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นบัเป็นเวลาถึง 67 ปีแล้วทีก่รงุเทพประกนัภยัด�าเนนิธรุกจิ
ให้เตบิโตมาได้อย่างมัน่คง ด้วยการไม่หยดุท่ีจะพฒันาผลติภณัฑ์ 
บริการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับ 
สิ่งที่ดีที่สุดจากบริการของเรา ไม่เพียงเท่านี้ กรุงเทพประกันภัย 
ยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มีความรู ้ 
ความสามารถ มทีกัษะ และความเชีย่วชาญในการท�างานอย่าง
มืออาชีพ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทางด้านจิตใจ โดยได้จัด
กิจกรรมทางด้านศาสนาและกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบ
ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้บุคลากรของเราสามารถ
บริหารจัดการชีวิตทั้งด้านการท�างาน สังคม ครอบครัว และ
ชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมดุลและมีความสุข เพราะเราเชื่อมั่นว่า
เมื่อพนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้ว จะสามารถให้บริการที่ดี
แก่ลูกค้าด้วยเช่นกันค่ะ

ดังนั้น เมื่อต้นปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมพิเศษ
พาคณะผู้บริหารและพนักงานไปแสวงบุญถึงประเทศอินเดีย
และเนปาล เพื่อความเป็นสิริมงคลของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ  
ในปีนี ้ตดิตามภาพบรรยากาศสวยๆ และเรือ่งราวการเดนิทาง
ที่น่าสนใจได้ใน BKI Story ค่ะ แล้วไปร่วมแสดงความยินดีใน
พิธีเปิดกรุงเทพประกันภัยสาขาสระบุรีและนครปฐมอย่างเป็น
ทางการ ทีพ่ร้อมให้บรกิารแก่ชาวสระบุร ีนครปฐม และจังหวัด
ใกล้เคียงแล้ววันนี้ 

BKI Care ขอพาคุณไปดูแลสุขภาพกระดูกแบบง่ายๆ ที่
ใครๆ กท็�าได้ พร้อมเพิม่ความอุน่ใจด้วยแผนประกนัภยัสขุภาพ 
Happy Healthy Plan ติดตามรายละเอียดได้ใน Insight  
จากนัน้ไปรูจ้กันวตักรรมหลงัคาแห่งโลกอนาคตทีช่่วยประหยดั
พลังงานใน Smart Living แล้วไปพักผ่อนชมวัฒนธรรม 
ความงามแห่งดอกไม้นานาพันธุ์ได้ใน Backpack และพบกับ
บริการใหม่บนสายการบิน เอาใจนักเดินทางท่องโลกใน Hot 
Issue ส่วน BKI Online น�าสาระดีๆ จาก facebook ของ
กรุงเทพประกนัภยัมาฝากค่ะ ปิดท้ายด้วยข่าวความเคลือ่นไหว
มากมายรอบรั้วกรุงเทพประกันภัยใน We’re Together 

ส�าหรบัในปี 2557 นอกจากการพฒันาผลติภณัฑ์และบรกิาร 
ทีจ่ะยงัคงด�าเนนิไปอย่างต่อเนือ่งแล้ว เรายังมีการเปลีย่นแปลง
ภาพลักษณ์ใหม่ๆ ในหลายๆ ด้าน เพื่อรองรับกับการขยาย
ธุรกิจในอนาคตอีกด้วย ติดตามได้ในฉบับต่อๆ ไปนะคะ

สุธิดา มลิลา
Contributing Editor
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กรุงเทพประกันภัย เดินหน้าส่งมอบความอุ่นใจด้วยการขยายสาขา
เพื่อให้การบริการครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่

กรุงเทพประกันภัยเดินหน้าขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้จัดพิธีเปิด
สาขาสระบุรีและนครปฐมอย่างเป็นทางการ โดยคุณชัย โสภณพนิช ประธาน
กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บมจ. กรุงเทพประกันภัย และคุณพรรณี 
ไม้หอม ผู้จัดการภาคกลาง 4 ธนาคารกรุงเทพ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เปิดสาขาสระบุรี เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 56 ต่อจากนั้น ไปจัดพิธีเปิดสาขา
นครปฐม โดยคุณชัย โสภณพนิช พร้อมด้วยคุณสิทธิสิน รมยะรูป ผู้จัดการ 
ภาคกลาง 2 และคุณวิฑูร เข็มวิลาศ ผู้จัดการภาค 3 ธนาคารกรุงเทพ  
ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสาขา เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 57 ที่ผ่านมา 

กรุงเทพประกันภัยเดินหน้ามอบความอุ่นใจ
พร้อมให้บริการสาขาสระบุรีและนครปฐม

ในโอกาสนี ้ได้อญัเชญิครุฑตราตัง้ขึน้ประดษิฐาน ณ อาคารสาขา เพือ่ความ 
เป็นสิริมงคล และมอบกระเป๋าไวนิลให้แก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ 
จ.สระบุรีและนครปฐม เพ่ือประโยชน์ทางการศกึษาของนกัเรียนในท้องถ่ินอกีด้วย 

ส�าหรับสาขาสระบุรีและนครปฐม พร้อมให้บริการด้านการประกันภัย 
ครบวงจร ทั้งการรับประกันภัย บริการด้านสินไหมทดแทน บริการส�ารวจ
อุบัติเหตุ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านประกันภัยที่เรามีความเชี่ยวชาญ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการเตรียมเปิดสาขาแห่งใหม่ในภูมิภาคต่างๆ  
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการให้บริการที่ครอบคลุมอย่าง
ทัว่ถงึนี ้จะสร้างความอุน่ใจแก่ลกูค้าทกุท่านอย่างใกล้ชดิยิง่ขึน้ ดงัสโลแกนท่ีว่า 
“กรุงเทพประกันภัย แคร์คุณทุกย่างก้าว” ที่เรายึดมั่นเสมอมาค่ะ

