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กรุงเทพประกันภัยขอต้อนรับต้นปีดว้ ยเรือ่ งราวดีๆ
ใน BKI News กับรางวัลคุณภาพด้านการบริการ
โทรศัพท์ รางวัล Call Center ดีเด่นประจ�ำปี 2560
และโครงการในวาระพิเศษ 70 ปี กรุงเทพประกันภัย
ที่ได้ด�ำเนินการมาตลอดปี 2560
ส�ำหรับ ฉบับนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ทั้ง BKI Care เรื่องขาดวิตามิน ใครว่าไม่ส�ำคัญ ต่อด้วย
การจัดสรรเวลาในชีวิตประจ�ำวันให้ง่ายในคอลัมน์
Smart Living กับ Smarter Time แอปพลิเคชัน
โปรแกรมประยุกต์ที่ช่วยจัดการค�ำนวณเวลาในชีวิต
ประจ�ำวัน และไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่รับ
หน้าร้อน กับทะเลของประเทศข้างเคียงอย่างเมียนมา
เกาะนาวโอพี (Nyaung Oo Phee Island) สวรรค์
แห่งใหม่ของนักด�ำน�้ำ และนวัตกรรมใหม่กับวิธีการ
ท�ำให้เซลล์มะเร็งเปล่งแสง เพือ่ ช่วยให้การรักษาเป็นไป
ได้ง่ายยิ่งขึ้นกับคอลัมน์ Hot Issue พร้อมโปรโมชัน
พิเศษจากกรุงเทพประกันภัย ปิดท้ายด้วยข่าวคราว
ความเคลื่อนไหวมากมายรอบรั้วกรุงเทพประกันภัยใน
We’re Together
สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในหลากหลายเรื่อง
คือ สิง่ ทีก่ รุงเทพประกันภัยต้องการและยินดีมอบให้แก่
ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทุกคนให้ได้ประโยชน์มาก
ทีส่ ดุ ดังเช่นสโลแกนบริษทั ฯ ทีว่ า่ แคร์คณุ ทุกย่างก้าว
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ศูนย์ควบคุมคุณภาพ ยินดีรับข้อเสนอแนะ ค�ำติชม
โทร. 0 2285 8575-6 หรือ www.bangkokinsurance.com

กรุงเทพประกันภัยเปิดศักราชใหม่สู่ Digital Evolution
กรุงเทพประกันภัยร่วมออกบูทงาน Money Expo Hatyai 2018
เผยผลประกอบการปี 60 ก�ำไรกว่า 2.4 พันล้านบาท
BKI ยืนยันความแข็งแกร่งจากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ A- (Stable)
70 ปี BKI มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจ
สุดยอดพนักงาน BKI รับรางวัลเพชรน�้ำหนึ่ง
มอบสินไหมประกันภัยอุบัติเหตุ

BKI News เป็นวารสารราย 3 เดือนของ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) จัดทำ�ขึ้นเพื่ออภินันทนาการแก่ผู้มีอุปการคุณ
คู่ค้า ลูกค้า ตัวแทน นายหน้า ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ บทความและรูปภาพทั้งหมดในวารสาร BKI News สงวนสิทธิ์
ตามกฎหมาย การนำ�ข้อความหรือรูปภาพไปเผยแพร่ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ เท่านั้น หากท่าน
มีข้อคิดเห็นใดๆ เกี่ยวกับวารสาร BKI News กรุณาติดต่อสำ�นักบริหารภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท กรุงเทพประกันภัย
จำ�กัด (มหาชน) อาคารกรุงเทพประกันภัย เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0 2285 8581-9 โทรสาร
0 2610 2132 e-mail: corp.comm1@bangkokinsurance.com
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อีก 1 รางวัลคุณภาพด้านการบริการทางโทรศัพท์
รางวัล Call Center ดีเด่น ประจ�ำปี 2560
กรุงเทพประกันภัย บริษทั ประกันวินาศภัยทีใ่ ส่ใจการให้บริการเพือ่ มุง่ เป็นทีส่ ดุ ในใจลูกค้า ด้วยมาตรฐานกระบวนการให้บริการทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
จนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมายจากองค์กรชั้นน�ำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับรางวัล
“ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center ดีเด่น)
ประจ�ำปี 2560” จัดโดยส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค (สคบ.)
โดยมีคุณเลิศ วงศ์ชัย ผู้อ�ำนวยการฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ เป็น
ผูแ้ ทนบริษทั ฯ รับมอบรางวัลประกาศเกียรติคณุ ดังกล่าวจาก คุณสุวพันธุ์
ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา
โดยกรุ ง เทพประกั น ภั ย เป็ น บริ ษั ท ประกั น วิ น าศภั ย ที่ มี ก ลยุ ท ธ์
และนโยบายการจัดการด้านการแก้ปัญหาให้แก่ผู้บริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีกระบวนการให้บริการลูกค้าที่ได้มาตรฐาน ด้วยบุคลากร

ที่มีความรู้ความสามารถที่พร้อมปฏิบัติงานการให้บริการได้อย่างเต็มที่
ตลอดจนมีการวัดผลวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้หลักเกณฑ์ของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทฯ เคยได้รับรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหา
ให้กบั ผูบ้ ริโภคดีเด่น ประจ�ำปี 2558 จากส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครอง
ผู้บริโภค (สคบ.) เช่นกัน แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐาน
การบริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี และบริษัทฯ จะพัฒนาระบบการท�ำงาน
ให้มปี ระสิทธิภาพและคุณภาพยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้ลกู ค้าได้รบั ความสะดวกสบาย
และความอุ่นใจทุกครั้งที่ติดต่อกรุงเทพประกันภัย
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โครงการในวาระพิเศษ 70 ปี
กรุงเทพประกันภัย
เนื่องในวาระพิเศษที่บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) ครบวาระ
70 ปี แห่งการด�ำเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้ความส�ำคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในด้าน
สุขอนามัยที่ดี เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคมได้มี
สุขภาพทีแ่ ข็งแรง มีความเป็นอยูท่ ดี่ ยี งิ่ ขึน้ รวมทัง้ การส่งเสริมด้านการศึกษา
และด้านศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งโครงการและกิจกรรมพิเศษนี้มีแผนการ
ด�ำเนินงานตั้งแต่ปี 2559 - 2561 นอกเหนือจากกิจกรรมต่างๆ ที่ด�ำเนินอยู่ 3. โครงการสนับสนุนการสร้างตึกโรคหัวใจเพื่อแผ่นดิน
เป็นประจ�ำทุกปี
โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร

บริษทั ฯ ได้มอบเงินสนับสนุนการสร้างตึกโรคหัวใจเพือ่ แผ่นดิน
ให้แก่โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร จ�ำนวน 35,000,000
บาท เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และ
พื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างทั่วถึง

