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ประกันภัยไมโครอินชัวรันส์ ที่ให้ความคุ ้มครอง
ครอบคลุมประชาชนอย่างทั่วถึง
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อย่างเด็ดขาด ในคอลัมน์ BKI Care และคอลัมน์  
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เงินเดือน พร้อมทั้งคอลัมน ์Insight แนะน�าประกันภัย
สุขภาพ Care Plus พร้อมบริการ Nursing at Home 
ดูแลถึงบ้าน

นอกจากนี ้ คอลัมน์ Smart Living รูจ้กักบั MOOC 
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Contributing Editor



BKI STORY  BKI NEWS /01

กรุงเทพประกันภัยคว้ารางวัล Most Innovative 
Insurance Company 2018 - Thailand

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) หรือ BKI ได้รับรางวัล Most Innovative Insurance Company 2018 - Thailand จาก FinTech 
Awards จัดโดยนิตยสาร W&F (Wealth & Finance International) นิตยสารชั้นน�าของโลกที่น�าเสนอข้อมูลเรื่องการเงินการลงทุนของ 
ธุรกิจทั่วโลก ซึ่งได้รับความนิยมทั้งในรูปแบบนิตยสารรูปเล่มและ Online Magazine โดยกรุงเทพประกันภัยเป็นบริษัทประกันวินาศภัย 
รายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ในฐานะที่เป็นบริษัทประกันภัยชั้นน�าที่น�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัย 
มาใช้ในการด�าเนินงานและการบริหารการจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
ให้สอดคล้องกับการด�าเนินธุรกิจและการให้บริการที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล อาทิ เว็บไซต์กรุงเทพประกันภัย  
bangkokinsurance.com, แอปพลิเคชัน BKI iCare, BKI EsCard บัตรผู้เอาประกันภัยรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
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BKI ขานรับนโยบาย คปภ. ส่งเสริมประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล ไมโครอินชัวรันส์
ตามที่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย 
ออกกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย หรือประกันภัยไมโครอินชัวรันส์ภาคสมัครใจ ส�าหรับประชาชนท่ัวไป เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ 
ความคุ้มครองจากอุบัติเหตุอย่างท่ัวถึง และสามารถเข้าถึงการประกันภัยได้ง่ายและสะดวกสบาย โดยจัดจ�าหน่ายในร้านสะดวกซื้อ เช่น  
เซเว่น-อีเลฟเว่น (7-ELEVEN) เทสโก้โลตัส (Tesco Lotus)

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยร่วมมือกับ บริษัท เคาน์เตอร์ เซอร์วิส จ�ากัด 
(Counter Service) บริษัทผู้ให้บริการรับช�าระค่าสินค้าและบริการที่มีจุดบริการใน 7-ELEVEN อยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย พร้อมบริการรับประกันภัย 
อุบัติเหตุส่วนบุคคลโครงการกรมธรรม์ประกันภัยไมโครอินชัวรันส์ ซึ่งให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก และบริการสะดวกสบาย
ที่ลูกค้าสามารถรับใบรับรองการประกันภัยได้ทันที โดยมีรายละเอียดของแผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลต่างๆ ดังนี้

ประกันภัย 100 (ไมโครอินชัวรันส์)

 ความคุ้มครอง จำานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100,000 
  เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบท�าร้ายร่างกาย และ/หรือ  
  อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 50,000 
  เนื่องจากการถูกฆาตกรรม ลอบท�าร้ายร่างกาย และ/หรือ  
  อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 5,000  
  (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย)

เบี้ยประกันภัย (ต่อปี) 100

ประกันภัย 200 ส�าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

 ความคุ้มครอง จำานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100,000 
  เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบท�าร้ายร่างกาย และ/หรือ  
  อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 50,000 
  เนื่องจากการถูกฆาตกรรมลอบท�าร้ายร่างกาย และ/หรือ  
  อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 10,000  
  (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย)

เบี้ยประกันภัย (ต่อปี) 200
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ประกันภัย 222 (ไมโครอินชัวรันส์)

 ความคุ้มครอง จำานวนเงินเอาประกันภัย (บาท)

1. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 100,000  
  เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบท�าร้ายร่างกาย และ/หรือ  
  อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

2. ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 50,000  
  เนื่องจากการถูกฆาตกรรมลอบท�าร้ายร่างกาย และ/หรือ  
  อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

3. ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย 5,000  
  (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 120 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) 

4. ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุตามจ�านวนที่จ่ายจริง 5,000  
  ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค�้ายันต่างๆ  
  (ยกเว้นไม้ค�้ายัน) รถเข็นผู้ป่วย อวัยวะเทียมภายนอกร่างกาย  
  ค่ารักษาพยาบาลโดยแพทย์ทางเลือก (Alternative Medicine) การฝังเข็ม

เบี้ยประกันภัย (ต่อปี) 222 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 - 60 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ท�าประกันภัย  
 2. ระยะเวลาความคุ้มครอง 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ท�าประกันภัย 
 3. เอกสารประกอบการท�าประกันภัย : บัตรประชาชนแบบ Smart Card 
 4. ผู้ชื้อควรท�าความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจท�าประกันภัยทุกครั้ง กรุณาตรวจสอบรายละเอียด เงื่อนไข  
  ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยทาง www.bangkokinsurance.com หัวข้อดาวน์โหลดเอกสารความคุ้มครอง ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจประกันภัย 
  ไมโครอินชัวรันส์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Counter Service ใน 7-ELEVEN ทุกสาขา หรือสายด่วนประกันภัย 1186

