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ตลอดปี 2561 กรุงเทพประกันภัยขอขอบพระคุณ 
ผู้มีอุปการคุณทุกท่านท่ีให้ความไว้ใจและเชื่อมั่นในบริการ
ของเรา และในปี 2562 ทางบรษิทัฯ ยงัคงยดึม่ันการด�าเนนิงาน 
ท่ีมมีาตรฐานและพร้อมท่ีจะน�าเสนอนวตักรรมใหม่ๆ แก่ลูกค้า 
และคู่ค้าต่อไป 

กรุงเทพประกันภัยได้รางวัล Distinguished Awards 
สาขาความเป็นเลศิด้านสนิค้าและบริการ (Product/Service 
Excellence Award) จากงานประกาศผลและมอบรางวัล
พระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 
2018 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
(Thailand Management Association) ร่วมกับสถาบัน
บัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รวมไปถึงรางวัล P&C Insurer of the Year Thailand และ 
รางวลั Digital Insurer of the Year Thailand จาก Insurance 
Asia News Awards for Excellence 2018 จัดโดยนิตยสาร 
Insurance Asia News 

นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมบีริการใหม่ๆ โดยการน�าเทคโนโลย ี
AI มาใช้เรียนรู้กิจวัตรประจ�าวันเพื่อสะท้อนไลฟ์สไตล์ของ 
ผู ้ใช้งาน ผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือที่มีชื่อว่า 
Journeys by BKI และเปิดบริการแจ้งเคลม ผ่าน Line  
@bkimotorclaims เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับลูกค้า 
มากยิ่งขึ้น

ส�าหรับคอลัมน์ BKI Care น�าเสนอสิทธิ UCEP รักษา 
ผูป่้วยฉุกเฉนิ เข้ารกัษาในโรงพยาบาลฟรี 72 ชม. ตามนโยบาย 
ของรัฐบาลที่ให้สิทธิผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 
เอกชนนอกคูส่ญัญา 3 กองทนุได้ พร้อมมารูจั้กกบั 8 เทคโนโลยี 
ล�า้สมยัทีท่�าให้ชวิีตในบ้านง่ายขึน้ในคอลมัน์ Navigator และ
ขอแนะน�าสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสวยงามกับเมืองสามหมอกที่
แม่ฮ่องสอน จังหวัดที่เที่ยวได้ทุกฤดู กับคอลัมน์ Backpack

ท้ังนี้ ยังมีเรื่องราวดีๆ อีกมากมายให้ได้ติดตามกัน  
ด้วยเรื่องราวความเคลื่อนไหวรอบรั้วกรุงเทพประกันภัยใน 
We’re together

ในวาระอันเป็นศุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่ 2562 กรุงเทพ
ประกันภัย ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทัง้หลายประทานพรให้ทกุท่าน ประสบแต่ความสขุ ความเจรญิ 
ด้วยจตุรพิธพรชัย และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา 
ทุกประการ 

 

สุธิดา มลิลา
Contributing Editor
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ความคิดเห็นของผู ้บริหารระดับสูงขององค์กรใน
ประเทศกว่า 1,000 องค์กร โดยกรุงเทพประกันภัย 
ได้ให้ความส�าคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด ้าน 
การประกันภัยและการบริการแก่ลูกค้ามาโดยตลอด 
เน้นการน�านวัตกรรมอันทันสมัยมาใช้เพื่ออ�านวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้า
ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด 

รางวัล P&C Insurer of the Year และ รางวัล 
Digital Insurer of the Year Thailand จาก Insurance 
Asia News Awards for Excellence 2018 จัดโดย
นิตยสาร Insurance Asia News ในฐานะที่บริษัทฯ 
เป็นบรษิทัประกนัวนิาศภยัชัน้น�าทีม่รีะบบการบรหิาร
การจัดการ และการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และทนัสมยั การให้บริการทีเ่ป็นมาตรฐาน มกีารพฒันา 
ช่องทางการติดต่อการบริการ อีกทั้งมีสาขาและ 
ศูนย์บริการที่ครอบคลุมการให้บริการทั่วทุกภูมิภาค

ของประเทศไทย มีการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
อันทันสมัยมาใช้ในการด�าเนินงานและการบริหาร 
การจัดการได้อย่างมปีระสิทธภิาพ พร้อมทัง้มีการพฒันา 
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับธุรกิจและ
ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล

นอกจากนี ้ดร.อภสิทิธ์ิ อนันตนาถรตัน กรรมการ
ผู้อ�านวยการใหญ่ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต 
ปี 2561 จดัโดยมลูนธิิสภาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย ในฐานะที่ได้รับการยกย่องให้เป็น
บคุคลทีป่ระสบความส�าเรจ็ในการด�าเนนิชวีติ ทัง้ชวีติ
ส่วนตัวและชีวิตการท�างานในธุรกิจประกันวินาศภัย 
รวมทั้งได้อุทิศตนท�ากิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
และประเทศชาติในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจส่งท้ายปี 2561

รางวัล Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศด้านสินค้าและบริการ (Product/
Service Excellence Award) จากงานประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand 
Corporate Excellence Awards 2018 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
(Thailand Management Association หรือ TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ 
ศศนิทร์แห่งจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั โดยรางวลัดงักล่าวมอบให้แก่บรษิทัทีมี่ความเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการที่ดี โดยเฉพาะด้านสินค้าและการบริการ ซึ่งคัดเลือกจากการส�ารวจ

บริษทั กรุงเทพประกนัภัย จ�ากดั (มหาชน) ด�าเนินการธรุกจิประกันวินาศภัยมาอย่าง 
ยาวนาน และคัดสรรการบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า คู่ค้า มาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้บริษัทฯ 
ได้รับรางวัลคุณภาพจากองค์กรชั้นน�าทัง้ในและต่างประเทศมาโดยตลอด ในปี 2561 
บริษัทฯ ยังคงยึดม่ันการด�าเนินธุรกิจด้วยมาตรฐานสากล พร้อมน�านวัตกรรม 
อันทันสมัยมาใช้เพ่ือเพ่ิมการบริการท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า 
ยิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงภาคภูมิใจกับการได้รับรางวัลในปี 2561
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Journeys by BKI เชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ
ปัจจุบันการท�าประกันภัยแต่ละประเภทมีแผนความคุ้มครองที่หลากหลายและเบี้ยประกันภัยที่แตกต่างกันไป ดังนั้นส�าหรับบางคนที่คิดจะท�า
ประกันภัยอาจยังไม่ม่ันใจว่าควรเลือกแผนประกันภัยอย่างไรให้เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตนเอง กรุงเทพประกันภัยจึงได้น�าเทคโนโลยี AI 
มาใช้เรยีนรูกิ้จวตัรประจ�าวนัเพือ่สะท้อนไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชนับนโทรศพัท์มือถอืท่ีมีชือ่ว่า Journeys by BKI เพือ่ให้ผู้ใช้งาน 
ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมรับแผนประกันภัยที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ และส่วนลดเบี้ยประกันภัยเฉพาะบุคคลจากกรุงเทพประกันภัย

