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ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีต่างๆ ได้มีความก้าวหน้าและ
พัฒนารวดเร็ว อีกทั้งก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งใน 
ชีวิตประจ�าวันของคนเรามากข้ึนเรื่อยๆ เพื่ออ�านวย
ความสะดวก ไม่ว ่าจะเป็นการใช้เทคโนโลยีใน 
การสื่อสาร เช่น การใช้สมาร์ตโฟน หรืออินเทอร์เน็ต 
สังคมเครือข่าย (Social Network) หรือแม้กระทั่ง 
การตรวจสอบสุขภาพร่างกายของเราเอง เรามาเรียนรู้
กันว่ามีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรใหม่ๆ ที่มาช่วย
ให้การด�าเนินชีวิตของเราดียิ่งขึ้นไปอีก

เริ่มจาก คอลัมน์ BKI Care - สุขภาพดีกับ Activity 
Tracker เครื่องมือที่ช่วยติดตามข้อมูลทางกายภาพ  
ของผู ้ที่สวมใส่ เพ่ิมความสะดวกสบายที่ไม่จ�ากัด 
ในเรื่องธุรกรรมการเงินหลากหลายฟังก์ชันใหม่ๆ ของ 
Mobile Banking ในคอลัมน์ Hot Issue รู้ก่อนใคร  
กับมือถือรูปแบบใหม่ในลักษณะท่ีพับ หักหรืองอได้  
ในคอลัมน์ Smart Living มือถือที่สามารถพับ 
หน้าจอได ้(Foldable Phone) และเพิ่มความปลอดภัย 
ความสะดวกสบายให้กับบ้านของคุณกับนวัตกรรม 
Smart Home บ้านอัจฉริยะในคอลัมน์ Navigator 
ส�าหรับคนท่ีชื่นชอบท ่องเ ท่ียวพิพิธภัณฑ์พบกับ 
บัตร Muse Pass บัตรที่จะท�าให้การเยี่ยมชมง่ายขึ้น
ด้วยบัตรใบเดียว

ตดิตามกจิกรรมดีๆ  และความเคล่ือนไหวมากมาย
ในร้ัวกรุงเทพประกันภัยกับคอลัมน์ BKI News และ 
We’re together

ทกุเรือ่งราวดีๆ  ทีจ่ะพาคณุก้าวสูโ่ลกแห่งเทคโนโลยี
ล�้าสมัยไปพร้อมกรุงเทพประกันภัย

สุธิดา มลิลา
Contributing Editor
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รางวัลคุณภาพ อีกหนึ่งความภูมิใจของ 
กรุงเทพประกันภัย

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับรางวัล Leading Insurance Providers 2018 - Thailand จาก Thai Business  
Excellence Awards 2018 จัดโดยนิตยสาร South East Asia News นิตยสารที่มีชื่อเสียงด้านการน�าเสนอข่าวเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในภูมิภาค 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งนิตยสารได้ท�าการวิจัยและจัดท�าแบบสอบถามไปยังประชาชนทั่วไป เพื่อคัดเลือกบริษัท องค์กร หรือธุรกิจที่เหมาะสม 
กับรางวัลด้านต่างๆ โดยกรุงเทพประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัยแห่งแรกและแห่งเดียวที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Leading Insurance 
Providers 2018 - Thailand ในฐานะทีบ่รษิทัฯ เป็นบรษิทัประกนัวินาศภยัช้ันน�าทีมี่ระบบการบรหิาร การจดัการและการด�าเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพ
และทันสมัย การให้บริการที่เป็นมาตรฐาน มีการพัฒนาช่องทางที่หลากหลายส�าหรับการติดต่อการบริการ อีกทั้งมีสาขาและศูนย์บริการที่ครอบคลุม
การให้บริการทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

รางวัล Leading Insurance Providers 2018 - Thailand 
จัดโดยนิตยสาร South East Asia News
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บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) หรือ BKI จัดพิธีท�าบุญบริษัทฯ 
เนื่องในโอกาสด�าเนินกิจการครบรอบ 71 ปี ในวันที่ 15 เมษายน 2561 น�าโดย 
คุณชัย โสภณพนิช ที่ปรึกษาด้านกิจการต่างประเทศ และประธานกรรมการ 
มูลนิธิกรุงเทพประกันภัย คุณพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธาน 
คณะผู้บรหิาร ดร.อภสิทิธิ ์อนนัตนาถรตัน กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ พร้อมด้วย 
คณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันตักบาตรแด่พระสงฆ์จ�านวน 29 รูป  
จากนั้นได้ถวายภัตตาหารและจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จ�านวน 9 รูป 
พร้อมไหว้ศาลพระพรหมและองค์ครุฑ เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมกันนี้  
ยังได้ร่วมสืบสานประเพณีไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ โดยจัดสรงน�้า
พระพุทธรูป และพิธีรดน�้าด�าหัวขอพรจากผู้บริหาร และในโอกาสดังกล่าว 
บริษัทฯ ได้เชิญชวนผู้บริหาร พนักงาน และผู้เช่าอาคารกรุงเทพประกันภัย
ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณีไทย
ให้คงอยู่สืบต่อไป เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สาขากรุงเทพประกันภัยทั่วประเทศ ได้ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรเนื่อง
ในโอกาสบริษัทฯ ด�าเนินกิจการครบรอบ 71 ปี เช่นกัน

 