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครอง

   ประกันภัย 100 ประกันภัย 200 ประกันภัย 222 
   (ไมโครอินชัวรันส์) สำาหรับรายย่อย  (ไมโครอินชัวรันส์) 
    (ไมโครอินชัวรันส์)

 ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา / / /  
 หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรม 
 ลอบท�าร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

 ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา / / /  
 หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากการถูกฆาตกรรมลอบท�าร้ายร่างกาย  
 และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

 ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพ กรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย  / / /

 ผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุตามจ�านวนที่จ่ายจริง  
 ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจ้างพยาบาลพิเศษ อุปกรณ์ค�้ายันต่างๆ    /

 เบี้ยประกันภัย (ต่อปี) 100 200 222
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อาการที่แสดงออกผ่านพฤติกรรม

1. เบ่ืออาหาร สัญญาณของโรคตับ วัณโรค และโรคร้ายแรง 
 อีกหลายโรค 

2. นอนไม่ค่อยหลับ มอีาการกระสับกระส่ายตอนนอนเป็นเวลานาน 
และลุกไปเข้าห้องน�้าตอนกลางคืนบ่อย อาจเป็นอาการเร่ิมต้น
ของไทรอยด์ผิดปกติ หรือโรคเบาหวาน 

3. รู้สึกอ่อนเพลยี อารมณ์แปรปรวน มอืไม้ส่ัน อาจเป็นสัญญาณ
ของต่อมไทรอยด์ผิดปกติ 

4. เม่ือยตึงที่น่อง และข้อพับบ่อยๆ โดยไม่ได้เกิดจากการยืน
หรือเดินนานๆ ก็อาจเป็นสัญญาณของเข่าเสื่อม  

5. เหนือ่ยง่าย ซึง่เกดิจากหวัใจอาจไม่แขง็แรง หรอืเกดิการอดุตนั 
ของเส้นเลือด 

6. หน้ามืดบ่อยๆ อาจเกิดจากโรคเลือดจาง หรือความดันต�่า

อาการที่แสดงออกทางร่างกาย

1. ปวดหัวบ่อย อาจจะเป็นโรคเครียดหรือซึมเศร้า ต้องสังเกต
อาการอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น มีอาการคลื่นไส้หรืออาเจียนเพิ่มหรือไม ่
ตาเหลือง ตัวเหลือง อาจเป็นตับอักเสบหรือดีซ่านได้

2. ใต้ตาคล�้า โดยไม่ได้เป็นคนพักผ่อนน้อย ก็อาจเกิดจากไต
ท�างานผิดปกติ

อาการบอกโรค ที่ไม่ควรมองข้าม
อย่างเด็ดขาด
ในแต่ละวนัคณุเคยสังเกตอาการท่ีเกิดขึน้กับตวัเองบ้างหรอืไม่ 
เพราะบางครัง้ร่างกายจะมีการส่งสัญญาณเตือนภยัหากก�าลัง 
มีโรคร้ายจะคกุคามคณุ วธิตีรวจสอบความผิดปกติเล็กน้อย
ที่ก�าลังเตือนเรา ที่สามารถสังเกตได้มีดังต่อไปนี้

3. ขี้ตาแฉะหลังตื่นนอนตอนเช้าบ่อยๆ อาจเกิดอาการร้อนใน

4. มีก้อนไขมันสีเหลืองหรือขาวตรงเปลือกตา แต่ไม่เจ็บ อาจเกิดจากไขมัน
ในเลือดสูงมากจนตับไม่สามารถก�าจัดออกไปได้ ถ้ากระจายใต้เปลือกตาด้วย 
ให้ระวังอาจจะเป็นโรคตับ 

5. ตามืดมัวลงกะทันหัน อาจเป็นโรคเกี่ยวกับตาหรือสมอง

6. ระคายคอ เจ็บคอ ไอบ่อย ระวังโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจทั้งหลาย ถ้ามี
อาการเรื้อรังควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุของอาการ

7. เล็บเปราะบางผดิปกต ิถ้ามเีลบ็ขาวเยอะเกนิครึง่อาจเป็นโรคไต หรอืถ้าเลบ็
ยกตัวสูงอาจเป็นโรคปอด

8. มือสั่น อาจเกิดจากมีน�้ามันไปเกาะที่ล�าไส้มากไป 

9. ปวดหลังร้าวมาถึงหน้าท้อง ขาอ่อน ไร้เรี่ยวแรง เวียนศีรษะ อาจเกิดจาก
โรคไต แต่ถ้าปวดบริเวณสะบักหลัง ปวดเอว อาจเกิดจากถุงน�้าดีข้น

10. ปวดใต้ฝ่าเท้า อาจเกิดจากปอดไม่แข็งแรง แต่ถ้าเป็นด้านข้างฝ่าเท้า  
เป็นอาการจากตับไม่ดี

11. ท้องเสียบ่อย หรอืท้องผกูบ่อย ระบบขับถ่ายไม่ปกติ ระวังโรคเกีย่วกบัล�าไส้
ทั้งหลาย อาจร้ายแรงถึงขั้นเป็นมะเร็งล�าไส้ รวมไปถึงโรคไต และโรคหัวใจ 

12. ปัสสาวะผดิปกต ิทัง้ปัสสาวะขดั ปัสสาวะเหลอืง ปัสสาวะมมีดขึน้ ปัสสาวะ
เป็นเลือด อาจเป็นโรคไต เบาหวาน ดีซ่าน และโรคอื่นๆ แต่ถ้าปัสสาวะเป็น
ฟองมากกว่าปกติติดต่อกันนานๆ หรือมีกลิ่มแรงอาจเป็นอาการของไตท�างาน
ผิดปกติ  