Journeys by BKI เป็นแอปพลิเคชันใหม่จากกรุงเทพประกันภัย
ที่สามารถเรียนรู้ไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานได้ผ่านสมาร์ตโฟน โดยเก็บ
บนัทกึข้อมูลจากการเดินทางไปยงัสถานทีต่่างๆ และการท�ากจิวตัร
ประจ�าวนั แล้วท�าการประมวลผลจากกจิวตัรประจ�าวนัของผูใ้ช้งาน
ว่ามีรูปแบบการใช้ชีวิตอย่างไร มีความสมดุลในการใช้ชีวิตหรือไม่ 
พร้อมทั้งยังสามารถประเมินความปลอดภัยในการขับขี่รถของ 
ผู้ใช้งานได้ด้วยว่ามพีฤตกิรรมการขบัข่ีเป็นอย่างไร ปลอดภยัหรอืไม่ 
โดยการแสดงผลสะท้อนไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งาน จะแบ่งเป็น

Segments แสดงผลการเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ใช้งาน เช่น  
เป็นคนท่ีท�างานประจ�า (Fulltime Worker) คนท่ีท�างานหนัก 
(Workaholic) คนท่ีชอบออกก�าลังกาย (Sportive) นักชอป 
(Shopaholic) เป็นต้น 

Moments แสดงข้อมูลพฤติกรรมที่ผู้ใช้งานก�าลังด�าเนินอยู่ใน
ช่วงเวลานั้น เช่น ก�าลังท�างาน ก�าลังเดินทาง ชอปปิง เป็นต้น

Events แสดงข้อมลูการเดนิทางหรอืการอยูใ่นสถานทีต่่างๆ เช่น 
รถไฟฟ้า รถเมล์ เครื่องบิน สถานที่ท�างาน ที่พักอาศัย เป็นต้น

จากนั้นจะมีการส่งค�าแนะน�าและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ตาม
ลักษณะพฤติกรรมของผู้ใช้งาน เพื่อช่วยดูแลพฤติกรรมที่อาจเกิด
ความเสี่ยงในด้านต่างๆ ให้ลดน้อยลง รวมถึงยังมีการส่งค�าเชิญ
ชวนให้ผู้ใช้งานท�าภารกิจต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการมีสุขภาพ 
แข็งแรงขึ้น ใช้ชีวิตได้อย่างสมดุลมากขึ้น และหากท�าภารกิจตาม
ค�าแนะน�าจะได้รบัคะแนนสะสมด้วย ซึง่คะแนนสะสมนีย้งัสามารถ
น�าไปแลกรับเป็นส่วนลดซื้อสินค้าหรือบริการต่างๆ ได้มากมาย  
รวมถึงยังใช้เป็นส่วนลดในการท�าประกันภัยกับกรุงเทพประกันภัย 
โดยผู้ใช้งานจะได้รับแผนประกันภัยที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์พร้อม
รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยสุดพิเศษเฉพาะบุคคลอีกด้วย 

นอกจากนี้ ยังมีบริการพิเศษ Auto Assistant และ Medical Advice ส�าหรับ 
ผู้ใช้ Journeys by BKI กรณีเกิดเหตุรถเสียฉุกเฉิน สามารถติดต่อขอรับบริการจาก
ศูนย์ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง และบริการลากรถฟรีได้ที่ โทร. 0 2305 8788 
กรณีเจ็บป่วยสามารถขอรับบริการให้ค�าปรึกษาทางการแพทย์เบื้องต้น ได้ที่  
โทร. 0 2612 8930 

Journeys by BKI นบัเป็นอกีหน่ึงเทคโนโลยีดีๆ ท่ีกรุงเทพประกนัภยัน�ามาพฒันา
ด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัย เพื่อให้ลูกค้าได้รับแผนประกันภัยที่ครอบคลุมและ
เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ พร้อมส่วนลดเบี้ยประกันภัยเฉพาะบุคคล ตอบโจทย ์
ความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น 

Journeys by BKI พร้อมเชื่อมต่อทุกไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณแล้ววันนี้ ดูรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่เว็บไซต์ journeys.bangkokinsurance.com และดาวน์โหลด 
แอปพลิเคชันได้แล้ววันนี้ทั้งในระบบ iOS และ Android
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@bkimotorclaims เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ กรณีลูกค้าต้องการแจ้งเคลมอุบัติเหตุรถยนต์ทางโทรศัพท์  
ยังสามารถติดต่อได้ที่โทร. 1620 หรือโทร. 0 2285 8000 ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ�ากัด (มหาชน) หรือ BKI โดยฝ่ายสินไหมทดแทน 
ยานยนต์ ได้เพ่ิมช่องทางการบริการแจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์แก่ลูกค้า  
ผ่านแอปพลิเคชัน Line โดยใช้ชื่อว่า @bkimotorclaims ซึ่งถือเป็นอีก 
หน่ึงช่องทางที่จะเพิ่มความสะดวกและความรวดเร็วในการติดต่อรับบริการ 
แจ้งเคลม พร้อมทั้งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัล โดยลูกค้าสามารถ 

BKI เข้าถึงลูกค้า โดยเพิ่มความสะดวก 
ด้วยช่องทางบริการแจ้งเคลมผ่าน Line 
@bkimotorclaims
ในปัจจุบัน แอปพลิเคชัน Line ถือเป็นแอปพลเิคชันที่ได้รับความนยิมสงูใน
ประเทศไทย ซึง่ใช้ส�าหรบัการติดต่อสือ่สาร ท้ังในรปูแบบข้อความ รปูภาพ 
ส่งเสียง โทรหากันได้ท้ังในรูปแบบ Call และ Video Call หรือจะส่งไฟล์  
ส่งต�าแหน่งหากันได้อย่างสะดวกสบายเข้ากับไลฟ์สไตล์ของคนยุคดิจิทัล 
กรุงเทพประกันภัยจึงน�าแอปพลิเคชัน Line มาใช้งาน เพื่อเพิ่มบริการแจ้ง
เคลมที่ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

แจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์ได้ และติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสนิไหมทดแทนยานยนต์ได้ทนัท ีทัง้การส่งข้อความ ส่งรูปภาพ 
รถยนต์ที่ได้รับความเสียหาย และแชร์ต�าแหน่งที่อยู่ (Location) 
ซึ่งเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุได้ส�าหรับกรณีเคลมสด ที่เกิดอุบัติเหตุ
รถยนต์ขึน้และต้องการให้เจ้าหน้าทีส่�ารวจอบัุตเิหตอุอกให้บรกิาร 
เพื่อให้ไปถึงต�าแหน่งที่ลูกค้าประสบเหตุได้อย่างแม่นย�า 

