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น้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บริษทั กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) น้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ
ิ ลอดุลยเดช จึงได้จดั พิธนี อ้ มร�ำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยแด่พระองค์ท่าน ดังนี้

พิธีถวายสักการะและแสดงความอาลัย บริษัทฯ จัดพิธีถวายสักการะพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช โดยมีคณะผูบ้ ริหาร
พนักงาน สือ่ มวลชน และพนักงานของบริษทั ต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นอาคารกรุงเทพประกันภัย
ร่วมในพิธีดังกล่าว พร้อมเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัย ณ อาคาร
กรุงเทพประกันภัย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559
พิธีท�ำบุญตักบาตรในการบ�ำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร บริษัทฯ จัดพิธีท�ำบุญ
ตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป ในการบ�ำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (พิธีบ�ำเพ็ญกุศลครบ
50 วัน) ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกรุงเทพประกันภัย เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559
พิธีท�ำบุญตักบาตรในการบ�ำเพ็ญกุศลสตมวาร บริษัทฯ จัดพิธีท�ำบุญตักบาตร
พระสงฆ์ 89 รูป ในการบ�ำเพ็ญกุศลสตมวาร (พิธีบ�ำเพ็ญกุศลครบ 100 วัน) ณ
บริเวณด้านหน้าอาคารกรุงเทพประกันภัย เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560
กรุงเทพประกันภัยและมูลนิธกิ รุงเทพประกันภัยร่วมเป็นเจ้าภาพในการบ�ำเพ็ญ
กุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริษัทฯ และ
มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบ�ำเพ็ญกุศลพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560
โครงการอุปสมบทหมู่ บริษัทฯ ได้จัดโครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็น
พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช และ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี แห่งการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 18
มีนาคม - 7 เมษายน 2560 โดยมีผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมโครงการอุปสมบท
จ�ำนวน 33 คน
โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ 9,999 ดอก บริษทั ฯ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์
เพื่อแสดงความจงรักรักภักดีในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยเชิญ
ชวนพนักงานจิตอาสา ลูกค้า คู่ค้า พนักงานบริษัทผู้เช่าอาคารกรุงเทพประกันภัย
และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมประดิษฐ์ดอกดารารัตน์และดอกกุหลาบ จ�ำนวน
9,999 ดอก ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน - 31 สิงหาคม 2560 โดยได้จัดการส่งมอบ
ดอกไม้จนั ทน์ดงั กล่าวให้แก่สำ� นักงานเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ณ อาคารกรุงเทพ
ประกันภัย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560
ร่วมใจปลูกดอกดาวเรืองน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณุ บริษทั ฯ ได้รว่ มปลูก
และประดับต้นดาวเรืองบริเวณรอบอาคารกรุงเทพประกันภัย จ�ำนวน 5,000 ต้น
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ส�ำนักงานใหญ่
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560

พิธีท�ำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี
วันสวรรคต บริษัทฯ ได้จัดพิธีท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป
เนือ่ งในวันครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 13 ตุลาคม 2560 และเนื่องใน
พระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคม 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร
พนักงานส�ำนักงานใหญ่และสาขา พนักงานของบริษทั ผูเ้ ช่าอาคาร
ร่ ว มพิ ธี ท� ำ บุ ญ ตั ก บาตรพระสงฆ์ พร้ อ มจั ด พิ ธี น ้ อ มร� ำ ลึ ก ใน
พระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัย ณ อาคารกรุงเทพ
ประกันภัย ส�ำนักงานใหญ่ และสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ
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กรุงเทพประกันภัย รับ 2 รางวัลคุณภาพ
The Best Effective Technology Contact Center และ
The Best Professional Management Contact Center
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท
ประกันวินาศภัยชั้นน�ำของประเทศไทยที่ด�ำเนินงาน
มายาวนาน ด้วยการบริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพมาตรฐาน
สากล การั น ตี ไ ด้ จ ากรางวัลอันทรงเกีย รติจ าก
หลากหลายองค์ ก รชั้ น น� ำ จากทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ

ล่าสุดกรุงเทพประกันภัยได้รบั 2 รางวัลอันทรงคุณค่า
จากสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย
ได้แก่ The Best Effective Technology Contact
Center หรือรางวัลการลงทุนด้านเทคโนโลยีศนู ย์บริการ
ทางโทรศัพท์ยอดเยี่ยม และ The Best Professional
Management Contact Center หรือรางวัลการบริหาร
และจัดการศูนย์บริการทางโทรศัพท์ยอดเยีย่ ม จากงาน
ประกาศผลรางวัล The Best Thailand Contact Center
Awards 2017 โดย ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน
กรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่ เป็นผูร้ บั มอบรางวัลดังกล่าว
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

ความส�ำเร็จของบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัล The Best
Effective Technology Contact Center โดยกรุงเทพ
ประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการใช้ระบบ
Call Center ด้วยเทคโนโลยีทที่ นั สมัย มีความเหมาะสม
คุ้มค่าต่อการใช้งาน การให้บริการ และการลงทุนที่
เหมาะสม มีการใช้ระบบตอบรับอัตโนมัติ (Interactive
Voice Respond หรือ IVR) การจ่ายสายของลูกค้า
ให้แก่พนักงานอย่างทั่วถึง การแจ้งเตือนโทรกลับหา
ลูกค้า ท�ำให้ไม่พลาดทุกการติดต่อและเข้าถึงลูกค้า