BKI ท�าบุญครบรอบ 71 ปี
กรงุเทพประกันภยัท�าบุญบรษัิทฯ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 
71 ปี พร้อมร่วมสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์
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โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
รร.บ้านห้วยหวาย จ.กาญจนบุรี
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) หรือ BKI ร่วมกับมูลนิธิกรุงเทพประกันภัย น�าพนักงานจิตอาสาร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริม
นิสัยรักการอ่าน ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยหวาย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน เป็นโครงการที่บริษัทฯ 
สนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาของเด็กนักเรียน โดยบริษัทฯ 
ได้จัดมุมหนังสือ และสนับสนุนต�ารา หนังสือเรียน และหนังสือ
ความรู้อ่ืนๆ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้และได้รับ 
ประสบการณ์จากการอ่าน เป็นการส่งเสรมิรณรงค์ให้เดก็นกัเรยีน 
รักการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ พนักงานจิตอาสาของ 
บริษัทฯ ยังได้ร่วมกันท�ากิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้และ 
ความเพลิดเพลินให้แก่เด็กนักเรียน ได้แก่ เล่านิทานเสริมสร้าง
จินตนาการ พับกระดาษ Pop-up และปั้นดินน�้ามัน พร้อมจัด
กิจกรรมสันทนาการ เพื่อช่วยสร้างเสริมคุณภาพการศึกษาที่ดี
และสร้างความสขุ ความสนกุสนานให้แก่เด็กนกัเรยีน ณ โรงเรยีน
บ้านห้วยหวาย อ�าเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที ่ 
26 พฤษภาคม 2561

ทัง้น้ี บรษัิทฯ ได้สนบัสนนุโครงการดงักล่าว มาตัง้แต่ปี 2540 
จวบจนปัจจุบัน โดยสนับสนุนต�ารา หนังสือเรียน อุปกรณ ์
การเรยีน และพฒันาห้องสมดุให้แก่โรงเรยีนระดบัประถมศกึษา
และมัธยมศึกษาในท้องท่ีทุรกันดาร และจัดอบรมครูเพื่อสร้าง
มาตรฐานการจัดกิจกรรมรักการอ่านในโรงเรียน
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เครื่องติดตามความแอ็กทีฟ เรียกว่า Fitness Tracker หรือ Fitness Band 
คอื เครือ่งมอืท่ีช่วยตดิตามข้อมลูทางกายภาพ โดยปัจจบุนัเครือ่งมือส่วนใหญ่
จะอยู ่ในรูปแบบของก�าไลข้อมือ เป็นอุปกรณ์ท่ีจะช่วยให้ผู ้ใช้งานบรรล ุ
เป้าหมายการออกก�าลังกายหรือเป้าหมายการเคลื่อนไหวในแต่ละวัน โดยมี
คุณสมบัติ คือ การติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งาน การนับก้าวที่เดิน-วิ่ง  
การวัดระยะทางที่เคลื่อนที่ แคลอรีที่เผาผลาญ เป็นต้น ส�าหรับเครื่องมือ 
ในรุ่นที่มีเทคโนโลยีเหนือกว่า อาจจะมีการวัดชีพจร (Heart Rate) GPS  
บอกทิศทาง การเต้นของหัวใจ หรือติดตามประสิทธิภาพการนอนหลับ และ
คุณสมบัติอื่นๆ 

ประโยชน์ของ Activity Tracker ที่ชัดเจนที่สุด คือ การบันทึกและแสดง
ข้อมลู รวมถงึกระตุน้ให้ผูส้วมใส่ได้รูต้วัอยูต่ลอดเวลาว่าในแต่ละวนัท�ากจิกรรม
อะไรไปบ้าง เดินไปแล้วจ�านวนกี่ก้าว นอนหลับเพียงพอกับที่ได้ตั้งเป้าหมาย
ไว้หรือไม่ มีอัตราการเต้นของหัวใจมากน้อยเพียงใด ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ 
จะถูกแสดงออกมาในรูปแบบที่เข้าใจง่าย รวมทั้งสามารถเผยแพร่สู่สังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook หรือ Instagram ท�าให้เกิดแรงกระตุ้นแก่ผู้สวมใส่
ได้ตรวจสอบ และควบคมุสขุภาพของตนเอง นอกจากนี ้ยงัท�าให้ผูใ้ช้งานรูส้กึ
สนุกกับการใช้ชีวิตแบบสุขภาพดีอีกด้วย

ปัจจุบัน อุปกรณ์เหล่าน้ีมีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และในอนาคตจะเริ่มมี
เครื่องมือที่ช่วยติดตามสภาวะภายในร่างกายอย่าง Mind Tracker ที่จะรู้ทุกสิ่ง 
ที่เกิดขึ้นกับร่างกายของผู้ใช้งาน ทั้งเรื่องความเครียด การท�างานภายใน
ร่างกาย และยังสามารถช่วยดูแลสุขภาพจิตใจได้ เพราะในยุคนี้หลายคนเริ่มม ี
สภาวะการป่วยทางจติใจมากกว่าสมยัก่อน ซึง่คาดว่ามสีาเหตมุาจากความเครียด 

สุขภาพดีกับ Activity Tracker
ในปัจจุบันไม่ว่าอะไรก็ก้าวเข้าสู่การเป็นดิจิทัลกันไปแล้ว ในเรื่องของสุขภาพเองก็มีการน�าดิจิทัลมาช่วยในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
เพ่ิมมากขึ้น ไม่ว่าจะผ่านแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์สมาร์ตโฟน หรือเครื่องมือท่ีช่วยตรวจสอบการเคล่ือนไหวและสุขภาพของตนเอง  
จนเกิดเป็นเครื่องติดตามความแอ็กทีฟ (Activity Tracker) ขึ้นมา

การแข่งขันที่สูงขึ้น จนเริ่มมีหลายบริษัทใหญ่ๆ ให้ความสนใจ 
ด้านสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิต โดยลงทุนสร้างแอปพลิเคชัน 
ที่เกี่ยวกับสภาวะทางอารมณ์และจิตใจ เช่น Headspace เป็น 
แอปพลิเคชันที่ฝึกให้ผู้ใช้งานควบคุมอารมณ์และความคิดในสมอง 
และ Buddhify เป็นแอปพลเิคชนัทีช่่วยในการท�าสมาธ ิทัง้นี ้ในอนาคต 
น่าจะได้เหน็อปุกรณ์ดจิิทลัทีเ่กีย่วกบัการดแูลสขุภาพทีเ่ป็นประโยชน์
แก่ผู้ใช้งานเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน
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มือถือที่สามารถพับหน้าจอได้ 
(Foldable Phone)