ในกรณีเคลมแห้งซึ่งไม่ต้องการเจ้าหน้าที่ส�ารวจอุบัติเหตุ 
ลูกค้าก็สามารถแจ้งเคลมได้อย่างสะดวกสบาย เพียงส่งรูปภาพ
รถยนต์ที่เกิดความเสียหาย และแจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้แก่ 
เจ้าหน้าท่ีสินไหมทดแทนยานยนต์ โดยเจ้าหน้าที่จะคอยช่วย 
ตอบค�าถาม แนะน�า และให้บรกิารต่างๆ ให้แก่ลกูค้าได้อย่างรวดเร็ว 

นอกจากนี้ @bkimotorclaims ยังให้บริการเผยแพร่สาระ
ความรูเ้กีย่วกบัรถยนต์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อลูกค้า และข่าวสารของ 
บรษิทัฯ รวมถงึแนะน�าผลิตภณัฑ์ประกนัภยัใหม่ของบรษิทัฯ ด้วย

การใช ้งาน @bkimotorclaims ลูกค ้าสามารถเพิ่ม  
@bkimotorclaims ในแอปพลิเคชัน Line ได้ง่ายๆ ตามช่องทาง
ดังต่อไปนี้

1. ค้นหาค�าว่า @bkimotorclaims (มี @ ข้างหน้า)

2. คลิกที่ลิงก์ https://line.me/R/ti/p/%40qvx7128w  
  (ส�าหรับ BKI News ฉบับอิเล็กทรอนิกส์)

3. สแกน QR Code
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สิทธิ UCEP คืออะไร

UCEP ย่อมาจาก Universal Coverage for Emergency 
Patients เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้สิทธิผู ้ป่วยเข้ารับ 
การรักษาในโรงพยาบาลเอกชนนอกคูสั่ญญา 3 กองทนุ ได้แก่ 
กองทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กองทุนประกันสังคม 
และกองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ในกรณีที่ 
ผู้ป่วยมีอาการวิกฤต ฉุกเฉิน ต้องเร่งรักษาด่วน สามารถ 
เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนตามคู่สัญญาที่ใกล้ที่สุด
ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใน 72 ชั่วโมง หรือพ้นภาวะวิกฤต

ใครบ้างที่ใช้สิทธินี้ได้

เป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
เอกชนในพืน้ทีท่ีอ่ยู่ใกล้ และเป็นโรงพยาบาลเอกชนนอกคูส่ญัญา 
กับกองทุนที่ผู้ป่วยมีสิทธิ ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า กองทุนประกันสังคม และกองทุนสวัสดิการรักษา
พยาบาลข้าราชการ

อาการเจ็บป่วยที่เรียกว่าผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต

สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาต ิ(สพฉ.) ได้ก�าหนดเกณฑ์
การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน ตามอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตไว้
ได้แก่

1. หมดสติ ไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ

2. หายใจเร็ว หอบเหนื่อยรุนแรง หายใจติดขัดมีเสียงดัง

3. เจ็บหน้าอกเฉียบพลัน รุนแรง

4. ซึมลง เหงื่อแตก ตัวเย็น หรือมีอาการชักร่วมด้วย

Universal Coverage for Emergency 
Patients (UCEP) สิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน 
เข้ารักษาในโรงพยาบาลฟรี 72 ชม.
สิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน รักษาฟรีภายใน 72 ชั่วโมง เป็นสิทธิ 
ในการรักษาส�าหรับผู้ที่เจ็บป่วยฉุกเฉิน หากเกิดขึ้นกับ
ครอบครวัหรอืคนท่ีรกั เราสามารถใช้สิทธิน้ีในการรกัษา
อย่างเร่งด่วนได้

5. แขนขาอ่อนแรงครึง่ซกี พดูไม่ชัดแบบปัจจบัุนทันด่วน หรอืชกัต่อเน่ืองไม่หยดุ

6. มอีาการอืน่ร่วม ทีม่ผีลต่อการหายใจ ระบบการไหลเวยีนโลหติ และระบบสมอง 
ที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

ขั้นตอนในการใช้สิทธิ UCEP 

ผู ้ป่วยหรือญาติควรตรวจสอบสิทธิพ้ืนฐานการรักษาพยาบาลของตนเอง 
ในเบื้องต้นว่ามีสิทธิอะไรบ้าง หรือหากไม่ทราบ ให้ท�าการขอตรวจสอบสิทธิ ณ  
โรงพยาบาลทุกแห่ง หรือส�านักงานเขตภายในกรุงเทพมหานคร กรณีเข้ารับ 
การรักษาในโรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ และเป็นโรงพยาบาลนอกคู่สัญญา
กับกองทุนที่ผู้ป่วยมีสิทธิ ให้แจ้งโรงพยาบาลให้รับทราบว่าขอใช้สิทธิ UCEP ทาง 
โรงพยาบาลจะประเมินอาการ และคัดแยกระดับความฉุกเฉิน หากผลการประเมิน
พบว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ผู้ป่วยสามารถเข้ารับบริการตามระบบ UCEP โดย 
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายภายใน 72 ช่ัวโมงแรก หรอืพ้นภาวะวิกฤต แต่กรณไีม่เข้าเกณฑ์
ฉุกเฉินวิกฤต ให้รีบประสานงานโรงพยาบาลตามสิทธิที่มี หากผู้ป่วยประสงค ์
จะรักษาต่อต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อศูนย์ประสานคุ้มครอง
สิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต โทร. 0 2872 1669 ตลอด 24 ชั่วโมงหรือส�านักงาน 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) สายด่วน 1330
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ปัจจบัุนปัญหาฝุ่นละอองทางอากาศ เป็นหน่ึงในมลพษิท่ีเป็นปัญหาหลักท่ีกรงุเทพมหานคร 
และเมืองใหญ่ ก�าลังประสบปัญหากันอยู่

ฝุ่นละอองคือ อนุภาคของแข็งขนาดเล็กท่ีล่องลอยอยู่ในอากาศ ซึ่งเกิดจากวัตถุที่ถูกทุบ  
ตี บด กระแทก จนแตกออกเป็นชิ้นส่วนเล็กๆ เมื่อถูกกระแสลมพัดก็จะปลิวกระจายตัวอยู่ใน
อากาศและตกลงสู่พื้น ซึ่งเวลาในการตกจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับน�้าหนักของอนุภาคฝุ่น 

ประเภทของฝุ่นละอองในอากาศแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามแหล่งกำาเนิดของฝุ่น

1. ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ (Natural Particle) เกิดจากกระแสลมที่พัดผ่าน 
ตามธรรมชาติท�าให้เกิดฝุ่น เช่น ดิน ทราย ละอองน�้า เขม่าควันจากไฟป่า ฝุ่นเกลือจากทะเล 

2. ฝุ่นละอองท่ีเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ (Man-made Particle) เช่น ฝุ่นที่เกิดจาก 
การคมนาคมขนส่ง เช่น ไอเสียรถยนต์ รถบรรทกุหนิดนิทราย จากการก่อสร้าง เช่น ฝุ่นซเีมนต์
จากการสร้างอาคารสูง ฝุ่นที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น 

ดัชนีคุณภาพอากาศ (Air Quality Index: AQI)