พร้อมการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการติดต่อสื่อสารได้สะดวก
รวดเร็วและง่ายขึ้น ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน ได้แก่ BKI iCare และ BKI Telematics
บัตรผู้เอาประกันภัยรถยนต์ BKI EsCard บนแอปพลิเคชัน Wallet รวมถึงการติดต่อทาง
เว็บไซต์บริษัทฯ bangkokinsurance.com โดยทุกช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ
จะมีการเก็บสถิติการรับเรื่องและการให้บริการกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อน�ำมาพัฒนา
และปรับปรุงการบริการให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ อีกทัง้ ยังมีระบบส�ำรอง หากเกิดกรณีระบบ
หลักไม่สามารถให้บริการได้ เพื่อให้ลูกค้ายังคงติดต่อบริษัทฯ ได้ตลอดเวลา
อีก 1 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ได้แก่ รางวัล The Best Professional Management
Contact Center ด้วยความสามารถในการบริหารการจัดการ Call Center เป็นไปตาม
นโยบาย กลยุทธ์การท�ำงาน และวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ อย่างชัดเจน โดยมีการจัดสรร
พนักงานให้พร้อมในการให้บริการได้อย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา พร้อมทั้งยังมีการ
จัดอบรมให้ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท�ำงานแก่พนักงานให้เป็นบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ปฏิบัติงานในการให้บริการแก่ลูกค้าได้อย่างเต็มที่
เพื่อการให้บริการทางโทรศัพท์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงพัฒนาระบบ
การท�ำงานของเครือ่ งมือ นวัตกรรม และเทคโนโลยีตา่ งๆ รวมถึงพนักงานให้มคี วามพร้อม
ในการให้บริการอยู่เสมอ นอกจากนี้ ลูกค้าจะได้รับความเอาใจใส่จากการให้บริการ
อย่างต่อเนื่อง และอุ่นใจอย่างใกล้ชิดทุกครั้งที่ติดต่อกับกรุงเทพประกันภัย
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3 องค์กรใหญ่สานต่อ Bhappy3 แต้มสี เติมสุข
เพื่อสุขอนามัยให้น้อง

กรุงเทพประกันภัย โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ และกรุงเทพประกันชีวิต ผนึกก�ำลังจัดกิจกรรม Bhappy3 ครั้งที่ 10 ตอน แต้มสี เติมสุข
เพื่อสุขอนามัยให้น้อง ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย จ.ปราจีนบุรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2560

กรุงเทพประกันภัย โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ และกรุงเทพประกันชีวติ
น�ำโดยคุณชัย โสภณพนิช ทีป่ รึกษาด้านกิจการต่างประเทศ บมจ. กรุงเทพ
ประกันภัย และประธานกรรมการ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย คุณวิพล
วรเสาหฤท กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต และ
รศ.นพ. สมศักดิ์ เชาว์วศิ ษิ ฐ์เสรี ผูอ้ ำ� นวยการด้านบริหารและผูอ้ ำ� นวยการ
ด้านการแพทย์ โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ พร้อมคณะผูบ้ ริหารและพนักงาน
จิตอาสาของทั้ง 3 องค์กรร่วมกันท�ำกิจกรรมดีๆ เพื่อเด็กๆ ในกิจกรรม
Bhappy3 ตอนแต้มสี เติมสุข เพื่อสุขอนามัยให้น้อง โดยลงพื้นที่ร่วมกัน

แต่งแต้มสีสนั ให้สดใสด้วยการวาดภาพการ์ตนู พร้อมระบายสีรอบๆ โรงเรียน
ปรับปรุงสนามเด็กเล่น จัดสร้างโรงแปรงฟัน พร้อมมอบเงินสนับสนุน
เพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนจ�ำนวน 350,000 บาท
ไม่เพียงเท่านี้ พนักงานจิตอาสา ยังร่วมกัน สร้างสุขอนามัยที่ดีให้แก่
เด็กๆ โดยช่วยก�ำจัดเหา รวมถึงสอนวิธกี ารแปรงฟันทีถ่ กู ต้อง เพือ่ ฟันสวย
และรอยยิ้มที่สดใสของเด็กๆ นอกจากนี้ยังได้ฝึกให้เด็กได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ประดิษฐ์งาน Pop-up น่ารักๆ อีกด้วย
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วิธีท�ำ CPR ที่ถูกต้อง ปั๊มหัวใจอย่างไร
ให้ปลอดภัยและรอดชีวิต
CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) คือ
การปฏิบัติการเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจ
หยุดเต้นกะทันหันให้กลับมาหายใจ ออกซิเจนและ
เลือดมีการไหลเวียนกลับคืนสู่สภาวะปกติ ซึ่ง
กระบวนการช่วยชีวิตควรกระท�ำภายใน 4 นาที
เพราะหากสมองของผู้ป่วยขาดออกซิเจนไปเลี้ยง
นานเกินกว่านัน้ จะท�ำให้เกิดการสูญเสียเซลล์สมอง
บางส่วนไปอย่างถาวร แม้หัวใจจะกลับมาเต้นอีก
ผู้ป่วยจะไม่สามารถฟื้นคืนสติกลับมาสมบูรณ์ได้
ดังเดิม โดยอาการนี้ พบได้ทั้งในผู้ป่วยที่มีปัญหา
โรคหัวใจมาก่อน หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคหัวใจ
แบบเฉียบพลัน หรือผูท้ ขี่ าดออกซิเจนเป็นเวลานานๆ
ดังนั้นการท�ำ CPR จึงเป็นวิธีการส�ำคัญที่จะช่วย
เพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตให้แก่ผู้ป่วยได้มากขึ้น

ขั้นตอนการปั๊มหัวใจอย่างถูกวิธี
เมื่อเจอคนหมดสติ ไม่หายใจ หรือคนหายใจเฮือก
ให้ผชู้ ว่ ยเหลือตัง้ สติ ตรวจดูความปลอดภัย หากประเมิน
แล้ ว การช่ ว ยเหลื อ ไม่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ ผู ้ ช ่ ว ยเหลื อ
ให้เรียกผู้ป่วยด้วยเสียงที่ดัง หากผู้ป่วยรู้สึกตัว หายใจ
เองได้ ให้จัดท่านอนตะแคง แต่หากยังไม่หายใจ ให้ขอ
ความช่วยเหลือจากศูนย์เอราวัณ โทร. 1646 (เฉพาะ
กทม.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร. 1669
(ทั่วประเทศ) พร้อมให้น�ำเครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วย
ไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติหรือเออีดี (AED) ติดมาด้วย
จากนั้นประเมินผู้ป่วย หากไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ
ให้เริ่มท�ำ CPR ด้วยการกดหน้าอกช่วยเหลือทันที
โดยจัดท่าให้ผู้ป่วยนอนหงายบนพื้นราบที่เป็นพื้นแข็ง
จับผู้ป่วยแหงนหน้าขึ้นเล็กน้อยเพื่อไม่ให้โคนลิ้นปิด
ทางเดินหายใจ ผู้ช่วยเหลือนั่งคุกเข่าอยู่ด้านข้างผู้ป่วย
ท�ำการวางมือข้างทีไ่ ม่ถนัดลงไปบริเวณกระดูกลิน้ ปีข่ อง
ผู้ป่วยขึ้นมา 2 - 3 นิ้ว หรือต�ำแหน่งตรงกลางระหว่าง
หน้าอก ระดับเดียวกับหัวนม ต้องไม่คอ่ นไปทางซ้ายหรือ
ใกล้หัวใจ เพราะการกดหน้าอกผิดอาจท�ำให้กระดูก
ซีโ่ ครงหัก จากนัน้ ประสานมือข้างทีถ่ นัดทับลงไป ยืดแขน
ให้ตึง โดยให้แนวแขนตั้งฉากกับหน้าอกผู้ป่วย แล้ว
ออกแรงปั๊มหัวใจด้วยการกดลึกอย่างน้อย 5 เซนติเมตร
และปล่อยให้สุด ให้เร็วและแรงแต่อย่ากระแทก ด้วย