ทิศทางของสมาร์ตโฟนในยุคต่อไป นอกจากระบบซอฟต์แวร์ภายใน 
ที่ได้รับการพัฒนาให้ตอบสนองความต้องการผู ้ใช้งานในเร่ืองของ 
ความรวดเร็ว ความคมชัด และการเชื่อมต่อได้ง่ายดายแล้ว ส่วนของ
ฮาร์ดแวร์ของสมาร์ตโฟนก็มีการปรับเปลี่ยนรูปร่างมากขึ้น และเป็นท่ี 
คาดการณ์ว่า รูปแบบตัวเครื่องที่สามารถงอและพับเก็บได้จะกลายเป็น 
เทรนด์ใหม่ท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งบริษัทผู้ผลิตมือถือหลายรายก็มี 
การประกาศที่จะพัฒนาสมาร์ตโฟนแบบพับได้ (Foldable Phone) ให้
เติบโตมากยิ่งขึ้น

สมาร์ตโฟนแบบพับได้ คือ มือถือที่ถูกออกแบบให้มีรูปร่างคล้ายกับ
หนังสอืหรอืแผ่นพบั โดยหากพบัอยูจ่ะมลัีกษณะคล้ายกบัมอืถอืปกต ิแต่
ทันทีที่เปิดกางออกจะได้หน้าจอมือถือขนาดใหญ่ 2 - 4 หน้าจอ หรือเป็น
หน้าจอที่ขนาดใหญ่หน้าเดียว ซึ่งคาดว่าจะสามารถกางออกได้กว้างถึง
ประมาณ 6.7 - 8 นิ้ว นอกจากนี้ บางบริษัทได้พัฒนาออกแบบหน้าจอ 
ที่พับได้ พร้อมด้วยคีย์บอร์ดที่ด้านหลังของจอ และสามารถพับได้หลาย
รูปแบบเพื่ออ�านวยความสะดวกในการพกพามากยิ่งขึ้น

แนวคิดและรูปแบบของเทคโนโลยีสมาร์ตโฟนแบบพับได้นั้น เริ่มต้น
จากการพัฒนาเทคโนโลยีหน้าจอ OLED แบบยืดหยุ่นได้ ซึ่งเป็นหัวใจ
ส�าคัญของการพัฒนาสมาร์ตโฟนรูปแบบดังกล่าว ซึ่งสิ่งท่ีตามมาจาก 
การพฒันาหน้าจอแบบพบัได้นีค้อื ความทนทานของหน้าจอมอืถอืเพิม่ข้ึน 

เน่ืองจากตามหลักการแล้วหากต้องการหน้าจอที่ยืดหยุ่น หน้าจอต้อง 
ไม่ท�าจากแก้วดังเช่นปัจจุบัน โดยต้องผลิตมาจากพลาสติก จึงท�าให้ 
มีต้นทุนการผลิตที่ถูกลง ดังน้ัน ไม่ต้องกังวลว่าหน้าจอจะแตกเมื่อท�า 
มือถือหล่น และยังลดค่าใช้จ่ายส�าหรับการซ่อมหน้าจอมือถือไป 
โดยปริยาย

ข้อดีต่อมาคือ รูปร่างบางลง และน�้าหนักมือถือเบา เนื่องจากจอ 
ที่ท�าจากพลาสติก ท�าให้น�้าหนักของจอลดลง ซึ่งส่งผลโดยตรงถึง 
น�า้หนกัของตวัมอืถอื ในอนาคตคาดว่ามอืถอืท่ีมหีน้าจอขนาดใหญ่ระดบั 
10 นิ้ว จะบางและเบาลงกว่าเดิมถึงอย่างน้อย 50% โดยจะมีน�้าหนัก  
ไม่ถึง 1 ขีด

ทั้งน้ี หากมีการพัฒนาเป็นที่ส�าเร็จเรียบร้อย นอกจากเราจะได ้
สมาร์ตโฟนขนาดเบาและเล็กลงแล้ว ประโยชน์ของการมีหน้าจอที่ 
กว้างข้ึนท�าให้เราสามารถดูข้อมูลได้เพ่ิมมากข้ึน และท�าให้ช่วงเวลา 
ในการเปิดหน้าจอน้อยลงส่งผลให้สามารถประหยัดพลังงานได้ไปในตัว 
ซึ่งเราต้องจับตาเทคโนโลยีนี้ต่อไป
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วันหยุดสุดสัปดาห์ถ้าเบ่ือการไปเที่ยวห้าง ซื้อสินค้า ขอแนะน�าให้ไปเท่ียวชม 
พพิธิภณัฑ์กัน ด้วยบัตร Muse Pass นอกจากความสนุกสนานแล้ว ยงัได้รบั 
ความรูอ้กีมากมาย ในราคาเพยีง 299 บาทต่อปี คุม้ค่าส�าหรบันักท่องเท่ียว

เที่ยวพิพิธภัณฑ์ ไปกับบัตร Muse Pass

ส�าหรับคนท่ีชื่นชอบเท่ียวพิพิธภัณฑ์ จะทราบว่าพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจใน 
เมืองไทยนั้นมีมากมายหลายแห่ง ซึ่งแต่ละแห่งมีการเก็บค่าเข้าชมแตกต่างกัน
ออกไป แต่เพ่ือความสะดวกสบายและประหยดัค่าใช้จ่ายมากขึน้ ทางมวิเซยีมสยาม 
ได้มีการจัดท�าบัตรเที่ยวพิพิธภัณฑ์ที่ชื่อว่า “Muse Pass” (มิวพาส) ขึ้น ซึ่งปีนี้จัดท�า 
เป็นปีที่ 6 จึงเรียกบัตรดังกล่าวว่า “Muse Pass Season 6 มันส์ยกแก๊งส์” 

บัตร Muse Pass 1 ใบ มีราคาเพียง 299 บาทเท่านั้น (บัตร 1 ใบ ส�าหรับ 1 ท่าน) 
โดยผู้ใช้จะได้รับสิทธิประโยชน์การเข้าชมฟรี ณ พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ที ่
เข้าร่วมโครงการได้ทั้งหมด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และยังสามารถใช้เป็น
ส่วนลดร้านค้าต่างๆ ท้ังอาหาร เครื่องด่ืม และของที่ระลึกในพิพิธภัณฑ์ที่ร่วม
โครงการได้อีกด้วย ทั้งนี้ บัตร Muse Pass จะมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่เปิดใช้ โดยใน 
แพ็กเกจจะมีบัตร Muse Pass 1 ใบ แผนที่เดินทาง และคูปองส่วนลดร้านค้าที่
ร่วมรายการ

