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กรงุเทพประกันภัยขอต้อนรบัต้นปีด้วยเรือ่งราวดีๆ  
ใน BKI News กับรางวัลคุณภาพด้านการบริการ
โทรศัพท์ รางวัล Call Center ดีเด่นประจ�าปี 2560 
และโครงการในวาระพิเศษ 70 ปี กรุงเทพประกันภัย 
ที่ได้ด�าเนินการมาตลอดปี 2560 

ส�าหรับ ฉบับนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
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โปรแกรมประยุกต์ที่ช่วยจัดการค�านวณเวลาในชีวิต
ประจ�าวัน และไปพบกับสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่รับ
หน้าร้อน กับทะเลของประเทศข้างเคียงอย่างเมียนมา 
เกาะนาวโอพี (Nyaung Oo Phee Island) สวรรค์ 
แห่งใหม่ของนักด�าน�้า และนวัตกรรมใหม่กับวิธีการ
ท�าให้เซลล์มะเรง็เปล่งแสง เพือ่ช่วยให้การรกัษาเป็นไป
ได้ง่ายยิ่งข้ึนกับคอลัมน์ Hot Issue พร้อมโปรโมชัน 
พิเศษจากกรุงเทพประกันภัย ปิดท้ายด้วยข่าวคราว 
ความเคลื่อนไหวมากมายรอบรั้วกรุงเทพประกันภัยใน  
We’re Together

สาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในหลากหลายเรื่อง  
คอื สิง่ทีก่รงุเทพประกนัภยัต้องการและยนิดมีอบให้แก่
ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทุกคนให้ได้ประโยชน์มาก
ทีส่ดุ ดงัเช่นสโลแกนบรษิทัฯ ทีว่่า แคร์คณุ ทกุย่างก้าว

สุธิดา มลิลา
Contributing Editor
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กรงุเทพประกันภยั บรษิทัประกันวนิาศภัยท่ีใส่ใจการให้บรกิารเพือ่มุง่เป็นท่ีสุดในใจลูกค้า ด้วยมาตรฐานกระบวนการให้บรกิารท่ีมคีณุภาพ 
จนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมายจากองค์กรชั้นน�าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อีก 1 รางวัลคุณภาพด้านการบริการทางโทรศัพท์
รางวัล Call Center ดีเด่น ประจ�าปี 2560

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับรางวัล 
“ศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภค (Call Center ดีเด่น)  
ประจ�าปี 2560” จดัโดยส�านกังานคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค (สคบ.) 
โดยมีคุณเลิศ วงศ์ชัย ผู้อ�านวยการฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ เป็น 
ผูแ้ทนบรษิทัฯ รบัมอบรางวลัประกาศเกยีรตคิณุดงักล่าวจาก คณุสวุพนัธุ์ 
ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี ณ โรงแรมมิราเคิล  
แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

โดยกรุงเทพประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีกลยุทธ ์
และนโยบายการจัดการด้านการแก้ปัญหาให้แก่ผู ้บริโภคได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีกระบวนการให้บริการลูกค้าที่ได้มาตรฐาน ด้วยบุคลากร

ที่มีความรู้ความสามารถที่พร้อมปฏิบัติงานการให้บริการได้อย่างเต็มที่ 
ตลอดจนมีการวัดผลวิเคราะห์และปรับปรุงการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
ภายใต้หลักเกณฑ์ของสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาบริษัทฯ เคยได้รับรางวัลศูนย์รับเรื่องและแก้ไขปัญหา
ให้กบัผูบ้รโิภคดีเด่น ประจ�าปี 2558 จากส�านักงานคณะกรรมการคุม้ครอง 
ผู้บริโภค (สคบ.) เช่นกัน แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ ยังคงรักษามาตรฐาน
การบริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี และบริษัทฯ จะพัฒนาระบบการท�างาน
ให้มีประสิทธภิาพและคณุภาพยิง่ข้ึน เพ่ือให้ลูกค้าได้รบัความสะดวกสบาย 
และความอุ่นใจทุกครั้งที่ติดต่อกรุงเทพประกันภัย



4. โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 

ในวาระพิเศษ 70 ปี กรุงเทพประกันภัย บริษัทฯ ยังคง
ด�าเนินโครงการออกหน่วยแพทย์เคล่ือนที่ในพื้นที่ ท่ี 
ขาดโอกาสในการเข้าถึงด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
โดยบรษิทัฯ น�าคณะผูบ้รหิาร ร่วมกบัคณะแพทย์และพยาบาล 
โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร์ให้บรกิารทางการแพทย์ อาทิ ตรวจ
รักษาโรค ท�าฟัน พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�าเป็นให้แก่
ผู ้มารับบริการ ซึ่ง
เป็นชาวบ้านในพ้ืนที่
จงัหวดัสกลนคร และ 
จั งหวัดมุกดาหาร  
ณ วัดสวนป่าริมธาร 
จังหวัดมุกดาหาร
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โครงการในวาระพิเศษ 70 ปี 
กรุงเทพประกันภัย
เน่ืองในวาระพิเศษท่ีบริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ครบวาระ  
70 ปี แห่งการด�าเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ จึงได้จัดโครงการและกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีมุ่งเน้นให้ความส�าคัญกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในด้าน 
สุขอนามัยท่ีดี เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่ขาดโอกาสทางสังคมได้มี
สุขภาพท่ีแขง็แรง มีความเป็นอยูท่ี่ดีย่ิงขึน้ รวมท้ังการส่งเสรมิด้านการศกึษา 
และด้านศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งโครงการและกิจกรรมพิเศษนี้มีแผนการ
ด�าเนินงานตั้งแต่ปี 2559 - 2561 นอกเหนือจากกิจกรรมต่างๆ ที่ด�าเนินอยู่
เป็นประจ�าทุกปี

1. โครงการนำ้าดื่มสะอาดเพื่อน้อง โดยการมอบเครื่องกรองนำ้าด่ืมให้แก่
โรงเรียน

บริษัทฯ จัดโครงการน�้าดื่มสะอาดเพื่อน้อง ด้วยการเข้าไปติดตั้งระบบ
เคร่ืองกรองน�้าให้แก่โรงเรียนต่างๆ ที่มีน�้าดื่มที่ยังไม่ถูกสุขอนามัย พร้อม
สนับสนุนค่าบ�ารุงรักษาและค่าไส้กรอง โดยได้ท�าการติดตั้งเครื่องกรองน�้า
ให้แก่โรงเรียนต่างๆ แล้วจ�านวน 74 โรงเรียน