เป็นการรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในรูปแบบที่ง่ายต่อความเข้าใจของประชาชนทั่วไป 
โดยดชันีคณุภาพอากาศ 1 ค่า ใช้เป็นตวัแทนค่าความเข้มข้นของสารมลพษิทางอากาศ 6 ชนดิ 
ได้แก่

1. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) เป็นฝุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน  
2.5 ไมครอน เกิดจากการเผาไหม้ทั้งจากยานพาหนะ การเผาวัสดุการเกษตร ไฟป่า และ
กระบวนการอุตสาหกรรม 

2. ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เป็นฝุ่นที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 
10 ไมครอน เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง การเผาในที่โล่ง กระบวนการอุตสาหกรรม การบด 
การโม่ หรือการท�าให้เป็นผงจากการก่อสร้าง 

ฝุ่นละอองในอากาศ
3. ก๊าซโอโซน (O3) เป็นก๊าซที่ไม่มีสีหรือมี 

สีฟ้าอ่อน มีกลิ่นฉุน ละลายน�้าได้เล็กน้อย เกิดขึ้น
ได้ทั้งในระดับบรรยากาศชั้นที่สูงจากผิวโลก และ
ระดับช้ันบรรยากาศผวิโลกทีใ่กล้พ้ืนดนิ ก๊าซโอโซน
ท่ีเป็นสารมลพิษทางอากาศคือก๊าซโอโซนใน 
ชั้นบรรยากาศผิวโลก เกิดจากปฏิกิริยาระหว่าง 
ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนและสารประกอบอนิทรีย์ 
ระเหยง่าย โดยมีแสงแดดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา 

4. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เป็นก๊าซ 
ที่ไม่มีสี กลิ่น และรส เกิดจากการเผาไหม้ที ่
ไม่สมบรูณ์ของเช้ือเพลงิทีม่คีาร์บอนเป็นองค์ประกอบ 

5. ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เป็นก๊าซ
ที่ไม่มีสีและกลิ่น ละลายน�้าได้เล็กน้อย มีอยู่ทั่วไป
ในธรรมชาติ หรือเกดิจากการกระท�าของมนุษย์ เช่น 
การเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆ อุตสาหกรรมบางชนิด 

6. ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เป็นก๊าซที่
ไม่มสี ีหรอือาจมสีีเหลอืงอ่อนๆ มรีสและกลิน่ทีร่ะดบั 
ความเข้มข้นสงู เกดิจากธรรมชาติและการเผาไหม้
เชื้อเพลิงที่มีก�ามะถัน (ซัลเฟอร์) เป็นส่วนประกอบ 
ละลายน�้าได้ดี สามารถรวมตัวกับสารมลพิษอ่ืน
แล้วก่อตัวเป็นอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กได้ 

สถานการณ์ PM 2.5 

คอืสถานการณ์ทีมี่ปรมิาณฝุน่ละอองขนาดเลก็
ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ประมาณ 1 ใน 25 
ของเส้นผ่านศนูย์กลางของเส้นผมมนษุย์ เลก็ขนาด
ที่ขนจมูกของมนุษย์น้ันไม่สามารถกรองได้ ท�าให้
ฝุน่ละอองชนิดน้ีสามารถแพร่กระจายเข้าสูท่างเดนิ
หายใจ กระแสเลือด และแทรกซึมสู่กระบวนการ
ท�างานในอวยัวะต่างๆ ของร่างกาย เพิม่ความเสีย่ง
เป็นโรคเรื้อรัง

การป้องกัน

1. สวมหน้ากากอนามัย N95 
 2. หลีกเลี่ยงการออกนอกอาคาร หรือ 
  ที่อยู่อาศัยหากไม่จ�าเป็น 
 3. ดื่มน�้าสะอาดมากๆ 
 4. ล้างมือและหน้าบ่อยๆ 
 5. เมื่อมีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์  
  ผู้ป่วยโรคหอบหืดและผู้ป่วยโรคหัวใจ  
  ควรพกยาติดตัวไว้ตลอดเวลา
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แม่ฮ่องสอน จังหวัดท่ีมีสภาพภูมิประเทศเต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน สภาพอากาศมีหมอกปกคลุมในทุกฤดูกาลจนได้ฉายาว่า 
เมืองสามหมอก หรือเมืองหมอกสามฤดู มีสถานท่ีท่องเที่ยวหลากหลายทั้งด้านวิถีชีวิต ประเพณี อีกท้ังธรรมชาติท่ีสวยงามตลอดท้ังปี 
ส�าหรับที่เที่ยวในอ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนที่อยากแนะน�าให้ไปเที่ยวกันได้ในบรรยากาศสบายๆ ทุกฤดูกาล ได้แก่

แม่ฮ่องสอน เที่ยวได้ทุกฤดู

วัดพระธาตุดอยกองมู 

ตั้งอยู่บนภูเขาด้านทิศตะวันตกของเมืองแม่ฮ่องสอน 
เดิมมีชือ่ว่าวดัปลายดอย แต่ได้เปล่ียนชือ่มาเป็นวดัพระธาตุ
ดอยกองมู ในภายหลัง ค�าว่า “กองมู” ในภาษาไทใหญ่
หมายถงึ “พระเจดย์ี” ลกัษณะสถาปัตยกรรมของวดัพระธาตุ 
ดอยกองมูเป็นศิลปะแบบไทใหญ่ - พม่า ตัวพระธาตุเจดีย์
องค์ใหญ่เป็นเจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญ ประดับลวดลาย 
ปูนปั้น มีฐานแปดเหลี่ยมซ้อนสามชั้น บริเวณฐานด้านล่าง
ประดับด้วยซุ ้มพระตามทิศทั้งแปด นอกจากจะเป็น 
วัดศักดิ์สิทธิ์คู ่บ้านคู่เมืองของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมา 
ช้านานแล้ว ในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาวยังเป็นจุดชม 
ทะเลหมอกที่สวยงามแห่งนี้ เราสามารถมองวิวมุมสูงแบบ
พาโนรามาของแม่ฮ่องสอนได้จากจุดนี้

วัดจองคำา วัดจองกลาง

วัดจองค�า และวัดจองกลาง ตั้งอยู่ในเมืองแม่ฮ่องสอน 
เปรียบเสมือนวัดแฝดเน่ืองจากอยู่ในเขตก�าแพงเดียวกัน 
เมื่อมองจากด้านหน้า วัดจองค�าจะอยู่ด้านซ้ายมือ ส่วน 
วัดจองกลางจะอยู่ด้านขวามือ วัดจองค�าเป็นวัดแห่งแรก
ของเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างตามแบบอย่าง

ศิลปะไทยใหญ่ โดดเด่นด้วยหลังคาทรงปราสาท 9 ชั้น ส่วนวัดจองกลางนั้น ภายใน
วิหารประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์จ�าลอง ปิดทองเหลืองอร่ามไปทั้งองค์