ทั้งนี้ มิวเซียมสยามยังพัฒนาระบบฟังก์ชันการใช้งานผ่านแอปพลิเคชัน 
“มิวเซียม ไทยแลนด์” (Museum Thailand) ในการเปลี่ยนตัวบัตร Muse Pass 
ให้กลายเป็นบัตรดิจิทัลบนโทรศัพท์สมาร์ตโฟน ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ  
iOS และ Android เพื่ออ�านวยความสะดวกสบาย และความรวดเร็วในการใช้งาน 
ตอบโจทย์ผู้ใช้งานยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น 

ผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตร Muse Pass ได้แล้ว ทั้งผ่านช่องทางออนไลน์ได้แก่
เว็บไซต์ www.museumsiam.org/e-shopping.php (ค่าจัดส่ง 50 บาท ต่อใบ
รายการสั่งซื้อ) และที่พิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพฯ 20 แห่งที่ร่วมโครงการ สามารถซื้อ
ได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 กันยายน 2561
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ต่างจังหวัด 30 แห่ง แบ่งตามภูมิภาค ดังนี้

ภาคกลาง 10 แห่ง ได้แก่ 

34. ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา   
 จ.ฉะเชิงเทรา   

35. ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล  
 จ.พระนครศรีอยุธยา   

36. เรียลซู สวนสัตว์แปลก จ.พระนครศรีอยุธยา

37. หอนิทรรศการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ 
 ระหว่างประเทศ จ.พระนครศรีอยุธยา 

38. บ้านฮอลันดา (ศูนย์ประวัติศาสตร์ 
 ความสัมพันธ์ไทย-เนเธอร์แลนด์)   
 จ.พระนครศรีอยุธยา   

39. หมู่บ้านโขน จ.นครปฐม   

40. พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย จ.นครปฐม 

41. พิพิธภัณฑ์ศิลปะนกฮูก จ.นครปฐม 

42. อุทยาน ร.2 อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

43. พิพิธภัณฑ์ซับจ�าปา จ.ลพบุรี 

ภาคเหนือ 6 แห่ง ได้แก่   

44. พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี จ.พิษณุโลก 

45. พิพิธภัณฑ์เซรามิคธนบดี จ.ล�าปาง 

46. อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ 

47. พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ  
 อาร์ท อิน พาราไดซ์ จ.เชียงใหม่   

48. พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยใหม่เอี่ยม  
 จ.เชียงใหม่   

49. เชียงใหม่ ซูอควาเรียม จ.เชียงใหม่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 แห่ง ได้แก่

50. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จ.ขอนแก่น

51. พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร จ.ขอนแก่น

52. พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จ.ขอนแก่น

ภาคตะวันออก 5 แห่ง ได้แก่

53. พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์

54. พิพิธภัณฑ์ริบลี่ส์เชื่อหรือไม่! จ.ชลบุรี

55. พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ  
 อาร์ท อิน พาราไดซ์ จ.ชลบุรี

56. สเปซอินสไปร์เรียม จ.ชลบุรี

57. รับเบอร์แลนด์ จ.ชลบุรี

58. พิพิธภัณฑ์บ้านครูกัง จ.ระยอง

ภาคใต้ 5 แห่ง ได้แก่

59. พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว จ.ภูเก็ต

60. สถานแสดงพันธุ์สัตว์น�้าภูเก็ต จ.ภูเก็ต

61. พิพิธภัณฑ์เพอรานากันภูเก็ต จ.ภูเก็ต

62. พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ จ.ภูเก็ต

63. พิพิธภัณฑ์มายากล จ.สงขลา

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 33 แห่ง 

1. มิวเซียมสยาม   

2. นทิรรศการภายในอาคารพระมหามณฑปฯ  
 วัดไตรมิตรวิทยาราม 

3. นิทรรศน์รัตนโกสินทร์   

4. บ้านหมอหวาน  

5. แบทแคทมวิเซียม แอนด์ ทอยส์ ไทยแลนด์ 

6. พระราชวังพญาไท   

7. หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
 พระบรมราชินีนาถ   

8. ศิลป์รัตนโกสินทร์ และพิพิธภัณฑ์อาคาร 
 สายสุทธานภดล มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 สวนสุนันทา 

9. พิพิธบางล�าพู  

10. ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย 

11. พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน  

12. หอศิลป์กรุงไทย   

13. พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก   

14. พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากรสามเสนใน 

15. พิพิธภัณฑ์ต้านโกง   

16. พิพิธภัณฑ์ต�ารวจวังปารุสกวัน  

17. พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 
 เจ้าอยู่หัว  

18. พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ อาร์ท อิน  
 พาราไดซ์ กรุงเทพฯ

19. พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วย 
 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

20. พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยาแห่ง 
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

21. จัตุรัสวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์ 
 วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

22. พิพิธภัณฑ์เหรียญ

23. พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ

24. ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ

25. สยามเจมส์ เฮอริเทจ

26. สยาม เซอร์เพนทาเรียม

27. พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ และการบิน 
 แห่งชาติ 

28. พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี 

29. พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ  
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี

30. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยา  
 เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี 

31. พิพิธภัณฑ์โชคชัย รังสิต จ.ปทุมธานี

32. อนุสรณ์สถาน จ.ปทุมธานี

33. พิพิธภัณฑ์ของเล่นของสะสมตูนนี่  
 จ.นนทบุรี

ในปี 2561 พิพิธภัณฑ์ที่ร่วมโครงการ บัตร Muse Pass มีจ�านวนทั้งหมด 63 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่
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นอกจาก Mobile Banking จะสามารถท�าการถอนเงิน ฝากเงิน โอนเงินแล้ว  
ในปีนี้ ระบบ Mobile Banking มีการพัฒนาบริการใหม่ๆ เพิ่มมากขึ้น ได้แก่