13. เกดิก้อนเน้ือข้ึนตามร่างกาย ควรพบแพทย์เพ่ือตรวจให้ละเอยีด เพราะอาจ
เป็นเนื้องอก หรือมะเร็ง 

14. เลือดออกผิดปกติตามร่างกาย เช่น เกิดจ�้าเลือดตามผิวหนัง อาเจียน 
เป็นเลือด ถ่ายเป็นเลือด มีเลือดออกทางช่องคลอดแต่ไม่ใช่ประจ�าเดอืน ควบคู่
ไปกับอาการเหนื่อยง่าย ให้ระวังเป็นมะเร็งในเม็ดเลือด หรือลูคีเมีย 

15. น�้าหนักเพ่ิม ร่วมกับตัวบวม ลุกเข้าห้องน�้ากลางคืนบ่อย หายใจหอบถี่  
อาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจ โรคไต และต่อมไทรอยด์ผิดปกติ 

16. หวัใจเต้นผดิปกติแบบสะดุด โดยไม่มีสาเหตุ อาจเป็นโรคหวัใจ หรอืไทรอยด์
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MOOC เรียนฟรีที่ไหนก็ได้
ถ้ามีอินเทอร์เน็ต

MOOC (มูก้) ย่อมาจาก Massive Open Online Course 
คอืรปูแบบหลักสตูรการเรียนออนไลน์ท่ีเปิดรบัคนจ�านวนมาก
ให้เข้ามาเรียน จุดเด่นที่ต่างจาก e-learning ปกติคือ  
การเปิดกว้างรบัผู้เรยีนแบบไม่มเีงือ่นไขไม่ว่าจะเป็นเพศ อายุ 
ระดับการศึกษาหรือสถานที่อยู่ สิ่งที่ MOOC มีนอกเหนือ
จากสื่อประกอบการเรียนแบบปกติ เช่น วิดีโอ หนังสือ และ
แบบฝึกหัดแล้ว ยังมีฟอรัม (Forum) ให้ผู้เรียนได้สนทนา 
แลกเปลี่ยนระหว่างนักเรียนด้วยกัน หรือกับผู ้สอนและ 
ผู้ช่วยสอนได้อีกด้วย โดยหลักสูตรส่วนมากเป็นหลักสูตร 
ที่สอนโดยบุคลากรจากสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นน�า
ของโลก และทีส่�าคัญหลักสตูรส่วนใหญ่ไม่มค่ีาใช้จ่าย ดงันัน้ 
ส�าหรับคนที่ใฝ่ฝันอยากเรียนมหาวิทยาลัยชั้นน�าของโลก 
ไม่ว่า MIT Harvard หรือ UC Berkeley ก็สามารถเข้าไปร่วมฟัง 
ในชัน้เรยีนได้ เพยีงคณุเชือ่มต่ออินเทอร์เน็ตเท่านัน้ ซ่ึงผูเ้รยีน
สามารถเลือกเรียนแบบรับหรือไม่รับประกาศนียบัตรได้ 

ตัวอย่างของ MOOC ในเมืองไทย

CHULA MOOC (https://mooc.chula.ac.th) ซึ่งเป็น
ของจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยวชิาทีเ่ลอืกมาอยูใ่หลักสูตร

เป็นวิชาที่น่าสนใจและมีประโยชน์ เช่น การตลาดในศตวรรษที่ 21 หลักการพื้นฐาน
กฎหมายทั่วไป ภาษาอาหรับ เบื้องต้น

Thailand Cyber University Project (TCU) (http://www.thaicyberu.go.th) 
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานรัฐและ
มหาวิทยาลัยภายในประเทศไทยและต่างประเทศหลายแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล Gwanglu - Jeonnam University Hanyang 
Cyber University เป็นต้น โดยใช้แพลตฟอร์มร่วมกันที่จัดตั้งขึ้น

THAI MOOC (https://thaimooc.org/) จะคล้ายๆ กับ TCU เป็นความร่วมมือ
ของส�านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กระทรวงดิจทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสังคม พร้อมทัง้มหาวิทยาลัยทัว่ประเทศกว่า 40 สถาบนั 
กว่า 140 รายวิชา ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ จิตวิทยา เกษตรกรรม ศาสนา เป็นต้น

Khan Academy (https://th.khanacademy.org) เป็นที่รวมวิดีโอสอนวิชา 
พื้นฐานต่างๆ ตั้งแต่อนุบาล ประถม อย่างคณิตปฐมวัย จนถึงในระดับผู้ใหญ ่
ที่ยากขึ้น เช่น พีชคณิตพื้นฐาน ตรีโกณมิติ จักรวาลและดาราศาสตร์ 

นอกจากน้ียังมีอีกหลากหลายหลักสูตรของต่างประเทศ เช่น EdX (https:// 
www.edx.org) ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ MIT กับ Harvard University เรียกได้ว่า 
การศึกษาไม่มีข้อจ�ากัดกันเลยทีเดียว
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หลายคนท่ีเดนิทางไปเท่ียวภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืหรอืภาคอสีานของไทยเราแล้ว มักจะไม่พลาดท่ีจะเดนิทางต่อไปเทีย่วบรเิวณลาวใต้ ของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งการเดินทางไปยังลาวใต้น้ันต้องมีพาสปอร์ต แต่ส�าหรับใครท่ียังไม่มีพาสปอร์ต ก็
สามารถขอหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Temporary Border Pass) ที่ด่านช่องเม็กได้ จะมีที่ท�าการก่อนถึงด่านช่องเม็ก