บ้านรักไทย

หมู่บ้านรักไทย หรือบ้านแม่ออ ตั้งอยู่ห่างจากเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 44 
กโิลเมตร เป็นหมูบ้่านชาวจนียนูนาน อดตีทหารจนีคณะชาต ิ(กองพล 93) “ก๊กมนิตัง๊” 
ล้อมรอบด้วยทิวเขาและแมกไม้ที่อุดมสมบูรณ์ ยามเช้าในช่วงฤดูฝนและฤดูหนาว 
จะเหน็ไอหมอกลอยอยูเ่หนืออ่างเกบ็น�า้ หลายคนแวะมาเพ่ือพักผ่อนและดืม่ชาพร้อม
รับประทานอาหารจีนยูนนานรสชาติดี

วัดพระธาตุดอยกองมู

บ้านรักไทย

วัดจองค�า วัดจองกลาง
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โครงการพระราชดำาริปางตอง 2

โครงการพระราชด�าริปางตอง 2 หรือปางอุ๋ง ได้รับขนาน
นามว่าเป็น “สวติเซอร์แลนด์แห่งเมอืงไทย” ภาพพระอาทิตย์
ขึ้นสะท้อนกับผืนน�้าของอ่างเก็บน�้าซึ่งมีฉากหลังเป็นทิวเขา
และแนวป่าสีเขียวชอุ่มเป็นบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกที ่
ทุกคนต้องประทับใจหากได้ไปเยือน

ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำาริ

หน่ึงในโครงการตามพระราชด�าริที่ตั้งอยู ่ในโครงการ
พัฒนาพื้นท่ีสูงปางตอง เพื่อใช้เป็นสถานที่ทดลอง ค้นคว้า
วิจัย และส่งเสริมการปลูกพืชและเล้ียงสัตว์เมืองหนาวแก ่
ชาวไทยภูเขา ภายในพื้นที่โครงการมีท้ังฟาร์มเล้ียงสัตว์  
เช่น แกะ ม้า ตลอดจนแปลงไม้ดอกเมืองหนาวรวมถึงแปลง
ผักปลอดสารพิษให้ได้ชมอีกด้วย

สะพานซูตองเป้

สะพานไม้ไผ่กว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 600 เมตร ที่
เกิดจากความศรัทธาและการร่วมแรงร่วมใจของพระภิกษุ
สงฆ์และชาวบ้านกุงไม้สัก ที่สร้างทอดยาวจากสวนธรรม 
ภสูมะถึงหมูบ้่านกุงไมส้กั ผ่านล�าน�้าแมส่ะงา ผ่านทุ่งนาของ
ชาวบ้าน เพื่อให้พระภิกษุสามเณรออกรับบิณฑบาต ซูตองเป้ 
เป็นภาษาไทใหญ่ แปลว่า อธิษฐานส�าเร็จ สะพานแห่งนี้ 
จึงเปรียบเสมือนตัวแทนแห่งค�าอธิษฐานส�าเร็จ

สะพานข้าว ก้าวเพื่อสุข บ้านผาบ่อง

ต้ังอยูท่ีบ้่านผาบ่องซึง่เป็นชุมชนเล็กๆ ของชาวบ้านชนเผ่าทัง้ชาวไตหรอืไทใหญ่
และชาวปกาเกอะญอ ซึ่งอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวมานานนับร้อยปี ที่นี้ 
เราจะได้เรียนรู้พันธุ์ข้าว วิถีการท�านาปลูกข้าวเพ่ือสุขภาพและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
การเกษตรต่างๆ 

แม่ฮ่องสอนยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกมากมาย หากใครมีโอกาส 
หยุดพักผ่อนขอชวนไปสัมผัสมนต์เสน่ห์ของศิลปวัฒนธรรม ความงดงามของ
ธรรมชาติ และวิถีชีวิตของผู้คนที่เรียบง่ายกันได้ที่เมืองสามหมอกแห่งนี้

ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำาริ

โครงการพระราชด�าริปางตอง 2

สะพานซูตองเป้

สะพานข้าว
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PA ME STYLE : PA FOR ALL
ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุุคคล

การแบงกลุมผูเอาประกันภัยตามความเส่ียงของลักษณะงาน
กลุม A ลักษณะงานเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุในระดับที่นอยที่สุด 
มีอาชีพหรือมีหนาท่ีสวนใหญอยูในสำนักงาน และทำงานท่ีไมไดใชเคร่ืองจักร เชน 
ผูบริหาร เจาของธุรกิจ พนักงานธนาคาร แมบาน ขาราชการ ครู อาจารย เภสัชกร 
นักเรียน นักศึกษา เปนตน
กลุม B ลักษณะงานเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง 
มีอาชีพที่ตองทำงานนอกสำนักงานเปนครั้งคราว หรือเปนผูปฏิบัติงานทาง
ดานอุตสาหกรรมซ่ึงสวนใหญเปนอาชีพเฉพาะ หรือก่ึงอาชีพเฉพาะ และบางคร้ังอาจจะ
มีการใชเคร่ืองจักร หรือเปนผูปฏิบัติงานที่ใชวิชาชีพที่ตองทำงานกลางแจงเกือบ
ตลอดเวลา เชน วิศวกร ทนายความ ผูพิพากษา สถาปนิก แคดด้ี แพทย พยาบาล 
หัวหนาชาง พนักงานขาย พระสงฆ เปนตน

หมายเหตุ
1. ผูเอาประกันภัยตองมีสัญชาติไทย หรือชาวตางชาติท่ีเขามาอาศัยในราชอาณาจักรไทย

อยางถูกตองตามกฎหมาย อายุต้ังแต 0-60 ป และสามารถตออายุกรมธรรมประกันภัย
ไดจนถึงอายุ 65 ป

2. ผูเอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยไดสูงสุดไมเกิน 2 ฉบับ
3. ผูซ้ือควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเง่ือนไขกอนตัดสินใจทำ

ประกันภัยทุกคร้ัง
4. การแถลงขอมูลตามใบคำขอเอาประกันภัยเปนปจจัยหน่ึงในการพิจารณารับประกันภัย

หรือจายเงินตามสัญญาประกันภัย

ตารางความคุมครอง  หนวย : บาทตารางความคุมครอง  หนวย : บาท

เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟงเสียง การพูดออกเสียง 
หรือทุพพลภาพถาวร (อบ.2) เน่ืองจาก

- อุบัติเหตุท่ัวไป (รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำรายรางกาย)
- การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต

คารักษาพยาบาลเน่ืองจากอุบัติเหตุ (ตออุบัติเหตุแตละคร้ัง)

ชดเชยรายไดระหวางการเขารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ
(ชดเชยรายวัน สูงสุดเปนระยะเวลาไมเกิน 30 วัน ตออุบัติเหตุแตละคร้ัง) 

คาปลงศพหรือคาใชจายในการจัดการงานศพ 
กรณีเสียชีวิตเน่ืองจากอุบัติเหตุ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ 

ชดเชยรายไดขณะเขาพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในหองผูปวยหนักและ
อยูในภาวะหมดสติ (Coma) เน่ืองจากอุบัติเหตุ (ตออุบัติเหตุแตละคร้ัง)