1. การเปลี่ยนโทรศัพท์เป็นกระเป๋าเงิน ด้วยการจ่ายเงินผ่านบริการ Quick Pay 
โดยจุดเด่นของบริการ คือ สามารถจ่ายเงินให้ร้านค้าได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น แค่เปิด 
แอปพลเิคชนั แล้วสแกน QR Code ของร้านค้า กส็ามารถจ่ายเงนิค่าสินค้าหรอืบรกิาร
โดยตัดจากเงินในบัญชีของผู้ซื้อ ซ่ึงสามารถตั้งวงเงินการจ่ายเงินขั้นต�่าต่อวันเพื่อ 
ความปลอดภัยได้อีกด้วย

2. ไม่มีบัตรก็สามารถถอนเงนิสดได้ ผูใ้ช้กดรบัรหสัจากแอปพลิเคชันของธนาคาร
และน�ารหัสไปกดรับเงินที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคาร โดยรหัสจะหมดอายุเองในเวลาที่
ธนาคารแต่ละแห่งก�าหนด เช่น 15 นาที 30 นาที หรือถ้าต้องการสั่งให้รหัสหมดอายุ
ทันทีก็สามารถกดจากแอปพลิเคชันได้เช่นกัน

3. ทุกเรื่องการใช้จ่าย สามารถทำาได้ผ่าน Mobile Banking ไม่ว่าจะเป็นการจ่าย
เงินค่าน�า้ ค่าไฟ ค่าโทรศพัท์ ตลอดจนยอดเงนิบตัรเครดติ สามารถท�าได้ทุกที ่ทกุเวลา 

4. ซื้อง่าย ขายคล่อง ปัจจุบัน Mobile Banking บางธนาคารมีระบบร้านค้า
ออนไลน์ ให้ร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ เช่น ร้านสินค้าเกษตรหรือกลุ่มเกษตรกรจาก
จังหวัดต่างๆ ผู้ประกอบการรายย่อย เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในระบบและให้ผู้ใช้สามารถ

Mobile Banking
ช่วงระยะเวลา 1-2 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าการเข้าคิวท�าธุรกรรมกับ
ทางธนาคารมีแนวโน้มลดน้อยลง เพราะ Mobile Banking หรือ 
การท�าธุรกรรมทางการเงิน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์ 
สมาร์ตโฟน หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ กลายเป็นวิถีชีวิตท่ีคุ้นเคย
ส�าหรับคนยุคใหม่ ไม่เว้นแม้แต่ผู้สูงอายุหลายท่านก็หันมาเรียนรู ้
และใช้ประโยชน์จากระบบน้ี เพราะประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่าย 
การเดินทางเพื่อไปธนาคาร อีกทั้งช่วยจัดการเรื่องการเงินใน 
รูปแบบต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา

เลือกซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์อย่างง่ายดาย ขณะ
เดียวกันหากคุณเป็นผู้ผลิตก็สามารถเปิดขายสินค้าผ่าน
ร้านค้าออนไลน์ของ Mobile Banking ได้เช่นกัน

5. บตัรเอทเีอม็ บตัรเครดติหายไม่ต้องกงัวล สามารถ
แจ้งอายัดบัตรได้ผ่านทางแอปพลิเคชันได้เช่นกัน

เม่ือเร็วๆ น้ี มีอกีหน่ึงบรกิารทีต่อบสนองความต้องการ
ลกูค้าเป็นอย่างมาก คอื การประกาศยกเลกิค่าธรรมเนยีม 
ท�าธุรกรรมผ่าน Mobile Banking และ Internet Banking 
ทั้งโอนเงินข้ามธนาคาร โอนเงินข้ามเขต เติมเงิน และ 
จ่ายบิลของหลายธนาคาร เห็นได้ว ่าแทบทุกบริการ  
Mobile Banking เข้ามาช่วยให้ชวีติคณุง่ายขึน้ภายในเวลา
อันสั้น
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ประกันภัยรถยนตประเภท 1
DG  Motor Gen X

รถท่ีรับประกันภัย
- รถยนตนั่งสวนบุคคลไมเกิน 7 ที่นั่ง และไมใชรับจางหรือใหเชา
- อายุรถยนตตั้งแต 1 - 7 ป 
- รบัประกันภัยเฉพาะรถยนตกลุม 5 (ยกเวนยีห่อ HONDA) เชน CHEVROLET
  AVEO/SONIC, FORD FIESTA, MG3/MG5, MITSUBISHI ATTRAGE/MIRAGE, 
  NISSAN MARCH/ALMERA/NOTE/TIIDA, SUZUKI CELERIO/CIAZ/SWIFT, 
  TOYOTA AVANZA/VIOS/YARIS ฯลฯ

 
                                                

  

ตารางเบี้ยประกันภัย

 

 

อายุรถ ทุนประกันภัย เบ้ียประกันภัย
หนวย: บาท

1 ป

2 ป

3 ป

4 ป

5-7 ป

310,000 - 700,000

250,000 - 650,000

200,000 - 550,000

150,000 - 500,000

150,000 - 450,000

19,600

18,900

17,900

17,300

16,500

ประกันภัยรถยนตชั้น 1 ที่คุณจะไดรับ
ความคุมครองแบบตรงใจสําหรบัอาย ุ35 - 45 ป
คุมครองครอบคลุมทุกอุบัติเหต ุทั้งรถชน รถหาย ไฟไหม น้ำทวม 
ใหคุณเดินทางไดอยางไรกังวลโดยไมตองระบุผูขับข�่
พ�เศษ กับความคุมครองความเสียหายจากภัยกอการราย
อุนใจทุกเสนทาง ดวยบร�การชวยเหลือฉุกเฉินนอกสถานที่
ตลอด 24 ชั่วโมง
มั่นใจ ในคุณภาพการซอมจากศูนยซอมตัวแทนจำหนาย (อูหาง)