อัตราเร็วอย่างน้อย 100 ครั้งต่อนาที เพื่อให้ช่วงเวลาการกดแต่ละครั้งคงที่สม�่ำเสมอ ใช้วิธีนับ
จ�ำนวนครั้งที่กด ว่า หนึ่ง และสอง และสาม และสี่ และห้า … โดยกดทุกครั้งที่นับตัวเลข และ
ปล่อยตอนค�ำว่า และ สลับกันไป หากผู้ป่วยเป็นเด็กแรกเกิดหรือเด็กอ่อน การปั๊มหัวใจให้ใช้
เพียงนิ้วหัวแม่มือกดกลางกระดูกหน้าอก ใช้นิ้วมือโอบรอบทรวงอกสองข้างแล้วกดอัตราเร็ว
อย่างน้อย 100 ครั้งต่อนาทีเช่นกัน
หากคุณไม่เคยเข้ารับการฝึกท�ำ CPR มาก่อน หรืออยู่เพียงล�ำพังกับผู้ป่วย ให้กดหน้าอก
เพียงอย่างเดียว ด้วยอัตราเร็วอย่างน้อย 100 ครั้งต่อนาที หากเคยรับการอบรม CPR และมี
ผู้ช่วยเหลือท�ำ CPR มากกว่า 1 คน สามารถกดหน้าอกสลับกับการเป่าปากช่วยหายใจได้
โดยกดหน้าอก 30 ครั้ง สลับกับเป่าปาก 2 ครั้ง ท�ำจนครบ 5 รอบ หรือเรียกว่า 1 เซ็ต
ใช้เวลา 2 นาที ในกรณีมีผู้ช่วยเหลือหลายคน ให้รับหน้าที่คนละ 1 เซ็ต หากเปลี่ยนกลางคัน
ไม่ท�ำครบเซ็ตจะเสียเวลา 4 นาทีแรกอันมีค่าไป และควรท�ำ CPR ต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าผู้ป่วย
จะรูส้ กึ ตัว หรือจนกว่าทีมแพทย์หรือหน่วยกูภ้ ยั จะมาพร้อมเครือ่ งเออีดี โดยการท�ำ CPR ควบคู่
กับการใช้เครือ่ งเออีดี จะเพิม่ โอกาสรอดชีวติ ได้ถงึ ร้อยละ 45 ก่อนน�ำตัวผูป้ ว่ ยส่งโรงพยาบาล
เป็นล�ำดับต่อไป
ข้อควรระมัดระวังในการท�ำ CPR
อย่างไรก็ดี ในการช่วยเหลือ CPR ต้องท�ำอย่างระมัดระวัง เพราะหากช่วยผิดวิธีอาจท�ำให้
หัวใจช�้ำ กระดูกหัก อวัยวะอื่นๆ ตกเลือด และไม่ควรผายปอดไปพร้อมกับการกดหน้าอก
เพราะท� ำให้ลมที่เป่าเข้าไปไม่เข้าปอด แถมเพิ่มความกดดันของอากาศในทรวงอกที่
ส่งผลให้เลือดไหลเวียนกลับได้ไม่ดี รวมถึงไม่ควรท�ำ CPR กับคนที่มีสติหรือไม่บาดเจ็บ เพราะ
ส่งผลให้หวั ใจเต้นผิดจังหวะและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ บุคคลทัว่ ไปจึงควรหาโอกาสเข้าอบรม
การท�ำ CPR และเรียนรู้วิธีใช้เครื่องเออีดี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ให้รอดชีวิตได้
อย่างปลอดภัย และลดความเสี่ยงต่อความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้เพียงเสี้ยวนาที
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รู้จักรถอีวี รถยนต์ ไฟฟ้า
แก้วิกฤติพลังงานแห่งโลกอนาคต
ปัจจุบนั นี้ รถอีวี (EV : Electric Vehicle) หรือรถยนต์ขบั เคลือ่ น
ด้วยไฟฟ้านั้นอยู่ในความสนใจของคนจ�ำนวนมาก และกลายเป็น
กระแสไปทั่ ว โลก หลายคนคิ ด ว่ า นี่ เ ป็ น ทางออก ของวิ ก ฤติ
พลังงาน หลายประเทศเริ่มปรับเปลี่ยนนโยบายเกื้อหนุนตลาด
รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศมากขึน้ พร้อมประกาศยกเลิกการผลิต
และการใช้รถยนต์น�้ำมันเป็นเชื้อเพลิง รวมถึงมีเป้าหมายจะใช้
รถอีวีเต็มรูปแบบ