ลาวใต้ดินแดนแห่งธรรมชาติ
และวัฒนธรรม

การเตรียมตัวเที่ยวลาวใต้ ควรจะแลกเงินไปให้พอดี ซึ่งใช้สกุลเงิน
กบีลาว เพราะถ้าจ่ายเงนิบาทไทยจะขาดทนุกว่า ส�าหรบัสถานทีท่่องเทีย่ว 
ทีล่าวใต้โดยมากจะเน้นไปทางธรรมชาตทิีต่ืน่ตาต่ืนใจและรปูแบบวิถชีวีติ
ของผู้คน ยกตัวอย่างเช่น

เมืองปากเซ 

การเดินทางไปเมืองปากเซจากประเทศไทย สามารถท�าได้โดย 
ผ่านพรมแดนทีช่่องเมก็ จงัหวดัอบุลราชธาน ีแล้วเมือ่ถงึแม่น�า้โขง กต้็อง
ข้ามสะพานมิตรภาพลาว-ญ่ีปุ่นจึงจะมาถึงเมืองปากเซ แขวงจ�าปาสัก 
โดยเมืองปากเซนั้นใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศลาว มีความรุ่งเรืองมา

ต้ังแต่อดีต และเป็นเมืองท่าท่ีมีความหลากหลายของชนชาติ มีตึกเก่า
แบบฝรัง่เศส แทรกตวัอยูก่ับวงัเก่าโบราณอย่างวงัเจ้าบุญอุม้ หรอืสถานที ่
เก่าแก่คู่นครจ�าปาสักอย่างเช่น วัดหลวง ด้านหลังวัดติดสะพานเหล็ก
ฝรั่งเศสซึ่งใช้ข้ามแม่น�้าเซโดน จุดน้ีที่นักท่องเที่ยวสามารถชมแม่น�้า 
สองสี มีแม่น�้าโขงและแม่น�้าเซโดนไหลมาบรรจบกันจึงเป็นท่ีมาของ 
ค�าว่า ปากเซ ได้

 นำ้าตกคอนพะเพ็ง

หรือท่ีเรียกกันตามภาษาชาวบ้านคือ ตาดคอน เป็นน�้าตกลาวใต้  
ที่ใหญ่ที่สุด ในเขตแม่น�้าโขงตอนล่าง อยู่ห่างจากเมืองปากเซ สปป.ลาว 
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ประมาณ 150 กโิลเมตร และมกีระแสน�า้ทีม่พีลังรนุแรง
มหาศาล ถาโถมกระหน�่าลงมากระทบกับแก่งหิน 
น้อยใหญ่ กระจายเป็นไอน�า้มากมาย สร้างความตืน่ตา
ตื่นใจกับนักท่องเท่ียวอย่างมาก จนหลายคนมักเรียก 
ทีน่ีว่่า ไนแองการ่าแห่งเอเชีย นอกจากความสวยงามแล้ว 
ทีน่�า้ตกคอนพะเพง็ ยงัมเีรือ่งความเชือ่ของต้นศกัดิสิ์ทธิ์ 
ซึ่งเดิมมีต้นมณีโคตร หรือมะนีโคด ในภาษาลาว ตั้งอยู ่
บนแก่งหินกลางแม่น�้าโขง โดยมณีโคตรเป็นชื่อเรียก
ตามแกนของกิ่งต้นไม้นี้ ถ้าตัดดูจะเห็นเป็นสี 3 สี คือ 
สีนวลเหมือนไข่ไก่ สีม่วง และสีชมพู ชาวบ้านในพื้นที่
เชื่อกันว่า หากเอาด้านหัวของกิ่งชี้ไปที่ใครคนน้ันก็จะ
ตาย แต่หากใช้ด้านปลายของกิ่งชี้คนตายก็กลับฟื้น 
ขึ้นมาได้ จนเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2555 ต้นมณีโคตร
ได้โค่นล้มลงเนื่องจากพายุและอายุต้นไม้ท่ีมากแล้ว 
ทางชาวบ้านจึงรวมใจกันกอบกู้ถึง 2 ครั้งก่อนจะน�า
ต้นไม้ส่วนที่เหลือมาประดิษฐานไว้ใกล้น�้าตกนั่นเอง  
ซึ่งนักท่องเที่ยวยังคงสามารถเดินทางไปชื่นชมกันได้

ตลาดดาวเรือง

เป็นตลาดทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงปากเซ แขวงจ�าปาสกั 
แห่งสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาวเลยกว่็าได้ 
หากใครเดินทางมาท่องเท่ียวโซนจังหวัดอุบลราชธานี
และบุรีรัมย์ ก็มักจะข้ามไปเที่ยวซื้อสินค้าที่ตลาดดาว
เรืองฝั่งสปป.ลาวกัน เพราะท่ีนี่เป็นตลาดท่ีมีสินค้า
มากมายหลายประเภท อาทิ เสื้อผ้า เครื่องเงิน ของใช้
ต่างๆ สินค้าทางการเกษตรกรรม ข้าวสารอาหารแห้ง 
ฯลฯ นอกจากน้ียงัเป็นจดุทีน่�าเข้าสินค้าจากประเทศไทย

น�้าตกคอนพะเพ็ง

ตลาดดาวเรอืง

ด่านพรมแดนช่องเม็ก

และประเทศจนี โดยมสีนิค้าจากประเทศ
จีน เช่น เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า บางชิ้น
ราคาถูกกว่าเมืองไทย 