พิธีเปิดสาขานครปฐมพิธีเปิดสาขาสระบุรี
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โดยเริ่มต้นที่ ลุมพินีวัน ประเทศเนปาล สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ เพื่อสักการะ 
รอยพระบาทภายในมายาเทวมีหาวหิาร จากนัน้มุง่สูป่ระเทศอนิเดีย เพือ่สกัการะสงัเวชนยีสถาน 
แห่งที่สองคือ สาลวโนทยาน เมืองกุสินารา สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน กราบนมัสการ
พร้อมห่มผ้าพระพทุธรปูปางปรนิพิพาน ตามด้วยการเดนิทางต่อไปยงัสงัเวชนยีสถานแห่งทีส่าม 
คือ เมืองสารนาถ หรือ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่แสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ 
ปิดท้ายแห่งสดุท้าย คอื พทุธคยา ร่วมกราบสกัการะพระพุทธเมตตาภายในมหาเจดย์ีพทุธคยา 
และพระแท่นวชัรอาสน์ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ ์ซึง่เป็นสถานทีพ่ระพทุธเจ้าได้ตรสัรู ้และในระหว่าง 
การเดินทางยังได้เยี่ยมชมสถานที่ส�าคัญต่างๆ อาทิ บ้านนางสุชาดา ผู้ถวายข้าวมธุปายาส

กรงุเทพประกันภยั จดักิจกรรมจารกิแสวงบญุถงึดนิแดนต้นก�าเนดิพทุธศาสนา 
น�าโดยคุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร และ 
คณะผูบ้รหิารร่วมออกเดนิทางตามรอยพระบาทศาสดา นมสัการ 4 สงัเวชนยีสถาน 
พร้อมสักการะสิง่ศกัดิส์ทิธิ ์สวดมนต์ เจรญิจติภาวนา และเยีย่มชมสถานทีส่�าคญั
ต่างๆ ตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

อิ่มบุญ อิ่มใจ แสวงบุญใหญ่ 
ในดินแดนพุทธภูมิ

เจดีย์พุทธคยา ภายในประดิษฐานพระพุทธเมตตา

ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ
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คณะผู้บริหารร่วมสักการะสถูปพุทธนาถ ประเทศเนปาล

กุสินารา สถานที่ดับขันธปรินิพพาน

พระแท่นวัชรอาสน์ ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์

ธัมเมกขะสถูป เมืองสารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์

แม่น�้าคงคา

แด่พระพุทธเจ้าในคืนก่อนตรัสรู้ มหาวิทยาลัย 
นาลันทา อดีตมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรก ที่ยัง
ปรากฏร่องรอยแห่งความยิง่ใหญ่ในอดีต นมัสการ
พระคนัธกฎุ ีกฎุพิระพทุธเจ้าบนเขาคชิฌกฏู และ
ชมวดัเวฬวุนั สถานทีพ่ระพทุธเจ้า ทรงแสดงธรรม
แก่พระอรหันต์ 1,250 รูป ในวันมาฆบูชา  

กจิกรรมในครัง้นี ้เป็นส่วนหนึง่ของการส่งเสรมิ 
การพฒันาด้านจติใจให้แก่ผูบ้รหิารและพนกังาน 
ได้มีโอกาสศึกษาและเรียนรู ้พุทธประวัติจาก
สถานที่จริง พร้อมสร้างบุญกุศลครั้งใหญ่แก่ชีวิต 
ก่อให้เกดิความเลือ่มใสศรทัธาในพุทธศาสนา และ
น้อมน�าเอาหลักค�าสั่งสอนของพระพุทธองค์ 
มาเป็นแนวทางการแห่งการด�าเนินชีวิตและใช้
ประโยชน์ในการท�างานต่อไป



04 /BKI NEWS BKI CarE

ทำาไม...กระดูกจึงพรุน
คณุทราบหรอืไม่ว่า แท้จรงิแล้ว การทีเ่ราทานแคลเซยีมเข้าไปมากๆ น้ัน ไม่ได้ช่วยในการเสริมสร้าง 

ความหนาแน่นของกระดกู แตเ่ราตอ้งทานแคลเซียมใหเ้พียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เพราะ
หากไม่เพียงพอ ร่างกายจะดึงแคลเซียมที่ต้องการใช้มาจากกระดูกแทน ซึ่งเป็นสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้
กระดูกพรุน

นอกจากนัน้ สาเหตขุองโรคกระดกูพรนุไม่ได้มแีค่เรือ่งร่างกายขาดแคลเซยีมเพยีงอย่างเดยีว แต่
เกี่ยวข้องกับแร่ธาตุในกระดูก รวมถึงเนื้อเย่ือที่ท�าการเก็บแร่ธาตุไว้ในกระดูก เช่น แมกนีเซียม 
ฟอสเฟต และวติามนิต่างๆ เพือ่ร่างกายจะน�าไปสร้างมวลกระดกูให้แขง็แรงและหนาแน่นขึน้ เพราะ
หากความหนาแน่นของกระดกูมีน้อยแล้ว เม่ือหกล้มหรอืเกดิอบุติัเหตใุดๆ กระดกูของเราทีเ่ปราะบาง 
อยู่แล้วก็จะแตกหักง่าย