2. โครงการห้องนำ้าสะอาดเพื่อน้อง โดยการจัดสร้างห้องนำ้าให้แก่โรงเรียน

บริษัทฯ มีนโยบายยกระดับมาตรฐานความสะอาดของห้องน�้าของโรงเรียน 
ในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้ถูกสุขลักษณะ เพื่อสร้างค่านิยมและกระตุ้นให้นักเรียนและ
เยาวชนมีพฤติกรรมการใช้ห้องน�้าอย่างถูกวิธี โดยเน้นพัฒนาด้านความสะอาด 
ความเพียงพอ และความปลอดภัยเพื่อสุขอนามัยท่ีดี ด้วยการจัดสร้างห้องน�้า 
ให้แก่โรงเรยีน ซึง่ได้ด�าเนินการสร้างหอ้งน�้าให้แก่โรงเรยีนต่างๆ ไปแลว้จ�านวน 46 
โรงเรียน และจะด�าเนินการสร้างห้องน�้าอย่างต่อเนื่องในปี 2561

3. โครงการสนับสนุนการสร้างตึกโรคหัวใจเพื่อแผ่นดิน  
โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร

บรษิทัฯ ได้มอบเงินสนับสนนุการสร้างตกึโรคหวัใจเพ่ือแผ่นดนิ 
ให้แก่โรงพยาบาลสกลนคร จังหวัดสกลนคร จ�านวน 35,000,000 
บาท เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร และ
พื้นที่ใกล้เคียงได้อย่างทั่วถึง



7. สนับสนุนโรงเรียนคุณธรรม ร่วมกับมูลนิธิยุวสถิรคุณ 

บรษิทัฯ มอบเงนิสนบัสนนุ จ�านวน 1,000,000 บาท 
ให้แก่มลูนธิยิวุสถริคุณ เพือ่ใช้ในการด�าเนนิกจิกรรม
ของศูนย์โรงเรียนคุณธรรมตามแนวพระราชด�าริ 
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศกัยภาพของครูเร่ืองนวตักรรม 
การเรยีนรู ้และบรูณาการความรูคู้ค่วามด ีเพือ่พัฒนา 
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน

8. โครงการกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็ง 70 ปี กรุงเทพประกันภัย 

บริษัทฯ ได้จัดท�าแพ็กเกจกรมธรรม์ประกันภัย 
โรคมะเรง็ 70 ปี กรงุเทพประกนัภัย โดยสะสมเงนิส่วนหนึง่ 
จากรายได้การขายประกันภัยโรคมะเร็งดังกล่าว เพื่อ
สมทบทุนให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อใช้ประโยชน์
ในการด�าเนินงานของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยเมื่อ 
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 บริษัทฯ ได้มอบเงินจ�านวน 
1,250,000 บาท จากการขายประกนัภยัโครงการดงักล่าว
ให้แก่มูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
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10. โครงการมอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลทั่ว
ประเทศ 

ด้วยบริษัทฯ ตระหนักดีว่า ในปัจจุบันโรงพยาบาล
หลายๆ แห่งทั่วประเทศยังคงขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์
ทางการแพทย์ท่ีส�าคัญ โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจ 
ที่มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งในการที่จะช่วยพยุงร่างกาย 
ให้ก้าวข้ามช่วงเวลาวิกฤตไปได้ และเพื่อต่อยอดทาง 
การรักษาให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ บริษัทฯ 
จึงได้จัดโครงการมอบเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาล
ต่างๆ ทั่วประเทศ 
โดยได้มอบเครื่อง
ช่วยหายใจมาอย่าง 
ต่อเน่ืองต้ังแต่ป ี 
2559 ถึงปี 2561 
รวม 43 เครื่อง

5. โครงการอุปสมบทหมู่ 

บรษิทัฯ ได้จดัโครงการอปุสมบทหมู ่เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช บรมนาถบพติร โดยผูบ้รหิารและพนกังานจ�านวน 
33 คน ได้เข้าอุปสมบทเพื่อศึกษาธรรมวินัย ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และ
เดนิทางไปปฏบิตัธิรรม ณ วดัดอยธรรมเจดย์ี อ�าเภอโคกศรสุีพรรณ จงัหวดัสกลนคร 

นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานที่ร่วมอุปสมบทหมู่ได้อาสาช่วยงานต่างๆ ที่
วัดดอยธรรมเจดีย์ และวัดสวนป่าริมธาร ได้แก่ การช่วยดูแลคณะสงฆ์จากวัดอื่น
ที่มาร่วมงานวันอาสาฬหบูชา จัดเตรียมที่พักให้คณะสงฆ์ งานโรงครัว การดูแล 
ความสะอาดเรียบร้อยบริเวณวัด

6. สนับสนุนมูลนิธิศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

บริ ษัทฯ ได ้ สนับสนุน เ งิ นจ� านวน 
1,000,000 บาท เพ่ือสมทบทุนมูลนิธิศูนย ์
สิรินธรเพ่ือการฟ้ืนฟสูมรรถภาพทางการแพทย์ 
แห่งชาติต่อเนื่องเป็นประจ�าทุกปี โดยในปี 
2560 บริษัทฯ ได้สนับสนุนงบประมาณจัด
สร้างอาคารดนตรีบ�าบัดภายในศูนย์สิรินธร 
นอกจากนี้ ผู้บริหาร และพนักงานจิตอาสา
กรุงเทพประกันภัยร่วมกิจกรรมออกหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟื้นฟู
สมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยให้
ความช่วยเหลือตามจุดต่างๆ ได้แก่ จุดลง
ทะเบยีนและคดักรองผูป่้วย ช่วยพยงุพาผู้ป่วย 
มารับการตรวจไปยังจุดต่างๆ จัดเตรียม
อุปกรณ์การผลิตและซ่อมแซมแขน-ขา และ
กายอปุกรณ์เสรมิ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร อ�าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

9. โครงการร่วมบริจาคโลหิตให้แก่
สภากาชาดไทย  

ในวาระพิเศษครบรอบ 70 ปี บริษัทฯ ได้
เชญิชวนผูบ้รหิารและพนักงาน ลูกค้า คูค้่าของ 
บริษัทฯ รวมถงึประชาชนทัว่ไปได้ร่วมกันบรจิาค 
โลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย 

ณ ส�านักงานใหญ่ พร้อมทั้งยังเชิญชวนประชาชนทั่วทุกภาคของประเทศซึ่งด�าเนินการ
โดยสาขาของบริษัทฯ ที่มีอยู่ 34 สาขา ร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีโลหิตเพียงพอใน
การรกัษาผูป่้วยในโรงพยาบาลต่างๆ ท่ัวประเทศ และส่วนหนึง่ให้เกบ็ส�ารองไว้ใช้ในยาม
ฉุกเฉิน โดยมีเป้าหมายในการรับบริจาคโลหิต 7,000,000 ซีซี ซึ่งตั้งแต่ปี 2559 จนถึง 
ปี 2560 ที่ผ่านมา ได้รับการบริจาคโลหิตรวมจ�านวนทั้งสิ้น 9,741,150 ซีซี ซึ่งเกินกว่า
เป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ และยังคงด�าเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีการบริจาคอวัยวะให้แก่ศูนย์บริจาคอวัยวะ 
สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยที่มีอวัยวะเดิมที่เสื่อมสภาพ จนไม่สามารถท�า
หน้าที่ต่อไปได้ ให้ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะใหม่และท�างานแทนอวัยวะเดิม
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วิตามินที่เป็นที่รู้จักมี 13 ประเภท แต่ละประเภท 
มีบทบาทต่างกันและร่างกายต้องการในปริมาณ 
แตกต่างกัน ดังนี้ 