รถอีวี หรือรถยนต์ที่ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ ขับเคลื่อนด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้านั้นมีมานานแล้ว โดยรถพลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกปรากฏ
ในปี พ.ศ. 2423 และเริ่มได้รับความนิยมในยุคช่วงปลายศตวรรษที่
19 หรือ ราวๆ พ.ศ. 2443 ต่อเนื่องถึงศตวรรษที่ 20 ราว พ.ศ. 2444
ถึง พ.ศ. 2543 เพราะขณะนั้นพลังงานเชื้อเพลิงแบบอื่นมีราคาสูง
และปล่อยก๊าซเรือนกระจก ท�ำให้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ากลายเป็น
ทางเลือกทีไ่ ด้รบั ความสนใจ แต่ทา้ ยทีส่ ดุ ด้วยข้อจ�ำกัดด้านเทคโนโลยี
และเมื่อมีรถประหยัดน�้ำมัน Eco Car เข้ามา รถยนต์ไฟฟ้าจึงถูก
ลืมเลือนก่อนได้รับความสนใจและพัฒนาอย่างจริงจังในศตวรรษที่
21 ราว พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน
โดยบริษัท เทสลา มอเตอร์ส เป็นผู้ออกแบบรถยนต์พลังงาน
สะอาด เริ่มผลิต Tesla Roadster รถยนต์สปอร์ตไฟฟ้าที่ไม่มี
เครื่องยนต์เลย มีเพียงการท�ำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่
เท่านั้น ผลิตออกมาครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2551 ซึ่งมีราคาสูงถึง 3.4
ล้านบาท แต่ผลตอบรับกลับดีมาก เพราะท�ำยอดขายได้ถงึ 2,000 คัน
ในปี นั้ น โดยรถคั น นี้ เ ก็ บ พลั ง งานด้ ว ยแบตเตอรี่ ลิ เ ธี ย มไอออน
ชาร์จไฟ 1 ครัง้ สามารถ วิง่ ได้ไกลถึง 394 กิโลเมตร ปัจจุบนั นอกจาก
เทสลาแล้ว ยังมีรถยนต์ในประเทศจีนอีกหลายยี่ห้อที่จ�ำหน่าย
รถยนต์ไฟฟ้า ในอนาคตบริษัทรถยนต์หลายแห่งก�ำลังวางแผนที่จะ
ผลิตรถอีวีให้ราคาถูกลงราวๆ 1.2 ล้านบาทโดยประมาณ
เนื่องจากผู้ผลิตคาดการณ์แล้วว่ารถอีวีจะช่วยแก้วิกฤติพลังงาน
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ แต่ทว่าข้อจ�ำกัดก็ยงั มีทงั้ เรือ่ งราคา
ที่แพงมากเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้น�้ำมัน ยังไม่รวมถึงค่าใช้จ่าย
แบตเตอรี่ที่ต้องเปลี่ยนทุก 2 - 3 ปี หรือเรื่องสถานีจ่ายไฟหรือสถานี
ชาร์จจะต้องมีจ�ำนวนมากเหมือนปั๊มน�้ำมัน โดยต้องมีจ�ำนวนให้
เพียงพอเพื่อรองรับกับการใช้งาน รวมถึงการชาร์จแบตเตอรี่ต้อง
ใช้เวลาชาร์จนาน 2 - 8 ชั่วโมง ในขณะที่การเติมน�้ำมันใช้เวลา เพียง
ไม่กี่นาที

ส่วนในประเทศไทย ปัจจุบนั ยังไม่มคี า่ ยรถยนต์ไหนทีผ่ ลิตรถยนต์ไฟฟ้า
ล้วน แม้จะมีแบรนด์คนไทยอย่าง VERA V1 เกิดขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ. 2560
แต่ราคาก็สงู เกือบล้านบาท การใช้รถอีวใี นไทยจึงดูเป็นเรือ่ งไม่งา่ ย แต่ขา่ วดี
ก็คือรัฐบาลไทยอยากให้มีรถอีวีวิ่งในประเทศราว 1.2 ล้านคัน ในปี พ.ศ.
2579 ล่าสุดจึงมีการลดภาษีรถอีวีจาก 10% เหลือ 2% ซึ่งจะท�ำให้ราคารถ
อีวีลดลง สามารถเข้าถึงผู้บริโภคระดับชั้นกลางได้ รวมถึงก�ำลังจะมี EA
Anywhere สถานีชาร์จไฟรถกว่า 1,000 สถานีทั่วประเทศ ในปี 2561
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เที่ยวรอบโลกไปกับ สแตนลีย์ มินิเวนเจอร์
ย่อโลกมาไว้ในเมืองจ�ำลองขนาดจิ๋ว
สแตนลีย์ มินิเวนเจอร์ (Stanley MiniVenture)
เมืองจ�ำลองสุดสร้างสรรค์ ย่อมาในสัดส่วน 1:87
เสริมสร้างจินตนาการการเรียนรู้ เอาใจทั้งเด็ก
และผู้ ใหญ่ที่ชื่นชอบโมเดล บนพื้นที่ขนาดใหญ่
กว่า 1,500 ตารางเมตร ตัง้ อยูท่ ี่ ชัน้ 2 ศูนย์การค้า
เกตเวย์ เอกมัย

ทีน่ ถี่ อื เป็นเมืองจ�ำลองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก
รองจากเนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี และยิง่ ใหญ่ทสี่ ดุ
ในเอเชีย สร้างผลงานศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
โดยทีมงานชาวไทยกว่า 20 ชีวิต ตั้งใจให้เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่ วเสริมสร้างจินตนาการทีเ่ กิดจากโลกใบน้อย
ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Perspective of Happiness
and To be Little Again” การสร้างความสุขและ
แรงบั น ดาลใจให้ ทุ ก คนที่ ไ ด้ ม าเยี่ ย มชมเสมื อ น
กลับไปสัมผัสความสุขในวัยเด็กอีกครั้ง
เริ่มตั้งแต่ทางเข้า ตัวละครสแตนลีย์รอต้อนรับ
นักเดินทางเพือ่ พาออกไปท่องโลก ทัง้ 11 โซน ซึง่ แบ่ง
เป็นหมวดหมู่ดังนี้ โซน 1 Resource Town เมือง
แห่งทรัพยากร ต้นก�ำเนิดของชีวิต จ�ำลองให้เห็น
ยุคทีม่ นุษย์เริม่ ใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาสร้างประเทศ
นอกจากจะได้เห็นเหมืองแร่ดีบุกแล้ว ยังได้รู้จักกับ
เขือ่ นฮูเวอร์ของสหรัฐฯ ทีไ่ ด้รบั การรับรองว่าเป็นทีส่ ดุ
ในวิศวกรรมโลก โซน 2 Organic Farm เมืองแห่ง
เกษตรกรรมและปศุสัตว์ เต็มไปด้วยต้นไม้ใบหญ้า
พื้นที่สีเขียว ไปจนถึงแปลงปลูกผักผลไม้ การท�ำ
ฟาร์มสัตว์ และการผลิตไฟฟ้าจากกังหันลม โซน 3
Residential and Historical Town เมืองแห่งเรื่องราว