Build a Stronger Bone
กระดูกแข็งแรง คุณสร้างได้

Did you know?
ความจริง VS ความเชื่อ

• •  คนส่วนใหญ่มักเชือ่กันว่า การดืม่นมและทานแคลเซยีมเสรมิเยอะๆ 
จะท�าให้ร่างกายสงูใหญ่แขง็แรง โดยเฉพาะเดก็ๆ มกัถกูผู้ใหญ่บงัคบั 
ให้ดื่มนมเป็นประจ�า แต่ในความเป็นจริง ความสูงของทุกคนนั้น  
ถูกก�าหนดมาแล้วตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เราทุกคนจะสูงได ้
เท่าที่สามารถ เช่น เราสามารถสูงได้มากที่สุด คือ 170 ซม. หากเรา 
ดื่มนมและออกก�าลังกายเป็นประจ�าตั้งแต่ยังเด็ก ก็จะสูงได้เต็มที่
คือ 170 ซม. แต่หากเราไม่ค่อยดื่มนมและไม่ค่อยออกก�าลังกาย 
ก็อาจจะสูงได้เพียง 165 ซม. เท่านั้น

• •  ส�าหรบัปัญหากระดกูพรนุนี ้เมือ่ก่อนเราอาจคดิว่าวยัหมดประจ�า
เดือนเป็นกลุ่มเสี่ยง แต่ปัจจุบันคนอายุแค่ 30 กว่าๆ ก็อยู่ในภาวะ
เส่ียงเช่นกัน ดงัน้ัน โรคกระดกูพรนุ หากรูทั้นกส็ามารถป้องกนัได้ 
เริ่มป้องกันเสียตั้งแต่วันนี้ดีกว่า

ไม่ว่าวัยไหนคุณคงอยากมีกระดูกแข็งแรงไว้เป็นเพื่อนคู่ใจไปตลอดชีวิต ซึ่งการมีกระดูก
แข็งแรงไม่ใช่เรื่องยาก แต่เป็นเรื่องที่ต้องดูแลแบบสะสมไว้ตลอดตั้งแต่อายุยังน้อย

5 วิธีห่างไกลจากโรคกระดูกพรุน

1. การออกก�าลังกาย เพราะเมื่อเราออกก�าลังกาย กล้ามเนื้อต่างๆ ก็จะแข็งแรงมากขึ้น และเมื่อ 
กล้ามเนื้อแข็งแรง กระดูกของเราก็จะมีความหนาแน่นมากขึ้นอีกด้วย

2. ทานอาหารที่มีแคลเซียมให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ข้อน้ีส�าคัญไม่แพ้กัน เราควร 
ทานแคลเซียมให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวัย ดังตาราง

ช่วงวัยกับปริมาณแคลเซียมที่ควรได้รับ/วัน

เด็ก (1-10 ปี) 800 - 1,000 มิลลิกรัม

วัยรุ่น (11-25 ปี) 1,000 มิลลิกรัม

ผู้ใหญ่ (26 ปีขึ้นไป) 1,000 มิลลิกรัม

สตรีมีครรภ์ 1,000 มิลลิกรัม

สตรีให้นมบุตร 1,500 - 2,000 มิลลิกรัม

ผู้ป่วยกระดูกหัก 1,500 มิลลิกรัม

ผู้สูงอายุ  800 - 1,000 มิลลิกรัม

3. ทานแคลเซียมที่ได้จากอาหารธรรมชาติ การทาน
อาหารทีมี่แคลเซียมโดยตรง ร่างกายจะสามารถดดูซมึ 
แคลเซียมได้ดีกว่าการทานแคลเซียมจากวิตามิน
เสริม

4. งดสูบบุหร่ีและงดดื่มเคร่ืองดื่มที่มีส่วนผสมของ
แอลกอฮอล์ แน่นอนว่าสองสิ่งนี้ล้วนท�าร้ายทุกระบบ
ในร่างกาย รวมทั้งกระดูกด้วย

5. ออกไปตากแดดยามเช้าบ้าง ใครที่กลัวแดด  
ออกไปเจอแดดบ้างก็ดีนะ เพราะร่างกายจะได้รับ
วิตามินดีที่มีประโยชน์ แต่อย่าลืมทาครีมกันแดด 
ด้วยล่ะ เพราะหากได้รับรังสีอุลตร้าไวโอเล็ตมากไป 
ก็ไม่เป็นผลดีต่อผิวหนังแน่ๆ

สัญญาณเตือนเมื่อกระดูกพรุน

วัดส่วนสูงแล้ว เตี้ยลงกว่าเดิม ก้มหน้าแล้วรู้สึกท้ายทอยไม่ค่อยมีแรง

ปวดหลังบ่อยๆ หลังค่อมลงกว่าเดิมมาก

เป็นตะคริวบ่อย
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SolTech Energy บริษัทผู้ผลิตพลังงานสะอาดจาก
สวีเดน ได้น�าเสนอนวัตกรรมใหม่ที่ชื่อว่า SolTech Energy 
System เป็นการผสมผสานระหว่างกระเบือ้งมงุหลงัคาแบบ
เดมิและแผงโซล่าร์เซลล์เข้าด้วยกนั โดยผลติออกมาในรปู
แบบกระเบื้องมุงหลังคาแก้วใส ที่มีน�้าหนักมวลรวมแล้ว
ใกล้เคียงกับกระเบื้องทั่วไป ภายในมีแผงสีด�าที่ท�าหน้าที่
เก็บกักความร้อนเพื่อน�าไปเป็นพลังงานใช้ในตัวบ้าน 

การท�างานของเทคโนโลยี SolTech Energy System นี้ 
จะแบ่งแผ่นกระเบ้ืองออกเป็นสองชัน้ คอื ชัน้ภายในห่อหุม้
แผงโซล่าร์ด้วยฉนวนจากวัสดุพอลิคาร์บอเนต (Polyca-
bonate) ที่ทนต่อความร้อนได้ดี ช้ันภายนอกสุดห่อหุ้ม
อย่างสวยงามด้วยเทคโนโลยกีลาสเซรามกิ มกีารลดระดบั
สาร Iron Oxide ในกระบวนการผลิต ท�าให้กระเบื้องดูใส