ด่านพรมแดนช่องเม็ก 

อีกหนึ่งสถานที่ที่ซ้ือของฝาก สินค้า
อินโดจนี สินค้าปลอดภาษ ีสนิค้าพืน้เมอืง 
และอีกมากมาย ตัวอย่างของที่น่าซื้อ 
เช่น เสื้อยืดที่พิมพ์อักษรลาว เครื่องดื่ม
กาแฟคั่ว เครื่องเงิน ตลอดจนสินค้าจาก
เมืองจีน เช่น ไฟฉาย ซึง่เราสามารถเลือก
ที่ฝั่งไทยได้ ราคาไม่ต่างกันมากนักและ
ไม่ต้องขนให้หนักอีกด้วย
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ซูเปอร์ฟู้ดแบบใหม่ หาได้ง่ายกว่าควินัว เมล็ดเจีย 
หรือกาโนล่าทีเ่คยรูจ้กักนัมาแล้ว นัน่กค็อื มนัส�าปะหลัง 
ขนนุ และหล่อฮงัก๊วย โดยใช้สิง่เหล่านีแ้ทนแป้ง เนือ้สตัว์ 
และน�า้ตาล เช่น เลอืกรบัประทานมนัส�าปะหลงั แทนข้าว 
ใช้ขนุนแทนไส้ขนมที่เป็นน�้าตาล หรือใช้หล่อฮังก๊วยซึ่ง
เป็นสารให้ความหวานแทนน�้าตาลได้

อาหารช่วยให้หลบัสบาย หากนอนไม่หลับและต้องการ 
รับประทานเวลากลางคืน ควรเลือกอาหารที่แคลอรี่ตำ่า 
เช่น นมอุ่นๆ เชอร์รี่อบแห้ง ถั่วพิตาชิโอ ซีเรียลผสม 
โฮลเกรน หรือหากต้องการจะให้หลับสบายมากขึ้น 
อาจใช้ความหอมจากน�า้มนัหอยระเหยจะช่วยให้ร่างกาย
ผ่อนคลายยิ่งขึ้น

สด ใหม่ ไม่ปรุงแต่ง เลือกรับประทานอาหารที่ม ี
ส่วนประกอบท่ีสด ปรุงใหม่ ไม่แช่แข็ง หรือข้ามคืน 
หลีกเลี่ยงอาหารหมักดอง หรือปรุงแต่งแปรรูปมากนัก

8 เทรนด์สุขภาพมาแรง ซ่อมร่าง 
มนุษย์เงินเดือน
ส�าหรับมนุษย์เงินเดือนที่ต้องท�างานหนัก หาเช้ากินค�่า และมีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอ จนท�าให้สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง หรือมีปัญหาอื่นๆ  
ตามมา ถึงเวลาแล้วที่ควรใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพ โดยเทรนด์สุขภาพมาแรงที่จะมาซ่อมร่างมนุษย์เงินเดือนมีดังนี้

สารต้านอนุมูลอิสระคอืเพ่ือนแท้ อาหารทีมี่สารต้านอนุมูลอสิระได้แก่ ผักผลไม้ต่างๆ 
หรือผักผลไม้ที่มีรสเปรี้ยว หรือสีเหลือง ส้ม เป็นต้น

ออกกำาลงักายทีไ่หนก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นการออกก�าลงัตามคลิปในมือถือ เดนิขึน้-ลงบนัได 
หรือการเดินไป-มารอบๆ บ้าน ก็เป็นการออกก�าลังอย่างหนึ่ง

ตรวจร่างกายก่อน เจอโรคก่อน รักษาก่อน หมั่นตรวจเช็กสุขภาพอย่างน้อย ปีละ  
1 ครั้ง

ไม่ควรอดอาหาร รับประทานอาหารให้ครบทุกม้ือ โดยเฉพาะม้ือเย็น ที่หลายคน 
เลือกที่จะอด ลองเลือกมื้อเย็นเป็นอาหารที่ให้แคลอรี่ต�่า อย่างผัก ผลไม้ หรือโยเกิร์ต นม 
เป็นต้น

อย่ามัวแต่พึ่งยาดักจับไขมัน การใช้ยาช่วยลดน�้าหนัก หรืออาหารเสริมที่ดักจับไขมัน
แทนที่จะสร้างผลดีอาจก่อผลร้าย โดยอาจไปดักจับไขมันดีๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย
ออกไป ดังนั้นควรแก้ตั้งแต่ต้นเหตุ เลือกรับประทานอาหารที่ดีตั้งแต่แรกดีกว่า
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กรุงเทพประกันภัยห่วงใยสุขภาพและ 
ค่ารักษาพยาบาลของลูกค้า โดยประกันภัย
สุขภาพ Care Plus ที่ให้ความคุ้มครอง 
ค่ารักษาพยาบาลอย่างคุ้มค่า กรณ ี
เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุแล้ว 
เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในของ 
โรงพยาบาล มากกว่า 48 ชั่วโมง หรือ 
เข้าพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนัก (ICU) 
หรือรับการผ่าตัดในโรงพยาบาล รวมถึง 
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเป็นผู้ป่วยนอกด้วย 
ซึ่งสามารถท�าประกันภัยดังกล่าวได้ตั้งแต่
อายุ 21- 55 ปี และต่ออายุกรมธรรม์ได้ถึง
อายุ 60 ปี

ประกันภัยสุขภาพ Care Plus ที่คุ้มค่า 
พร้อมบริการ Nursing at Home  
ดูแลถึงบ้าน

สิทธิพิเศษ ส�าหรับลูกค้าที่ท�าประกันภัยสุขภาพ Care Plus จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ที่อุ ่นใจอย่างต่อเนื่องด้วยบริการเสริมพิเศษ 
Nursing at Home บริการดูแลสุขภาพต่อเนื่องถึงที่บ้าน หลังออก
จากโรงพยาบาล โดยเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เชี่ยวชาญพร้อมดูแล
สูงสุดถึง 7 ครั้ง โดยลูกค้าสามารถติดต่อขอรับบริการภายใน  
30 วัน นับจากวันที่ออกจากโรงพยาบาล เพื่อให้ได้รับการบริการ
สุขภาพที่เหมาะสม ได้แก่