ความคุมครอง
ทุนประกันภัย

ความคุมครอง

ความคุมครองเพ�่มเติม

100,000

50,000

5,000

500

10,000

200,000

100,000

10,000

500

10,000

200,000

100,000

20,000

500

10,000

300,000

150,000

30,000

500

10,000

500,000

250,000

30,000

500

10,000

500,000

250,000

50,000

500

10,000

800,000

400,000

80,000

500

10,000

1,000,000

500,000

100,000

500

10,000

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8 

100,000

100,000

200,000

100,000

200,000

100,000

300,000

100,000

500,000

100,000

500,000

100,000

800,000

100,000

1,000,000

100,000

ตารางเบี้ยประกันภัย หนวย : บาทตารางเบี้ยประกันภัย หนวย : บาท

 0  -  60
61  -  65*

กลุม A 1,360
1,660

1,560
1,860

1,860
2,160

2,360
2,660

อายุ (ป)ชั้นอาชีพ
เบี้ยประกันภัยรายป (รวมอากร)

 0  -  60
61  -  65*

กลุม B 1,760
2,260

1,160
1,460

1,560
2,060

1,960
2,460

2,260
2,760

2,860
3,260

2,560
2,860

3,060
3,460

3,760
4,060

4,560
4,960

4,660
4,960

5,460
5,860

*ชวงอายุตั้งแต 61-65 ป เปนเบี้ยประกันภัยสำหรับลูกคาที่ตออายุกรมธรรมเทานั้น

แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4 แผน 5 แผน 6 แผน 7 แผน 8 

ประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคลที่ตอบโจทยทุกไลฟสไตล ใหพรอมรับกับทุกเหตุการณไมคาดคิด สามารถเลือกแผนความคุมครองไดตาม
ความตองการของคุณ 

เติมเต็มความอุนใจใหกับทุกไลฟสไตล 
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กล้องวงจรปิด

เทคโนโลยีของกล้องวงจรปิดที่มีการพัฒนาไปอย่างมาก ทั้งภาพ 
ที่คมชัดมากขึ้นแม้ในเวลากลางคืน การมองเห็นผ่านทางโทรศัพท์  
การพูดคุยสื่อสารกับคนในบ้านได้แบบ Real Time อีกทั้งมีขนาด 
ที่เล็กลงมากกว่าเดิมเป็นอย่างมากเพ่ือสะดวกแก่การใช้งาน ท�าให ้
กล้องวงจรปิดได้รับความนิยมในการใช้รักษาความปลอดภัยในทุกพื้นที่

ระบบล็อกกุญแจด้วยสมาร์ตโฟน

อีกหน่ึงนวัตกรรมส�าหรับกุญแจล็อกบ้าน ที่ไม่จ�าเป็นต้องใช้กุญแจ 
คย์ีการ์ด หรอืรหัสผ่านใดๆ  แต่เราสามารถลอ็กหรอืปลดลอ็กประตูผ่าน
สัญญาณบลูทูธจากสมาร์ตโฟนหรือโน้ตบุ๊กของเราเอง และยังสามารถ
ใช้ได้แม้ตอนไฟดบั นอกจากนี ้ยงัสามารถก�าหนดเปิดประตสู�าหรบัญาติ
หรือคนมาเยี่ยมบ้านของเราให้เข้าไปก่อนได้อีกด้วย 

หลอดไฟอัจฉริยะ

หลอดไฟเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จ�าเป็นภายในบ้าน ปัจจุบันบริษัทผู้ผลิต 
น�านวัตกรรมมาใช้ในการผลิตหลอดไฟให้สามารถควบคุมแสง สี และ
ความสว่างของหลอดไฟได้ตามความต้องการ ผ่านแอปพลิเคชันบน 
สมาร์ตโฟนที่ดาวน์โหลดฟรีผ่านเครือข่ายของบริษัทผู้ผลิต ช่วยให้เรา
สามารถควบคุมไฟส่องสว่างภายในบ้านได้อย่างปลอดภัย

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิในบ้าน

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิที่สามารถวิเคราะห์ความชื้นและแนวโน้ม
ของสภาพอากาศเพื่อปรับอุณหภูมิภายในบ้านได้อย่างเหมาะสม ท�าให้

8 เทคโนโลยีล�้าสมัย
ที่ท�าให้ชีวิตในบ้านง่ายขึ้น
ในอดตีเราคงคุน้เคยภาพของอปุกรณ์ท่ีช่วยอ�านวยความสะดวกมากมายอยู่ในบ้าน ผ่านทางภาพยนตร์แนวโลกอนาคตท่ีเต็มไปด้วยเทคโนโลยี
สุดล�้าและนวัตกรรมที่แปลกตา ปัจจุบันน้ีหลายส่ิงกลายเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ท่ีมีอยู่จริงซึ่งช่วยอ�านวยความสะดวกให้การใช้ชีวิตประจ�าวัน
ภายในบ้านของเรานั้นง่ายขึ้น

บ้านเป็นสถานที่ที่แสนสบายส�าหรับสมาชิกในครอบครัว โดยสามารถ 
สั่งงานผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนได้อีกด้วย 

สมาร์ตทีวี

สมาร์ตทีวีหรือทีวีอัจฉริยะสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและ 
ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เราชื่นชอบมาเล่นบนหน้าจอทีวีได้ เช่นเดียว
กับสมาร์ตโฟนหรือแทบเล็ต เป็นการรวมฟังก์ช่ันของทีวี คอมพิวเตอร์ 
และอินเทอร์เน็ต ไว้ในจอเดียวกัน ท�าให้เราสามารถรับชมสิ่งต่างๆ  
นอกเหนือจากการดูทีวีได้ เช่น การเล่นเกม ดูหนัง ฟังเพลง เล่น
อินเทอร์เน็ต Facebook Twitter Youtube คุย Skype ผ่านหน้าจอได้ 
สามารถอ่านข่าวบนเว็บไซต์ต่างๆ พร้อมกับการรับชมโทรทัศน์ระบบ
ปกตไิด้ และในบางรุน่ยงัสามารถรองรบัการแสดงภาพแบบ 3 มติไิด้ด้วย

เครื่องเสียงติดกระจก

เคร่ืองเสียงที่สามารถน�าไปติดต้ังไว้ที่หน้าต่าง เพ่ือรับพลังงานจาก
แสงอาทิตย์มาใช้เล่นเพลงได้อย่างต่อเน่ือง ช่วยประหยัดพลังงานและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากน้ียังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ ์
การสื่อสารอื่นๆ ได้อีกด้วย 

ตู้เย็นแสนฉลาด

สามารถให้เราสแกนใบเสร็จหลังจากการจับจ่ายซื้อของเพื่อบันทึก
ข้อมลูรายการทีเ่ราซือ้ไว้ในระบบ และแจ้งเตอืนเมือ่ของในตูเ้ย็นก�าลงัจะ
หมดอายุ ยังสามารถส่ังออนไลน์ได้ทันทีผ่านหน้าจอ LCD บนเครื่อง 
นอกจากนั้น ยังแนะน�าสูตรเมนูอาหารจากของในตู้เย็นได้อีกด้วย 