ข้อมูลเพิ่มเติม soltechenergy.com / ภาพประกอบ Designboom

SolTech Energy System 
เทคโนโลยีกระเบื้องมุงหลังคาประหยัดพลังงานแห่งอนาคต
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานหมุนเวียนที่มีจ�านวนมหาศาล และสามารถน�ามาใช้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด หลายปีที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อน�าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้งานในรูปแบบต่างๆ มากมาย ที่เรารู้จักกันดีคือ แผงโซล่าร์เซลล์ และการพัฒนาโซล่าร์เซลล์ที่ 
น่าสนใจชิ้นหนึ่งคือ การพัฒนาโซล่าร์เซลล์ประยุกต์เข้ากับกระเบื้องมุงหลังคา

เป็นพเิศษ อกีทัง้คณุสมบตัขิองตวักระเบือ้งมงุหลงัคาแบบ 
Double S-shape ยังช่วยให้น�้าไหลและระบายน�้าได้ด ี
ในช่วงหน้าฝน ลอนที่ติดกันแน่นหนา ท�าให้ไม่เลื่อนหลุด
ง่ายๆ ประกอบกับตัวกระเบื้องที่ถูกออกแบบให้มีขนาด
และลักษณะคล้ายกระเบื้องมุงหลังคาทั่วไป หากน�าไป 
ปรับใช้ก็สามารถผสมกลมกลืนกับของเดิมได้ไม่ยาก 

อย่างไรก็ดี ระบบพลังงานของ SolTech จะผลิต 
ความร้อนประมาณ 350 กิโลวัตต์ต่อตารางเมตร ซึ่งหาก
เทียบกับค่าไฟฟ้าที่เราผลิตจากพลังงานอื่นๆ ณ ปัจจุบัน
อาจยงัสงูอยู ่แต่หากเทคโนโลยน้ีีมกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง
และมีต้นทุนการผลิตที่ลดลง เชื่อว่านวัตกรรมนี้จะเป็น
พลังงานทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจเพราะสะอาด ปลอดภัย 
และไม่มีมลพิษ 
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หากคุณเป็นคนหน่ึงท่ีรักดอกไม้ ชื่นชอบธรรมชาติ  
มคีวามสนใจในเรือ่งศลิปวฒันธรรม และต้องการเรยีนรู้ 
เรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู ่ของคนไทยที่ผูกพัน 
กับดอกไม้มาช้านาน เราขอแนะน�าสถานท่ีท่องเท่ียว 
แห่งใหม่ที่คุณไม่ควรพลาดค่ะ   

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ แหล่งการท่องเที่ยวและเรียนรู้
ด้านวัฒนธรรมดอกไม้ ซึ่งตั้งอยู่บนถนนสามเสน 28 กรุงเทพฯ 
เป็นพพิิธภณัฑ์วฒันธรรมดอกไม้แห่งแรกและแห่งเดยีวของโลก 
ก่อตัง้โดยคณุสกลุ อนิทกลุ ศลิปินนกัออกแบบ และนักจดัดอกไม้ 
ผู้ท่ีมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ เปิดต้อนรับสาธารณชนให้ได้
เข้าชมกันครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เพื่อร่วม
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
วโรกาสมหามงคลเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา  
ในฐานะทีท่รงเป็นองค์อัคราภริกัษ์ศลิปิน พระผู้ทรงอนรุกัษ์และ
ทรงส่งเสริมวัฒนาการแห่งงานศิลปกรรมและงานหัตถกรรม
ของชาติ

The Museum of 
Floral Culture
ท่องดินแดนแห่งความหอมหวนที่ 
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้

โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ได้รวบรวมภาพถ่าย ชิ้นงาน และเอกสารส�าคัญทาง
ด้านวฒันธรรมดอกไม้ ทัง้ในประเทศไทยและสถานทีต่่างๆ ทัว่โลก อาท ิอนิเดยี 
จีน ญี่ปุ่น ลาว กัมพูชา บาหลี ทิเบต ฯลฯ น�ามาจัดแสดงไว้เป็นนิทรรศการ
ภายในบ้านโบราณสไตล์โคโลเนียลอายุกว่า 100 ปี รวมทั้งหมด 7 ห้อง  

เริ่มต้นด้วยชั้นแรก ห้องที่หนึ่ง ห้องหอภาพดุสิต จัดแสดงภาพถ่ายโบราณ
งานดอกไม้ไทยในอดีต ที่สืบค้นได้จากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พร้อมชม
ภาพถ่ายโบราณวิถีชีวิตของคนกับดอกไม้ รวมถึงรูปภาพงานสถาปัตยกรรมที่
มีลวดลายของดอกไม้เข้ามาเกี่ยวข้อง

ห้องที่สอง ห้องโลกแห่งวัฒนธรรมดอกไม้ ห้องนี้จัดแสดงตัวอย่างงาน
วัฒนธรรมดอกไม้ที่ส�าคัญๆ จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่น ทอร์มา เครื่องบูชา 
ในศาสนาพุทธ ที่มีลักษณะเหมือนดอกไม้จากทิเบต ปิ่นปักผมดอกไม้ทองค�า
จากบาหล ีหรอืคมัภร์ีลบัแห่งการจดัดอกไม้แบบโชกะของอเิคโนโบะ หนังสอืม้วน 
โบราณอายุราว 256 ปี จากประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น
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เดินตามไกด์น�าชมต่อไปเรื่อยๆ จะพบกับห้องที่สาม 
ห้องอโุบสถแห่งดอกไม้ จดัแสดงความสมัพนัธ์ระหว่าง ป่าไม้ 
สายน�้า ชุมชน ผู้คน และวัฒนธรรมดอกไม้ โดยมีกรณี
ศึกษาคือ อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย และชุมชนรอบๆ 
วัดศรีโพธิ์ชัย ในจังหวัดเลย ซึ่งชาวบ้านสามารถอนุรักษ ์
วิถชีวีติและวฒันธรรม รวมถงึวฒันธรรมดอกไม้ของตนเอง
ไว้ให้เห็นจนถึงปัจจุบัน