1. โครงการน�้ำดื่มสะอาดเพื่อน้อง โดยการมอบเครื่องกรองน�้ำดื่มให้แก่
โรงเรียน
บริษัทฯ จัดโครงการน�้ำดื่มสะอาดเพื่อน้อง ด้วยการเข้าไปติดตั้งระบบ
เครื่องกรองน�้ำให้แก่โรงเรียนต่างๆ ที่มีน�้ำดื่มที่ยังไม่ถูกสุขอนามัย พร้อม
สนับสนุนค่าบ�ำรุงรักษาและค่าไส้กรอง โดยได้ท�ำการติดตั้งเครื่องกรองน�้ำ
ให้แก่โรงเรียนต่างๆ แล้วจ�ำนวน 74 โรงเรียน
2. โครงการห้องน�้ำสะอาดเพื่อน้อง โดยการจัดสร้างห้องน�้ำให้แก่โรงเรียน
บริษัทฯ มีนโยบายยกระดับมาตรฐานความสะอาดของห้องน�้ำของโรงเรียน
ในพื้นที่ห่างไกลให้ได้ถูกสุขลักษณะ เพื่อสร้างค่านิยมและกระตุ้นให้นักเรียนและ
เยาวชนมีพฤติกรรมการใช้ห้องน�้ำอย่างถูกวิธี โดยเน้นพัฒนาด้านความสะอาด
ความเพียงพอ และความปลอดภัยเพื่อสุขอนามัยที่ดี ด้วยการจัดสร้างห้องน�้ำ
ให้แก่โรงเรียน ซึง่ ได้ดำ� เนินการสร้างห้องน�้ำให้แก่โรงเรียนต่างๆ ไปแล้วจ�ำนวน 46
โรงเรียน และจะด�ำเนินการสร้างห้องน�้ำอย่างต่อเนื่องในปี 2561

4. โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ในวาระพิเศษ 70 ปี กรุงเทพประกันภัย บริษัทฯ ยังคง
ด� ำ เนิ น โครงการออกหน่ ว ยแพทย์ เ คลื่ อ นที่ ใ นพื้ น ที่ ที่
ขาดโอกาสในการเข้าถึงด้านการแพทย์และสาธารณสุข
โดยบริษทั ฯ น�ำคณะผูบ้ ริหาร ร่วมกับคณะแพทย์และพยาบาล
โรงพยาบาลบ�ำรุงราษฎร์ให้บริการทางการแพทย์ อาทิ ตรวจ
รักษาโรค ท�ำฟัน พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�ำเป็นให้แก่
ผู ้ ม ารั บ บริ ก าร ซึ่ ง
เป็นชาวบ้านในพื้นที่
จังหวัดสกลนคร และ
จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ณ วัดสวนป่าริมธาร
จังหวัดมุกดาหาร
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5. โครงการอุปสมบทหมู่
บริษทั ฯ ได้จดั โครงการอุปสมบทหมู่ เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยผูบ้ ริหารและพนักงานจ�ำนวน
33 คน ได้เข้าอุปสมบทเพื่อศึกษาธรรมวินัย ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และ
เดินทางไปปฏิบตั ธิ รรม ณ วัดดอยธรรมเจดีย์ อ�ำเภอโคกศรีสพุ รรณ จังหวัดสกลนคร
นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานที่ร่วมอุปสมบทหมู่ได้อาสาช่วยงานต่างๆ ที่
วัดดอยธรรมเจดีย์ และวัดสวนป่าริมธาร ได้แก่ การช่วยดูแลคณะสงฆ์จากวัดอื่น
ที่มาร่วมงานวันอาสาฬหบูชา จัดเตรียมที่พักให้คณะสงฆ์ งานโรงครัว การดูแล
ความสะอาดเรียบร้อยบริเวณวัด
6. สนับสนุนมูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟู
7. สนับสนุนโรงเรียนคุณธรรม ร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
บริษทั ฯ มอบเงินสนับสนุน จ�ำนวน 1,000,000 บาท
บริ ษั ท ฯ ได้ ส นั บ สนุ น เงิ น จ� ำ นวน
ให้แก่มลู นิธยิ วุ สถิรคุณ เพือ่ ใช้ในการด�ำเนินกิจกรรม
1,000,000 บาท เพื่อสมทบทุนมูลนิธิศูนย์
ของศูนย์โรงเรียนคุณธรรมตามแนวพระราชด�ำริ
สิรนิ ธรเพือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
โดยมุง่ เน้นการพัฒนาศักยภาพของครูเรือ่ งนวัตกรรม
แห่งชาติต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี โดยในปี
การเรียนรู้ และบูรณาการความรูค้ คู่ วามดี เพือ่ พัฒนา
2560 บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณจัด
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน
สร้างอาคารดนตรีบ�ำบัดภายในศูนย์สิรินธร
นอกจากนี้ ผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา
กรุงเทพประกันภัยร่วมกิจกรรมออกหน่วย 8. โครงการกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง 70 ปี กรุงเทพประกันภัย
แพทย์เคลื่อนที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟู
บริษัทฯ ได้จัดท�ำแพ็กเกจกรมธรรม์ประกันภัย
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยให้
โรคมะเร็ง 70 ปี กรุงเทพประกันภัย โดยสะสมเงินส่วนหนึง่
ความช่วยเหลือตามจุดต่างๆ ได้แก่ จุดลง
จากรายได้การขายประกันภัยโรคมะเร็งดังกล่าว เพื่อ
ทะเบียนและคัดกรองผูป้ ว่ ย ช่วยพยุงพาผูป้ ว่ ย
สมทบทุนให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อใช้ประโยชน์
มารับการตรวจไปยังจุดต่างๆ จัดเตรียม
ในการด�ำเนินงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยเมื่อ
อุปกรณ์การผลิตและซ่อมแซมแขน-ขา และ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้มอบเงินจ�ำนวน
กายอุปกรณ์เสริม ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยา
1,250,000 บาท จากการขายประกันภัยโครงการดังกล่าว
อภัยภูเบศร อ�ำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
ให้แก่มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
9. โครงการร่วมบริจาคโลหิตให้แก่
สภากาชาดไทย
ในวาระพิเศษครบรอบ 70 ปี บริษัทฯ ได้
เชิญชวนผูบ้ ริหารและพนักงาน ลูกค้า คูค่ า้ ของ
บริษทั ฯ รวมถึงประชาชนทัว่ ไปได้รว่ มกันบริจาค
โลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย
ณ ส�ำนักงานใหญ่ พร้อมทั้งยังเชิญชวนประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศซึ่งด�ำเนินการ
โดยสาขาของบริษัทฯ ที่มีอยู่ 34 สาขา ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีโลหิตเพียงพอใน
การรักษาผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลต่างๆ ทัว่ ประเทศ และส่วนหนึง่ ให้เก็บส�ำรองไว้ใช้ในยาม
ฉุกเฉิน โดยมีเป้าหมายในการรับบริจาคโลหิต 7,000,000 ซีซี ซึ่งตั้งแต่ปี 2559 จนถึง
ปี 2560 ที่ผ่านมา ได้รับการบริจาคโลหิตรวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 9,741,150 ซีซี ซึ่งเกินกว่า
เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ และยังคงด�ำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการบริจาคอวัยวะให้แก่ศูนย์บริจาคอวัยวะ
สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยที่มีอวัยวะเดิมที่เสื่อมสภาพ จนไม่สามารถท�ำ
หน้าที่ต่อไปได้ ให้ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะใหม่และท�ำงานแทนอวัยวะเดิม

10. โครงการมอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลทั่ว
ประเทศ
ด้วยบริษัทฯ ตระหนักดีว่า ในปัจจุบันโรงพยาบาล
หลายๆ แห่งทั่วประเทศยังคงขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์
ทางการแพทย์ ที่ ส� ำ คั ญ โดยเฉพาะเครื่ อ งช่ ว ยหายใจ
ที่ มี ค วามจ� ำ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ในการที่ จ ะช่ ว ยพยุ ง ร่ า งกาย
ให้ก้าวข้ามช่วงเวลาวิกฤตไปได้ และเพื่อต่อยอดทาง
การรักษาให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ บริษัทฯ
จึงได้จัดโครงการมอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาล
ต่างๆ ทั่วประเทศ
โดยได้มอบเครื่อง
ช่วยหายใจมาอย่าง
ต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่ ป ี
2559 ถึงปี 2561
รวม 43 เครื่อง

04 /BKI NEWS

BKI CARE

เรื่องขาดวิตามิน ใครว่าไม่ส�ำคัญ
วิตามินคือสารประกอบอินทรีย์ที่มีความจ�ำเป็น
ในปริมาณเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ชีวิตด�ำรงอยู่ได้
วิตามินมีความส�ำคัญต่อกระบวนการเผาผลาญ
อาหารตามปกติ หากเราไม่ได้รับวิตามินตัวใด
ก็ตามอย่างเพียงพอ อาจส่งผลให้เกิดอาการ
ผิดปกติทางร่างกายได้

วิตามินที่เป็นที่รู้จักมี 13 ประเภท แต่ละประเภท
มี บ ทบาทต่ า งกั น และร่ า งกายต้ อ งการในปริ ม าณ
แตกต่างกัน ดังนี้
วิตามินเอ พบมากในตับ น�้ำมันตับปลา แครอต
บรอกโคลี เนย มันเทศ ฟักทอง ไข่ และนม หากเราขาด
วิตามินเอ อาจท�ำให้เกิดตาฟางกลางคืนและกระจกตา
น่วม ปริมาณที่ต้องการต่อวันคือ 900 ไมโครกรัม
วิตามินบี พบมากในยีสต์ เนื้อหมู ธัญพืช เมล็ด
ดอกทานตะวัน ข้าวกล้อง หน่อไม้ฝรั่ง มันฝรั่ง ส้ม ตับ
และไข่ หากเราขาดวิตามินบี อาจท�ำให้เกิดโรคเหน็บชา
ปริมาณที่ต้องการต่อวันคือ 1.2 มิลลิกรัม
วิตามินบี 2 พบมากในหน่อไม้ฝรั่ง กล้วย ลูกพลับ
กระเจี๊ยบ นม โยเกิร์ต เนื้อสัตว์ ไข่ ปลา และถั่วเขียว
หากเราขาดวิ ต ามิ น บี 2 อาจท� ำ ให้ เ กิ ด โรคปาก
นกกระจอก ปริมาณที่ต้องการต่อวันคือ 1.3 มิลลิกรัม
วิตามินบี 3 พบมากในเครื่องใน ไก่ เนื้อวัว ปลา
นม ไข่ อะโวคาโด มะเขือเทศ หน่อไม้ฝรั่ง ถั่ว เห็ด
หากเราขาดวิตามินบี 3 อาจท�ำให้เกิดอาการท้องร่วง
ผิวหนังอักเสบ และความผิดปกติทางจิต ปริมาณที่
ต้องการต่อวันคือ 16 มิลลิกรัม
วิตามินบี 5 พบมากในเนื้อสัตว์ ธัญพืชขัดสีน้อย
บรอกโคลี อะโวคาโด นมผึ้ง ไข่ ปลา หากเราขาด

วิตามินบี 5 อาจท�ำให้เกิดความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน หรือความรู้สึกเหน็บชา ปริมาณที่ต้องการ
ต่อวันคือ 5 มิลลิกรัม
วิตามินบี 6 พบมากในเนื้อสัตว์ กล้วย ธัญพืชที่ผ่านกระบวนการขัดสีน้อย ผัก และ
ถั่ว หากเราขาดวิตามินบี 6 อาจท�ำให้เกิดภาวะเลือดจาง โรคเส้นประสาทหลายเส้น หรือ
ความเสียหายต่อระบบประสาทบางส่วน ปริมาณที่ต้องการต่อวันคือ 1.3 - 1.7 มิลลิกรัม
วิตามินบี 7 พบมากในไข่แดง ตับ ผักบางประเภท หากเราขาดวิตามินบี 7 อาจท�ำให้เกิด
ผิวหนังอักเสบ หรือการอักเสบของล�ำไส้ ปริมาณที่ต้องการต่อวันคือ 30 ไมโครกรัม
วิตามินบี 9 พบมากในผักใบเขียว ตับ เมล็ดดอกทานตะวัน หากขาดวิตามินบี 9 ใน
คุณแม่ตงั้ ครรภ์ จะมีผลเชือ่ มโยงกับความพิการของทารกแรกเกิด ปริมาณทีต่ อ้ งการต่อวันคือ
400 ไมโครกรัม
วิตามินบี 12 พบมากในปลา หอย เนื้อสัตว์ ไก่ ไข่ นม และผลิตภัณฑ์จากนม หากเรา
ขาดวิตามินบี 12 อาจท�ำให้เกิดโรคโลหิตจางชนิดร้ายแรง ปริมาณที่ต้องการต่อวันคือ 2.4
ไมโครกรัม
วิตามินซี พบมากในผักและผลไม้ หากเราขาดวิตามินซี อาจท�ำให้เกิดโรคโลหิตจางได้
ปริมาณที่ต้องการต่อวันคือ 90 มิลลิกรัม
วิตามินดี พบมากในไข่ ตับวัว และเห็ด วิตามินดีส่วนใหญ่ต้องได้รับจากการถูกแสงแดด
หากเราขาดวิตามินดี อาจท�ำให้เกิดโรคกระดูกอ่อนและโรคกระดูกน่วม ปริมาณที่ต้องการ
ต่อวันคือ 10 ไมโครกรัม
วิตามินอี พบมากในผลกีวี อัลมอนด์ อะโวคาโด ไข่ ถั่ว ผักใบเขียว ข้าวสาลี และธัญพืช
ขัดสีนอ้ ย การขาดวิตามินอีมกั เกิดได้นอ้ ย แต่หากขาดจะเกิดการเป็นหมันในชายและการแท้ง
ในหญิง ปริมาณที่ต้องการต่อวันคือ 15 มิลลิกรัม
วิตามินเค พบมากในผักใบเขียว อะโวคาโด ผลกีวี และผักชีฝรั่ง หากเราขาดวิตามินเค
อาจท�ำให้เกิดภาวะเลือดออกง่าย ปริมาณที่ต้องการต่อวันคือ 120 ไมโครกรัม
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Smarter Time แอปพลิเคชัน