วิตามินเอ พบมากในตับ น�้ามันตับปลา แครอต  
บรอกโคลี เนย มันเทศ ฟักทอง ไข่ และนม หากเราขาด 
วิตามินเอ อาจท�าใหเ้กดิตาฟางกลางคนืและกระจกตา
น่วม ปริมาณที่ต้องการต่อวันคือ 900 ไมโครกรัม

วิตามินบี พบมากในยีสต์ เนื้อหมู ธัญพืช เมล็ด
ดอกทานตะวัน ข้าวกล้อง หน่อไม้ฝรั่ง มันฝรั่ง ส้ม ตับ 
และไข่ หากเราขาดวติามนิบี อาจท�าให้เกดิโรคเหนบ็ชา 
ปริมาณที่ต้องการต่อวันคือ 1.2 มิลลิกรัม

วิตามินบี 2 พบมากในหน่อไม้ฝรั่ง กล้วย ลูกพลับ 
กระเจี๊ยบ นม โยเกิร์ต เนื้อสัตว์ ไข่ ปลา และถั่วเขียว 
หากเราขาดวิตามินบี 2 อาจท�าให ้เกิดโรคปาก 
นกกระจอก ปริมาณที่ต้องการต่อวันคือ 1.3 มิลลิกรัม

วิตามินบี 3 พบมากในเครื่องใน ไก่ เนื้อวัว ปลา 
นม ไข่ อะโวคาโด มะเขือเทศ หน่อไม้ฝรั่ง ถั่ว เห็ด  
หากเราขาดวิตามินบี 3 อาจท�าให้เกิดอาการท้องร่วง 
ผิวหนังอักเสบ และความผิดปกติทางจิต ปริมาณที่
ต้องการต่อวันคือ 16 มิลลิกรัม

วิตามินบี 5 พบมากในเนื้อสัตว์ ธัญพืชขัดสีน้อย  
บรอกโคลี อะโวคาโด นมผึ้ง ไข่ ปลา หากเราขาด 

เรื่องขาดวิตามิน ใครว่าไม่ส�าคัญ
วิตามินคือสารประกอบอินทรีย์ท่ีมีความจ�าเป็น 
ในปริมาณเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ชีวิตด�ารงอยู่ได้ 
วิตามินมีความส�าคัญต่อกระบวนการเผาผลาญ
อาหารตามปกติ หากเราไม่ได้รับวิตามินตัวใด
ก็ตามอย่างเพียงพอ อาจส่งผลให้เกิดอาการ 
ผิดปกติทางร่างกายได้

วิตามินบี 5 อาจท�าให้เกิดความรู้สึกสัมผัสเพี้ยน หรือความรู้สึกเหน็บชา ปริมาณที่ต้องการ 
ต่อวันคือ 5 มิลลิกรัม

วิตามินบี 6 พบมากในเน้ือสัตว์ กล้วย ธัญพืชที่ผ่านกระบวนการขัดสีน้อย ผัก และ 
ถั่ว หากเราขาดวิตามินบี 6 อาจท�าให้เกิดภาวะเลือดจาง โรคเส้นประสาทหลายเส้น หรือ 
ความเสียหายต่อระบบประสาทบางส่วน ปริมาณที่ต้องการต่อวันคือ 1.3 - 1.7 มิลลิกรัม 

วิตามินบี 7 พบมากในไข่แดง ตับ ผักบางประเภท หากเราขาดวิตามินบี 7 อาจท�าให้เกิด
ผิวหนังอักเสบ หรือการอักเสบของล�าไส้ ปริมาณที่ต้องการต่อวันคือ 30 ไมโครกรัม

วิตามินบี 9 พบมากในผักใบเขียว ตับ เมล็ดดอกทานตะวัน หากขาดวิตามินบี 9 ใน 
คณุแม่ตัง้ครรภ์ จะมผีลเชือ่มโยงกบัความพกิารของทารกแรกเกดิ ปรมิาณทีต้่องการต่อวนัคอื 
400 ไมโครกรัม

วิตามินบี 12 พบมากในปลา หอย เนื้อสัตว์ ไก่ ไข่ นม และผลิตภัณฑ์จากนม หากเรา
ขาดวิตามินบี 12 อาจท�าให้เกิดโรคโลหิตจางชนิดร้ายแรง ปริมาณที่ต้องการต่อวันคือ 2.4 
ไมโครกรัม

วิตามินซี พบมากในผักและผลไม้ หากเราขาดวิตามินซี อาจท�าให้เกิดโรคโลหิตจางได้ 
ปริมาณที่ต้องการต่อวันคือ 90 มิลลิกรัม

วิตามินดี พบมากในไข่ ตับวัว และเห็ด วิตามินดีส่วนใหญ่ต้องได้รับจากการถูกแสงแดด 
หากเราขาดวิตามินดี อาจท�าให้เกิดโรคกระดูกอ่อนและโรคกระดูกน่วม ปริมาณท่ีต้องการ 
ต่อวันคือ 10 ไมโครกรัม

วิตามินอี พบมากในผลกีวี อัลมอนด์ อะโวคาโด ไข่ ถั่ว ผักใบเขียว ข้าวสาลี และธัญพืช
ขดัสีน้อย การขาดวิตามนิอมีกัเกิดได้น้อย แต่หากขาดจะเกดิการเป็นหมนัในชายและการแท้ง
ในหญิง ปริมาณที่ต้องการต่อวันคือ 15 มิลลิกรัม

วิตามินเค พบมากในผักใบเขียว อะโวคาโด ผลกีวี และผักชีฝรั่ง หากเราขาดวิตามินเค 
อาจท�าให้เกิดภาวะเลือดออกง่าย ปริมาณที่ต้องการต่อวันคือ 120 ไมโครกรัม
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Smarter Time แอปพลิเคชัน

Smarter Time คือแอปพลิเคชันอันชาญฉลาดที่ช่วยในการจัดการเวลา
โดยการวัด วิเคราะห์ และปรับปรุงการใช้เวลาของคุณ เพียงเก็บโทรศัพท์
ไว้ในกระเป๋า Smarter Time ก็จะเรียนรู้กิจวัตรของคุณจากต�าแหน่งที่ตั้ง 
การกรอกข้อมูล และเซนเซอร์ของแอป