หุ่นยนต์ทำาความสะอาด

นอกจากเครื่องดูดฝุ่นไร้สายได้รับความนิยมในการท�าความสะอาด
บ้านแล้ว หุ่นยนต์ท�าความสะอาดบ้านเป็นอีกหน่ึงเทคโนโลยีที่ท�าให ้
บ้านของเราสะอาดได้ง่ายดายยิ่งข้ึน แค่วางหุ่นยนต์ลงบนพื้นเครื่องจะ
ท�างานโดยเคลื่อนไหวไปรอบๆ บริเวณ เพื่อเก็บกวาดและดูดฝุ่นส่ิงที ่
ไม่พึงประสงค์ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเหล่าน้ีได้ถูกออกแบบข้ึนเพื่อตอบสนอง 
ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่นิยมความทันสมัยและความสะดวกสบาย 
พร้อมทั้งช่วยดูแลความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และยังเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่แห่งความสุขของทุกคนในครอบครัว 



4 องค์กรใหญ่จดักิจกรรม Bhappy ครัง้ท่ี 11  
ร่วมแรงร่วมใจ สร้างฝายสร้างป่า คนืคณุค่า 
ให้แผ่นดนิ

กรงุเทพประกนัภยั โรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร์ กรงุเทพประกันชวิีต และไอโออิ 
กรุงเทพประกันภัย ผนึกก�าลังร่วมกันจัดกิจกรรม Bhappy ครั้งที่ 11 ตอน ร่วม
แรงร่วมใจ สร้างฝายสร้างป่า คืนคุณค่าให้แผ่นดิน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและ
สัตว์ป่าเขาน�้าพุ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 

โดยมคีณุสุชาติ จริายวัุฒน์ ผูอ้�านวยการธรุกจิสาขาและการร่วมทนุ กรงุเทพ
ประกันภัย คุณนวพรเพ็ญ บุตรอดิศัย Division Director HR Business Partner 
& Organizational Development โรงพยาบาลบ�ารุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล 
หม่อมหลวงจิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรุงเทพประกันชีวิต 
และคุณสาธิต ลิปตะสิริ กรรมการผู้อ�านวยการ ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย น�าคณะผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาของทั้ง 4 องค์กรกว่า 200 คนร่วมกันท�า
กิจกรรมการปั้น Seed Bombs เพื่อน�าไปโยนในพื้นที่ป่า ซึ่งเป็นการช่วยอนุรักษ์และปลูกต้นไม้แบบง่ายๆ การท�าโป่งเทียม สร้างแหล่งน�้าและแหล่งอาหารให้แก่
สัตว์ป่าในพื้นที่ และกิจกรรมสร้างฝายดิน เพื่ออนุรักษ์ดินและแหล่งน�้า ซึ่งเป็นอาหารของสัตว์ป่า รวมถึงช่วยเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับพื้นที่ ก่อให้เกิดความสมดุล
ในระบบนิเวศป่าไม้ ตลอดจนสัตว์ป่าให้ด�ารงชีวิตตามธรรมชาติ และในโอกาสนี้ ผู้บริหารทั้ง 4 องค์กรได้ร่วมกันมอบเงินสนับสนุนกระเบื้องปูพื้นอาคารเพื่อเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ให้แกเ่ยาวชน และอาหารวัวแดง รวมเป็นเงินจ�านวน 330,000 บาท และได้ร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อสร้างความร่มรื่นให้แก่ผืนป่าอีกด้วย
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ทอดผ้าป่ามหาบังสกุุล ประจ�าปี 2561 
กรุงเทพประกันภัย ร่วมพิธีท�าบุญทอดผ้าป่ามหาบังสุกุล ประจ�าปี 2561 

โดยมียอดเงินท�าบุญจ�านวน 1,463,208.50 บาท ณ วัดวังเพิ่ม - พระภาวนา 
อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา ซึง่เป็นสาขาของวดัดอยธรรมเจดย์ี จ.สกลนคร เมือ่
วันที่ 27 ตุลาคม 2561

BKI ยืนยันความแข็งแกร่งจากการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอื A- / Outlook Stable
กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI ยังคงครองอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงิน จาก Standard & Poor’s หรือ S&P สถาบันการจัดอันดับทางการเงินชั้นน�าของโลก

ที่ระดับ A- / Outlook Stable ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นผู้น�าในธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีความสามารถทางการแข่งขัน  
ด้วยผลประกอบการที่ดี และมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง ด้วยเงินกองทุนและสินทรัพย์ที่มั่นคง รวมทั้งมีการบริหารเงินทุนในระดับที่น่าพึงพอใจ ตลอดจน 
มีการบริหารจัดการที่ดี ถือเป็นหนึ่งในบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้มแข็งของประเทศไทย

QR Code ส�าหรบัช�าระค่าเบ้ียประกันภยั
เพือ่เพิม่ความสะดวกสบายให้แก่ลกูค้าในการช�าระเบีย้ประกนัภยั กรงุเทพประกนัภยั ได้

จัดท�า QR Code ส�าหรับช�าระค่าเบี้ยประกันภัยผ่าน Mobile Banking ของทุกธนาคาร โดย
ลูกค้าสามารถน�าโทรศัพท์มือถือสมาร์ตโฟนมาสแกน ทั้งนี้ เริ่มใช้งาน QR Code ดังกล่าว
ในใบแจ้งช�าระเงิน (Pay-in Slip) (ตามตัวอย่าง) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ก�าลังพัฒนาระบบ QR Code ส�าหรับใช้งานในช่องทางอื่นๆ ต่อไป
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มอบสนิไหมทดแทน
คุณสถาพร ฤกษ์ดี (ซ้ายสุด) ผู้จัดการสาขาชลบุรี เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนการประกันภัย 

ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน จ�านวนเงิน 17,667,160.23 บาท ให้แก่ คุณศุภชัย จินตนาเลิศ (กลาง) กรรมการ
ผู้จัดการ บจ.สุขสมบูรณ์น�้ามันพืช จากเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารและเครื่องจักรได้รับความเสียหาย โดยมี
คุณทรงวุฒิ แสงเพิ่ม ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์รายกลาง ธนาคารกรุงเทพ ส�านักธุรกิจบ้านบึง ร่วมมอบ
สินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ บจ.สุขสมบูรณ์น�้ามันพืช อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆ นี้

คุณสวัสดิ์ รุ่งเรืองธนพัฒน์ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการ ฝ่ายสินไหมทดแทนยานยนต์ เป็นผู้แทบริษัทฯ มอบ
สนิไหมทดแทนกรมธรรม์ประกนัภยัคุม้ครองผูป้ระสบภยัจากรถ (พ.ร.บ.) ให้แก่ทายาทของผูเ้สยีชวีติซึง่
ประสบอุบัติเหตุถูกรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยซึ่งท�าประกันภัย พ.ร.บ. ไว้กับบริษัทฯ ชน เป็นเหตุให้ม ี
ผู้เสียชีวิต จ�านวน 4 ราย โดยมี คุณวัฒนา วงศ์ฉลาด (ที่ 2 จากซ้าย) รับมอบค่าสินไหมทดแทนของ 
ผู้เสียชีวิต 3 ราย รายละ 300,000 บาท รวมจ�านวน 900,000 บาท และคุณดิลก วงศ์ฉลาด (ที่ 2 จากขวา) 
รับมอบค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียชีวิต 1 ราย จ�านวน 300,000 บาท รวมจ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวเป็นจ�านวนทั้งสิ้น 1,200,000 บาท โดยมีคุณลฎาภา นีระมนต์ (ขวาสุด)  
ผู้อ�านวยการ ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จ.ศรีสะเกษ 
ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ส�านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.ศรีสะเกษ เมื่อเร็วๆ นี้

BKI ยึดมัน่นโยบายการต่อต้านการทุจรติ
อย่างเคร่งครดั

คุณพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC Council) มอบ
ประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุสมาชิกแนวร ่วมปฏิบัติของ 
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ให้แก่ กรุงเทพประกันภัย  
หรือ BKI จากงานประชุมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 9 ประจ�าปี 2561 โดยมีคุณศรีจิตรา 
ประโมจนีย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�านวยการใหญ่ เป็นผู้แทนรับมอบ  
จากการท่ีบริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้านการคอร์รัปชัน  
โดยก�าหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ
อย่างเคร่งครัด ด้วยความตระหนักถึงความส�าคัญต่อการด�าเนินธุรกิจ
อย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรมตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี ณ โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2558 ซึ่งการรับรองมีอายุ 3 ปี โดยบริษัทฯ ยังคงยึดถือแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

สนับสนุนกิจกรรมการศกึษา 
คณุวรีะชยั ศรเีพชระกลุ ผูอ้�านวยการ ฝ่ายทรพัยากรบคุคล กรงุเทพประกนัภยั มอบอปุกรณ์ต่างๆ 

เพ่ือส่งเสรมิกจิกรรมเพือ่การศกึษา ให้แก่ตวัแทนองค์การบริหารสโมสรนสิติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ในการสนับสนุนกิจกรรมค่ายวิชาการทานตะวัน คร้ังที่ 26 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อให้นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับข้อมูลด้านวิชาการ และการแนะแนวการเรียนและสอบเข้าศึกษาต่อ 
ในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตส�านึกให้กับนิสิตในการบ�าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ณ อาคาร
กรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562

ทั้งน้ี การสนับสนุนดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของโครงการ BKI Give ซ่ึงบริษัทฯ จัดข้ึนเพ่ือให ้
การสนบัสนุนกจิกรรมทางการศกึษาและการพฒันาสังคมของสถาบนัการศกึษาต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง
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BKI Safety Day 2018
คณุพนสั ธรีวณชิย์กลุ กรรมการและประธานคณะผู้บรหิาร กรงุเทพประกนัภยั ให้เกยีรต ิ

เป็นประธานในพิธีเปิดงาน BKI Safety Day 2018 โดยคณะกรรมการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างาน หรือ คปอ. (Safety Health and 
Environment : SHE) ภายในงานมกีารจดันทิรรศการเพ่ือให้ความรูเ้กีย่วกบัความปลอดภยั
และการป้องกนัภยัต่างๆ พร้อมกบัมอบรางวัลการประกวดพ้ืนที ่5ส ยอดเยีย่มประจ�าปี 2561 
ให้แก่หน่วยงานทีม่กีารบริหารจดัการพืน้ทีไ่ด้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยตามมาตรฐาน 5ส 
(สะสาง สะดวก สะอาด สขุลกัษณะ และสร้างนิสยั) และเป็นตวัอย่างทีด่ ีรวมทัง้ยังมบีรกิาร
ตรวจวัดมวลกระดกูและให้ค�าแนะน�าด้านสุขภาพจากโรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร์ การจ�าหน่าย
เครือ่งมอืและอุปกรณ์ป้องกนัภยั หรอืระงบัภยัเบือ้งต้น เช่น อปุกรณ์ปฐมพยาบาล ถงัดบัเพลงิ 
เครื่องตัดไฟรั่ว กล้องหน้ารถ และกล้องวงจรปิดในราคาพิเศษ  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการอบรมพนักงานและบริษัทผู้เช่าภายในอาคารเพื่อเตรียม
ความพร้อมเมือ่เกดิเหตฉุกุเฉนิ ตลอดจนมีการซ้อมอพยพหนไีฟทัว่อาคารและสาธติวธีิการ
ดบัไฟอกีด้วย เพือ่ให้ผูป้ฏบัิตงิานในอาคารและบคุคลภายนอกเกดิความมัน่ใจในความปลอดภยั 
ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย เมื่อวันที่ 13-14 ธันวาคม 2561

สนับสนุนคอนเสร์ิตการกุศล
คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ กรุงเทพประกันภัย มอบเงิน

สนับสนุนมินิคอนเสิร์ตการกุศล จ�านวน 50,000 บาท ให้แก่คุณรุ่งโรจน์  
ดุลลาพันธ์ หรือครูโรจน์ ซึ่งได้น�าทีมร่วมร้องเพลงประสานเสียงจากวง The 
Hot Chilli Choir by KruRodj ในโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและ 
ปีใหม่ส่งมอบความสขุให้แก่พนกังาน ลกูค้า และประชาชนทัว่ไป ซึง่เงนิดงักล่าว 
จะร่วมสมทบทุนเพื่อมอบให้แก่องค์กรสาธารณประโยชน์ต่อไป ณ บริเวณ ชั้น 1 
อาคารกรุงเทพประกันภัย ส�านักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561

แจ้งยกเลกิการให้บรกิาร BKI Telematics
กรุงเทพประกันภัยยกเลิกการให้บริการแอปพลิเคชันและอุปกรณ์ BKI Telematics ซึ่งจะส่งผลให้แอปพลิเคชันและอุปกรณ์ดังกล่าว ไม่สามารถใช้งาน

ได้หลังจากวันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป โดยลูกค้าที่ท�าประกันภัยรถยนต์โครงการ BKI Telematics ยังคงได้รับควมคุ้มครองต่อเนื่องจนถึงวันสิ้นสุด 
ความคุ้มครองของกรมธรรม์ บริษัทฯ จึงขอความกรุณาลูกค้าส่งคืนอุปกรณ์ดังกล่าวกลับมาภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยสามารถดูรายละเอียด 
วิธีการถอดอุปกรณ์ และช่องทางการคืนอุปกรณ์ได้ที่ www.bangkokinsurance.com/bkitelematics และเพื่อเป็นการขอบพระคุณ บริษัทฯ ขอมอบ  
Gift Card Tesco Lotus มูลค่า 300 บาท เมื่อลูกค้าส่งคืนอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อได้ท่ี ธุรกิจลูกค้ารายย่อย โทร. 0 2285 8999 ในวันและเวลาท�าการ บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวก และ 
ขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้
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