โปรแกรมประยุกต์ที่ช่วยจัดการค�ำนวณเวลา
ในชีวิตประจ�ำวัน

Smarter Time คือแอปพลิเคชันอันชาญฉลาดที่ช่วยในการจัดการเวลา
โดยการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงการใช้เวลาของคุณ เพียงเก็บโทรศัพท์
ไว้ในกระเป๋า Smarter Time ก็จะเรียนรู้กิจวัตรของคุณจากต�ำแหน่งที่ตั้ง
การกรอกข้อมูล และเซนเซอร์ของแอป
ส่วนประกอบต่างๆ ของ Smarter Time
- ปฏิทนิ คุณสามารถสลับมุมมองปฏิทนิ ไปมาเพือ่ ดูสรุปการใช้เวลาของ
คุณแบบกว้าง ๆ เป็นแบบรายวัน หรือล�ำดับเหตุการณ์ที่แน่นอนในแต่ละวัน
เป็นรายชั่วโมง
- การวิเคราะห์ แบ่งการใช้เวลาเป็นรายการย่อยที่แสดงตามหมวดหมู่
เป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน
- การติดตามแบบอัตโนมัติ แอปจะเดาว่าคุณก�ำลังท�ำสิ่งใด ไม่มีตัว
จับเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด โดยจะมีการเพิ่มช่องเวลาเข้าไปทุกครั้งที่คุณเริ่ม
กิจกรรมใหม่
- รายละเอียดกิจกรรม สังเกตแนวโน้มทัว่ ไปโดยอาศัยมุมมองหมวดหมู่
หรือเลือกเข้าไปที่รายการกิจกรรมเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด
- แก้ไข ในแอปนี้ คุณสามารถแก้ไขได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรม ต�ำแหน่งที่ตั้ง และเวลา
- ประวัตกิ ารวิเคราะห์ สามารถดูหมวดหมูห่ รือความก้าวหน้าของกิจกรรม
ย้อนหลังได้ ท�ำให้ทราบรูปแบบการใช้ชวี ติ และจัดการกับกราฟความก้าวหน้า
ประโยชน์ส�ำคัญที่ผู้ใช้งาน Smarter Time จะได้รับคือ
การได้รจู้ กั ตนเอง เมือ่ มีการเก็บข้อมูลแต่ละช่วงเวลาในแต่ละวันทีแ่ น่นอน
คุณจะได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เพื่อน�ำมาปรับไม่ให้เกิดการเสียเวลาอีก
ต่อไป และน�ำเวลากลับคืนมาใช้กับเรื่องที่ส�ำคัญอย่างแท้จริง

การท�ำเป้าหมายของคุณให้ส�ำเร็จ การวิเคราะห์อย่างละเอียดถีถ่ ว้ น
จะท�ำให้คณุ ทราบระยะเวลาแน่นอนทีค่ ณุ ใช้ไปในการท�ำกิจกรรมต่างๆ
คุ ณ จะได้ รั บ ข้ อ มู ล เชิ ง ลึ ก เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภาพของตนเอง รู ป แบบ
การนอนหลับ งานอดิเรก และการออกก�ำลังกาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะให้
แรงบันดาลใจแก่คุณในการไล่ตามเป้าหมายที่ส�ำคัญต่อตัวคุณเอง
รวมทั้งได้ความสมดุลและความสุขที่คุณสมควรจะได้รับ
โทรศัพท์จะท�ำงานให้คณุ Smarter Time จะเรียนรูจ้ ากทุกสิง่ ทุกอย่าง
ที่คุณท�ำและทุกสิ่งที่คุณบอก แล้วจดจ�ำเอาไว้ ดังนั้น เมื่อผ่านไปเพียง
สองสามวัน คุณก็สามารถรอเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ได้แล้ว นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ตลอดเวลาเป็นไฟล์ .csv หรือเลือกที่จะ
บันทึกไว้แบบออนไลน์ หรือเก็บไว้ในโทรศัพท์ โดยไม่ตอ้ งเข้าถึงเซิรฟ์ เวอร์
อีกด้วย
คุณสมบัติอื่นๆ ของแอปคือ ระบบอัตโนมัติที่สามารถตรวจจับว่า
คุณอยูท่ ใี่ ดในระดับพืน้ ห้อง โดยการใช้เครือข่าย WiFi โดยรอบ การรวบรวม
ข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์ เช่น แอปที่คุณใช้ สายโทรศัพท์ที่คุณรับ หรือ
ค่าที่อ่านได้จากเซนเซอร์ในโทรศัพท์ของคุณ รวมถึงการจัดท�ำรายงาน
ประจ�ำสัปดาห์ ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่ส�ำคัญที่สุดของสัปดาห์นั้นๆ
นอกจากนี้ คุณสมบัตสิ ำ� คัญอีกประการหนึง่ คือ มีคำ� สัง่ save/restore
เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของคุณจะไม่มีวันสูญหาย ยังมีความสามารถ
ในการอ่านกิจกรรมต่างๆ ที่คุณก�ำหนดไว้ในปฏิทินและใช้ข้อมูลเหล่านี้
ในการคาดเดาว่าคุณอยู่ที่ใดและก�ำลังท�ำอะไรได้อีกด้วย แอปพลิเคชันนี้
ยังเป็นระบบทีส่ ามารถใช้ได้บนหลายแพลตฟอร์ม ทัง้ เครือ่ งคอมพิวเตอร์
รวมถึงโทรศัพท์และอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ ในระบบแอนดรอยด์
ส�ำหรับระบบ iOS และ Windows Phone แอปพลิเคชันนี้จะจัดท�ำ
รุน่ ทดลองให้ใช้กอ่ น โดยผูใ้ ช้ตอ้ งเข้าไปทีเ่ ว็บไซต์ www.smartertime.com
เพื่อลงชื่อขอรอดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
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เกาะนาวโอพี (Nyaung Oo Phee Island)
สวรรค์แห่งใหม่ของนักด�ำน�้ำ