และประวัติศาสตร์ จ�ำลองบ้านเรือนเปรียบเทียบสองวัฒนธรรมของอเมริกาและยุโรป เราจะ
ได้เห็นความสมัยใหม่และเมืองเก่าที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมหรูหรา
โซน 4 Transportation and Entertainment เมืองแห่งจุดเริ่มต้นของการคมนาคมและ
ความบันเทิง ไฮไลต์อยู่ที่การจ�ำลองโกดังเก็บรถไฟแบบดั้งเดิมที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน
ซึ่งในไทยมีที่เดียวเท่านั้นคือที่ล�ำปาง พร้อมพื้นที่สวนสนุก คอนเสิร์ต และสนามฟุตบอล โซน 5
Desert เมืองแห่งทะเลทราย โซนนี้จะได้เห็นการเดินทางของคาราวานพ่อค้ากลางทะเลทราย
นอกจากนี้ยังมีสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ โซน 6 Beach เมืองแห่งท้องทะเล
จ�ำลองหาดทรายสีขาวและทะเลสีมรกต ที่พลาดไม่ได้คือมุมซากเรืออับปาง ที่จะพาเรา
สนุกสนานกับการค้นหาสมบัติด้วยสายตา โซน 7 Cave ถ�้ำกาลเวลา จุดรวมความมหัศจรรย์
จากเทพนิยาย ต้นถั่ว พืชยักษ์ สัตว์ยุคก�ำเนิดโลก มังกรพ่นไฟ และมนุษย์ถ�้ำยุคหิน
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อย่างไรก็ดี หากตั้งใจมองในแต่ละโซน จะเห็นถึงความน่ารักใน
การแฝงรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ซุกซ่อนไว้ตามมุมต่างๆ เช่น โมเดล
ขยับได้ หรือการจ�ำลองคาแรกเตอร์ที่เราคาดไม่ถึง ทั้งนี้ ก็เพื่อพัฒนา
ความช่างสังเกตให้กับผู้มาเยือน
สแตนลีย์ มินิเวนเจอร์ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 10.00 - 19.00 น.
ส�ำหรับบัตรเข้าชม ราคา 350 บาท (ส�ำหรับผู้ใหญ่) และราคา 250 บาท
(ส�ำหรับเด็ก) ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.stanleyminiventure.com
หรือ โทร. 0 2048 9924 หรือ Facebook: StanleyMiniVenture

โซน 8 Port เมืองท่าสีขาว จ�ำลองชีวิตขั้วโลกมาไว้บนเมืองท่าที่มีหิมะ
ปกคลุม จุดนี้จะได้เห็นความน่ารักของเพนกวิน หมีโพลาร์ ไปจนถึง
บ้านเอสกิโม นอกจากนั้น ยังมีกระเช้าลอยฟ้า เครนยกคอนเทนเนอร์
เรือขนสินค้าที่ขยับได้ โซน 9 Airport สนามบินไร้ขอบฟ้า มาพร้อมกับ
เครื่องบินจ�ำลองกว่า 30 ล�ำให้เรียนรู้การ Take Off และ Landing โซน 10
CBD ย่านธุรกิจพันล้าน รวบรวมตึกระฟ้าชื่อดังจากทั่วโลก ทั้ง Empire
State, World Financial Center ฯลฯ พร้อมสะท้อนภาพชุมชนแออัด
เปรียบเทียบความเป็นอยู่ของสังคม โซน 11 Very Thai เมืองไท้ยไทย
ย่อสถานทีแ่ ลนด์มาร์กของเมืองไทยอย่างอนุสาวรียป์ ระชาธิปไตย จตุจกั ร
เยาวราช มาให้ชม และยิม้ ไม่หบุ ไปกับการซ่อนสิง่ ทีไ่ ทยแลนด์โอนลีม่ เี ท่านัน้
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ท�ำความรู้จักบริการโอทีที (OTT)
ธุรกิจทีวีรูปแบบใหม่
ด้ ว ยอิ น เทอร์ เ น็ ต ความเร็ ว สู ง ที่ แ พร่ ห ลาย
ในหลายประเทศทัว่ โลก ท�ำให้มธี รุ กิจมากมาย
ใช้อินเทอร์เน็ตในการสื่อสารไปสู่กลุ่มลูกค้า
รวมถึ ง บริ ก ารรู ป แบบใหม่ ที่ เ รี ย กว่ า OTT
ก็ก�ำลังเป็นธุรกิจที่น่าสนใจอยู่ในขณะนี้

โอทีที (OTT) ย่อมาจาก Over the Top เป็น
บริการสือ่ สารและแพร่ภาพและเสียงบนอินเทอร์เน็ต
โดยผูใ้ ห้บริการไม่ตอ้ งลงทุนโครงข่ายสัญญาณเอง
แต่ จ ะน� ำ เนื้ อ หารายการที่ ผ ลิ ต ขึ้ น เองหรื อ
ซื้อลิขสิทธิ์มาจากแหล่งอื่น มารวบรวมแปลง
สัญญาณ และจัดเรียงไว้ เมื่อผู้ใช้บริการจะรับชม
เนือ้ หาดังกล่าว เพียงแค่มอี นิ เทอร์เน็ตและเปิดชม
เนือ้ หาผ่านทีวที รี่ บั สัญญาณภาพและเสียง ผ่านการ
แปลงสัญญาณโดยกล่องที่เรียกว่า set-top-box
(เช่น Apple TV, Roku เป็นต้น) หรือดูผ่าน
แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต สมาร์ตทีวี
คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการ OTT จะเรียกเก็บ
ค่าสมาชิก หรือค่าบริการเป็นรายครั้ง ในขณะที่
ผูใ้ ห้บริการ OTT บางราย เช่น YouTube, Facebook
และ Line TV จะไม่เรียกเก็บค่าบริการจากผู้ใช้
บริการ แต่จะคิดค่าบริการจากเจ้าของสินค้าและ
บริการที่มาลงโฆษณาผ่านแพลตฟอร์มของตน
ในยุคอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง บริการ OTT
มีความโดดเด่นมาก เพราะผู้ชม อยู่กับมือถือ
สมาร์ตโฟนและอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา ข้อดีของ
OTT คือ สามารถเลือกรับชมเนื้อหาเวลาไหน
หรืออยู่ที่ใดก็ได้ตามความต้องการ เลือกเนื้อหา
บางตอนที่ต้องการจะรับชมได้ เลือกข้ามตอนได้
แถมอั ต ราค่ า สมาชิ ก รายเดื อ นถู ก กว่ า มาก
หลายเท่าหากเทียบกับเคเบิลทีวแี ละทีวดี าวเทียม
ที่ส�ำคัญสามารถรับชมได้หลายตอนแบบต่อเนื่อง
โดยไม่มโี ฆษณาคัน่ (ยกเว้น YouTube, Facebook
และ Line TV) ซึ่งถือว่าตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของ
ผู้บริโภคในปัจจุบัน