โทร. 0 2285 8888
bangkokinsurance.com

ตารางเปร�ยบเทียบความคุมครองประกันภัยรถยนตประเภทตางๆ

ประเภทการประกันภัย
ความรับผิดตอบุคคลภายนอก

First Care 2+
Special สุดคุม

2

3

4

ภัยพิเศษตัวรถเอาประกันภัย

สูญหาย คารักษา
พยาบาล

อุบัติเหตุ
สวนบุคคลไฟไหม ประกันตัว

ผูขับขี่การชน น้ำทวม แผนดินไหว
ลูกเห็บ ลมพายุ ภัยกอการรายทรัพยสิน บุคคล

3+ Special 

First Care 2+
Special โดนใจ

3+ Special Flood

1

หมายเหตุ :  1.*จากอุบัติเหตุที่มีคูกรณีเปนยานพาหนะทางบก ซึ่งหมายถึงรถที่เดินดวยกําลังเครื่องยนต โดยใชพลังงานเชื้อเพลิง เชน นํ้ามัน กาซ 
                หรือกำลังไฟฟา และรวมถึงรถพวง รถไฟ รถราง
            2. เพ่ือประโยชนสูงสุดของทาน กรุณาตรวจสอบทุนประกันภัยและเบ้ียประกันภัยรถยนตของทานกับเจาหนาที่
            3. ผูซื้อควรทําความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื่อนไขกอนตัดสินใจทําประกันภัยทุกครั้ง
             4. เบี้ยประกันภัยดังกลาวรวมอากรและภาษีแลว แตไมรวม พ.ร.บ. 

 

 

ตารางความคุมครอง                       
ผลประโยชน

ตามทุนประกันภัย
สูงสุดถึง 700,000

ความคุมครอง

ความเสียหายตอตัวรถ

อุบัติเหตุสวนบุคคล
  - สําหรับผูขับขี่ 1 คน
  - สําหรับผูโดยสาร 6 คน

คารักษาพยาบาลสําหรับผูขับขี่และผูโดยสาร

ประกันตัวผูขับขี่

ภัยกอการราย

ความรับผิดตอบุคคลภายนอก
  - ความเสียหายตอชีวิต รางกาย หรืออนามัย

  - ความเสียหายตอทรัพยสิน

หนวย: บาท

2,000,000/คน
10,000,000/ครั้ง
5,000,000/ครั้ง

200,000/คน
200,000/คน

200,000/คน

550,000/คร้ัง

ตามทุนประกันภัย
สูงสุดถึง 700,000

เงื่อนไขความคุมครอง
- ประกนัภัยน้ีสําหรับผูเอาประกนัภัยทีม่อีายุ 35 - 45 ป โดยไมตองระบผุูขบัขี่
  เพียงแสดงบัตรประชาชนและเอกสารแสดงความเปนเจาของรถยนตคันที่
  ทำประกันภัย เชน เลมจดทะเบียนรถยนต ฯลฯ เพ่ือใชประกอบการทำประกันภัย
- วิธีการคํานวณอายุของผูเอาประกันภัย คือ ปที่ทําประกันภัย - ปเกิดของ
  ผูเอาประกนัภยั +1 เชน ทาํประกนัภยัป 2561 และผูเอาประกนัภยัเกดิ พ.ศ. 2520
  จะมีวิธีการคํานวณดังนี้ 2561-2520+1 = 42 ป
- ตรวจสภาพรถยนตกอนการรับประกันภัย
- คุมครองอปุกรณตกแตงเพิม่เตมิไดตามรายการท่ีระบุไวในกรมธรรมแตไมเกนิ
  20,000 บาท ทั้งนี้ อุปกรณตกแตงไมรวมถึงสติกเกอร
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โปรโมชัน Happy Rainy Season ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2561

สามารถดูรายละเอียดความคุ้มครองและโปรโมชันได้ที่ เว็บไซต์ bangkokinsurance.com หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2285 8585

เมื่อท�าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ แบบรายเที่ยวและรายปี

รับฟรี Starbucks Card มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท

สิทธิพิเศษอีกขั้น เฉพาะลูกค้าที่ท�าประกันภัย ผ่านเว็บไซต์ 
bangkokinsurance.com

รับเสื้อกันฝน  เมื่อท�าประกันภัยตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป

ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ 
ประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยโรคมะเร็ง หรือประกันภัยอุบัติเหตุ

โปรโมชันชุ่มฉ�่าแห่งฤดูฝน เฉพาะลูกค้าที่ท�ากรมธรรม์ประกันภัยใหม่ 
ผ่านเว็บไซต์กรุงเทพประกันภัย bangkokinsurance.com

Happy Rainy Season

	 เบี้ยประกันภัย	 รับฟรี	Starbucks	Card 
	 400	-	899	บาท		 100	บาท	
	 900	-	1,999	บาท		 300	บาท
	 2,000	-	2,999	บาท		 700	บาท	
	 3,000	-	5,999	บาท		 1,000	บาท
	 6,000	บาทขึ้นไป	 2,000	บาท

เมื่อท�าประกันภัยสุขภาพ ประกันภัยโรคมะเร็ง 
หรือประกันภัยอุบัติเหตุ

รับฟรี Starbucks Card มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท

	 เบี้ยประกันภัย	 รับฟรี	Starbucks	Card 
	 1,000	-	5,999	บาท	 200	บาท
	 6,000	-	9,999	บาท	 500	บาท
	 10,000	บาทขึ้นไป	 1,000	บาท

เมื่อท�าประกันภัยรถยนต์ ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป

รับฟรี บัตรเติมน�้ามัน ปตท. 
มูลค่าสูงสุด 2,000 บาท

	 เบี้ยประกันภัย	 รับฟรี	Starbucks	Card 
	 10,000	-	15,000	บาท	 1,000	บาท
	 15,001	-	20,000	บาท	 1,500	บาท
	 20,001	บาทขึ้นไป	 2,000	บาท
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Smart Home บ้านอัจฉริยะ
เมื่อเราเข้าสู่ยุคสังคมดิจิทัล การใช้ชีวิตประจ�าวันส่วนใหญ่จ�าเป็น 
ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี เพื่ออ�านวยความสะดวกสบายให้กับ 
การด�าเนินชีวติ แม้กระท่ังท่ีพกัอาศยั ก็มีการน�าเทคโนโลยทีีเ่รยีกว่า 
บ้านอจัฉรยิะ (Smart Home) มาช่วยดแูล และควบคมุอปุกรณ์ต่างๆ 
ภายในบ้าน