นับตัง้ แต่ประเทศเมียนมาได้มกี ารเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ หลายคนก็ ได้
มุ่งหน้าสู่ประเทศเมียนมา ทั้งนักลงทุน นักธุรกิจ และในส่วนของนักเดินทางเอง
ก็เช่นกัน ในช่วง 2-3 ปีนี้ประเทศเมียนมาถูกปักหมุดให้เป็นปลายทางใน
การเดินทางโดยทันที โดยทรัพยากรทางธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์และสดใหม่ที่
บอกเล่ากันปากต่อปาก อย่างเช่นที่เกาะนาวโอพี ในหมู่เกาะ Myeik แห่งนี้ก็ ได้
รับค�ำกล่าวขานว่าเป็นสวรรค์แห่งใหม่ของคนรักทะเลและนักด�ำน�้ำที่ควรแวะ

“เกาะนาวโอพี” เป็นเกาะทีอ่ ยูท่ างใต้ของเมียนมา มีชายแดนติดกับจังหวัดระนอง
เป็นเกาะขนาดใหญ่และมีเกาะเล็กน้อยอยู่รายล้อม พร้อมความสวยงามทาง
ธรรมชาติ และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล
การเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะนาวโอพีจากประเทศไทยนั้น โดยเริ่มที่ท่าเรือ
ประภาคารระนอง จังหวัดระนอง นั่งสปีดโบตข้ามประเทศไปเมียนมาใช้เวลา
ประมาณ 10 นาทีก็มาถึงยังส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จังหวัดเกาะสอง
จังหวัดที่อยู่ทางใต้สุดของประเทศเมียนมา เพื่อด�ำเนินการยื่นเอกสารตรวจคน
เข้าเมือง โดยการท่องเทีย่ วทีเ่ กาะนาวโอพีจะต้องซือ้ แพกเกจท่องเทีย่ วกับเจ้าหน้าที่
บริษัททัวร์เพื่อด�ำเนินการให้ ซึ่งแพกเกจท่องเที่ยวมีทั้งแบบเช้าไปเย็นกลับ หรือ
ค้างคืนที่รีสอร์ตบนเกาะนาวโอพี นักท่องเที่ยวต้องเตรียมบัตรประชาชนไว้ส�ำหรับ
ให้ทางตรวจคนเข้าเมืองตรวจ แล้วออกเดินทางต่อจากเกาะสองใช้เวลาประมาณ

1.30 ชั่วโมงก็ถึงเกาะนาวโอพี ระหว่างทางไปเกาะนาวโอพี
ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป เพราะเป็นเขตทหาร
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วบนเกาะนาวโอพีได้แก่ หาดมาดามหรือ
หาดคุณนาย โดยบริเวณเกาะนาวโอพี เป็นเวิ้งอ่าวที่มีหาด
ทรายขาวเนียนทอดตัวโค้งรับกับท้องน�ำ้ ทะเลสีฟา้ ใส ทีค่ อ่ ยๆ
ไล่โทนเป็นสีน�้ำเงินเข้มขึ้นหากไกลออกไป สามารถนั่งทอด
อารมณ์พักผ่อนไปกับความบริสุทธิ์ของธรรมชาติที่หาด
แห่งนี้ได้
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บริเวณรอบเกาะนาวโอพี ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจ อย่างเช่น แหลม
ดอกไม้หรือทุง่ ดอกไม้ ดอกไม้ทวี่ า่ นีค้ อื ดอกไม้ทะเล เพียงคุณด�ำน�ำ้ อยูเ่ หนือผิวน�ำ้ แล้ว
ก้มหน้ามองลงไปยังโลกใต้ท้องทะเล ก็จะเห็นเหล่าดอกไม้ทะเลเต็มไปหมด สีสัน
สวยงามแทรกตัวอยู่ระหว่างปะการังประเภทต่างๆ ทั้งปะการังดอกกะหล�่ำ ปะการัง
ก้อนรูปสมอง ปะการังโขดหิน ปะการังก้อน ปะการังเขากวาง เป็นต้น
เกาะภูเขาไฟ อีกจุดหนึ่งที่จะเห็นดอกไม้ทะเลจ�ำนวนมาก อีกทั้งเป็นแหล่งอาศัย
ของปลาและสัตว์ทะเลน้อยใหญ่หลายชนิด เราจะเห็นดอกไม้ทะเลสีม่วงคล้ายผักกาด
อวดโฉมสวยงามอยู่ในท้องทะเล บางดอกก็บาน บางดอกก็หุบ ซึ่งถ้าวันไหนแดดออก
ดีๆ ดอกไม้เหล่านี้จะบานสะพรั่งเต็มใต้ท้องทะเล
อีกหนึ่งเกาะที่น่าสนใจคือ เกาะเลทเทอร์ (The Letter Island) เป็นเกาะขนาดเล็ก
ซึ่งดูผ่านๆ เหมือนเป็นหินหนึ่งก้อนที่ตั้งอยู่ในทะเล แต่ด้านล่างของหินก้อนนั้น คือ
แหล่งปะการังที่อุดมสมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งทีเดียว มีทั้งปะการังหลากหลายรูปแบบและ
สีสัน ปลาหลากหลายสายพันธุ์ และกัลปังหาที่ไม่ค่อยได้พบเห็นในบริเวณน�้ำตื้น
การด�ำน�้ำแบบสน็อกเกิ้ลหรือการด�ำน�้ำตื้นบริเวณรอบเกาะนาวโอพี และเกาะอื่นๆ
ซึ่งเป็นการด�ำน�้ำบริเวณผิวน�้ำ เพื่อชมความสวยงามของบริเวณเกาะนาวโอพี ก็สร้าง
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ความประทับใจไม่ใช่น้อย ทั้งนี้ การด�ำน�้ำบริเวณรอบ
เกาะนาวโอพี และเกาะอื่นๆ ควรอยู่ภายใต้การดูแลของ
ผูน้ ำ� ทาง เนือ่ งจากเป็นพืน้ ทีใ่ หม่ บางจุดอาจมีคลืน่ ลมแรง
เป็นอันตรายถึงชีวติ ได้ อีกทัง้ เกาะนาวโอพีเป็นเกาะเปิดใหม่
การเดิ น ทางต้ อ งท� ำ การจองทั ว ร์ ผ ่ า นเอเจนต์ ที่ เ ป็ น
บริษัททัวร์ส�ำหรับเกาะนาวโอพีเท่านั้น
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นักวิจัยค้นพบวิธีการ
ท�ำให้เซลล์มะเร็งเปล่งแสง
การตรวจพบเซลล์มะเร็งทุกเซลล์ในเนือ้ งอกเป็นวิธกี ารทีด่ ที สี่ ดุ ในการท�ำให้มะเร็งนัน้
ไม่กลับมาอีก เวลานี้ นักวิจัยสามารถคัดแยกเซลล์มะเร็งเหล่านั้นได้แล้ว โดยการท�ำให้
เซลล์มะเร็งเปล่งแสง