โดยตลาด OTT ล่าสุดในสหภาพยุโรปท�ำรายได้ประมาณ 195,000 ล้านบาท และในสหรัฐฯ
ผู้ประกอบการมีรายได้ประมาณ 585,000 ล้านบาท โดยคาดการณ์ว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าธุรกิจนี้
จะมีรายได้รวมทั้งในสหภาพยุโรปและสหรัฐฯ ทั้งสิ้น 1,365,000 ล้านบาท
ส�ำหรับในประเทศไทย แม้ OTT ยังไม่ได้รับความนิยมมากนัก แต่ด้วยราคาสมาร์ตโฟนที่
ถูกลง เครือข่าย 4G ที่แพร่หลาย สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้มากขึ้น มีแนวโน้ม
ที่คนจะหันมานิยมใช้บริการมากขึ้น ส�ำหรับผู้ให้บริการ OTT ในไทยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่
คือ ผู้ให้บริการอิสระ ได้แก่ ผู้ให้บริการสัญชาติไทย (เช่น Hollywood HDTV, Doonee และ
Primetime) และต่างชาติ (เช่น YouTube, Facebook, Line TV และ Netflix) ผู้ให้บริการ Pay
TV ในรูปแบบ OTT ได้แก่ PSI และ Truevisions Anywhere ผู้ประกอบการโทรคมนาคมที่ให้
บริการ OTT ได้แก่ AIS Play และช่องรายการโทรทัศน์ที่ให้บริการ OTT เอง
ความเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของผูบ้ ริโภคและการเกิดขึน้ ของ OTT เป็นสิง่ ทีห่ ลีกเลีย่ งไม่ได้
ผู้ประกอบการทีวีรายเดิมจ�ำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ ขณะเดียวกันก็ต้องมองหาโอกาสเพื่อขยาย
ฐานผูช้ มและเพิม่ รายได้จากการเกิดขึน้ ของเทคโนโลยีใหม่ เช่น BBC ช่องสาธารณะของอังกฤษ
เปิดบริการ iPlayer เพื่อให้รับชมรายการย้อนหลังได้ หรือช่อง ABC ฟรีทีวีของสหรัฐฯ ร่วมมือ
กับ Hulu Plus ให้บริการดูรายการย้อนหลังแต่ต้องจ่ายค่าสมาชิก ช่อง 7 ของไทย เปิดเว็บไซต์
Bugaboo.tv และแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน เพื่อให้บริการชมรายการทีวีย้อนหลัง รวมถึง
การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬา โดยบางโปรแกรมจะออกอากาศเฉพาะบนเว็บไซต์เท่านัน้ หรือ
จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ ช่อง One ที่ร่วมเป็นพันธมิตรกับ Line
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ขยายเวลาพ�เศษ
เพ�อ่ความปลอดภยัในการขบัข�ย่งิ่ ข�น้
โปรโมชนัสดุคมุเมอ่ืทำประกนัภยัรถยนตใหม ประเภท 1

ร
ั
บ
ฟ
ร�
กลองตดิรถยนต Kenpro รนุ KP-A 200

พรอม Micro SD Card รวมมลูคากวา 2,000 บาท
และรบัสวนลดคาเบย้ีประกนัภยั 5% ตามขอกำหนดของคปภ.
ตง้ัแตวนัน้ี - 30 มถินุายน 2561 หร�อจนกวาสนิคาจะหมด
หมายเหตุ : 1. สิทธิพิเศษสำหรับกรมธรรมใหมที่ทำประกันภัยรถยนต ประเภท 1

2. ผูซื้อควรทำความเขาใจรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3. โปรโมชันนี้ไมสามารถใชรวมกับรายการสงเสริมการขายอื่นๆ ได
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

สอบถามเง�อ่นไขโปรโมชนัเพ�ม่เตมิทก่ีรงุเทพประกนัภยั โทร. 0 2285 8888
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รู้จักรอยร้าวในบ้าน แบบไหน
เป็นหรือไม่เป็นอันตราย
บ้านที่ก่อสร้างด้วยการก่ออิฐฉาบปูน มักพบปัญหาการเกิดรอยแตกร้าวที่ผนัง ซึ่งมีทั้ง
รอยร้าวขนาดเล็กไปจนถึงรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ หรือรอยแตกที่คาน เสา ซึ่งรอยร้าวที่
เกิดขึน้ นัน้ จะเป็นบ้านใหม่หรือบ้านเก่าก็สามารถเกิดขึน้ ได้ทงั้ นัน้ และผูอ้ าศัยก็คงไม่อยาก
ให้เกิดขึ้น เพราะต้องมานั่งลุ้นว่าบ้านจะทรุด ยุบ ถล่ม เมื่อไหร่ แล้วจะสังเกตอย่างไรว่า
รอยร้าวแบบไหนเป็นหรือไม่เป็นอันตราย เพื่อให้แก้ปัญหาได้ทัน มารู้จักรอยร้าวในบ้าน
แต่ละประเภทกัน ดังนี้