บ้านอจัฉรยิะจะมกีารติดตัง้อุปกรณ์ท่ีเรยีกว่า เซนเซอร์ (Sensor) 
ซึ่งมีหน้าที่หลากหลาย ได้แก่ ตรวจจับค่าต่างๆ เช่น ความสว่าง 
อณุหภมู ิความเคลือ่นไหว ฯลฯ อกีท้ังยงัควบคมุอปุกรณ์ต่างๆ เช่น 
กล้องวิดีโอ เปิด-ปิดไฟ ควบคุมม่าน ฯลฯ โดยเซนเซอร์เหล่านี้จะ
เชื่อมต่อและสื่อสารผ่านอุปกรณ์ตัวกลาง (Gateway) หรืออุปกรณ์
สื่อสารที่ใช้ อย่างสมาร์ตโฟน (Smart Phone) หรือแท็บเล็ต  
(Tablet) นอกจากจะช่วยให้ผูอ้ยูอ่าศยัสะดวกสบายยิง่ขึน้แล้ว ยงัช่วย 
ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้า ประหยัดเวลาส�าหรับผู้ที่มี
ภาระหน้าที่ต้องจัดการจ�านวนมาก รวมทั้งช่วยดูแลความปลอดภัย
ส�าหรับสมาชิกในบ้าน เพื่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยดียิ่งขึ้น

ระบบของบ้านอัจฉริยะนั้นโดยหลักมีอยู่ 2 รูปแบบ ได้แก่ 

1. รูปแบบ Scene คือ การรวบรวมการควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ 
เข้าเป็นกลุ่มตามสถานการณ์ที่สอดคล้องกับชีวิตประจ�าวัน เช่น AI 
Box ที่ช่วยตรวจสอบข่าวประจ�าวัน สภาพอากาศ สภาพการจราจร 
รวมถึงการเชื่อมต่อความบันเทิง ตั้งแต่ตื่นนอน ตั้งเวลาการท�างาน
ของกระติกน�้าร ้อนหรือเครื่องชงกาแฟ ซึ่งสามารถท�างาน 
โดยอัตโนมัติในตอนเช้า รวมไปถึงการควบคุมและสั่งการเปิด-ปิด 
พร้อมตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ภายในบ้าน ขณะที่
อยู ่ในบ้านหรืออยู่นอกบ้าน ระบบสัญญาณกันขโมย ระบบทีวี
วงจรปิดภายในบ้าน เป็นต้น

2. รูปแบบ Automation คือ การติดต้ังเซนเซอร์ที่ท�าหน้าที่ตรวจจับ 
ค่าต่างๆ และให้เซนเซอร์เหล่าน้ันส่ังการอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ เมื่อค่า 
ดังกล่าวเกินกว่าทีก่�าหนดไว้ เช่น การท�างานของเซนเซอร์วดัค่าของระดบัก๊าซ 
ในอากาศ โดยเซนเซอร์จะสามารถตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซ และสั่ง 
วาล์วก๊าซให้ปิดตวัลง พร้อมแง้มเปิดหน้าต่างเพือ่ระบายก๊าซออก ระบบป้องกนั 
ไฟไหม้ โดยมกีารแจ้งเตอืนมายงัสมาร์ตโฟนของเจ้าของบ้านทันททีีต่รวจพบ
ควันไฟ พร้อมโทรแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุ เช่น เจ้าหน้าท่ีดับเพลิงเพ่ือ 
เข้าระงับเหตุได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

ปัจจุบัน ตลาดบ้านอัจฉริยะในประเทศไทยก�าลังเป็นที่นิยมของลูกค้า 
ที่มีก�าลังซื้อ เพราะเป็นทางเลือกเกี่ยวกับเพิ่มความสะดวกสบายและ
ปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยมีการคาดการณ์ว่า มูลค่าตลาดผลิตภัณฑ์ที่ใช้ส�าหรับ 
Smart Home ในปี 2563 จะสูงถึง 2,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559  
ที่ 645 ล้านบาท ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ที่ออกมาสู่ท้องตลาดในขณะนี้จะมี 
การเพิ่มระบบบ้านอัจฉริยะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของบ้านมากยิ่งขึ้น
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กรงุเทพประกันภยัประชมุสามัญผู้ถอืหุน้ ครัง้ท่ี 25 
กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI โดยนายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช (กลาง) 

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมด้วย 
คณะกรรมการ (จากซ้ายไปขวา) ดร.อภสิทิธิ ์อนนัตนาถรตัน กรรมการผูอ้�านวยการใหญ่  
คณุสงิห์ ตงัทตัสวสัดิ ์กรรมการอสิระ และประธานคณะกรรมการก�าหนดค่าตอบแทนและ 
สรรหา คุณพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและกรรมการธรรมาภิบาล และประธานคณะ 
ผู้บริหาร และคุณศรีจิตรา ประโมจนีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ และเลขานุการ
บริษัท จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 25 โดยท่ีประชุมฯ พิจารณาอนุมัติเห็นชอบ 
ทุกวาระการประชุมตามที่คณะกรรมการเสนอ พร้อมทั้งมีมติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 
ส�าหรับผลการด�าเนินงานวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 14 บาท 
ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ส�านักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561

BKI สนับสนุนกิจกรรมการศกึษา
คุณภัทรพร เทิดชนะกุล ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบน�้าดื่มบรรจุขวด 

และอุปกรณ์เคร่ืองเขียน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาให้แก่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในการจัดงาน IT Camp โดยมีนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย  

ถ.สาทรใต้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 

มอบอุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา 
ให้แก่ฝ่ายแนะแนวและการศึกษา องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรมค่าย
วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ รากแก้ว ครั้งที่ 10 โดยมีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคาร
กรุงเทพประกันภัย ถ.สาทรใต้ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 

ทั้งนี้ การสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ BKI Give ซึ่งบริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรม
ทางการศึกษาและการพัฒนาสังคมของสถาบันการศึกษาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ร่วมออกบูทงาน Money Expo 2018  