แพทย์ผรู้ กั ษามะเร็งมีวธิ กี ารอย่างเป็นขัน้ ตอนในการเริม่ ต้นน�ำเอาเนือ้ งอกออก โดยทัว่ ไป
แพทย์จะเริ่มต้นด้วยการผ่าตัดเพื่อตัดชิ้นเนื้อออกให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ จากนั้น
จึงตามด้วยการฉายรังสีและเคมีบ�ำบัดเพื่อท�ำลายเซลล์ที่อาจเหลือทิ้งเอาไว้ แต่การค้นหา
เซลล์เหล่านั้นนับเป็นความท้าทาย เพราะบางเซลล์ก็ฝังอยู่ในเนื้อเยื่อที่ยังคงแข็งแรงดีอยู่
ด้วยเหตุนี้ นักวิจยั ทีศ่ นู ย์การแพทย์แห่งมหาวิทยาลัย Duke โรงพยาบาล Massachusetts
General และสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตต์จงึ ได้พฒั นาอุปกรณ์หวั ตรวจหรือ Probe
ที่สามารถค้นหา ยึดจับ และท�ำให้เซลล์มะเร็งที่หลงเหลืออยู่นั้นส่องสว่างขึ้นมาได้ ซึ่งท�ำให้
แพทย์สามารถมองเห็นเซลล์เหล่านัน้ ได้งา่ ยขึน้ เทคนิคนีไ้ ม่เพียงท�ำให้การผ่าตัดมะเร็งเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยให้แพทย์ก�ำหนดเป้าหมายการรักษา
โดยการฉายรังสีไปยังส่วนทีถ่ กู ต้องบนเนือ้ งอกเท่านัน้ เพือ่ ฆ่าเซลล์มะเร็งทีเ่ หลืออยูไ่ ด้อกี ด้วย
ในรายงานการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน Science Translational Medicine นักวิทยาศาสตร์
กล่าวถึงหัวตรวจชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า LUMo15 ซึ่งนักวิทยาศาสตร์สอดเข้าไปตรงบริเวณที่
ศัลยแพทย์ได้น�ำเนื้องอกออกไปแล้วจากทั้งหนูและคน และพบว่าเทคนิคนี้มีทั้งความ
ปลอดภัยและน่าจะมีประสิทธิภาพในการตรวจหามะเร็ง
หนูมีมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน ซึ่งเป็นมะเร็งที่สามารถส่งผลต่อไขมัน กล้ามเนื้อ เส้นประสาท
และท่อน�้ำเหลือง รวมถึงเลือด เมื่อ LUMo15 ซึ่งออกแบบมาให้ค้นหาร่องรอยบางอย่างบน
เซลล์มะเร็งได้ค้นพบเป้าหมายแล้ว หัวตรวจนี้จะแตกออกและปล่อยสารฟลูออเรสเซนต์ที่
ท�ำให้เซลล์มะเร็งในสัตว์มีความสว่างมากกว่าเนื้อเยื่อที่แข็งแรงโดยรอบอย่างเช่นกล้ามเนื้อ
โดยเฉลี่ยถึง 5 เท่า ซึ่งท�ำให้นักวิทยาศาสตร์เลือกหาเซลล์มะเร็งได้อย่างรวดเร็ว

นักวิจัยยังทดสอบ LUMo15 ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท
Lumicell กับผู้ป่วย 15 คนที่มีมะเร็งประเภทเดียวกัน
หรื อ ผู ้ ป ่ ว ยที่ เ ป็ น มะเร็ ง เต้ า นม นั ก วิ จั ย พบว่ า มี
ความปลอดภั ย และยั ง ท� ำ ให้ เ ซลล์ เ นื้ อ งอกสว่ า ง
โดดเด่นออกมามากกว่าเนื้อเยื่อปกติ
สิง่ หนึง่ ทีท่ มี นักวิจยั จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการปรับปรุง
คือประสิทธิภาพของ LUMo15 ในการยึดจับกับเซลล์
มะเร็ง ซึ่งในหนูทดลองนั้น มีประสิทธิภาพประมาณ
20% ซึ่งยังไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่อง
หัวตรวจทีเ่ ข้าไปยึดจับเพียงแค่กบั เซลล์ทเี่ ข้าถึงได้งา่ ย
เท่านั้นหรือไม่ หรือหัวตรวจสามารถเข้าถึงเนื้อเยื่อที่
ลึกลงไปอีกซึ่งเป็นที่ที่เซลล์มะเร็งอาจซ่อนอยู่หรือไม่
โดยขณะนี้ ทีมนักวิจัยก�ำลังท�ำการศึกษาโดยละเอียด
ยิง่ ขึน้ ในผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั LUMo15 ก่อนทีจ่ ะได้รบั การผ่าตัด
เอาเนื้องอกออก
หากการศึ ก ษาวิ จั ย ข้ า งต้ น ยั ง คงสนั บ สนุ น
ความปลอดภัยและประโยชน์ของ LUMo15 ต่อไป
เทคนิคนี้อาจสามารถท�ำได้มากกว่าเพียงการค้นหา
เซลล์มะเร็งที่หลงเหลืออยู่ โดยอาจจะสามารถน�ำ
เทคนิคนี้มาใช้ในการตรวจจับและวินิจฉัยโรคมะเร็ง
ได้ในขัน้ ต้น ซึง่ ต้องค้นคว้าอีกมากเพือ่ ดูวา่ จะสามารถ
ใช้ ส ารฟลู อ อเรสเซนต์ ดั ง กล่ า วกั บ ทั้ ง ร่ า งกายได้
อย่างไร แต่การใช้สารดังกล่าวในการค้นหาเซลล์
มะเร็งที่หลงเหลืออยู่คือขั้นตอนแรกที่ส�ำคัญส�ำหรับ
แนวความคิดนี้

INSIGHT
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โปรโมชันพิเศษจากกรุงเทพประกันภัย

เพิ่มเวลาแห่งความสุขต่อเนื่องเทศกาลต้อนรับ ปี 2561
อุ่นใจต่อเนื่องส�ำหรับคนรักบ้าน
เมื่อท�ำประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ใหม่
เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

รับฟรี Central Gift Voucher มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท

ความสุขส�ำหรับคนรักรถยนต์
เมื่อท�ำประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ใหม่
เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 6,500 บาทขึ้นไป

รับฟรี บัตรเติมน�้ำมัน ปตท. มูลค่าสูงสุด 2,500 บาท

ของขวัญปีใหม่ส�ำหรับนักเดินทาง
เมื่อท�ำประกันภัยการเดินทาง ภายในประเทศหรือต่างประเทศ
ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ผ่าน bangkokinsurance.com หรือ
แอปพลิเคชัน BKI iCare บนสมาร์ตโฟน

รับฟรี Central Gift Voucher มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท

Healthy Trend ดูแลคนรักสุขภาพ
เมื่อท�ำประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยโรคมะเร็ง หรือประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล

รับฟรี Tesco Lotus Gift Card มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท

โปรโมชันพิเศษนี้ เฉพาะลูกค้าที่ท�ำกรมธรรม์ประกันภัยใหม่ ผ่านเว็บไซต์กรุงเทพประกันภัย bangkokinsurance.com
ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรุงเทพประกันภัย bangkokinsurance.com หรือติดต่อสอบถามโทร. 0 2285 8585
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เคล็ดลับในการออกแบบส�ำหรับ
บ้านประหยัดพลังงาน
บ้านประหยัดพลังงานคือ บ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งใน
การช่วยอนุรกั ษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและเป็นการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
อย่างคุ้มค่า การเลือกซื้อบ้านหรือสร้างบ้านที่ประหยัดพลังงานเป็นวิธีหนึ่งที่
สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่นับวันมีแต่จะสูงขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยลด
ปริมาณการใช้พลังงานของประเทศได้

ดังนั้น ไม่วา่ จะเป็นการสร้างบ้านหรือการออกแบบตกแต่งบ้านใหม่ ลองใช้แนวคิดอัน
สร้างสรรค์ด้วยการใช้ธรรมชาติและเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณดังต่อไปนี้
1. การเลือกใช้ตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่ตั้งอาคารและทิศทางของอาคาร
จะช่วยลดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายในและภายนอก กล่าวคือท�ำให้ตัวบ้าน
สามารถสกัดกั้นความร้อนจากภายนอกได้มากที่สุด เช่น การออกแบบช่องเปิดให้
ลมผ่านเข้ามาได้และช่วยลดความจ�ำเป็นในการใช้เครื่องปรับอากาศ การควบคุม
การรัว่ ซึมของอากาศ การใช้ตน้ ไม้ชว่ ยให้รม่ เงา ซึง่ จะท�ำให้บา้ นเย็นและช่วยประหยัด
ค่าไฟฟ้า อีกทั้งท�ำให้สภาพแวดล้อมของบ้านเย็นลงกว่าเดิม
2. การพิจารณาการออกแบบและการเลือกระบบเปลือกอาคาร คือการเลือก
ระบบผนังที่สามารถป้องกันความร้อนและความชื้นได้ดี รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่
ทนทาน เช่น ไม้สกั ซึง่ มีความแข็งแรงทนทานต่อปลวก แมลง และน�ำ้ และไม่ตอ้ งการ
การดูแลรักษามาก
3. การพิจารณาเลือกระบบทีม่ าใช้ภายในอาคาร คือการเลือกสรรวัสดุทมี่ คี า่ กักเก็บ
ความร้อนและความชื้นน้อย เช่น วัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งที่มีผิวมันและมี
น�้ำหนักเบา อย่างอิฐและคอนกรีตมวลเบา ไม้อัด ยิปซัม พลาสติก โฟม
4. การเลือกใช้เครือ่ งเรือน เฟอร์นเิ จอร์เท่าทีจ่ ำ� เป็น และเลือกใช้ชนิดทีม่ นี ำ�้ หนักเบา
และไม่ดูดความชื้น
5. การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้พลังงานน้อย
6. การใช้ความทันสมัย คือการท�ำบ้านให้เป็น Smart Home เช่น การติดตั้ง
ระบบอัตโนมัติในบ้าน การเปิด ปิดสวิตช์ไฟและเครื่องปรับอากาศผ่านแอปพลิเคชัน
การติดตั้งระบบป้องกันขโมย ฯลฯ

เมื่อไม่นานมานี้ ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรกั ษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงานได้เผยแพร่ชดุ แบบ
บ้านประหยัดพลังงานซึ่งมี 12 แบบให้เป็นทางเลือก ภายใต้
ชือ่ “บ้านต้นแบบดีดี DEDE รักษ์พลังงาน” ซึง่ มีแนวคิดหลัก
ในการออกแบบ ดังนี้
- การลดปริมาณรังสีจากแสงอาทิตย์เข้าสู่ตัวบ้าน
- การแบ่งโซนพื้นที่ใช้พลังงานและช่วงเวลาการใช้
พลังงานที่แตกต่างกันออกจากกัน
- การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างดี
เน้นผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากประหยัดพลังงานรับรอง
- การติดตัง้ แผงพลังงานทดแทน (โซลาร์เซลล์) บนหลังคา
โดยออกแบบติดตัง้ ให้มมี มุ เอียง 20 องศา ซึง่ เป็นมุมทีส่ ามารถ
ติดตั้งได้ทุกภูมิประเทศ และยังท�ำให้แผงโซลาร์เซลล์มี
ประสิทธิภาพการท�ำงานสูง ไม่วา่ จะหันหน้าบ้านไปทิศทางใด
แบบบ้านประหยัดพลังงานตามแนวคิดดังกล่าวอาจ
ท�ำให้ต้นทุนในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณ 10-15%
ของค่าก่อสร้างปกติ แต่ข้อดีคือ เจ้าของบ้านสามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการประหยัดพลังงานได้ถึง
20-50% เมื่อเทียบกับบ้านทั่วไป จึงท�ำให้สามารถคืนทุนได้
ภายในระยะเวลาเพียง 4-5 ปีเท่านั้น
ทั้งนี้ สามารถเข้าไปดูแบบบ้านดังกล่าวได้จากเว็บไซต์
ของกระทรวงพลังงาน www.dede.go.th และที่ Facebook
dedehomeofthailand
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กรุงเทพประกันภัยเปิดศักราชใหม่สู่ Digital Evolution
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ BKI จัดงานเปิดศักราชใหม่
ภายใต้แนวคิด BKI Digital Evolution โดยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการ
ผู้อ�ำนวยการใหญ่ ได้ให้ทิศทางและเป้าหมายการท�ำงานในปี 2561 แก่ผู้บริหารและ
พนักงานที่จะร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล
อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมกันนี้ คุณชัย โสภณพนิช ที่ปรึกษาด้านกิจการต่างประเทศ
และประธานกรรมการ มูลนิธกิ รุงเทพประกันภัย และคุณพนัส ธีรวณิชย์กลุ กรรมการ
และประธานคณะผู้บริหารได้ให้พรปีใหม่แก่พนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจ�ำปี เพื่อขอบคุณ สร้างขวัญ
และก�ำลังใจแก่พนักงานในโอกาสเริ่มศักราชใหม่ 2561 และเพิ่มสีสันยิ่งขึ้นด้วยการ
ประกวดการแต่งกาย ภายใต้ธีม BKI Digital Evolution ปิดท้ายด้วย มินิคอนเสิร์ตจาก
ศิลปินวงร็อกพาราด็อกซ์ สร้างความสนุกสนานและประทับใจให้พนักงาน ณ โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