 

 1. การบริการทางการแพทย์โดยพยาบาล

2. การบริการกายภาพบ�าบัดและกิจกรรมบ�าบัด

3. การบริการทางการแพทย์โดยผู้ช่วยพยาบาล

4. การบริการดูแลสุขภาพทั่วไป

 
 ผูท้ีส่นใจสามารถตดิต่อท�าประกนัภยัสขุภาพ Care Plus ได้ที ่ธรุกจิลกูค้า
รายย่อย กรุงเทพประกันภัย ส�านักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ โทร. 0 2285 
8888 หรือ BKI Care Station จุดบริการประกันภัยในห้างสรรพสินค้าเขต
กรุงเทพฯ และปริมณฑล หรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ 0 2305 8710 
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ทั้งนี้ เพื่อให้ทันต่อยุคดิจิทัลและเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของ
คนจ�านวนมาก กรุงเทพประกันภัย ได้จัดท�า Facebook 
Page ส�าหรับแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านประกันภัย ข้อมูล 
กิจกรรมบริษัทฯ สาระความรู้ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์  
และเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารลูกค้าและคนทั่วไป 
โดยปัจจุบันได้ใช้ชื่อว่า กรุงเทพประกันภัย - Bangkok 
Insurance เพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นหาชื่อเพจของ 
บริษทัฯ และเมือ่ท�าการค้นหา สามารถสงัเกตชือ่เพจทางการ 
ของบริษัทฯ ได้จากเครื่องหมาย  ที่อยู่ท้ายชื่อเพจ หรือ
พิมพ์ url ว่า facebook.com/bangkokinsurance

ข่าวสารและกิจกรรมของกรุงเทพประกันภัย

บรษิทัฯ เผยแพร่ข่าวสารและกจิกรรม เพือ่ประชาสัมพันธ์ 
ให้แก่ลูกค้า คู่ค้า และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ พร้อม
ติดตามความเคลื่อนไหวของบริษัทฯ

สาระความรู้ดีๆ ที่สามารถติดตามได้ทุกวัน

นอกจากข่าวสารของบริษัทฯ แล้ว แฟนเพจสามารถ
ติดตามสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ เช่น ความรู้เกี่ยวกับ
การประกนัภยั การดแูลสขุภาพร่างกาย อาหาร การท่องเท่ียว 
ท้ังในรปูแบบรปูภาพ อัลบัม้ และวดิโีอ ทีเ่ข้าใจง่ายซึง่แฟนเพจ 
สามารถกดแชร์และแบ่งปันให้ผู้อื่นได้ติดตามร่วมกัน 

ค้นหาสนิค้าประกนัภยั รวมถงึรายชือ่อูแ่ละโรงพยาบาล 
ในสัญญา

บริษัทฯ อ�านวยความสะดวกสบายให้แก่แฟนเพจและ
ลกูค้า ในการค้นหาสนิค้าประกนัภยัของกรงุเทพประกนัภยั 
รวมถงึรายชือ่อู่ซ่อมรถยนต์ในสญัญา และรายชือ่โรงพยาบาล 
ในสัญญา โดยเป็นลิงก์เชื่อมต่อข้อมูลดังกล่าวไปยังหน้า
เว็บไซต์บริษัทฯ ซึ่งลูกค้าเพียงแค่คลิกก็สามารถค้นหาได้
อย่างง่ายดาย

Facebook กรุงเทพประกันภัย 
Bangkok Insurance

Facebook Bangkok Insurance เปลี่ยนชื่อใหมเปน

กรุงเทพประกันภัย - Bangkok Insurance

ทั้งนี้ สามารถสังเกตไดจากเคร�่องหมาย          ทายชื่อเพจ

ติดต่อสอบถามผ่าน Inbox

แฟนเพจ กรุงเทพประกันภัย - Bangkok Insurance สามารถติดต่อสอบถาม 
การประกันภัย และการบริการซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกสบาย ตรงกับไลฟ์สไตล์ของ 
คนยุคใหม่

ปัจจุบัน การติดตามข้อมูลข่าวสารนั้นมีหลากหลาย
ช่องทางให้ผู้คนได้เลอืกตามความต้องการของแต่ละคน 
โดยเฉพาะคนยุคใหม่ในยุคดิจิทัล 4.0 น้ี ท่ีต้องการ 
ส่ิงอ�านวยความสะดวกสบาย และความรวดเรว็ ส่วนมาก 
จึงเลอืกติดตามผ่านช่องทางออนไลน์ ซึง่เข้าถงึได้ง่าย
ผ่านอุปกรณ์เครื่องมือส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ เช่น 
โทรศัพท์มือถือ สมาร์ตโฟน หรือแท็ปเล็ต ที่สามารถ
พกพาได้ง่าย
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เปลี่ยนบ้านให้ใช้ได้กับคนทุกวัย
ปัจจุบัน ครอบครัวในสังคมไทย ไม่ได้เป็นแค่ครอบครัวเดียวที่มี พ่อ แม่ ลูก อาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเท่านั้น แต่อยู่รวมกันหลายคนถึง  
3 รุ่น ประกอบด้วยรุ่นลูก รุ่นพ่อแม่ และรุ่นปู่ย่าตายาย ซ่ึงเป็นวัยสูงอายุ เม่ืออยู่ในบ้านเดียวกัน จ�าเป็นท่ีต้องจัดสรรพื้นท่ีให้เป็นสัดส่วน  
เพื่อตอบสนองส�าหรับคนทุกวัย อีกท้ังอ�านวยความสะดวกต่อผู้สูงอายุและผู้พิการให้สามารถใช้พื้นที่ในบ้านร่วมกันได้ เรียกแนวคิดนี้ว่า  
“อารยสถาปัตยกรรม” (Universal Design) โดยมีการออกแบบบ้าน ดังนี้