ส่วนประกอบต่างๆ ของ Smarter Time 

- ปฏิทนิ คุณสามารถสลบัมมุมองปฏทินิไปมาเพือ่ดสูรปุการใช้เวลาของ
คุณแบบกว้าง ๆ  เป็นแบบรายวัน หรือล�าดับเหตุการณ์ที่แน่นอนในแต่ละวัน
เป็นรายชั่วโมง

- การวิเคราะห์ แบ่งการใช้เวลาเป็นรายการย่อยที่แสดงตามหมวดหมู่ 
เป็นรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน 

- การติดตามแบบอัตโนมัติ แอปจะเดาว่าคุณก�าลังท�าสิ่งใด ไม่มีตัว 
จับเวลาเริ่มต้นและส้ินสุด โดยจะมีการเพ่ิมช่องเวลาเข้าไปทุกครั้งที่คุณเริ่ม
กิจกรรมใหม่

- รายละเอียดกจิกรรม สงัเกตแนวโน้มทัว่ไปโดยอาศยัมมุมองหมวดหมู่ 
หรือเลือกเข้าไปที่รายการกิจกรรมเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด

- แก้ไข ในแอปนี้ คุณสามารถแก้ไขได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็น
กิจกรรม ต�าแหน่งที่ตั้ง และเวลา 

- ประวตักิารวเิคราะห์ สามารถดหูมวดหมูห่รอืความก้าวหน้าของกจิกรรม 
ย้อนหลังได้ ท�าให้ทราบรปูแบบการใช้ชีวติ และจดัการกับกราฟความก้าวหน้า

ประโยชน์สำาคัญที่ผู้ใช้งาน Smarter Time จะได้รับคือ 

การได้รูจ้กัตนเอง เม่ือมกีารเก็บข้อมลูแต่ละช่วงเวลาในแต่ละวนัทีแ่น่นอน 
คุณจะได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว เพื่อน�ามาปรับไม่ให้เกิดการเสียเวลาอีก 
ต่อไป และน�าเวลากลับคืนมาใช้กับเรื่องที่ส�าคัญอย่างแท้จริง

การทำาเป้าหมายของคณุให้สำาเรจ็ การวเิคราะห์อย่างละเอยีดถีถ้่วน
จะท�าให้คณุทราบระยะเวลาแน่นอนทีค่ณุใช้ไปในการท�ากจิกรรมต่างๆ 
คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึก เกี่ยวกับผลิตภาพของตนเอง รูปแบบ 
การนอนหลับ งานอดิเรก และการออกก�าลังกาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะให ้
แรงบันดาลใจแก่คุณในการไล่ตามเป้าหมายที่ส�าคัญต่อตัวคุณเอง  
รวมทั้งได้ความสมดุลและความสุขที่คุณสมควรจะได้รับ

โทรศพัท์จะทำางานให้คณุ Smarter Time จะเรยีนรูจ้ากทกุสิง่ทกุอย่าง
ที่คุณท�าและทุกสิ่งที่คุณบอก แล้วจดจ�าเอาไว้ ดังนั้น เมื่อผ่านไปเพียง
สองสามวัน คุณก็สามารถรอเก็บเกี่ยวผลลัพธ์ได้แล้ว นอกจากนี้ คุณยัง
สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้ตลอดเวลาเป็นไฟล์ .csv หรือเลือกที่จะ 
บนัทกึไว้แบบออนไลน์ หรอืเกบ็ไว้ในโทรศพัท์ โดยไม่ต้องเข้าถงึเซร์ิฟเวอร์
อีกด้วย 

คุณสมบัติอื่นๆ ของแอปคือ ระบบอัตโนมัติที่สามารถตรวจจับว่า 
คณุอยูท่ี่ใดในระดบัพืน้ห้อง โดยการใช้เครอืข่าย WiFi โดยรอบ การรวบรวม 
ข้อมูลการใช้งานโทรศัพท์ เช่น แอปที่คุณใช้ สายโทรศัพท์ที่คุณรับ หรือ
ค่าที่อ่านได้จากเซนเซอร์ในโทรศัพท์ของคุณ รวมถึงการจัดท�ารายงาน
ประจ�าสัปดาห์ ซึ่งจะแสดงข้อมูลที่ส�าคัญที่สุดของสัปดาห์นั้นๆ

นอกจากนี ้คณุสมบตัสิ�าคญัอกีประการหนึง่คอื มคี�าส่ัง save/restore 
เพื่อให้ม่ันใจว่าข้อมูลของคุณจะไม่มีวันสูญหาย ยังมีความสามารถ 
ในการอ่านกิจกรรมต่างๆ ที่คุณก�าหนดไว้ในปฏิทินและใช้ข้อมูลเหล่านี้
ในการคาดเดาว่าคุณอยู่ที่ใดและก�าลังท�าอะไรได้อีกด้วย แอปพลิเคชันนี ้
ยงัเป็นระบบท่ีสามารถใช้ได้บนหลายแพลตฟอร์ม ทัง้เครือ่งคอมพวิเตอร์ 
รวมถึงโทรศัพท์และอุปกรณ์เคลื่อนที่อื่นๆ ในระบบแอนดรอยด์

ส�าหรับระบบ iOS และ Windows Phone แอปพลิเคชันนี้จะจัดท�า
รุน่ทดลองให้ใช้ก่อน โดยผูใ้ช้ต้องเข้าไปทีเ่ว็บไซต์ www.smartertime.com 
เพื่อลงชื่อขอรอดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

โปรแกรมประยุกต์ที่ช่วยจัดการค�านวณเวลา 
ในชีวิตประจ�าวัน
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นับตัง้แต่ประเทศเมียนมาได้มีการเปิดประเทศอย่างเป็นทางการ หลายคนก็ได้ 
มุ่งหน้าสู่ประเทศเมียนมา ทั้งนักลงทุน นักธุรกิจ และในส่วนของนักเดินทางเอง 
ก็เช่นกัน ในช่วง 2-3 ปีน้ีประเทศเมียนมาถูกปักหมุดให้เป็นปลายทางใน 
การเดินทางโดยทันที โดยทรัพยากรทางธรรมชาติที่ยังสมบูรณ์และสดใหม่ที่
บอกเล่ากันปากต่อปาก อย่างเช่นที่เกาะนาวโอพี ในหมู่เกาะ Myeik แห่งนี้ก็ได้
รับค�ากล่าวขานว่าเป็นสวรรค์แห่งใหม่ของคนรักทะเลและนักด�าน�้าที่ควรแวะ