กรุงเทพประกันภัยร่วมออกบูทงาน Money Expo Hatyai 2018
กรุงเทพประกันภัย ออกบูทงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 8 Money Expo Hatyai 2018 ภายใต้
แนวคิด “Wealth Transformation หรือ มิติใหม่แห่งความมั่งคั่ง” โดยมีคุณวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ (ที่ 2 จากขวา)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคุณสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ (ขวาสุด) ประธานจัดงาน คุณภาคนี
วิริยะรังสฤษฎ์ (ซ้ายสุด) รองประธานจัดงาน และคุณต่อศักดิ์ จงเกื้อตระกูล (ที่ 2 จากซ้าย) ที่ปรึกษา บมจ.
กรุงเทพประกันภัย ร่วมเปิดบูทกรุงเทพประกันภัยอย่างเป็นทางการ ซึง่ ภายในงานนี้ บริษทั ฯ ได้จดั โปรโมชันพิเศษ
พร้อมของสมนาคุณมากมายมอบให้แก่ลกู ค้า โดยตลอดการจัดงานมีประชาชนให้ความสนใจเข้าเยีย่ มชมบูทและท�ำ
ประกันภัยอย่างมากมาย ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2561

เผยผลประกอบการปี 60 ก�ำไรกว่า 2.4 พันล้านบาท
กรุงเทพประกันภัยเปิดเผยถึงผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 15,940.9 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี 2559 ลดลงร้อยละ 0.6 มีก�ำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงานและต้นทุนทางการเงิน 1,396.4 ล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 9.1 รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,365.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 มีก�ำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,762.3 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว
บริษัทฯ มีก�ำไรสุทธิ 2,403.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 0.9 และมีก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 22.57 บาท
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ส�ำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4
ปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในไตรมาส 1-3 ในอัตราหุ้นละ 9 บาท รวมทั้งปี 2560 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 14 บาท

BKI ยืนยันความแข็งแกร่งจากการจัดอันดับความน่าเชือ่ ถือ A- (Stable)
กรุงเทพประกันภัยยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน จาก Standard & Poors หรือ S&P สถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นน�ำของโลก ที่ระดับ
A- (Stable) ณ วันที่ 12 มกราคม 2561 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้น�ำในธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีความสามารถในการด�ำเนินธุรกิจ ด้วยผลประกอบการ
ที่ดี มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง เงินกองทุนและสินทรัพย์ที่มั่นคง รวมทั้งมีการบริหารเงินทุนในระดับที่น่าพึงพอใจ ตลอดจนมีการบริหารจัดการที่ดี ถือเป็น
หนึ่งในบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้มแข็งของประเทศไทย โดยกรุงเทพประกันภัยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A- (Stable) มาติดต่อกันกว่า 10 ปี
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70 ปี BKI มอบอุปกรณ์เครือ่ งช่วยหายใจ
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจให้แก่
โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยมี นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 มกราคม
2561 และมอบอุปกรณ์เครือ่ งช่วยหายใจให้แก่
โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี พญ.นาตยา มิลล์
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาล
ขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาล
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
ทัง้ นี้ การมอบเครือ่ งช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทัว่ ประเทศ เป็นส่วนหนึง่ ในโครงการพิเศษ
เนื่องในวาระที่บริษัทฯ ครบรอบ 70 ปี ในปี 2560 โดยปัจจุบันได้มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจรวมแล้ว
จ�ำนวน 43 เครื่อง

สุดยอดพนักงาน BKI รับรางวัลเพชรน�ำ้ หนึง่
คุณอานนท์ วังวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่ เป็นประธาน
ในพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลโครงการเพชรน�้ำหนึ่ง ประจ�ำปี 2560
ให้แก่พนักงานบริษัทฯ ที่ได้รับหนังสือค�ำชมเชยการให้บริการดีเด่นจาก
ลูกค้าและคูค่ า้ รวมทัง้ รางวัลพนักงานบริการดีเด่นภายในหน่วยงาน และ
ระหว่างหน่วยงาน เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจและยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการท�ำงานแก่เพือ่ นพนักงาน โดยมีคณะผูบ้ ริหารร่วมแสดงความยินดี
ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย ส�ำนักงานใหญ่
ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

มอบสินไหมประกันภัยอุบตั เิ หตุ

คุณสุกัญญา ดอนดง (ขวาสุด) ผู้ช่วยผู้จัดการ
สาขาอุดรธานี เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหม
ทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จ�ำนวน
420,000 บาท ให้แก่คุณวดี บุญโสม (ที่ 2 จากซ้าย)
และคุณกมลชัย บุญโสม (ซ้ายสุด) ผู้รับประโยชน์
จากกรณีที่นายกุศล บุญโสม ผู้เอาประกันภัยซึ่ง
เป็นสามีและบิดาเกิดอุบัติเหตุจมน�้ำท�ำให้เสียชีวิต
โดยมีคณุ สัจวุธ ภาษาเวทย์ (ที่ 2 จากขวา) ผูจ้ ดั การ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัส ท่าบ่อ ร่วมมอบ
สินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคาร
กรุงเทพ สาขาเทสโก้โลตัส ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

คุณประพันธ์ ตั้งตรงไพโรจน์ (ที่ 2 จากขวา)
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ ภาคนครหลวง ธุรกิจสาขาและ
การร่วมทุน เป็นผูแ้ ทนบริษทั ฯ มอบสินไหมทดแทน
ประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล จ�ำนวน 740,000 บาท
ให้แก่คณุ มาลี ทรายทอง (ที่ 2 จากซ้าย) ผูร้ บั ประโยชน์
ซึง่ เป็นมารดาของคุณนิคม ชอบใจ ผูเ้ อาประกันภัย
ที่ประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ล้ม
เป็นเหตุท�ำให้เสียชีวิต โดยมีคุณอนัญญา ส้มอ�่ำ
(ขวาสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดไท
ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ
ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดไท จังหวัดปทุมธานี
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

คุณประพันธ์ ตั้งตรงไพโรจน์ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วย
ผู้อ�ำนวยการ ภาคนครหลวง ธุรกิจสาขาและ
การร่วมทุน เป็นผูแ้ ทนบริษทั ฯ มอบสินไหมทดแทน
ประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล จ�ำนวน 320,000 บาท
ให้แก่คุณแต๋ว ศิริข�ำ (ยืนกลาง) ผู้รับประโยชน์
ซึง่ เป็นภรรยาของคุณบุญเลิศ ศิรขิ ำ� ผูเ้ อาประกันภัย
ที่ประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ล้ม
เป็นเหตุท�ำให้เสียชีวิต โดยมีคุณสุจิตรา โอบชลานุเคราะห์ (ขวาสุด) ผูจ้ ดั การธนาคารกรุงเทพ สาขา
สมุทรปราการ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็น
สักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้