ถัดมา ห้องที่สี่ และห้องที่ห้า ห้องมรดกวัฒนธรรม
ดอกไม้ สองห้องนี้ จัดแสดงงานมรดกทางวัฒนธรรม
ดอกไม้ของไทย ทั้งเรื่องราวงานมาลัย งานอุบะดอกไม้ใน
รปูแบบต่างๆ พานดอกไม้ พุม่ดอกรกัและดอกมะลิ บายศรี 
เครือ่งแขวน กระทง และใบตอง โดยมตีวัอย่างงาน ทัง้งาน 
วฒันธรรมดอกไม้ไทยตัง้แต่อดีตกาลจนถึงงานร่วมสมยัใน
ปัจจุบันให้ได้ชม นอกจากนี้ ท่านยังจะได้สัมผัสกับผลงาน
หนังสือภาษาอังกฤษเล่มดังระดับโลกอย่าง ดอกไม้ไทย  
ที่เขียนโดยคุณสกุล อีกด้วย 

สองส่วนสุดท้ายของพิพิธภัณฑ์ ตั้งอยู่ที่ชั้น 2 คือ ห้อง
ทีห่ก ห้องปากกาและดนิสอ จดัแสดงภาพร่างงานบางส่วน

ของผูก่้อต้ังพพิธิภัณฑ์ในแขนงต่างๆ โดยช้ินงานส�าคญั ได้แก่ ภาพร่างงานตกแต่งดอกไม้สด ส�าหรบั
งานพระราชทานเลี้ยงในพระบรมมหาราชวัง เมื่อครั้งเฉลิมฉลองครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2549 ภาพร่างจากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติแห่ง 
กรุงโรมประจ�าปี พ.ศ. 2550 หรือชิ้นงานเพื่อสิ่งแวดล้อมที่คว้ารางวัลจากสถาบันดังอย่าง ยูเนสโก 
(Unesco) จ-ีมาร์ก (G-mark) เป็นต้น และห้องทีเ่จด็ ห้องหวัใจแห่งงานจดัดอกไม้สมยัใหม่ จดัแสดง 
ปฐมบททั้ง 9 แห่งงานจัดดอกไม้สมัยใหม่ พร้อมนิทรรศการภาพหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไป 
ตามหัวข้อในแต่ละเดือน 

เสร็จสิ้นจากการเดินชมภายในพิพิธภัณฑ์ นักท่องเที่ยวยังสามารถละเลียดธรรมชาติบริสุทธิ์  
ท่ีตลบอบอวลไปด้วยกลิน่หอมของหมูม่วลดอกไม้ เพลดิเพลนิไปกบัสระน�้า และศาลาไทยกลางสวน 
ชมพรรณไม้โบราณ พืชไม้มงคล ซึ่งปลูกไว้ตามทิศต่างๆ ณ หอจัดแสดงงานมีชีวิตกลางแจ้ง 
(Outdoor Living Exhibition) และอย่าลืมปิดท้ายทริปนี้ด้วยการลองลิ้มชิมชาดอกไม้สูตรเด็ดจาก
ประเทศอนิเดยี ทีเ่ขาเสร์ิฟเคยีงคูก่บัขนมเอเชีย่นเซต็ ทัง้ขนมไทย ขนมจนี ขนมญีปุ่น่ และขนมอนิเดีย 
ซึ่งรับรองว่าจะหาทานที่ไหนไม่ได้แน่นอน นอกจากที่ ระเบียงน�้าชา ดอกไม้ไทย ซาลองดูเต (Dok 
Mai Thai Salon du The’ ) เท่านั้น 

ส�าหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ได้ทุกวัน (ยกเว้นวันจันทร์) เวลา 
10.00 - 18.00 น. คิดราคาค่าเข้าชม 150 บาท/ท่าน ตั้งอยู่เลขที่ 315 ซ.สามเสน 28 ซ.แยกองครักษ์ 13 
ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2669 3633 หรือ 
www.floralmuseum.com
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1. Emirates ของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อัตราค่าบริการเริ่มที่ประมาณ 2.75 เหรียญสหรัฐ ส�าหรับ 

สมาร์ทโฟน และเริ่มต้น 7.50 เหรียญสหรัฐ ส�าหรับแท็บเล็ต และ
แล็ปท็อป ซ่ึงการเช่ือมต่อเพียง 1 ครั้ง ผู้โดยสารก็ยังสามารถเปิด 
Hotspot ใช้ในต่างประเทศได้อีกด้วย 

2. Japan Airlines ของประเทศญี่ปุ่น
อัตราค่าบริการอยู่ที่ 11.95 เหรียญสหรัฐต่อ 1 ชั่วโมง และ 21.95 

เหรียญสหรัฐต่อ 24 ชั่วโมง ซึ่งอัตราค่าบริการจะถูกลงเหลือเพียง 
10.75 เหรียญสหรัฐ และ 19.75 เหรียญสหรัฐก็ต่อเมื่อจ่ายด้วย JAL 
Card, JAL USA CARD, JAL / Shanghai Pudong Development 
Bank Credit Card.