ประตูบ้าน ต้องกว้างไม่น้อยกว่า 90 เซนติเมตรและสามารถเปิด-ปิดได้ง่ายโดยใช ้
ลูกบิดประตูแบบคันโยก และระหว่างพื้นห้องไม่ควรต่างระดับกัน หรือมธีรณีประตู กรณีที่
ประตูเปิดไปสู่พื้นที่ภายนอกควรจะมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 150 x 150 เซนติเมตร

หน้าต่าง ไม่ควรสูงเกินไปสามารถมองเห็นวิวภายนอกได้ หากมีเหล็กดัดควรมีช่องเปิดได้ 
หรือถ้าเป็นมุ้งลวดควรถอดท�าความสะอาดได้

บันได ควรมีความกว้างอย่างน้อย 1.5 เมตร มีชานพักทุกระยะในแนวดิ่งไม่เกิน 2 เมตร 
ควรติดตั้งราวจับทั้ง 2 ด้าน ลูกตั้งบันไดไม่ควรเปิดโล่งและสูงไม่เกิน 15 เซนติเมตร

อุปกรณ์แขวน แขวนให้สูงกว่าระดับพื้นไม่ต�่ากว่า 2 เมตร เพ่ือการเดินผ่านไปมา 
อย่างสะดวก

ห้องนำ้า ส�าหรับด้านข้างของโถส้วมควรมีราวจับ และราวจับด้านที่ไม่ชิดผนังควรจะ 
พบัเกบ็ไดใ้นแนวราบเพราะสะดวกแก่การเขา้ออก อ่างล้างหน้าควรใช้แบบแขวนผนงัเพื่อให้
มพีืน้ทีด้่านล่างส�าหรับรถเขน็ และประตหู้องน�า้ควรเป็นประตบูานเลือ่นเพือ่การเดนิเข้า-ออก

ที่สะดวก และหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถเข้าไป 
ช่วยเหลือจากภายนอกได้

พื้นบ้าน ควรติดตั้งพื้นสัมผัสที่เป็นยางหรือพื้นผิว
ขรขุระเล็กน้อยในบรเิวณทีล่ื่นง่าย ทีส่�าคญัควรมพีืน้ที่
ส่วนกลางกว้างพอที่สามารถหลบหลีกกันได้ง่าย
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BKI ครองอนัดับความน่าเชือ่ถอืทางการเงนิในระดบั A- (Excellent) 
กรุงเทพประกันภัย ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน (Financial Strength Rating) ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 จากสถาบันการจัดอันดับ

ทางการเงินชั้นน�าของโลก A.M. Best Company ซึ่งเป็นสถาบันที่จัดอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทประกันวินาศภัยและประกันชีวิตมากที่สุด โดยบริษัทฯ ได้รับการ 
จัดอันดับอยู่ที่ระดับ A- (Excellent) และเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่ครองอันดับในระดับ A- อย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความมั่นคงแข็งแกร่งของเงินทุน ความม ี
เสถียรภาพทางการเงิน และความเป็นบริษัทชั้นน�าในธุรกิจประกันวินาศภัยของประเทศไทยที่มีความสามารถทางการแข่งขัน และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี

เปิดบ้านต้อนรบัเลขาคปภ. และคณะผู้บรหิารหลกัสตูร วปส. รุน่ท่ี 8
คณุชยั โสภณพนชิ ทีป่รกึษาด้านกจิการต่างประเทศและประธานกรรมการมลูนธิกิรุงเทพประกันภัย พร้อมด้วย 

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ และคุณอานนท์ วังวสุ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ 
ให้การต้อนรับดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) และคณะผู้บริหารในโครงการหลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 8 ที่ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชม 
การด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยการน�าชมพิพิธภัณฑ์กรุงเทพประกันภัย ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ และฝ่าย
เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุม 1105 ชั้น 11 อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561

กรงุเทพประกันภยัช่วยเหลอืผู้ประสบภยัน�า้ท่วมสปป.ลาว
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ ร่วมกับ กรุงเทพประกันภัย (ลาว) และมูลนิธิ

กรุงเทพประกันภัย มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ น�้าท่วมในสาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) จ�านวน 109,776,000 กีบ หรือคิดเป็นเงินไทย 414,249 บาท ให้แก่คุณเกียรติคุณ 
ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต และดร.สุวิทย์ มังคละ อัครราชทูตที่ปรึกษา จากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน�้าน้อย 
แตกจนท�าให้เกดิน�า้ท่วมฉับพลนั ส่งผลให้ประชาชนสปป.ลาว ได้รับความเดอืดร้อน ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย 
ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

BKI จบัมือ Baoviet ลงนามความร่วมมือทางธรุกิจ
คุณพนัส ธีรวณิชย์กุล กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร และ Mr.Nguyen Quang Hung  

Deputy Chief Executive Officer จาก Baoviet Insurance Corporation ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ (MOU) ในการขยายบริการประกันภัยส�าหรับลูกค้าของท้ัง 
สองบรษิทัท่ีด�าเนินธรุกจิในประเทศไทยและประเทศเวยีดนาม โดยมคุีณสพัุฒน์ อยู่คงพันธ์ุ ผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้อ�านวยการใหญ่ กรุงเทพประกันภัย และ Mr.Quach Thanh Nam Deputy Chief Executive Officer 
จาก Baoviet Insurance Corporation ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ 
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561