1. รอยร้าวกลางคาน เกิดขึน้ จากคอนกรีตไม่ใช่ปนู ฉาบ จะมีรอยเป็นแนวตัง้ ตัง้ ฉากกับแนวนอน
ของคานที่ตรงกลางของคาน หากร้าวมากจะเห็นเป็นรอยร้าวที่ใต้คาน จะกว้างมากกว่าตอน
ช่วงบนของคาน อาการแบบนี้แสดงว่า คานรับน�้ำหนักมากกว่าปกติ จึงเกิดอาการแอ่นตัวและ
ท�ำให้คอนกรีตแตกแยกออกเป็นรอย วิธีแก้คือ ส�ำรวจด้านบนของคานที่รับน�้ำหนักว่าเกี่ยวกับ
ของที่วางทับ ถ้ามีเอาออก แต่ถ้าไม่มีเลย แสดงว่าคานรับน�้ำหนักของระบบโครงสร้างไม่ไหว
ควรรีบปรึกษาหาทางแก้ไขกับวิศวกรโครงสร้าง
2. รอยร้าวเฉียงๆ ที่ผนังจากมุมล่างซ้ายไปมุมขวาบน (หรือกลับกัน) เกิดจากโครงสร้างมีการบิดตัว
เพราะเสาบ้านมีการทรุดตัวที่แตกต่างกัน และคานที่รัดเสาก็พยุงเสาให้อยู่ในระนาบเดียวกัน
ไม่ได้ เสาซ้ายทรุดตัวมากกว่าเสาขวามือหรือกลับกัน และเสาที่ทรุดก็ดึงโครงสร้างอื่นตามลง
มาด้วย ในขณะที่โครงสร้างอื่นไม่ยอมทรุดตาม ท�ำให้ผนังซึ่งเป็นตัวกลางจึงเกิดอาการแตกร้าว
หากเป็นรอยเล็กๆ สั้นๆ ถือว่าไม่เป็นไร แต่ต้องจดบันทึก เอาดินสอขีด ลงวันที่ เพื่อดูว่า
รอยขยายตัวมากขึน้ หรือไม่ ถ้ารอยแตกร้าวนัน้ ลามอย่างรวดเร็ว รีบปรึกษาหาทางแก้ไขกับวิศวกร
โครงสร้าง
3. รอยร้าวทีห่ วั เสา นับว่าเป็นรอยร้าวทีอ่ นั ตรายทีส่ ดุ อาคารทีถ่ ล่ม มักเกิดอาการเช่นนีใ้ ห้เห็นก่อน
ให้สงั เกตรอยเฉียงทีห่ วั เสา ตรงส่วนทีค่ านไปติดกับเสาทัง้ สองด้าน หรืออาจเป็นทีป่ ลายคานหรือ
ทีห่ วั เสาก็ได้ แสดงว่าโครงสร้างคานและเสาก�ำลังแยกออกจากกัน เมือ่ คานโครงสร้างไม่สามารถ
รับน�้ำหนักได้ จะเกิดแรงเฉือน ท�ำให้เป็นรอยร้าวหัวเสา คานอาจจะหลุดออกจากหัวเสา เป็นเหตุ
ให้อาคารพังลงมาอย่างรวดเร็วจนหนีไม่ทัน ควรรีบปรึกษาวิศวกรโครงสร้างเพื่อตรวจอาการ
ให้ค�ำแนะน�ำและแก้ไขอย่างทันท่วงที
4. รอยร้าวแตกลายงา หรือแบบชามสังคโลก เห็นได้ตามผนังฉาบปูน รอยแตกร้าวจะกระจาย
เต็มผนัง ปัญหาเกิดจากการปูนฉาบคุณภาพไม่ดี หรือช่างฉาบไม่มีความช�ำนาญ หรือเร่งฉาบปูน

เมื่อก่ออิฐเพิ่งเสร็จ ท�ำให้ปูนอิฐยังไม่เซ็ทตัว ซึ่ง
ส่วนใหญ่รอยแบบนี้ไม่เป็นอันตราย แต่สร้าง
ความหงุดหงิดไม่นา่ ดู หรืออาจเกิดปัญหาน�ำ้ ซึม
จากผนังนอกบ้านเข้ามาในตัวบ้าน วิธแี ก้ ลองเคาะ
ที่ผิวปูนฉาบ หากมีเสียงเป็นโปร่งๆ แสดงว่า
ปูนฉาบไม่เกาะกับผนัง ต้องท�ำการสกัดผิว
ปูนฉาบเดิมออกแล้วฉาบปูนใหม่ทับ แต่หาก
เคาะแล้วเป็นเสียงทึบๆ จะฉาบปูนใหม่แล้ว
การทาสีใหม่ทบั ลงไปก็ได้ หรือถ้ายุง่ ยาก ทาสีทบั
อย่างเดียวก็ท�ำได้
5. รอยร้ า วเฉี ย งที่ มุ ม วงกบประตู มั ก เกิ ด ที่
มุมวงกบประตูหน้าต่าง รอยเฉียงๆ พุ่งออกไป
จากมุมวงกบ สองมุม หรือครบทั้งสี่มุม อาการ
แบบนี้ไม่เป็นอันตราย แต่อาจดูไม่สวยงาม
และพบน�้ำซึมเข้าบ้าน หากรอยร้าวแตกมาก
จะเกิดอาการบานประตูหน้าต่างตก เวลาปิดเปิด
ประตูหน้าต่างแต่ละครั้งจะติดขัด ใช้ไม่สะดวก
วิ ธี แ ก้ ถ้ า เป็ น รอยไม่ ใ หญ่ เอาซิ ลิ โ คนหรื อ
อะคริลิค ไปฉีดอัด หากรอยใหญ่ ต้องสกัด
รอยแตก แล้ ว อุ ด ด้ ว ยวั ส ดุ ที่ ไ ม่ ห ดตั ว เช่ น
ปูนซีเมนต์พิเศษ แล้วฉาบปูนใหม่
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70 ปี กรุงเทพประกันภัยมอบเงินสมทบทุนมูลนิธสิ ถาบัน
มะเร็งแห่งชาติ
คุณชัย โสภณพนิช ที่ปรึกษาด้านกิจการต่างประเทศ บมจ. กรุงเทพประกันภัย
และประธานกรรมการ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย และคุณพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการ
และประธานคณะผู้บริหาร ร่วมมอบเงินจ�ำนวน 1,250,000 บาท จากโครงการประกันภัย
โรคมะเร็ง 70 ปี กรุงเทพประกันภัย เพื่อสมทบทุนมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
โดยมีนายแพทย์ธีระวุฒิ คูหะเปรมะ ประธานกรรมการมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ส�ำนักงานใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