3. Qatar Airways ของประเทศการ์ต้า
ผู้โดยสารจะสามารถทราบอัตราค่าบริการ WiFi ก็ต่อเมื่อมีการ 

ยืนยันตั๋วโดยสารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไป 
ในแต่ละไฟลท์บินด้วย อัตราค่าบริการจะคิดตามบิตที่ใช้จริง และจะ
เรียกเก็บค่าบริการในรูปแบบบิลค่าโทรศัพท์เหมือนการเปิดโรมมิ่ง 
ข้ามประเทศ 

4. Singapore Airlines ของประเทศสิงค์โปร์ 
อตัราค่าบรกิารอยูท่ี ่10 เหรยีญสหรฐัต่อ 10 MB และ 29.95 เหรยีญ

สหรัฐต่อ 26 MB หากผู้โดยสารท่านไหนต้องการความรวดเร็วใน 
การท่องเว็บเบราเซอร์เป็นพิเศษก็สามารถจ่ายเพิ่มเพียง 0.15 เหรียญ
สหรัฐต่อ 0.5 MB สามารถช�าระค่าบริการในรูปแบบเครดิตการ์ด 

WiFi ON BOArd
5 สายการบินชั้นน�า กับ 
บริการ WiFi ในไฟลท์บิน
การโดยสารเครื่องบินเพียงแค่ 1 - 2 ชั่วโมง โดยที่ไม่สามารถติดต่อได้ก็อาจเป็น 
เรื่องใหญ่ในกลุ่มนักธุรกิจ สายการบินระดับประเทศทั้งหมด 5 สายการบินระดับ
ประเทศต่อไปนี้ จึงเปิดช่องทางการบริการพิเศษเพื่อให้ผู้โดยสารคนส�าคัญไม่พลาด
การสื่อสารในเรื่องธุรกิจส�าคัญ

5. Thai Airways ของประเทศไทย 
อัตราค่าบริการส�าหรับแพ็กเกจสมาร์ทโฟนอยู่ที่ 4.50 เหรียญ

สหรัฐต่อ 3 MB และ 14.50 เหรียญสหรัฐต่อ 10 MB และแพ็กเกจ
ส�าหรับแล็ปท็อป/ไอแพดอยู่ที่ 14.50 เหรียญสหรัฐต่อ 10 MB และ 
28.50 เหรยีญสหรฐัอยูท่ี ่20 MB หากใช้เกนิทีแ่พก็เกจก�าหนดคดิ 0.20 
เหรียญสหรัฐต่อ 1 MB ผู้โดยสารสามารถช�าระค่าบริการผ่านบัตรได้
ทั้งบัตรเครดิต และบัตรเดบิต
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ทุกวันนี้ สังคมออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนเราในหลายๆ 
ด้าน ทั้งการติดต่อส่ือสารในชีวิตประจ�าวัน การติดต่อทางธุรกิจ  
ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ก็สามารถท�าได้ง่ายขึ้น  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหลายๆ คนใช้โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน  
ท�าให้ชวีติเราจะท�าอะไร อยูท่ี่ไหน เวลาใด เรากย็งัสามารถแชทกบัเพือ่น 
แชร์ภาพ หรือแบ่งปันเรื่องราวดีๆ กับคนที่เรารักผ่านสังคมออนไลน์ 
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

กรุงเทพประกันภัย จึงได้เปิดพื้นที่การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพิ่มอีกหนึ่ง 
ช่องทางผ่าน facebook บนหน้าเพจ Bangkok Insurance เพ่ือตอบสนอง 
ไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ ท่ีชอบท่องโลกออนไลน์ ส�าหรับน�าเสนอเร่ืองราวดีๆ 
สาระน่ารู ้แนะน�าโปรโมชัน่ ข่าวสาร กจิกรรมความเคลือ่นไหวต่างๆ ของบรษิทัฯ 
พร้อมแลกเปลี่ยน และแบ่งปันเรื่องราวระหว่างกรุงเทพประกันภัย ลูกค้า และ
เพ่ือนๆ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกลุ้นรับของรางวัลกันง่ายๆ อย่าง 
ต่อเนื่องตลอดท้ังปีอีกด้วย facebook ของกรุงเทพประกันภัยจึงเป็น 
อีกหนึ่งช่องทางบริการประกันภัยที่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด

เปิดประสบการณ์ใหม่ของไลฟ์สไตล์ อินชัวรันส์ เพียงแค่คลิก Like ที่  
www.facebook.com/bangkokinsurance เพียงเท่านี้ คุณก็สามารถเข้าถึง
บริการดีๆ จากกรุงเทพประกันภัย ได้อย่างอุ่นใจ ทุกที่ ทุกเวลา

กรุงเทพประกันภัย
เปิดอีกหนึ่งช่องทางการสื่อสาร

เพื่อมอบความอุ่นใจให้แก่คุณ
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 ก่อนขับขี่ ผู้ขับขี่ควรหมั่นตรวจสอบระดับน�้าในหม้อน�้า 
หากเป็นรถใหม่ควรตรวจสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ต่อครั้ง  
ส่วนรถที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี ควรตรวจสอบ 2 - 3 ครั้ง
ต่อสัปดาห์ หากระดับน�้าหายไป ให้เติมด้วยน�้าที่สะอาด จากนั้น 
ให้ตรวจหาสาเหตุและรีบด�าเนินการซ่อม

 ขณะขับขี่สามารถสังเกตอาการเคร่ืองยนต์ร้อนจัดได้จาก
เข็มวัดอุณหภูมิที่หน้าปัด โดยปกติจะอยู่ระหว่างตัว C และ H 
หรือ 82 - 90 องศาเซลเซียส  

วิธีรับมือเมื่อเครื่องยนต์ร้อนจัด

 หากเข็มวัดอุณหภูมิเคลื่อนมาอยู ่ใกล้ตัว H แสดงว่า
เครื่องยนต์ร้อนจัด ให้ปฏิบัติดังนี้