เกาะนาวโอพี (Nyaung Oo Phee Island) 
สวรรค์แห่งใหม่ของนักด�าน�้า

“เกาะนาวโอพ”ี เป็นเกาะทีอ่ยูท่างใต้ของเมยีนมา มชีายแดนตดิกบัจงัหวดัระนอง 
เป็นเกาะขนาดใหญ่และมีเกาะเล็กน้อยอยู่รายล้อม พร้อมความสวยงามทาง
ธรรมชาติ และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเล 

การเดินทางไปท่องเที่ยวเกาะนาวโอพีจากประเทศไทยนั้น โดยเริ่มที่ท่าเรือ 
ประภาคารระนอง จังหวัดระนอง นั่งสปีดโบตข้ามประเทศไปเมียนมาใช้เวลา
ประมาณ 10 นาทีก็มาถึงยังส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จังหวัดเกาะสอง 
จังหวัดที่อยู่ทางใต้สุดของประเทศเมียนมา เพ่ือด�าเนินการยื่นเอกสารตรวจคน 
เข้าเมือง โดยการท่องเทีย่วทีเ่กาะนาวโอพจีะต้องซือ้แพกเกจท่องเทีย่วกบัเจ้าหน้าที่
บริษัททัวร์เพ่ือด�าเนินการให้ ซึ่งแพกเกจท่องเที่ยวมีทั้งแบบเช้าไปเย็นกลับ หรือ 
ค้างคืนท่ีรีสอร์ตบนเกาะนาวโอพี นักท่องเที่ยวต้องเตรียมบัตรประชาชนไว้ส�าหรับ
ให้ทางตรวจคนเข้าเมืองตรวจ แล้วออกเดินทางต่อจากเกาะสองใช้เวลาประมาณ 

1.30 ชั่วโมงก็ถึงเกาะนาวโอพี ระหว่างทางไปเกาะนาวโอพี
ไม่อนุญาตให้ถ่ายรูป เพราะเป็นเขตทหาร 

สถานทีท่่องเทีย่วบนเกาะนาวโอพไีด้แก่ หาดมาดามหรอื
หาดคุณนาย โดยบริเวณเกาะนาวโอพี เป็นเวิ้งอ่าวที่มีหาด 
ทรายขาวเนยีนทอดตวัโค้งรบักบัท้องน�า้ทะเลสีฟ้าใส ทีค่่อยๆ 
ไล่โทนเป็นสีน�้าเงินเข้มขึ้นหากไกลออกไป สามารถนั่งทอด
อารมณ์พักผ่อนไปกับความบริสุทธิ์ของธรรมชาติที่หาด 
แห่งนี้ได้
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ความประทับใจไม่ใช่น้อย ทั้งนี้ การด�าน�้าบริเวณรอบ  
เกาะนาวโอพี และเกาะอื่นๆ ควรอยู่ภายใต้การดูแลของ
ผูน้�าทาง เน่ืองจากเป็นพ้ืนทีใ่หม่ บางจดุอาจมคีลืน่ลมแรง
เป็นอนัตรายถงึชวีติได้ อีกท้ังเกาะนาวโอพีเป็นเกาะเปิดใหม่ 
การเดินทางต้องท�าการจองทัวร ์ผ ่านเอเจนต์ที่ เป ็น 
บริษัททัวร์ส�าหรับเกาะนาวโอพีเท่านั้น 

บริเวณรอบเกาะนาวโอพี ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจ อย่างเช่น แหลม
ดอกไม้หรอืทุ่งดอกไม้ ดอกไม้ทีว่่านีค้อื ดอกไม้ทะเล เพยีงคณุด�าน�า้อยูเ่หนือผวิน�า้ แล้ว
ก้มหน้ามองลงไปยังโลกใต้ท้องทะเล ก็จะเห็นเหล่าดอกไม้ทะเลเต็มไปหมด สีสัน
สวยงามแทรกตัวอยู่ระหว่างปะการังประเภทต่างๆ ทั้งปะการังดอกกะหล�่า ปะการัง
ก้อนรูปสมอง ปะการังโขดหิน ปะการังก้อน ปะการังเขากวาง เป็นต้น 

เกาะภูเขาไฟ อีกจุดหน่ึงที่จะเห็นดอกไม้ทะเลจ�านวนมาก อีกทั้งเป็นแหล่งอาศัย
ของปลาและสัตว์ทะเลน้อยใหญ่หลายชนิด เราจะเห็นดอกไม้ทะเลสีม่วงคล้ายผักกาด
อวดโฉมสวยงามอยู่ในท้องทะเล บางดอกก็บาน บางดอกก็หุบ ซึ่งถ้าวันไหนแดดออก
ดีๆ ดอกไม้เหล่านี้จะบานสะพรั่งเต็มใต้ท้องทะเล

อีกหนึ่งเกาะที่น่าสนใจคือ เกาะเลทเทอร์ (The Letter Island) เป็นเกาะขนาดเล็ก 
ซ่ึงดูผ่านๆ เหมือนเป็นหินหนึ่งก้อนที่ตั้งอยู่ในทะเล แต่ด้านล่างของหินก้อนน้ัน คือ
แหล่งปะการังท่ีอุดมสมบูรณ์อีกแห่งหน่ึงทีเดียว มีทั้งปะการังหลากหลายรูปแบบและ
สีสัน ปลาหลากหลายสายพันธุ์ และกัลปังหาที่ไม่ค่อยได้พบเห็นในบริเวณน�้าตื้น

การด�าน�้าแบบสน็อกเกิ้ลหรือการด�าน�้าตื้นบริเวณรอบเกาะนาวโอพี และเกาะอื่นๆ 
ซึ่งเป็นการด�าน�้าบริเวณผิวน�้า เพื่อชมความสวยงามของบริเวณเกาะนาวโอพี ก็สร้าง 
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แพทย์ผู้รกัษามะเรง็มวีธิกีารอย่างเป็นขัน้ตอนในการเริม่ต้นน�าเอาเนือ้งอกออก โดยทัว่ไป
แพทย์จะเริ่มต้นด้วยการผ่าตัดเพื่อตัดชิ้นเน้ือออกให้มากท่ีสุดเท่าที่จะท�าได้ จากน้ัน 
จึงตามด้วยการฉายรังสีและเคมีบ�าบัดเพื่อท�าลายเซลล์ที่อาจเหลือทิ้งเอาไว้ แต่การค้นหา 
เซลล์เหล่านั้นนับเป็นความท้าทาย เพราะบางเซลล์ก็ฝังอยู่ในเนื้อเยื่อที่ยังคงแข็งแรงดีอยู่

