรองผูป้ ว่ ย ช่วยพยุงพาผูม้ ารับการตรวจไปยังจุดต่างๆ
จัดเตรียมอุปกรณ์การผลิตและซ่อมแซมแขน-ขา และกายอุปกรณ์เสริม ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560
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ท�ำบุญครบรอบ 70 ปี
กรุงเทพประกันภัย จัดพิธีท�ำบุญบริษัทฯ เนื่องในโอกาสด�ำเนินกิจการครบรอบ 70 ปี
น�ำโดยคุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน
ส�ำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศ ร่วมกันตักบาตรแด่พระสงฆ์จ�ำนวน 71 รูป ถวาย
ภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จ�ำนวน 9 รูป พร้อมไหว้ศาลพระพรหม
องค์ครุฑ และถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคาร
กรุงเทพประกันภัย ส�ำนักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560

ประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 24
กรุงเทพประกันภัย จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 โดยที่ประชุมฯ
พิจารณาอนุมัติเห็นชอบทุกวาระการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมทั้ง
มีมติจ่ายเงินปันผล และ/หรือ หุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ส�ำหรับผลการด�ำเนินงาน
งวดที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 14 บาท ณ อาคารกรุงเทพ
ประกันภัย ส�ำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

สนับสนุนกิจกรรมเพือ่ การศึกษา
นายวีระชัย ศรีเพชระกุล (ขวาสุด) ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผูแ้ ทนบริษทั ฯ มอบอุปกรณ์
ต่างๆ ในการสนับสนุนกิจกรรมการจัด ค่าย IT CAMP ครั้งที่ 13 ของสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย
ส�ำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560
และเมือ่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 นางสาว
อรวรรณ อรวัฒ นานนท์ (ขวาสุด ) ผู้ช่ว ย
ผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทน
บริษัทฯ มอบน�้ำดื่มจ�ำนวน 1,800 ขวด ให้แก่
ตัวแทนนิสติ จากสโมสรนิสติ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อน�ำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของสโมสรฯ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย
ถนนสาทรใต้
ทั้งนี้ การสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ BKI Give ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อให้
การสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาและการพัฒนาสังคมของสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

มอบสินไหมทดแทน
คุณธนวรรณ ค�ำเจริญ (ขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาอุดรธานี เป็นผู้แทนบริษัทฯ พร้อมด้วยคุณคุนัญญา
ดาบุตร (ซ้าย) เจ้าหน้าที่อ�ำนวยการอาวุโสธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัส หนองคาย ร่วมมอบสินไหม
ทดแทนการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) จ�ำนวน 400,000 บาท ให้แก่ MRS.SULINTHONS PHOMPADITH บุตรของผู้เอาประกันภัยในฐานะเป็นผู้รับประโยชน์ จากกรณีที่ MR.SINGKHOM PHOMPADITH
ผู้เอาประกันภัย จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เสียชีวิตจากอุบัติเหตุพลัดตกจากหลังคา
ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัส จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