BKI สนับสนุนคอนเสิรต์ การกุศล
คุณชัย โสภณพนิช ที่ปรึกษาด้านกิจการต่างประเทศ บมจ. กรุงเทพประกันภัย และ
ประธานกรรมการ มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย มอบเงินจ�ำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุน
มินิคอนเสิร์ตการกุศล Sing For Help 2017 ซึ่งเป็นการร้องเพลงประสานเสียงจากวง
The Hot Chilli Choir by KruRodj ในโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่
โดยมีคุณรุ่งโรจน์ ดุลลาพันธ์ หรือครูโรจน์ เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเงินบริจาคดังกล่าวจะร่วม
สมทบทุนการสร้างโรงพยาบาลจักษุบา้ นแพ้ว รวมถึงมีการจัดตัง้ ศูนย์วจิ ยั เพือ่ ช่วยเหลือคน
ตาบอด โดยการสนับสนุนของมูลนิธชิ ว่ ยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินปู ถัมภ์
ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารกรุงเทพประกันภัย ส�ำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560

70 ปี กรุงเทพประกันภัยมอบอุปกรณ์เครือ่ งช่วยหายใจอย่างต่อเนือ่ ง
คุณวีระชัย ศรีเพชระกุล (ที่ 3 จากขวา) ผู้อ�ำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล มอบอุปกรณ์เครื่อง
ช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยมีพลอากาศตรี ธนวิตต สกุลแสวง
ประภา (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทย์
ทหารอากาศ จังหวัดนครปฐม เมือ่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560
คุณอารีย์ วันแอเลาะ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อ�ำนวยการ
ธุ ร กิ จ ตั ว แทน มอบอุป กรณ์เ ครื่องช่ว ยหายใจให้แ ก่
โรงพยาบาลแม่สอด โดยมีนายแพทย์ธวัชชัย เศรษฐศุภพนา
(ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

ปฏิทนิ กรุงเทพประกันภัย ส่งความสุขปีใหม่ 2561 ก้าวทันสูโ่ ลกดิจทิ ลั
เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 กรุงเทพประกันภัยจัดท�ำปฏิทินตั้งโต๊ะชุด “ปี 2561 ก้าวทันสู่
โลกดิจิทัล” โดยน�ำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมการบริการด้านประกันภัยอันทันสมัยของกรุงเทพ
ประกันภัยที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนในยุคดิจิทัล 4.0 ซึ่งช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้ลูกค้าได้รับ
ความสะดวกสบาย สามารถเข้าถึงประกันภัยได้ง่ายขึ้น อาทิ การท�ำประกันภัยออนไลน์ การช�ำระเบี้ย
ประกันภัย การเคลม และการต่ออายุกรมธรรม์ ผ่านช่องทางบริการต่างๆ ของบริษัทฯ
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กรุงเทพประกันภัยใส่ใจความปลอดภัย จัดงาน BKI Safety Day 2017

คุณพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร และดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เปิดงาน BKI Safety Day 2017 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน หรือ คปอ. (Safety Health and
Environment : SHE) ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและการป้องกันภัยต่างๆ การสาธิตช่วยเหลือผู้หมดสติ
โดยวิธี CPR โดยทีมอาสาบรรเทาภัย การตรวจสุขภาพฟรีจากโรงพยาบาลมิชชั่น และการออกจ�ำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์ป้องกันภัยหรือระงับภัยเบื้องต้น
นอกจากนี้ ยังมีการอบรมพนักงาน
และบริษัทผู้เช่าภายในอาคารเพื่อ
เตรี ย มความพร้ อ มเมื่ อ เกิ ด เหตุ
ฉุกเฉิน ตลอดจนมีการซ้อมอพยพ
หนี ไ ฟและสาธิ ต วิ ธี ก ารดั บ ไฟ ณ
อาคารกรุงเทพประกันภัย เมื่อวันที่
7-8 ธันวาคม 2560

มอบสินไหมทดแทน

คุณปาริชาต อนุชิตชาตรี (ที่ 2 จากขวา)
ผู้จัดการสาขาสุรินทร์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบ
ค่าสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
จ�ำนวน 1,040,000 บาท ให้แก่ คุณอุไร ชารีพร
(ที่ 2 จากซ้าย) ซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์และเป็น
น้องสาวของคุณสนิท อันไขหน้า ผู้เอาประกันภัย
ซึง่ ประสบอุบตั เิ หตุจากการนอนตกแคร่ไม้เป็นเหตุ
ให้เสียชีวติ ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสตึก จังหวัด
บุรีรัมย์ เมื่อเร็วๆ นี้

คุณพงษ์เทพ อ่วงอารีย์ (ขวาสุด) ผู้จัดการ
สาขามุกดาหาร เป็นผูแ้ ทนบริษทั ฯ มอบค่าสินไหม
ทดแทนประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR)
จ�ำนวน 5,000,040 บาท ให้แก่โรงแรมอิมพีเรียล
สกล จากกรณีเหตุการณ์นำ�้ ท่วมในจังหวัดสกลนคร
โดยมีพ.อ.หญิง ดร.ชฎารัตน์ กลั่นเสนาะ (กลาง)
กรรมการผู้บริหารโรงแรมอิมพีเรียลสกล เป็น
ผูร้ บั มอบ ณ โรมแรมอิมพีเรียลสกล จังหวัดสกลนคร
เมื่อเร็วๆ นี้

คุณพงษ์เทพ อ่วงอารีย์ (ขวาสุด) ผูจ้ ดั การสาขา
มุกดาหาร เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบค่าสินไหม
ทดแทนประกันอัคคีภัย จ�ำนวน 7,500,000 บาท
กรณีเกิดภัยเนื่องจากน�้ำและอุทกภัยท�ำให้บริษัท
เล้งเส็ง จ�ำกัด สถานประกอบการร้านค้าในจังหวัด
สกลนคร ได้รับความเสียหาย โดยมีคุณกฤติวรรณ
เดชศิรอิ ดุ ม (กลาง) กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั เล้งเส็ง
จ�ำกัด เป็นผู้รับมอบ ณ บริษัท เล้งเส็ง จ�ำกัด
จังหวัดสกลนคร เมื่อเร็วๆ นี้