ด้วยเหตน้ีุ นกัวจิยัท่ีศูนย์การแพทย์แห่งมหาวทิยาลยั Duke โรงพยาบาล Massachusetts 
General และสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชเูซตต์จงึได้พฒันาอปุกรณ์หัวตรวจหรอื Probe 
ที่สามารถค้นหา ยึดจับ และท�าให้เซลล์มะเร็งที่หลงเหลืออยู่นั้นส่องสว่างขึ้นมาได้ ซึ่งท�าให้
แพทย์สามารถมองเห็นเซลล์เหล่าน้ันได้ง่ายขึน้ เทคนิคน้ีไม่เพียงท�าให้การผ่าตดัมะเรง็เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยให้แพทย์ก�าหนดเป้าหมายการรักษา
โดยการฉายรงัสไีปยงัส่วนทีถ่กูต้องบนเนือ้งอกเท่านัน้เพือ่ฆ่าเซลล์มะเรง็ท่ีเหลอือยูไ่ด้อกีด้วย

ในรายงานการศึกษาที่ตีพิมพ์ใน Science Translational Medicine นักวิทยาศาสตร์
กล่าวถึงหัวตรวจชนิดหนึ่งท่ีมีชื่อว่า LUMo15 ซึ่งนักวิทยาศาสตร์สอดเข้าไปตรงบริเวณที่
ศัลยแพทย์ได้น�าเนื้องอกออกไปแล้วจากท้ังหนูและคน และพบว่าเทคนิคน้ีมีทั้งความ
ปลอดภัยและน่าจะมีประสิทธิภาพในการตรวจหามะเร็ง

หนูมีมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อน ซึ่งเป็นมะเร็งที่สามารถส่งผลต่อไขมัน กล้ามเนื้อ เส้นประสาท 
และท่อน�้าเหลือง รวมถึงเลือด เมื่อ LUMo15 ซึ่งออกแบบมาให้ค้นหาร่องรอยบางอย่างบน
เซลล์มะเร็งได้ค้นพบเป้าหมายแล้ว หัวตรวจนี้จะแตกออกและปล่อยสารฟลูออเรสเซนต์ที่
ท�าให้เซลล์มะเร็งในสัตว์มีความสว่างมากกว่าเนื้อเยื่อท่ีแข็งแรงโดยรอบอย่างเช่นกล้ามเน้ือ
โดยเฉลี่ยถึง 5 เท่า ซึ่งท�าให้นักวิทยาศาสตร์เลือกหาเซลล์มะเร็งได้อย่างรวดเร็ว

นักวิจัยค้นพบวิธีการ
ท�าให้เซลล์มะเร็งเปล่งแสง
การตรวจพบเซลล์มะเรง็ทกุเซลล์ในเนือ้งอกเป็นวธิกีารทีด่ทีีส่ดุในการท�าให้มะเรง็นัน้
ไม่กลับมาอีก เวลานี้ นักวิจัยสามารถคัดแยกเซลล์มะเร็งเหล่านั้นได้แล้ว โดยการท�าให้
เซลล์มะเร็งเปล่งแสง

นักวิจัยยังทดสอบ LUMo15 ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท 
Lumicell กับผู้ป่วย 15 คนที่มีมะเร็งประเภทเดียวกัน
หรือผู ้ป ่วยท่ีเป ็นมะเร็งเต ้านม นักวิจัยพบว่ามี 
ความปลอดภัยและยังท�าให้เซลล์เนื้องอกสว่าง 
โดดเด่นออกมามากกว่าเนื้อเยื่อปกติ 

ส่ิงหน่ึงทีท่มีนักวจิยัจ�าเป็นต้องด�าเนินการปรบัปรงุ
คือประสิทธิภาพของ LUMo15 ในการยึดจับกับเซลล์
มะเร็ง ซึ่งในหนูทดลองนั้น มีประสิทธิภาพประมาณ 
20% ซึ่งยังไม่เพียงพอ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่อง
หวัตรวจทีเ่ข้าไปยดึจบัเพยีงแค่กบัเซลล์ทีเ่ข้าถงึได้ง่าย
เท่าน้ันหรือไม่ หรือหัวตรวจสามารถเข้าถึงเนื้อเยื่อที่
ลึกลงไปอีกซึ่งเป็นที่ที่เซลล์มะเร็งอาจซ่อนอยู่หรือไม่ 
โดยขณะนี ้ทมีนกัวจิัยก�าลงัท�าการศึกษาโดยละเอียด
ยิง่ข้ึนในผู้ป่วยทีไ่ด้รบั LUMo15 ก่อนทีจ่ะได้รบัการผ่าตัด 
เอาเนื้องอกออก

หากการศึกษาวิจัยข ้างต ้นยังคงสนับสนุน 
ความปลอดภัยและประโยชน์ของ LUMo15 ต่อไป 
เทคนิคนี้อาจสามารถท�าได้มากกว่าเพียงการค้นหา
เซลล์มะเร็งท่ีหลงเหลืออยู่ โดยอาจจะสามารถน�า
เทคนิคน้ีมาใช้ในการตรวจจับและวินิจฉัยโรคมะเร็ง
ได้ในขัน้ต้น ซึง่ต้องค้นคว้าอกีมากเพือ่ดวู่าจะสามารถ
ใช้สารฟลูออเรสเซนต์ดังกล่าวกับทั้งร ่างกายได้
อย่างไร แต่การใช้สารดังกล่าวในการค้นหาเซลล์
มะเร็งที่หลงเหลืออยู่คือข้ันตอนแรกที่ส�าคัญส�าหรับ
แนวความคิดนี้



INSIGHT  BKI NEWS /09



10 /BKI NEWS BKI ONLINE

โปรโมชันพิเศษจากกรุงเทพประกันภัย
เพิ่มเวลาแห่งความสุขต่อเนื่องเทศกาลต้อนรับ ปี 2561

โปรโมชันพิเศษนี้ เฉพาะลูกค้าที่ท�ากรมธรรม์ประกันภัยใหม่ ผ่านเว็บไซต์กรุงเทพประกันภัย bangkokinsurance.com

ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรุงเทพประกันภัย bangkokinsurance.com หรือติดต่อสอบถามโทร. 0 2285 8585

อุ่นใจต่อเนื่องส�าหรับคนรักบ้าน

เมื่อท�าประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ใหม่ 

เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป 

รับฟรี Central Gift Voucher มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท

ความสุขส�าหรับคนรักรถยนต์

เมื่อท�าประกันภัยรถยนต์ กรมธรรม์ใหม่ 

เบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 6,500 บาทขึ้นไป

รับฟรี บัตรเติมน�้ามัน ปตท. มูลค่าสูงสุด 2,500 บาท

ของขวัญปีใหม่ส�าหรับนักเดินทาง

เมื่อท�าประกันภัยการเดินทาง ภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ผ่าน bangkokinsurance.com หรือ 

แอปพลิเคชัน BKI iCare บนสมาร์ตโฟน

รับฟรี Central Gift Voucher มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท

Healthy Trend ดูแลคนรักสุขภาพ

เมื่อท�าประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยโรคมะเร็ง หรือประกันภัย