เข้าสู่ฤดรู้อน เชือ่ว่าอะไรๆ กด็รู้อนรุม่
วุ ่นวายตามๆ กันไปหมด รวมถึง
เครื่องยนต์ที่ต้องท�างานหนักขึ้น เมื่อ
เจอสภาพอากาศแบบน้ี บางครัง้อาจ
ท�าให้เครื่องยนต์เกิดอาการที่เรานั้น
เรียกว่า Overheat  ขึ้นได้ วันนี้ เรามี
วิธีการป้องกันรถร้อนแบบไม่ต้อง
ร้อนใจ ซ่ึงท�าได้เองอย่างง่ายๆ มา
ฝากกัน ดังนี้

1. ให้รีบปิดแอร์เพื่อลดการท�างานของเครื่องยนต์และน�ารถ 
จอดเข้าข้างทางในบริเวณที่ปลอดภัยทันที 

2. เปิดฝากระโปรงรถเพือ่ระบายความร้อนออกจากห้องเครือ่ง 
หากมีไอน�้าพุ่งขึ้นมาจากฝากระโปรงรถ ควรรอจนความร้อน
ของเครื่องยนต์ลดลง แล้วจึงค่อยเปิดฝากระโปรงรถ 

3. ห้ามเปิดฝาหม้อน�า้ในขณะทีเ่ครือ่งยนต์ร้อนจดั เพราะไอน�า้ 
อาจจะพุ่งขึ้นมา ซึ่งท�าให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ 

4. ห้ามเติมน�้าในขณะที่เครื่องยนต์มีความร้อนขึ้นสูง เพราะ
จะท�าให้เครื่องยนต์เสียหาย

 ทั้งหมดนี้ ถ้าดูแลเองไม่ไหวหรือไม่มั่นใจ อาจต้องให้ช่าง
ผูเ้ชีย่วชาญของศนูย์บ�ารงุรกัษารถยนต์ทีน่่าเชือ่ถอืดแูลให้ท่าน 
หรือช่วงน้ีเป็นช่วงเทศกาลการท่องเที่ยวและการเดินทาง  
ส่วนใหญ่จะมีการบริการตรวจเช็คสภาพรถให้กันแบบฟรีๆ  
สบายใจ สบายกระเป๋า ท�าให้คุณๆ มั่นใจกับทุกการเดินทาง

หน้าร้อน รถร้อน ไม่ร้อนใจ

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ มีสาระและประโยชน์จาก
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จใงรตี่ทงอรคมคุมาวคกอืลเ
 าวกกามณุคหใะลแ กับประกันภัยสุขภาพ

Happpy Healthy Plan
สรางหลักประกันที่มั่นคง ใหคุณพรอมรับทุกเหตุการณไมคาดคิดตั้งแต
แรกเกิดจนถึงอายุ 55 ป
ตรงใจ กับแผนและเบี้ยประกันภัยที่คุณสามารถเลือกไดเองใหเหมาะกับ

ะาพฉเยดโณุคงอขรากงอตมาวค
าคมคุ บ็จเดาบรากาออร�ห ครโอตดุสงูสงอรคมคุมาวคนง�เงวดักำจมไะารพเ 

ตลอดอายุกรมธรรม
สบายใจ กับการชำระเบี้ยประกันภัยราคาเบาๆ ที่สามารถผอนชำระได 0%

นอืดเ 6 นาน

หมายเหตุ
1. การเลือกซื้อความคุมครองคนไขในและคนไขนอกสามารถเลือกซื้อความคุมครอง
   ดไนักนผแงาต

วลแีษาภะลแรกาอมวรวาลกงัดยัภนักะรปย้ีบเ .2
3. ผูซื ้อควรทำความเขาใจในรายละเอียดความคุมครองและเงื ่อนไขกอนตัดสินใจ
   ง้ัรคกุทยัภนักะรปำท
4. การแถลงสุขภาพเปนปจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือจายเงินตามสัญญา
   ยัภนักะรป

ตารางเบี้ยประกันภัย             หนวย : บาท
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ตารางความคุมครอง          หนวย : บาท

ผลประโยชนคนไขใน (IPD)

ผลประโยชนคนไขนอก (OPD)
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500 1,000 1,500 2,000 2,500ยทพแยดโลแูดราก .4
)นัว 03 ดุสงูส ง้ัรคะลนัว(   

ถาม-ตอบ

คำถาม : ภขุสจวรตงอตนปเำจยัภนักะรปาอเอขผู พาภขุสนักะรปมรรธมรกอื้ซราก มไอืรหพา
คำตอบ : ไ พาภขุสลูมอขงลถแงอตตแ พาภขุสจวรตงอตนปเำจม ภนักะรปาอเอขำคบในใ ัย

ติรจุสยดโ            

คำถาม : การแถลงขอมูลสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย ผูเอาประกันภัยหรือผูไดรับ
            มไอืรหงอเนตยวดมานงลงอตนปเำจงอรคมุคมาวค
คำตอบ : ดไนทแมานงลถรามาสงอรคกปูผ ะวาภิตินุลรรบมไงัย ตแนวเ นปเำจ 

คำถาม : รหดไวยีดเงายอกอนขไนคงอรคมุคมาวคอ้ืซถรามาสยัภนักะรปาอเอขูผ มไอื 
คำตอบ : ไมได ผูขอเอาประกันภัยตองซื้อความคุมครองคนไขในเปนหลักกอน จึงจะ
            ผแนปเงอตาวดักำจมไยดโ ดไมิ่พเกอนขไนคงอรคมคุมาวคอื้ซถรามาส บักวยีดเน
            แผนความคุมครองคนไขใน

คำถาม : รไะออืคนใขไนค 
คำตอบ : คนไขในตองเขารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรมติดตอกัน
           งมโว่ัช 6 าวกนิกเ 

คำถาม : สามารถผอนชำระเบี้ยประกันภัยไดหรือไม
คำตอบ : ้ีนงัดติดรคเรตับนาผ นอืดเ 6 งึถนานดไ %0 ะรำชนอผรากยดโ ดไ