กรุงเทพประกันภัย ร่วมออกบูทงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 18 Money Expo 2018  
ภายใต้แนวคิด Wealth Transformation มิติใหม่แห่งความมั่งคั่ง โดยได้รับเกียรติจาก 
คุณชูฉัตร ประมูลผล (กลาง) รองเลขาธิการด้านตรวจสอบ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คุณนรินทร์ เอกวงศ์วิริยะ (ที่ 2 จากขวา) 

ผู้บริหารฝ่ายการตลาด กรุงเทพประกันชีวิต และคุณอานนท์ 
วงัวส ุ(ที ่2 จากซ้าย) ผูช่้วยกรรมการผูอ้�านวยการใหญ่ ร่วมเปิด 
บูทกรุงเทพประกันภัยอย่างเป็นทางการ ซึ่งภายในงานน้ี  
บริษัทฯ ได้จัดโปรโมชันสุดพิเศษพร้อมของสมนาคุณมากมาย 
ณ บูทกรุงเทพประกันภัย I2 อาคารชาเลนเจอร์ 2 - 3 อิมแพ็ค 
เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 10 - 13 พฤษภาคม 2561 
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ไตรมาส 1 ปี 2561 BKI ก�าไรกว่า 650 ล้านบาท เพิม่ข้ึนร้อยละ 19.8 
คุณพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เผยถึงผลการด�าเนินงานในไตรมาสที่ 1 ของปี 2561 (ม.ค. - มี.ค.) มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 

4,272.2 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.5 ก�าไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานแล้ว 386.6 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.8 รายได้สุทธิจากการลงทุน 371.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.1 ก�าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 757.8 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่าย 
ภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิ 659.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.8 ก�าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 6.19 บาท 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดที่ 1 (ม.ค. - มี.ค.) ของปี 2561 ให้แก่
ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท

BKI พาคูค้่าตามรอยออเจ้า เท่ียวกรงุเก่าอยุธยา  
กรุงเทพประกันภัย จัดกิจกรรม “ตามรอยออเจ้า เที่ยวกรุงเก่า อยุธยา” โดยม ี

คุณจักรกริช ชีวนันทพรชัย ผู้อ�านวยการ ธุรกิจสถาบันการเงิน พาคู่ค้ากว่า 80 คน ร่วม
เยี่ยมชมสถานที่ส�าคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดใหญ่ชัยมงคล นมัสการ 
หลวงพ่อโตที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร หอนิทรรศการประวัติศาสตร์อยุธยาหรือศาลากลาง
จังหวัดเก่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ถ่ายท�าละคร
ชือ่ดงั พร้อมล่องเรอืชมทัศนียภาพรมิฝ่ังแม่น�า้เจ้าพระยาและแม่น�า้ป่าสกั เทีย่วชมหมูบ้่าน
โปรตเุกส ปิดท้ายกิจกรรมไหว้พระขอพรทีว่ดัไชยวฒันาราม ทัง้นี ้เพือ่กระชับความสมัพนัธ์
อนัดรีะหว่างบรษิทัฯ และคูค้่าท่ีให้ความไว้วางใจกับกรงุเทพประกันภยัเสมอมา ณ จงัหวดั
พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561

มอบสนิไหมทดแทน

คุณปาริชาต อนุชิตชาตรี (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการสาขาสุรินทร์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนการประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล จ�านวนเงิน 3,120,000 บาท ให้แก่ คุณมนเทียน อุดมดัน (กลาง) ผู้รับประโยชน์และเป็นมารดาของ
คุณปรีชา อุดมดัน ผู้เอาประกันภัยซึ่งประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต โดยมีคุณธนิศร์ สาแก้ว (ขวาสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ 
สาขาศีขรภูมิ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เมื่อเร็วๆ นี้

คุณจิรัญญา ใจกล้า (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการสาขาร้อยเอ็ด เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุ
ส่วนบุคคล PA1st Smart จ�านวน 1,040,000 บาท และประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA1st VIP จ�านวน 3,000,000 บาท 
รวมเป็นค่าสนิไหมทดแทนท้ังสิน้ 4,040,000 บาท ให้แก่คุณประยรู ศรหีาบุตร (นัง่กลาง) ผูเ้อาประกนัภยั ซ่ึงประสบอบุตัเิหตุ
ถูกรถบรรทุกชนท�าให้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยมีคุณปรีชา ผิวขาว (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขา
โกสุมพิสัย ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เมื่อเร็วๆ นี้

คุณจันทร์เพ็ญ วิชยกมลกุล (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาสระบุรี เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัย 
การเสี่ยงภัยทรัพย์สิน จ�านวน 2,587,285 บาท ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เอกเจริญวัฒนา ผู้เอาประกันภัย กรณีที่เกิดเหตุไฟไหม ้
สต๊อกสินค้าข้าวและตูอ้บข้าวท�าให้ได้รบัความเสยีหาย โดยมคุีณสมชาย เอกพนิจิพิทยา ผูบ้รหิารห้างหุน้ส่วนจ�ากดั เอกเจรญิ
วัฒนา (ขวาสุด) เป็นผู้แทนรับมอบ และมีคุณอ�านาจ แสงนิล (กลาง) ตัวแทนประกันวินาศภัย ร่วมมอบสินไหมทดแทนและ
เป็นสักขีพยาน ณ ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด เอกเจริญวัฒนา จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

คุณพิบูล พุฒิพันธ์พงศ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการสาขาหาดใหญ่ เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทน
ประกันภัยทรัพย์สิน ภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบ จ�านวน 31,115,228 บาท ให้แก่ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ซุปเปอร์
ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ ยะลา ผู้เอาประกันภัย กรณีที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ โดยคุณวชิรวิชญ์ ศิริไชย 
(ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้แทนรับมอบ โดยมีคุณมงคล มนต์สวัสดิ์ชัย (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์รายปลีก 
ธนาคารกรุงเทพ ส�านักธุรกิจยะลา และคุณปิยะดุลย์ สุวรรณนิตย์ (ขวาสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขา
ยะลา ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขายะลา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 
2561 ที่ผ่านมา