ทั้งนี้ Baoviet Insurance Corporation เป็นบริษัทประกันภัยแห่งแรกในประเทศเวียดนาม ปัจจุบัน มีส่วนแบ่งเบี้ยประกันภัยเป็นอันดับ 1 ในตลาดประกันภัย 
และในปี 2560 มีรายได้รวมกว่า 6,395 ล้านบาท เติบโตมากกว่า 2 เท่าของตลาดประกันภัย หรือกว่า 21.3%
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BKI ร่วมสร้างสสีนัพร้อมแสดงความยินดแีก่ตวัแทนท่ีได้รบัรางวลัในงานสปัดาห์ประกันภยั 2561
กรุงเทพประกันภัย ผนึกก�าลังกับธนาคารกรุงเทพ และ 

กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมออกบูทในงานสัปดาห์ประกันภัย ประจ�าป ี
2561 หรือ Insurance Expo 2018 ภายใต้แนวคิด “Growing 
Relentlessly with Insurtech” เติบโตอย่างไม่หยุดยั้งกับนวัตกรรม
ประกนัภัยแห่งอนาคต โดยได้รับเกยีรติจาก ดร.สุทธิพล ทวชัียการ 
เลขาธกิารส�านักงานคณะกรรมการก�ากบัและส่งเสรมิการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) คุณชัย โสภณพนิช ที่ปรึกษาด้านกิจการ
ต่างประเทศบรษิทัฯ และประธานกรรมการมลูนธิกิรงุเทพประกนัภยั 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมด้วยคุณเคลวิน ฟู ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ และหม่อมหลวงจิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่กรุงเทพประกันชีวิต 
ร่วมพิธีเปิดบูทของ 3 พันธมิตร ณ เพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 ทั้งนี้ คณะผู้บริหารของบริษัทฯ  
ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่คุณปณิธี ปัญจคุปต์ ตัวแทนประกันวินาศภัยของบริษัทฯ ที่ได้รับรางวัลตัวแทนประกันวินาศภัยคุณภาพดีเด่น ประจ�าปี 2560 จากงาน
สัปดาห์ประกันภัย ประจ�าปี 2561 นี้

คุณสุรย์ีพร สีอไุรย์ ผูจ้ดัการสาขาขอนแก่น เป็นผูแ้ทนบรษิทัฯ มอบสนิไหมทดแทนประกนัภยัอบุตัเิหตสุ่วนบุคคล 
จ�านวนเงิน 1,040,000 บาท ให้แก่คุณฉวีวรรณ ประเดช ผู้รับประโยชน์ซึ่งเป็นมารดาของคุณพิทักษ์ บุญเมฆ ผู้เอา
ประกันภัยซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยมีคุณยุทธนา ติดวงษา ผู้จัดการส�านักธุรกิจเลย ธนาคารกรุงเทพ 
และคุณนรเศรษฐ ลิม้รตัน์ ผูจ้ดัการสาขาเลย ธนาคารกรงุเทพ ร่วมมอบสนิไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคาร
กรุงเทพ สาขาเลย เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 256

มอบอปุกรณ์เครือ่งช่วยหายใจเพือ่ช่วยเหลอืผู้ป่วยเดก็
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจให้แก ่

โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้รักษาและช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยมี
นายแพทย์สุชาติ พรเจริญพงศ์ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลพุทธชินราช เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาล
พุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 

ส�าหรับโครงการมอบอุปกรณ์เครื่องช่วยหายใจดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ 70 ปี กรุงเทพ
ประกันภัย ในปี 2560 จนถึงปัจจุบันได้มอบไปแล้ว รวม 44 เครื่อง

คุณประยูร แน่งน้อย ผู้จัดการสาขาสระบุรี เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนกรมธรรม์ประกันภัย 
การเสี่ยงภัยทรัพย์สิน (IAR) จ�านวน 821,929 บาท ให้แก่บริษัท โรงสีข้าว ส.วงษ์พานิช จ�ากัด ผู้เอาประกันภัย โดยมี
คุณพิมพ์นารา ศิริเลิศหิรัญ ผู้บริหารโรงสี เป็นผู้แทนรับมอบ จากกรณีฝนตกหนักท�าให้น�้าไหลเข้าท่วมโกดัง 
เก็บข้าวของโรงสี ส่งผลให้สิ่งปลูกสร้างและสินค้าได้รับความเสียหาย โดยมีคุณวัชราภรณ์ ค�าคงศักดิ์ ผู้จัดการสาขา
สระแก้วลพบุรี ธนาคารกรุงเทพ ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสระแก้วลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561

BKI ร่วมลงนามคลกินิก น�านวตักรรมทางการแพทย์ Telemedicine อ�านวยความสะดวกพนักงาน
ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน กรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ และคุณวีระชัย ศรีเพชระกุล ผู้อ�านวยการ ฝ่าย

ทรัพยากรบุคคล ร่วมด้วยคุณนีล นิลวิเชียร Managing Director และหม่อมหลวงกมลพฤทธิ์ ชุมพล Chief 
Financial Officer บริษัท คลิกนิก จ�ากัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการน�าระบบ Tele-
medicine ซึง่เป็นบรกิารทางการแพทย์ผ่านแอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มอืถอืมาใช้เพือ่อ�านวยความสะดวกแก่
พนักงาน ในกรณีที่มีอาการเจ็บป่วยท่ัวไป หรืออาการเจ็บป่วยที่แพทย์สามารถวินิจฉัยพร้อมให้ค�าแนะน�า
การรักษาอาการเบ้ืองต้นได้ผ่านแอปพลิเคชัน โดยไม่ต้องเดินทางไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล ณ อาคาร
กรุงเทพประกันภัย ส�านักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

BKI มอบสนิไหมทดแทน