* าภยูอณวนำค  ลาบายพถราคะลแ งั้รคอตนิฉเกุฉุตหเิตับุอีณรกนิงเงว ลาบายพาษกัราคนิงเงวนใย
ปไว่ัทรากิรบาคะลแ  

พาภขุสยัภนักะรป
Happy Healthy Plan
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ร่วมออกบธูในงาน Money Expo หาดใหญ่ 
กรุงเทพประกันภัย ร่วมออกบูธใน งานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 4 

Money Expo Hatyai 2014 ภายใต้แนวคิด Connecting Life การเงินเชื่อมโยงชีวิต 
ก้าวไปตามใจฝัน โดยคุณชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคุณสันติ  
วริยิะรงัสฤษฏ์ ประธานจดังานฯ ให้เกยีรตมิาเปิดบธูกรงุเทพประกนัภยัอย่างเป็นทางการ 
พร้อมเยี่ยมชมบูธ โดยมีคุณสุชาติ จิรายุวัฒน์ ผู้อ�านวยการ ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน 
ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 7 - 9 มีนาคม ที่ผ่านมา

BKI Open House 2014
กรุงเทพประกันภัย จัดงาน BKI Open House 2014 เพื่อเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจร่วมงาน

กับบริษัทฯ ในต�าแหน่งต่างๆ โดยผู้สมัครที่เข้าร่วมงานดังกล่าวจะได้รับการสัมภาษณ์ทันที 
และทราบผลการสมัครภายใน 7 วัน ทั้งนี้ มีผู้สมัครงานให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 200 คน 
ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ส�านักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม ที่ผ่านมา

เปิดศกัราช จดัทพัรบัปีม้า
กรุงเทพประกันภัย จัดงาน BKI เปิดศักราช 

จัดทัพรับปีม้า เพื่อให้ทิศทางและเป้าหมาย 
การท�างานในปี 2014 ด้วยเบ้ียประกนัภัย 18,000 
ล้านบาท พร้อมสร้างขวญัและก�าลงัใจแก่พนกังาน 
เพื่อต้อนรับศักราชใหม่ ด้วยการแสดงกลอง 
ไทโกะ และการแสดงธงอันเป็นสัญลักษณ์แห่ง
ชัยชนะ รวมทั้งจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประจ�าปี  
BKI Party 2014 ให้แก่พนักงาน
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หน่วยแพทย์เคลือ่นทีปี่ 57
คุณชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธาน

คณะผู้บริหาร กรุงเทพประกันภัย น�าคณะผู้บริหาร พร้อม
ด้วยคณะแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา
จากโรงพยาบาลบ�ารงุราษฎร์รวมกว่า 100 คน ร่วมกนัออก
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการรักษาโรคและทันตกรรมแก่
ผู้เจ็บป่วย รวมถึงให้ยาถ่ายพยาธิแก่เด็กๆ ในพ้ืนท่ีเพ่ือ 
สุขอนามัยที่ดี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น นอกจากนี้ 
ยังได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�าเป็น เช่น เสื้อผ้า ข้าวสาร 
อาหารแห้ง ยาสามญัประจ�าบ้าน ให้แก่ประชาชนและผูม้า
รับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จากหลายอ�าเภอใน 
จ.สกลนคร รวมกว่า 6,500 คน ณ โรงพยาบาลพระอาจารย์
แบน ธนากโร อ.ภูพาน จ.สกลนคร เมื่อวันเสาร์ที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2557

ภาพ 1 – คุณศิริศักดิ์ วงศ์ธรรมะเลิศ (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการ 
สาขาหาดใหญ่ กรุงเทพประกันภัย มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหต ุ
ส่วนบุคคล จ�านวน 1,000,000 บาท ให้แก่เด็กชายอภิณพ สาราลักษณ์ (ที่ 3 
จากซ้าย) บตุรของผูเ้อาประกนัภยั ซึง่เป็นผูร้บัผลประโยชน์จากกรณทีีค่ณุชะลอ 
เลศิกติสิขุ ผูเ้อาประกันภยัเสยีชวีติจากการถกูลอบยงิ ณ ธนาคารกรงุเทพ สาขา
ย่านเพชรเกษม หาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อเร็วๆ นี้ 

ภาพ 2 – คุณชาญชัย เลิศรุ่งทวีวัฒน์ (กลาง) ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาราชบุรี 
ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน กรุงเทพประกันภัย มอบสินไหมทดแทนประกันภัย
อุบัติเหตุส่วนบุคคล จ�านวน 420,000 บาท ให้แก่คุณจ�าเนียร นวลผกา (ที่ 2 
จากขวา) ผูร้บัผลประโยชน์แทนคณุนงนชุ นวลผกา มารดาของผูเ้อาประกนัภยั 

จากกรณีที่ คุณรัฐกิจ พงศ์ฤกษ์ดี ผู้เอาประกันภัย เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 
รถจักรยานยนต์ ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนศรีสุริยวงศ์ จ.ราชบุรี เม่ือ 
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 

ภาพ 3 – คุณสยาม ตามปัญญา (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการสาขาเชียงราย 
ธรุกจิสาขาและการร่วมทนุ กรงุเทพประกนัภยั มอบสนิไหมทดแทนประกนัภยั
อุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นเงินจ�านวน 420,000 บาท ให้แก่คุณสุข เถาวัลย์  
(ยืนกลาง) บิดาของผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นผู้รับผลประโยชน์ จากกรณีที ่
คุณแสงดาว เถาวัลย์ ผู ้เอาประกันภัยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์  
ณ อ�าเภอเมือง จ.พะเยา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557

มอบสนิไหมทดแทน

1 2 3