อุบัติเหตุส่วนบุคคล

รับฟรี Tesco Lotus Gift Card มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท
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เคล็ดลับในการออกแบบส�าหรับ 
บ้านประหยัดพลังงาน
บ้านประหยัดพลังงานคือ บ้านที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งใน
การช่วยอนุรกัษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและเป็นการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
อย่างคุ้มค่า การเลือกซ้ือบ้านหรือสร้างบ้านท่ีประหยัดพลังงานเป็นวิธีหน่ึงท่ี
สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่นับวันมีแต่จะสูงขึ้น อีกท้ังยังเป็นการช่วยลด
ปริมาณการใช้พลังงานของประเทศได้

ดังนั้น ไม่วา่จะเป็นการสร้างบา้นหรือการออกแบบตกแต่งบ้านใหม่ ลองใช้แนวคดิอัน
สร้างสรรค์ด้วยการใช้ธรรมชาติและเทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ต่อตัวคุณดังต่อไปนี้

1. การเลือกใช้ตัวแปรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่ีตั้งอาคารและทิศทางของอาคาร  
จะช่วยลดความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิภายในและภายนอก กล่าวคือท�าให้ตัวบ้าน
สามารถสกัดกั้นความร้อนจากภายนอกได้มากที่สุด เช่น การออกแบบช่องเปิดให ้
ลมผ่านเข้ามาได้และช่วยลดความจ�าเป็นในการใช้เครื่องปรับอากาศ การควบคุม 
การรัว่ซมึของอากาศ การใช้ต้นไม้ช่วยให้ร่มเงา ซึง่จะท�าให้บ้านเยน็และช่วยประหยดั 
ค่าไฟฟ้า อีกทั้งท�าให้สภาพแวดล้อมของบ้านเย็นลงกว่าเดิม

2. การพิจารณาการออกแบบและการเลือกระบบเปลือกอาคาร คือการเลือก 
ระบบผนังที่สามารถป้องกันความร้อนและความชื้นได้ดี รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่
ทนทาน เช่น ไม้สกั ซึง่มคีวามแขง็แรงทนทานต่อปลวก แมลง และน�า้ และไม่ต้องการ
การดูแลรักษามาก

3. การพจิารณาเลอืกระบบท่ีมาใช้ภายในอาคาร คอืการเลือกสรรวสัดุทีมี่ค่ากักเก็บ 
ความร้อนและความชื้นน้อย เช่น วัสดุก่อสร้างหรือวัสดุตกแต่งที่มีผิวมันและมี 
น�้าหนักเบา อย่างอิฐและคอนกรีตมวลเบา ไม้อัด ยิปซัม พลาสติก โฟม

4. การเลอืกใช้เครือ่งเรอืน เฟอร์นเิจอร์เท่าทีจ่�าเป็น และเลอืกใช้ชนิดท่ีมนี�า้หนักเบา 
และไม่ดูดความชื้น

5. การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้พลังงานน้อย

6. การใช้ความทันสมัย คือการท�าบ้านให้เป็น Smart Home เช่น การติดตั้ง 
ระบบอัตโนมัติในบ้าน การเปิด ปิดสวิตช์ไฟและเครื่องปรับอากาศผ่านแอปพลิเคชัน  
การติดตั้งระบบป้องกันขโมย ฯลฯ

เมื่อไม่นานมานี้ ทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนรุกัษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลงังานได้เผยแพร่ชดุแบบ
บ้านประหยัดพลังงานซึ่งมี 12 แบบให้เป็นทางเลือก ภายใต ้
ชือ่ “บ้านต้นแบบดดี ีDEDE รกัษ์พลงังาน” ซึง่มแีนวคิดหลัก
ในการออกแบบ ดังนี้

- การลดปริมาณรังสีจากแสงอาทิตย์เข้าสู่ตัวบ้าน

- การแบ่งโซนพ้ืนท่ีใช้พลังงานและช่วงเวลาการใช้
พลังงานที่แตกต่างกันออกจากกัน

- การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างดี 
เน้นผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากประหยัดพลังงานรับรอง 

- การตดิตัง้แผงพลังงานทดแทน (โซลาร์เซลล์) บนหลงัคา 
โดยออกแบบตดิตัง้ให้มมีมุเอยีง 20 องศา ซึง่เป็นมมุทีส่ามารถ 
ติดต้ังได้ทุกภูมิประเทศ และยังท�าให้แผงโซลาร์เซลล์มี
ประสทิธภิาพการท�างานสงู ไม่ว่าจะหันหน้าบ้านไปทศิทางใด

แบบบ้านประหยัดพลังงานตามแนวคิดดังกล่าวอาจ
ท�าให้ต้นทุนในการก่อสร้างเพ่ิมข้ึนเฉล่ียประมาณ 10-15% 
ของค่าก่อสร้างปกติ แต่ข้อดีคือ เจ้าของบ้านสามารถ
ประหยัดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการประหยัดพลังงานได้ถึง 
20-50% เมื่อเทียบกับบ้านทั่วไป จึงท�าให้สามารถคืนทุนได้
ภายในระยะเวลาเพียง 4-5 ปีเท่านั้น 

ทั้งนี้ สามารถเข้าไปดูแบบบ้านดังกล่าวได้จากเว็บไซต์
ของกระทรวงพลังงาน www.dede.go.th และที ่Facebook 
dedehomeofthailand
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BKI ยืนยันความแข็งแกร่งจากการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื A- (Stable) 
กรุงเทพประกันภัยยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน จาก Standard & Poors หรือ S&P สถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นน�าของโลก ที่ระดับ 

A- (Stable) ณ วันที่ 12 มกราคม 2561 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้น�าในธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีความสามารถในการด�าเนินธุรกิจ ด้วยผลประกอบการ
ที่ดี มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง เงินกองทุนและสินทรัพย์ที่มั่นคง รวมทั้งมีการบริหารเงินทุนในระดับที่น่าพึงพอใจ ตลอดจนมีการบริหารจัดการที่ดี ถือเป็น
หนึ่งในบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้มแข็งของประเทศไทย โดยกรุงเทพประกันภัยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A- (Stable) มาติดต่อกันกว่า 10 ปี

กรงุเทพประกันภยัเปิดศกัราชใหม่สู ่Digital Evolution
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) หรือ BKI จัดงานเปิดศักราชใหม่ 

ภายใต้แนวคิด BKI Digital Evolution โดยดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการ 
ผู้อ�านวยการใหญ่ ได้ให้ทิศทางและเป้าหมายการท�างานในปี 2561 แก่ผู้บริหารและ
พนักงานที่จะร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล 
อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมกันนี้ คุณชัย โสภณพนิช ที่ปรึกษาด้านกิจการต่างประเทศ
และประธานกรรมการ มลูนิธิกรุงเทพประกนัภยั และคณุพนัส ธีรวณชิย์กลุ กรรมการ
และประธานคณะผู้บริหารได้ให้พรปีใหม่แก่พนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจ�าป ี เพื่อขอบคุณ สร้างขวัญ
และก�าลังใจแก่พนักงานในโอกาสเริ่มศักราชใหม่ 2561 และเพิ่มสีสันยิ่งขึ้นด้วยการ
ประกวดการแต่งกาย ภายใต้ธีม BKI Digital Evolution ปิดท้ายด้วย มินิคอนเสิร์ตจาก
ศลิปินวงรอ็กพาราดอ็กซ์ สร้างความสนกุสนานและประทับใจให้พนกังาน ณ โรงแรม
เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561

เผยผลประกอบการปี 60 ก�าไรกว่า 2.4 พันล้านบาท
กรุงเทพประกันภัยเปิดเผยถึงผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 15,940.9 ล้านบาท  

เมื่อเทียบกับปี 2559 ลดลงร้อยละ 0.6 มีก�าไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานและต้นทุนทางการเงิน 1,396.4 ล้านบาท ลดลง 
ร้อยละ 9.1 รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,365.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.3 มีก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2,762.3 ล้านบาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว 
บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ 2,403.1 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 0.9 และมีก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 22.57 บาท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ส�าหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4  
ปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในไตรมาส 1-3 ในอัตราหุ้นละ 9 บาท รวมทั้งปี 2560 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 14 บาท

กรงุเทพประกันภยัร่วมออกบูทงาน 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.
กรงุเทพประกันภยั ร่วมเปิดบทูกรงุเทพประกนัภยัอย่างเป็นทางการ ซึง่ภายในงานนี ้บรษิทัฯ ได้จดัโปรโมชนัพเิศษ
พร้อมของสมนาคณุมากมายมอบให้แก่ลกูค้า โดยตลอดการจดังานมีประชาชนให้ความสนใจเข้าเยีย่มชมบทูและท�า 
ประกันภัยอย่างมากมาย ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ เมื่อวันที่ 9 - 11 มีนาคม 2561
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70 ปี BKI มอบอปุกรณ์เครือ่งช่วยหายใจ 
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ มอบอุปกรณ์เคร่ืองช่วยหายใจให้แก่ 

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ โดยมี นพ.ชุติเดช ตาบ-องครักษ์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลสรรพสิทธิ
ประสงค์ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 

2561 และมอบอปุกรณ์เครือ่งช่วยหายใจให้แก่
โรงพยาบาลขอนแก่น โดยม ีพญ.นาตยา มลิล์ 
รองผู้อ�านวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาล
ขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาล
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 

ทัง้นี ้การมอบเคร่ืองช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ทัว่ประเทศ เป็นส่วนหนึง่ในโครงการพเิศษ
เนื่องในวาระที่บริษัทฯ ครบรอบ 70 ปี ในปี 2560 โดยปัจจุบันได้มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจรวมแล้ว
จ�านวน 43 เครื่อง

มอบสนิไหมประกันภยัอบัุตเิหตุ

คุณสุกัญญา ดอนดง (ขวาสุด) ผู้ช่วยผู้จัดการ
สาขาอุดรธานี เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหม
ทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จ�านวน 
420,000 บาท ให้แก่คุณวดี บุญโสม (ที่ 2 จากซ้าย) 
และคุณกมลชัย บุญโสม (ซ้ายสุด) ผู้รับประโยชน์ 
จากกรณีที่นายกุศล บุญโสม ผู้เอาประกันภัยซึ่ง
เป็นสามีและบิดาเกิดอุบัติเหตุจมน�้าท�าให้เสียชีวิต 
โดยมคีณุสจัวุธ ภาษาเวทย์ (ที ่2 จากขวา) ผู้จัดการ
ธนาคารกรงุเทพ สาขาเทสโก้โลตสั ท่าบ่อ ร่วมมอบ
สินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคาร
กรงุเทพ สาขาเทสโก้โลตัส ท่าบ่อ จงัหวดัหนองคาย 
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

คุณประพันธ์ ตั้งตรงไพโรจน์ (ที่ 2 จากขวา)  
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ภาคนครหลวง ธุรกิจสาขาและ
การร่วมทนุ เป็นผูแ้ทนบรษิทัฯ มอบสนิไหมทดแทน
ประกนัภยัอบุติัเหตุส่วนบคุคล จ�านวน 740,000 บาท 
ให้แก่คณุมาล ีทรายทอง (ที ่2 จากซ้าย) ผูร้บัประโยชน์ 
ซึง่เป็นมารดาของคณุนคิม ชอบใจ ผูเ้อาประกนัภยั
ที่ประสบอุบัติเหตุจากการขับข่ีรถจักรยานยนต์ล้ม
เป็นเหตุท�าให้เสียชีวิต โดยมีคุณอนัญญา ส้มอ�่า 
 (ขวาสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดไท 
ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ 
ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดไท จังหวัดปทุมธานี 
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

สดุยอดพนักงาน BKI รบัรางวลัเพชรน�า้หน่ึง
คุณอานนท์ วังวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ เป็นประธาน 

ในพิธีมอบเกียรติบัตรและรางวัลโครงการเพชรน�้าหน่ึง ประจ�าปี 2560  
ให้แก่พนักงานบริษัทฯ ที่ได้รับหนังสือค�าชมเชยการให้บริการดีเด่นจาก
ลกูค้าและคูค้่า รวมทัง้รางวลัพนกังานบรกิารดเีด่นภายในหน่วยงาน และ
ระหว่างหน่วยงาน เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจและยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดี
ในการท�างานแก่เพือ่นพนกังาน โดยมคีณะผูบ้รหิารร่วมแสดงความยนิดี 
ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย ส�านักงานใหญ่ 
ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

คุณประพันธ์ ตั้งตรงไพโรจน์ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วย
ผู ้อ�านวยการ ภาคนครหลวง ธุรกิจสาขาและ 
การร่วมทนุ เป็นผูแ้ทนบริษทัฯ มอบสนิไหมทดแทน
ประกนัภยัอบุตัเิหตสุ่วนบุคคล จ�านวน 320,000 บาท 
ให้แก่คุณแต๋ว ศิริข�า (ยืนกลาง) ผู้รับประโยชน ์
ซึง่เป็นภรรยาของคณุบญุเลศิ ศริขิ�า ผู้เอาประกันภยั 
ที่ประสบอุบัติเหตุจากการขับข่ีรถจักรยานยนต์ล้ม
เป็นเหตุท�าให้เสียชีวิต โดยมีคุณสุจิตรา โอบชลา- 
นุเคราะห์ (ขวาสดุ) ผูจ้ดัการธนาคารกรงุเทพ สาขา
สมุทรปราการ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็น
สกัขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสมทุรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้




